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Utasítások

A belügyminiszter 21/2020. (IX. 14.) BM utasítása
a Belügyminisztérium Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a következő utasítást adom ki:
1. §		
Az utasítás személyi hatálya a belügyminisztériumi álláshelyeken foglalkoztatottakra (a továbbiakban:
foglalkoztatott) terjed ki.
2. §		
Az utasítás tárgyi hatálya alá tartozik a foglalkoztatottnak a Belügyminisztériummal (a továbbiakban: Minisztérium)
fennálló jogviszonya alapján folytatott tevékenysége keretében létrehozott szellemi alkotás (a továbbiakban együtt:
szellemi alkotás).
3. §		
A Belügyminisztérium Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak
szerint határozom meg.
4. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

Melléklet a 21/2020. (IX. 14.) BM utasításhoz
A Belügyminisztérium Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata
1. A Szabályzat célja
1. A Szabályzat célja, hogy
a)
elősegítse a foglalkoztatott által létrehozott szellemi alkotások hatékony módon történő értékelését és
nyilvántartását;
b)
biztosítsa a szellemi alkotások megfelelő jogi oltalomban történő részesítését;
c)
elősegítse a szellemi alkotások megfelelő módon történő hasznosítását, továbbfejlesztését;
d)
rögzítse a szellemi tulajdon átruházásának, hasznosítási engedélyezésének elveit;
e)
rendezze a Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban a szellemi alkotások
védelmének, a hozzájuk kapcsolódó jogok megszerzésének, átruházásának, továbbá az azok hasznosításából
származó gazdasági haszon megosztásának módját.

2. A Szellemitulajdon-kezelési Bizottság
2. A szellemi alkotások kezelésével a Minisztérium Szellemitulajdon-kezelési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)
foglalkozik.
3. A Bizottságot az Elnök vezeti. Az Elnök a Minisztérium Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztályának vezetője.
4. A Bizottság legalább 5 tagból áll, 1 fő az Elnök. A Bizottság tagjait a közigazgatási államtitkár kéri fel. A tagok
megbízatása visszavonásig érvényes.
5. Ha a Bizottság tagjainak száma a megengedett legkisebb létszám – 3 fő – alá csökken, az Elnök javaslatára
a közigazgatási államtitkár dönt a tagok pótlásáról.
6. A Bizottság munkáját Titkár segíti, aki nem a Bizottság tagja. A Titkár a Tudománystratégiai és -koordinációs
Főosztály munkatársa. A Titkárt az Elnök kéri fel.
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3. A Bizottság működése
7. A Bizottság feladata a Minisztérium szellemitulajdon-portfóliójának nyilvántartása, értékelése, védelme és
hasznosítása a Minisztérium stratégiai célkitűzéseivel összhangban.
8. A Bizottság félévente ül össze, indokolt esetben ettől eltérő időpontban is összehívható.
9. A Bizottságot az Elnök hívja össze, a döntés meghozatalához a tagok többségi érvényes szavazata szükséges.
A Bizottság döntését szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
10. A Bizottság elektronikus szavazás útján is hozhat döntéseket. Az ülés tartása nélküli elektronikus szavazásról a Titkár
javaslatára az Elnök dönt.
11. A Bizottság üléseiről, illetve elektronikus szavazás esetén a Bizottság határozatáról a Titkár jegyzőkönyvet készít.
12. A Bizottság ülései nem nyilvánosak, azokon csak a Bizottság tagjai és a témában érintett, az Elnök által meghívott
szakértők vehetnek részt.
13. A Bizottság feladat- és hatáskörébe az alábbi feladatok tartoznak:
a)
a Szabályzat hatálya alá tartozó szellemi alkotásokkal kapcsolatos állásfoglalás megfogalmazása, azok
döntésre való szakszerű előkészítése és felterjesztése a közigazgatási államtitkár felé;
b)
a befogadott szellemi alkotás nyilvántartásával kapcsolatos teljes körű adminisztráció;
c)
a szellemi alkotás értékelésével, védelmével és hasznosításával kapcsolatos folyamatok működtetése, az ebbe
a körbe tartozó operatív döntések meghozatala és ügyviteli feladatok ellátása;
d)
a szellemi alkotáson fennálló iparjogvédelmi oltalom monitorozása, az iparjogvédelmi cselekmények
határidőben történő előkészítése és ügyintézése (ideértve a külföldi oltalmazással kapcsolatos döntések
előkészítését), illetve indokolt esetben az iparjogvédelmi oltalom megszüntetésének előkészítése.
14. A szellemi alkotásokkal kapcsolatos döntéseket, így különösen a jogot keletkeztető, a jogvesztő hatályú, valamint
a pénzügyi kötelezettségvállalással járó döntéseket – a Bizottság javaslatára – a közigazgatási államtitkár hozza meg.
15. A Bizottság munkájával kapcsolatos operatív feladatokat a Titkár látja el. A Titkár felelősségi körébe tartozik
a közigazgatási államtitkár és a Bizottság által meghozott döntések nyomán a szellemi alkotások kezelésével
kapcsolatos feladatok ellátása, az aktuális teendők nyomon követése és a napi szintű adminisztráció vezetése.

4. A szellemi alkotások minisztériumi befogadására vonatkozó eljárás
16. A foglalkoztatott a szellemi alkotását köteles haladéktalanul írásban az 1. függelék szerinti bejelentő lap
(a továbbiakban: bejelentő lap) útján ismertetni a Minisztériummal. Az aláírt bejelentő lap elektronikus másolati
példányát a Belügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: BTT) weboldalán (www.bm-tt.hu) keresztül kell beküldeni.
A bejelentő lap beérkezéséről azonnali elektronikus visszaigazolást kap a bejelentő.
17. A bejelentő köteles ismertetni minden olyan kutatási tevékenységet és eredményt, amely kapcsolódik a szellemi
alkotáshoz, illetve egynél több feltaláló, alkotó, kutató esetén köteles információt szolgáltatni a szellemi alkotás
létrejöttéhez történő szellemi hozzájárulásuk arányáról, valamint a szellemi alkotás létrejöttét meghatározó egyéb
releváns körülményekről. A szellemi alkotást köteles olyan részletességgel bemutatni, hogy az abban rejlő újdonság
és feltalálói/alkotói/kutatói tevékenység egyértelműen és világosan kiderüljön.
18. A Titkár a 16. pont szerinti weboldal állapotát folyamatosan figyelemmel kíséri, új bejelentő lap beérkezéséről
az Elnököt értesíti.
19. A beérkezett bejelentést a beérkezés napjától számított 3 napon belül a Titkár megvizsgálja, és hiányos ismertetés
esetén a bejelentő lapot – a hiányok megjelölése mellett – visszaküldi a bejelentőnek kiegészítés céljából.
A bejelentőnek a visszaküldés napjától számított 5 nap áll rendelkezésre a kiegészítésre, hiánypótlásra.
20. A bejelentő lap hiánytalan beérkezésének napját a bejelentés napjának kell tekinteni.
21. A bejelentés napját követő 5 napon belül a Titkár
a)
értesíti a bejelentőt arról, hogy az elbírálási folyamat elkezdődött, és legkésőbb a bejelentés napjától
számított 90 napon belül a kérelme tekintetében döntés születik, valamint
b)
időpontot egyeztet a bejelentővel egy interjú lefolytatása céljából. Az interjú elkészítésének végső határideje
a bejelentés napjától számított 15 nap.
22. Az interjú kiterjed
a)
a szellemi alkotással kapcsolatos tudományos-szakmai kérdésekre;
b)
a megvalósíthatóság körülményeire, esetleges nehézségeire;
c)
a hasznosítási lehetőségekre;
d)
a piaci szférában való elhelyezésének lehetőségére;
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23.
24.

25.

26.
27.
28.

e)
a gazdasági vonzatra;
f)
egyéb, specifikus kérdésekre.
Az interjú során a bejelentő tudomásul veszi, hogy az interjú lefolytatása nem jelenti a szellemi alkotás automatikus
befogadását.
A Titkár a bejelentést és az interjú dokumentumait az interjú lefolytatását követő 5 napon belül megküldi
a bizottsági tagok számára. A bejelentés és az interjú dokumentumainak átolvasását követően, a bizottsági tagok
a szellemi alkotás befogadhatóságáról alkotott véleményüket legfeljebb 10 napon belül megküldik a Titkárnak.
Az Elnök – a megfelelő titokvédelmi intézkedések biztosítását követően – külső szakértőt is bevonhat
a döntés-előkészítés folyamatába.
Az Elnök – az interjú lefolytatását követő 25 napon belül – összehívja a Bizottságot a szellemi alkotás értékelése és
a Minisztérium általi elfogadásra irányuló döntés alapjául szolgáló állásfoglalás kiadása céljából. A Bizottság
az állásfoglalásáról a közigazgatási államtitkárt időben értesíti, hogy a közigazgatási államtitkárnak megfelelő
időtartam álljon rendelkezésre ahhoz, hogy a bejelentés napjától számított legkésőbb 90 napon belül a döntését
meg tudja hozni.
A Titkár a döntés meghozatalát követő 5 napon belül, írásban értesíti a bejelentőt arról, hogy a bejelentett szellemi
alkotásra a Minisztérium igényt tart-e.
Ha a 25. pont szerinti döntés elmarad, a bejelentett szellemi alkotással a bejelentő, illetve feltalálótársai, kutatótársai,
illetve alkotótársai rendelkeznek.
Ha a Minisztérium a szellemi alkotásra igényt tart, úgy a bejelentő és a Minisztérium a döntéstől számított 30 napon
belül megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) írnak alá, melyben rendelkeznek a felek jogairól és
kötelezettségeiről.

5. Iparjogvédelmi oltalom alá helyezés és az oltalom megszüntetése
29. A szellemi alkotás befogadását követően a Bizottság javaslata alapján a közigazgatási államtitkár – az összes
körülmény mérlegelésével – esetileg dönt a hasznosításról, így különösen a hasznosítási jog más részére történő
engedélyezéséről (licencia), illetve a szellemi alkotáshoz fűződő vagyoni jogok átruházásáról, továbbá a szellemi
alkotás iparjogvédelmi oltalom alá helyezésének kezdeményezéséről.
30. A Titkár a 29. pont szerinti döntés alapján észszerű időn belül megindítja az iparjogvédelmi oltalom megszerzésére
irányuló eljárást. Az oltalom megszerzése érdekében a bejelentő közreműködésével jár el. A bejelentő köteles
tartózkodni bármiféle nyilvános közzétételtől, amíg az oltalom megszerzésére irányuló bejelentés nem történt meg.
A nyilvános közzététel kérdésében és annak időpontjáról a Bizottság dönt.
31. Az oltalom megszerzésével kapcsolatos eljárási díjakat, felmerülő költségeket, valamint az oltalmi időre vonatkozó
fenntartási díjakat a Minisztérium fizeti meg.
32. A Minisztérium nem köteles a jogi oltalom megszerzése iránt intézkedni. A Bizottság javaslatára a közigazgatási
államtitkár döntése alapján a szellemi alkotás – annak elismerése mellett, hogy arra oltalom lenne szerezhető –
titokban tartható, és az üzleti titokként hasznosítható.
33. A megtett iparjogvédelmi bejelentést – az oltalomra vonatkozó döntés meghozatalág – a közigazgatási államtitkár
a Bizottság javaslata alapján haladéktalanul visszavonhatja. A Bizottság írásban értesíti a bejelentőt a döntés keltétől
számított 5 napon belül.
34. Ha a jogi oltalom megszerzését követően a Titkár arra a következtetésre jut, hogy adott szellemi alkotás esetében
a jogi oltalom fenntartása nem indokolt, mert a szellemi alkotás esetében a hasznosítás eredménytelennek
bizonyult, és erre a közeljövőben sincs kilátás, valamint egyértelműen megállapítható, hogy az oltalom
megszüntetésének speciális korlátja (pl. pályázati követelmény) nincs, akkor a Titkár erről értesíti az Elnököt.
35. Az Elnök ezt követően javaslatot tesz a Bizottságnak az oltalom megszüntetésére, csatolva a szükséges jelentéseket,
az oltalom megszüntetését alátámasztó és indokoló dokumentumokat.
36. A megszüntetés tárgyában a döntést a közigazgatási államtitkár hozza meg.

6. A know-how-ra vonatkozó eljárás
37. A know-how tekintetében a 4. alcím szerinti eljárásrendet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha
a foglalkoztatottak a foglalkoztatási jogviszonyukból eredő kötelességük részeként know-how-t hoznak létre,
úgy arra vonatkozóan a 21–27. pontokat nem kell alkalmazni.
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7. A szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek
38. A szellemi alkotás tekintetében – az el nem idegeníthető, át nem ruházható, személyhez kötött jogok kivételével –
a szellemi alkotáshoz fűződő valamennyi jog kizárólagosan a Minisztériumot illeti meg, kivéve, ha
a)
megállapodás ettől kifejezetten eltérően rendelkezik;
b)
az adott jogról a Minisztérium kifejezett nyilatkozatával lemondott.
39. A befogadott szellemi alkotások védelme, továbbfejlesztése és hasznosítása során a bejelentő köteles szorosan
együttműködni a Bizottsággal és a Bizottság által kijelölt szakértővel.
40. A szellemi alkotás bizottsági értékelésére, illetve a szükséges oltalmak megszerzésére irányuló intézkedések
megtételét követően vagy azokkal párhuzamosan a Minisztérium és a bejelentő kötelesek együttműködni,
és minden tőlük telhetőt megtenni a szellemi alkotás hasznosítása érdekében.

8. A szellemi alkotások nyilvántartása
41. A Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály – összhangban a számviteli, szerzői jogi, a tudományos kutatásról,
fejlesztésről és innovációról szóló jogszabályokkal – köteles megfelelő formában és kellő részletességgel
az adatvédelmi szabályokat és alapelveket figyelembe véve számviteli célú belső nyilvántartást vezetni
a Minisztérium szellemi alkotásairól. A Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály a szellemi alkotásokat a számviteli
szabályzatokban meghatározott nyilvántartásbavételi okmányok alapján veszi nyilvántartásba. A Titkár, a Pénzügyi
Erőforrás-gazdálkodási Főosztállyal együttműködve, a számviteli célú nyilvántartás alapján figyelemmel kíséri
a bejelentés vagy oltalom alatt álló szellemi alkotás hatósági eljárásával, fenntartásával kapcsolatos fizetési
kötelezettségek határidejét, és észszerű időn belül tájékoztatja a Bizottságot a fizetési kötelezettségekről.
42. A számviteli célú nyilvántartás mellett a Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztály a Minisztériumban keletkező
szellemi alkotásról – a bejelentő lap adatai alapján – szellemi tulajdon portfoliót tart nyilván.
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1. függelék
Szellemi alkotás bejelentő lap
Kérjük, hogy a kitöltött dokumentumot töltse fel a Belügyminisztérium Szellemitulajdon-kezelő Bizottság
(a továbbiakban: Bizottság) számára a www.bm-tt.hu weboldalra.
A bejelentésről visszaigazolást kap, majd ezt követően a Bizottság felveszi Önnel a kapcsolatot.
Kapcsolattartó bejelentő neve:
Telefonszám:
E-mail-cím:

I. A Szellemi alkotás (találmány, know-how stb.) ismertetése
1. A megoldás címe
Tágan értelmezendő, nem bizalmas információ.
2. A megoldás részletes ismertetése
Bizalmas szakmai információ, 10–15 bekezdés, külön lapokon is benyújtható.
3. Miben különbözik a megoldás a jelenleg ismert technológiáktól?
Kérjük, a válaszadás során hivatkozzon publikációkra, melyek a tudomány mai állásán keresztül mutatják be a megoldás
újdonságtartalmát, és amelyek betekintést nyújtanak a technológia fejlődésébe!
4. Mely területen hasznosítható a megoldás? Kérjük, soroljon fel minden lehetséges (piacra vezethető) alkalmazási
formát!
Kik találhatják hasznosnak a megoldást és miért? Ha van a jelenlegihez hasonló piacon lévő technológia, kérjük, fejtse ki
az itt közölt megoldás egyediségének jellegét, előnyeit!
5. A fejlesztés fázisa
Milyen mértékben került gyakorlati alkalmazásra a megoldás? Milyen teszteredményekkel, vizsgálatokkal rendelkeznek,
melyek a megoldás alkalmazhatóságát igazolják? Várhatóan mennyi időt vesz igénybe a piacosításhoz szükséges
fejlesztés?
6. Kérjük, adjon meg kulcsszavakat a technológiával kapcsolatban!

II. Publikációk
1. Közölte-e valaha a megoldást vagy annak egy részét absztrakt, dolgozat, előadás, tézis, beszéd, újságcikk vagy
bármilyen egyéb közlemény formájában?
Ha igen, kérjük, sorolja fel ezeket, és e-mailben csatolja a rendelkezésre álló másolatokat!
2. Mikorra tervezi a megoldás publikálását vagy egyéb formában történő közlését?
Amennyiben tervezi a közlést, kérjük, e-mailben csatolja annak másolatát!
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III. Kutatásfinanszírozás, kutatási együttműködés
1. Ismertesse, milyen forrásokat használt fel a megoldás kidolgozása során!
Például saját (minisztériumi) költségvetés, pályázati forrás, megbízási szerződés, egyéb állami támogatás, privátszférából
származó forrás stb.
2. Milyen partnerekkel működött együtt a kutatások során?
A partner nevének és a kapcsolattartó személy elérhetőségének (telefonszám, e-mail-cím) pontos megjelölésével! Például
belső kutatócsoport, külső kutatóhely, ipari partner stb.

IV. Feltalálói/kutatói/alkotói nyilatkozatok
1. A feltalálók/kutatók/alkotók listája és nyilatkozatai
Kérjük, az összes feltalálót/kutatót/alkotót sorolja fel, akik a megoldás lényegi kidolgozásában részt vettek!
Alulírott feltalálók/kutatók/alkotók a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy mi vagyunk a találmány
egyedüli feltalálói/kutatói/alkotói, és nem hagytunk ki tudatosan olyan személyt a feltalálói/kutatói/alkotói
körből, aki a találmány kidolgozásához érdemi módon hozzájárult.
Alulírott feltaláló/kutató/alkotó kijelentem továbbá, hogy a jelen dokumentumban foglalt információk a legjobb
tudásom szerint hitelesek és pontosak.
Alulírott feltaláló/kutató/alkotó a jelen dokumentum aláírásával kijelentem, hogy magamra nézve kötelező
érvényűnek fogadom el a Belügyminisztérium szellemitulajdon-kezelésre vonatkozó szabályzatát, továbbá
nyilatkozom, hogy a Bizottsággal történő kapcsolattartásra az űrlap elején megjelölt kapcsolattartó jogosult
a nevemben.

Név

A találmány kidolgozásának ideje

Hozzájárulás

alatt ki volt a munkáltatója,

aránya

és milyen beosztásban dolgozott?

(%)

Aláírás

Dátum

1.
2.
3.
…
2. Sorolja fel azokat a feltalálókat/kutatókat/alkotókat, akik a feltalálókon/kutatókon/alkotókon kívül még részt vettek/
vesznek a megoldáshoz kötődő kutatásban!
Név és jogviszony megjelölésével!
Név

Beosztás

Munkavégzés helye (szervezeti egység, külső
munkahely stb.)
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NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy a fent szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés
esetén az általam közölt adatok valótlanságából eredően a Belügyminisztériumnak okozott kár megtérítéséért
kártérítési felelősséggel tartozom, a valótlanságból eredő következményeket vállalom.
Elfogadom a Belügyminisztérium Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatát, az abban foglaltakat betartom, az abban
foglaltak szerint járok el.
Tudomásul veszem mint feltaláló, bejelentő, kapcsolattartó, hogy az általam megadott adatokat
a Belügyminisztérium a GDPR 6. cikk e) pontja szerint közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásának megfelelően kezeli. Az adatok kezeléséről
szóló tájékoztatót az adatkezelés megkezdése előtt megismertem, valamint a bejelentő lapon szereplő
személyekkel (partnerekkel, feltalálókkal, kutatókkal, alkotókkal) megismertettem.1
Kelt: ……………………
		
		

1

………………………………………………
a Bejelentő (kapcsolattartó) aláírása

Az adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat a BTT honlapján érhető el.

A honvédelmi miniszter 48/2020. (IX. 14.) HM utasítása
egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. A honvédelmi szervezetek számláiról, finanszírozásáról és a pénzkezelési szabályokról szóló
60/2012. (VIII. 31.) HM utasítás módosítása
1. §		
A honvédelmi szervezetek számláiról, finanszírozásáról és a pénzkezelési szabályokról szóló 60/2012. (VIII. 31.)
HM utasítás 30. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A KNBSZ főigazgatója intézkedésben állapítja meg a KNBSZ kincstári kártya használatának 27. §-tól eltérő
sajátos szabályait.”

2. A magyar véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetéséről és ellenőrzéséről,
valamint a Magyarországon akkreditált külföldi véderő-, katonai és légügyi attasékkal való
kapcsolattartásról szóló 51/2014. (VII. 28.) HM utasítás módosítása
2. §

(1) A magyar véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetéséről és ellenőrzéséről, valamint
a Magyarországon akkreditált külföldi véderő-, katonai és légügyi attasékkal való kapcsolattartásról szóló
51/2014. (VII. 28.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut1.)
a)
3. § (3) bekezdésében a „HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkár
(a továbbiakban: HM VPVTHÁT)” szövegrész helyébe a „HM védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár
(a továbbiakban: HM VPHÁT)” szöveg,
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b)

c)
d)
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4. § (1), (2), (4) és (7) bekezdésében, 5. § (2) és (3) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében, 7. §-ában,
9. § (2) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében és 15. § (9) bekezdésében a „HM VPVTHÁT” szövegrész helyébe
a „HM VPHÁT” szöveg,
4. § (5) bekezdésében az „a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF)” szövegrész helyébe
az „az MH Parancsnoka (a továbbiakban: MH PK)” szöveg,
6. § (2) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében és 13. § (2) bekezdésében az „a HVKF” szövegrész helyébe
az „az MH PK” szöveg,
9. § (1) bekezdésében a „HM VPVTHÁT-tal” szövegrész helyébe a „HM VPHÁT-tal” szöveg,
11. § (1) bekezdésében az „a HVKF-et” szövegrész helyébe az „az MH PK-t” szöveg

e)
f)
lép.
(2) Hatályát veszti az Ut1. 11. § (1) bekezdésében az „az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokát,” szövegrész.

3. Az egyes missziók műveleti szabadnapok számának meghatározása szempontjából történő
kategóriába sorolásáról szóló 24/2016. (V. 27.) HM utasítás módosítása
3. §		
Az egyes missziók műveleti szabadnapok számának meghatározása szempontjából történő kategóriába sorolásáról
szóló 24/2016. (V. 27.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut2.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Az Ut2. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ezen utasításnak az egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 48/2020. (IX. 14.) HM utasítással
módosított 1. mellékletét 2020. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.”

4. Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló
34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosítása
5. §		
Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás a következő
6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § Ezen utasítás alapján nem állapítható meg munkaerőpiaci pótlék az állomány azon tagja részére, akivel
a Hjt. 44/A. §-a szerinti megállapodás került megkötésre, a megkötött megállapodásban meghatározott időtartam
alatt.”

5. A fokozati és a minősítő vizsgák tananyagtartalmával és vizsgaanyagával, valamint a vizsgáztatással
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 66/2017. (XI. 30.) HM utasítás módosítása
6. §		
A fokozati és a minősítő vizsgák tananyagtartalmával és vizsgaanyagával, valamint a vizsgáztatással kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló 66/2017. (XI. 30.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut3.) 2. § 5. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás alkalmazásában)
„5. szakmai felelős: a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasításban
meghatározott szervezet, szervezeti egység vagy e jogkörrel felruházott személy;”
7. §

(1) Az Ut3. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tananyag és a vizsgaanyag felülvizsgálatát – együttműködve a KVK-val – a (2) bekezdés szerinti időpontban,
a minősítő vizsga esetében az MHP Kiképzési Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP KIKCSF), a fokozati vizsga
esetében az MHP Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP SZCSF) kezdeményezi.”
(2) Az Ut3. 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A tananyag és a vizsgaanyag felülvizsgálatát a szakmai felelős önállóan is kezdeményezheti, minősítő vizsga
esetében az MHP KIKCSF útján, fokozati vizsga esetében a szakmacsoport felelős szervezeten keresztül.
(6) A minősítő vizsgák tananyagának mennyiségét – oldalszám, betűméret, sorköz vonatkozásában – az MHP KIKCSF,
a fokozati vizsgák tananyagának mennyiségét – oldalszám, betűméret, sorköz vonatkozásában – az MHP SZCSF
határozza meg.”
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8. §		
Az Ut3. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az NKE HHK dékánja – az MHP SZCSF útján – évente július 20-ig időszaki jelentést, december 20-ig éves
összefoglaló jelentést terjeszt fel az MH PK részére a minősítő és a fokozati vizsgákkal kapcsolatban a tárgyévben
végrehajtott feladatokról, valamint a vizsgák eredményéről, tapasztalatairól. A jelentéseket tájékoztatásul meg kell
küldeni a HM Humánpolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM HPF) és az MHP KIKCSF részére is.”
9. §		
Az Ut3.
1.
2. § 6. pontjában a „szakmai felelős szervezetek” szövegrész helyébe a „szakmai felelősök” szöveg,
2.
2. § 6. pontjában a „Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) főnöke (a továbbiakban: HVKF)” szövegrész
helyébe a „Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK)” szöveg,
3.
3. § (1) bekezdésében a „szakmai felelős szervezetekkel” szövegrész helyébe a „szakmai felelősökkel” szöveg,
4.
3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében és 14. §-ában
az „a HVKF” szövegrész helyébe az „az MH PK” szöveg,
5.
4. §-ában a „HVKF” szövegrész helyébe az „MH PK” szöveg,
6.
6. §-ában az „a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség (a továbbiakban:
HVK HIICSF)” szövegrész helyébe az „az MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség
(a továbbiakban: MHP IICSF)” szöveg,
7.
7. § (1), (2) és (3) bekezdésében az „a HVK KIKOCSF” szövegrész helyébe az „az MHP KIKCSF” szöveg,
8.
7. § (2) bekezdésében a „szakmai felelős szervezeteket” szövegrész helyébe a „szakmai felelősöket” szöveg,
9.
9. § (2) és (3) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében és 14. §-ában az „a HVK KIKOCSF” szövegrész helyébe
az „az MHP SZCSF” szöveg,
10.
10. § (1) bekezdésében a „kötelezettek” szövegrész helyébe a „jogosultak” szöveg,
11.
14. §-ában az „a HVK SZCSF” szövegrész helyébe az „az MHP KIKCSF” szöveg,
12.
1. melléklet 1., 2., 3., 4., 5. és 5a. pontjában foglalt táblázatot megelőző alcímben a „HVK” szövegrész helyébe
az „MHP” szöveg,
13.
1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázatot megelőző alcímben a „HVK HIICSF” szövegrész helyébe
az „MHP IICSF” szöveg,
14.
1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázatot megelőző alcímben a „HVK Logisztikai Csoportfőnökség
(a továbbiakban: HVK LOGCSF)” szövegrész helyébe az „MHP Haderőnemi Szemlélőség (logisztika)
(a továbbiakban: MHP HSZ LOG)” szöveg,
15.
1. melléklet 8., 9. és 10. pontjában foglalt táblázatot megelőző alcímben a „HVK LOGCSF” szövegrész helyébe
az „MHP HSZ LOG” szöveg,
16.
1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázatot megelőző alcímben a „HVK SZCSF” szövegrész helyébe
az „MHP SZCSF” szöveg
lép.

6. A béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának
alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosítása
10. §		
A béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló
részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut4.) 1. melléklete
a 2. melléklet szerint módosul.
11. §		
Az Ut4. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § Ezen utasításnak az egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 48/2020. (IX. 14.)
HM utasítással megállapított 2. mellékletét 2020. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.”
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7. Hatályon kívül helyező rendelkezések
12. §		
Hatályát veszti
a)
a Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ alacsony készenlétű
civil-katonai együttműködési csoportjai és lélektani műveleti csoportjai személyi állományának biztosításáról,
rendelkezésre állásáról és felkészítéséről szóló 18/2009. (III. 20.) HM utasítás,
b)
az étkezési utalvány tiszti, valamint összevont étkezdékben történő elfogadásának rendjéről szóló
21/2012. (III. 30.) HM utasítás,
c)
a Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési Funkcionális Szakértői Csoport létrehozásának,
készenlétének, felkészítésének és ellátásának szabályozásáról szóló 36/2015. (VII. 21.) HM utasítás.

8. Záró rendelkezések
13. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter

1. melléklet a 48/2020. (IX. 14.) HM utasításhoz
Az Ut2. 1. melléklet 2. pontja a következő francia bekezdéssel egészül ki:
(A külföldi szolgálatba történő vezénylés időtartama alapján megállapított:)
„– MH Biztosító Szakasz II. (MH BSZ II.)”

2. melléklet a 48/2020. (IX. 14.) HM utasításhoz
1. Az Ut4. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat G:3 mezője helyébe a következő mező lép:
(G
7. kategória)

(3.)

MH Biztosító Szakasz II.

2. Az Ut4. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 12. sorral egészül ki:

1.

12.

(A

B

1. kategória

2. kategória

C

D

3. kategória

4. kategória)

MH Biztosító Szakasz II.

4756

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2020. évi 51. szám

Az igazságügyi miniszter 6/2020. (IX. 14.) IM utasítása
a Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének kijelöléséről szóló 5/2020. (VII. 2.) IM utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 25/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 112. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva
a következő utasítást adom ki:
1. A Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének kijelöléséről szóló 5/2020. (VII. 2.) IM utasítás 2. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„2. A Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének helyettesítésére
dr. Ardó Máriát,
dr. Guttman Hanga Lillát,
dr. Kupecki Nórát,
dr. Mázi Andrást,
dr. Petrity Krisztinát
jelölöm ki, akik e feladatuk ellátása során önállóan járnak el.”
2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Varga Judit s. k.,

		

igazságügyi miniszter

A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 46/2020. (IX. 14.) BVOP utasítása
a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának megkezdésére történő felhívással kapcsolatos feladatokról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések,
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényre, valamint
a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes
szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendeletre – az alábbi utasítást adom ki:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP), a büntetésvégrehajtási intézetekre (a továbbiakban: bv. intézet) és az érintett személyi állományra terjed ki.
2. A 2015. január 1. napját követően jogerőre emelkedett ítéletekkel kapcsolatos felhívási ügyekben a BVOP szervezeti
egysége, a Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály, (a továbbiakban: Főosztály) a vonatkozó jogszabályokban
meghatározottak szerint, kizárólagos hatáskörrel jár el az alábbiak vonatkozásában:
a)
felhívások döntés-előkészítése,
b)
felhívások kiadása,
c)
elítélt lakcímkutatása,
d)
elítélt tartózkodási helye felkutatásának kezdeményezése,
e)
elítélt elővezetésének elrendelése,
f)
kötelezés elővezetés költségének megfizetésére,
g)
mentesség engedélyezése a sikertelen elővezetés költségének megfizetése alól,
h)
elfogatóparancs kibocsátásának kezdeményezése.
3. A 2. pontban meghatározott felhívási ügyekben előterjesztett, a büntetések, az intézkedések, egyes
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban:
Bv. tv.) 84. § (8) bekezdésének megfelelő panaszokat az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese
bírálja el.
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4. A 2. pontban meghatározott időpont előtt jogerőre emelkedett, illetve folyamatban lévő felhívási ügyekben
a megyei (fővárosi) törvényszékeken működő büntetés-végrehajtási csoportok (a továbbiakban: bv. csoport)
rendelkeznek hatáskörrel. Az ilyen ügyekben érkező iratokat a Főosztály soron kívül megküldi az illetékes
bv. csoport részére.

II. FEJEZET
A BVOP TEVÉKENYSÉGE A FELHÍVÁSOK SORÁN
5. A BVOP a felhívások kiadása során a Bv. tv., a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során
a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet, továbbá a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás
lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre
háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezései alapján jár el.
6. A felhívások kiadása során a BVOP együttműködik különösen
a)
a bv. csoportokkal,
b)
az egyes bv. intézetekkel,
c)
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervekkel.
7. A bv. csoporttól a Rendelet 27. § (1) bekezdése alapján érkezett gyűjtőjegyzéket és értesítőlapokat a felhívás kiadása
előtt minden esetben ellenőrizni kell. Az ellenőrzés kiterjed különösen
a)
az értesítőlap adatainak teljességére, az ítéletkiadmánnyal és a gyűjtőjegyzéken feltüntetett adatokkal való
egyezőségre,
b)
a Bv. tv. 84. § (4) bekezdés szerinti, soron kívüli eljárás szükségességének megállapítása céljából a kiszabott
szabadságvesztés adataira,
c)
a bv. csoport által végzett, a végrehajtási akadályok kizárását célzó előzetes vizsgálatra vonatkozó adatokra,
d)
arra a körülményre, hogy az elítélt nem tartózkodik-e bármely jogcímen bv. intézetben, illetve nincs-e
folyamatban vele kapcsolatban más szabadságvesztés büntetés alapján felhívási ügy.
8. Ha a Főosztály az ellenőrzés során az értesítőlapon, illetve a gyűjtőjegyzéken feltüntetett adatok hiányát állapítja
meg vagy azok pontatlanságára utaló körülményt észlel, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az azokat megküldő
bv. csoporttal, és kéri az adatok tisztázását, pótlását. Az adategyeztetés végrehajtásáig a felhívási dokumentum nem
postázható az elítélt számára.
9. Ha a Főosztály a felhívás kibocsájtásával kapcsolatos illetékesség hiányát, illetve a szabadságvesztés
végrehajthatóságának akadályát észleli, vagy megállapítja, hogy az előzetes fogvatartás, letartóztatás vagy a házi
őrizet / bűnügyi felügyelet beszámítása folytán az elítélt feltételes szabadságra lenne bocsátható – soron kívül
felveszi a kapcsolatot az illetékes bv. csoporttal. Az egyeztetés végrehajtásáig felhívási dokumentum nem
postázható az elítélt számára.
10. Ha a Főosztály az ellenőrzés során megállapítja, hogy az elítélt bármely jogcímen bv. intézetben tartózkodik, soron
kívül ellenőrzi az aktuális szabadulás időpontját, és a fogva tartó bv. intézetet értesíti a szabadságvesztésről.
A fogvatartás tényét a gyűjtőjegyzék másodpéldányára felvezeti.
11. A bv. intézet az értesítést követően köteles a bírói értesítőt az illetékes bv. csoporttól haladéktalanul megkérni és
a szabadságvesztés foganatba vételéről a fogvatartotti nyilvántartás (a továbbiakban: nyilvántartás) által támogatott
értesítőt a Főosztály részére megküldeni.
12. A felhívások döntés-előkészítése során a Bv. tv. 85. § (1) bekezdésében meghatározott szempontokat
a fogvatartottak elhelyezésére vonatkozó jogszabályokban, országos parancsnoki utasításokban, az egyes
bv. intézetek alapító okirataiban meghatározottak, továbbá az elítélt neme, az elítélt életkora, valamint a kiszabott
szabadságvesztés büntetésből eredő sajátosságok (pl. fiatalkorúak, katonák) szerint értékeli.
13. A Bv. tv. 84. § (7) bekezdésében szabályozott szabadságvesztés végrehajthatóságának kezdő napja a felhívásban
érintett szabadságvesztést tartalmazó gyűjtőjegyzék kiadmányozásának dátumával egyezik meg.
14. A Bv. tv. 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elrendelt függőben tartás esetén a végrehajthatóság újbóli kezdő
napját a halasztás engedélyezéséről vagy elutasításáról szóló bírói döntés jogerőre emelkedésének napjától kell
számítani.
15. Amennyiben a felhívás sikeres kézbesítését követően olyan kérelem kerül benyújtásra a Főosztály felé, amely
a felhívás módosítását kezdeményezi, akkor a kérelem elbírálásának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni
kell.
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16. Ha az értesítőlapon, az ítéletkiadmányban vagy a lakcímadatok közhiteles nyilvántartásában egynél több állandó
lakóhely és/vagy bejelentett tartózkodási hely szerepel, ezek mindegyikére külön-külön meg kell küldeni a felhívási
dokumentumot.
17. A felhívási dokumentumot a kizárólag külföldi állandó lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező elítélt
esetében is ki kell küldeni.
18. A felhívási dokumentumokat, az elővezetés költségeit megállapító határozatokat, valamint az elfogatóparancs
kibocsátását kezdeményező átiratokat a Főosztály vezetője vagy a helyettesítését ellátó osztályvezető jogosult
kiadmányozni.
19. A felhívási dokumentumhoz kézbesítési okiratot a felhívási ügyiratokba, a kapcsolódó dokumentumokhoz rendezve
kell tárolni.
20. A Főosztály a Felhívási Tevékenységet Támogató Rendszer által elkészített intézeti gyűjtőjegyzékeket legkésőbb
a hét harmadik munkanapján, elektronikus úton elérhetővé teszi valamennyi bv. intézet részére. Az összesítés
tartalmazza
a)
az elítélt személyes adatait,
b)
a kiszabott szabadságvesztés tartamát, végrehajtási fokozatát, az elkövetett bűncselekmény megnevezését,
jellegét,
c)
a kiszabott szabadságvesztés Szv. számát és a törvényszék megnevezését,
d)
a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére kijelölt napot.
21. A bv. csoporttól érkező gyűjtőjegyzéken szereplő valamennyi tétel feldolgozása (felhívás kiadása vagy annak
9. pontban foglaltak szerinti mellőzése) után azt az illetékes bv. csoportnak soron kívül vissza kell küldeni.
Ezt megelőzően ellenőrizni kell, hogy minden tételnél feltüntetésre került-e a szabadságvesztés megkezdésére
kijelölt bv. intézet neve és a jelentkezés napja.
22. Ha a bíróságtól olyan halasztást engedélyező végzés érkezik, mely a szabadságvesztés megkezdésére későbbi
időpontot tartalmaz, mint a korábban kiküldött felhívás, új felhívást kell kiadni, és az elítéltet külön levélben
tájékoztatni kell arról, hogy az új felhívási dokumentumban foglaltaknak megfelelően tegyen eleget jelentkezési
kötelezettségének és erről a felhívási dokumentumban megjelölt bv. intézetet haladéktalanul értesíteni kell.
23. Ha a bíróság engedélyezi a halasztást, de az a felhívási dokumentumban szereplő dátumnál korábbi dátumot
tartalmaz, új felhívást nem kell kiadni, de az elítéltet tájékoztatni kell, hogy a korábban kiadott felhívási
dokumentumban foglaltaknak megfelelően tegyen eleget jelentkezési kötelezettségének.
24. Amennyiben a bíróság a szabadságvesztés végrehajtásának függőben tartását rendeli el, és erről értesíti
a Főosztályt, az elítélt részére tájékoztatást kell küldeni, melyben ismertetni kell, hogy a függőben tartásra
tekintettel jelentkezési kötelezettségének további intézkedésig nem kell eleget tennie. A függőben tartásról
a felhívással érintett bv. intézetet haladéktalanul, rövid úton tájékoztatni kell a befogadás elkerülése érdekében.

III. FEJEZET
SIKERTELEN KÉZBESÍTÉS ALAPJÁN SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK SZABÁLYAI
25. Sikertelen a felhívási dokumentum kézbesítése, ha valamennyi visszaérkező kézbesítési okiraton a kézbesítési
akadályra vonatkozó feljegyzés található.
26. Sikertelen kézbesítés esetén a Főosztály a közhiteles lakcímnyilvántartás adatainak ismételt lekérdezése alapján
megállapítja, hogy az elítélt rendelkezik-e olyan magyarországi lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel,
amelyre korábban nem került megküldésre felhívási dokumentum.
27. A 26. pontban foglaltak alapján,
a)
ha megállapítható, hogy minden ismert állandó lakóhelyre és tartózkodási helyre vonatkozóan megküldésre
került a felhívás, a Főosztály az elítélt utolsó ismert lakó- vagy tartózkodási helye(i) szerint illetékes rendőri
szervet írásban keresi meg a tartózkodási hely megállapítása céljából,
b)
ha újabb lakó- vagy tartózkodási hely adat válik ismertté, a Főosztály soron kívül felhívási dokumentumot
küld meg, amelyben az eredeti megküldés óta eltelt idő függvényében új kezdőnapot és új bv. intézetet
jelölhet meg.
28. Ha a rendőrség a 27. pont a) alpontja szerinti megkeresésre válaszolva azt közli, hogy az elítélt tartózkodási helyét
nem tudta megállapítani, a Főosztály, a felhívási ügy iratainak mellékelt megküldésével, az értesítőlapot küldő
bv. csoportnál kezdeményezi az elfogatóparancs kiadását.
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IV. FEJEZET
SIKERES KÉZBESÍTÉS ALAPJÁN SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK SZABÁLYAI
29. Sikeresnek kell tekinteni azt a kézbesítést, ahol legalább egy felhívási dokumentumhoz kapcsolódó kézbesítési
okiraton a címzett vagy meghatalmazottja által aláírt, a postai szolgáltatásokról szóló jogszabályban foglaltak
szerinti átvételi igazolás található, továbbá ha a kézbesítési okirat „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta” jelöléssel
érkezik vissza.
30. Ha a 21. pont alapján kiadott gyűjtőjegyzéken szereplő valamely elítélt a meghatározott napon nem tesz eleget
a jelentkezési kötelezettségének, a bv. intézet erről a körülményről soron kívül, az 1. melléklet szerinti tájékoztatás
megküldésével értesíti a Főosztályt. A tájékoztatás megküldése előtt a nyilvántartásban ellenőrizni kell, hogy
az elítélt nem került-e befogadásra másik bv. intézetbe.
31. Ha a bv. intézet a 30. pontban meghatározott ellenőrzés során megállapítja, hogy az elítélt bármely jogcímen más
bv. intézetben tartózkodik, soron kívül felveszi a kapcsolatot a fogva tartó bv. intézettel, és a 2. melléklet szerinti
tájékoztatást küldi meg a Főosztály részére. A fogva tartó bv. intézet egyeztetést követően köteles a bírói értesítőt
az illetékes bv. csoporttól haladéktalanul megkérni, majd az ítélet foganatba vételről szóló értesítést a Főosztálynak
megküldeni.
32. A 30. pontban meghatározott tájékoztatás alapján a Főosztály a Bv. tv. 86. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a sikeresen kézbesített felhívás szerint területileg illetékes rendőri szervet határozat kiadásával keresi
meg az elítélt elővezetése céljából. Az elővezetés helyéül a sikeres kézbesítés szerinti lakó- vagy tartózkodási hely
alapján területileg illetékes megyei (fővárosi) bv. intézetet kell megjelölni, ettől eltérni csak különösen indokolt
esetben lehet.
33. Az elővezetés elrendeléséről és annak határnapjáról az abban megjelölt bv. intézetet, valamint az érintett
bv. csoportot a Főosztály írásban tájékoztatja.
34. Ha a 32. pont alapján kiadott elővezetési határozatban megjelölt határnapig a rendőrség az elítéltet nem állította
elő, a bv. intézet erről a 3. melléklet szerinti tájékoztatást küldi meg a Főosztály részére.
35. Amennyiben a 34. pontban meghatározott tájékoztatás beérkezését követő 30 munkanapon belül nem érkezik be
az illetékes rendőri szerv írásos értesítése az elővezetés megkísérléséről, úgy a Főosztály rövid úton egyeztetést
kezdeményez az iratok beszerzése érdekében.
36. Sikertelen elővezetés esetén a Főosztály a felhívási ügy iratainak mellékelt megküldésével, az értesítőlapot küldő
bv. csoportnál kezdeményezi az elfogatóparancs kiadását.

V. FEJEZET
AZ ELŐVEZETÉSI KÖLTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
37. A rendőri szerv által megállapított elővezetési költség megtérítésére az elítéltet a Főosztály határozattal kötelezi.
A határozat kiadása előtt ellenőrizni kell, hogy a rendőri szerv igazolása és mellékletei megfelelnek-e
a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és
előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló 39/2017. (XII. 29.) BM rendeletben
foglalt alaki és tartalmi követelményeknek.
38. Amennyiben a költségtérítésre kötelezett személy büntetés-végrehajtási jogviszony hatálya alatt áll, a határozatot
a jogorvoslati igény előterjesztése céljából a fogva tartó bv. intézet parancsnoka útján kell az elítéltnek megküldeni.
39. A bv. intézet az elítélt elővezetési költség megállapítással kapcsolatos bírósági felülvizsgálati kérelmét – bv. bírónak
történő továbbítás céljából – a Főosztálynak küldi meg.
40. A sikertelen elővezetés esetén az elítélt méltányossági kérelmét a fogva tartó bv. intézet a Főosztálynak továbbítja.
41. Az elővezetési költség megállapításának törvényességi felülvizsgálatáról szóló bírói végzést, illetve a méltányossági
kérelem elbírálását a Főosztály a fogva tartó bv. intézet útján küldi meg az elítéltnek.
42. Az elővezetést foganatosító rendőri szervnek a költség megállapító határozatot, annak jogerőre emelkedését
követően kell megküldeni.
43. Ha az elítélt a határozat elkészítésének napján nem áll büntetés-végrehajtási jogviszony hatálya alatt, de a felhívási
dokumentum kézbesítése sikeres volt, az elővezetési költségről szóló határozatot ezen címre kell megküldeni.
Amennyiben a kézbesítés sikertelen, abban az esetben a 44. pont szerint kell eljárni.
44. Ha az elítélt a határozat elkészítésének napján nem áll büntetés-végrehajtási jogviszony hatálya alatt, a jogorvoslati
jog biztosítása érdekében az elővezetési kísérlet szerinti lakó- vagy tartózkodási hely önkormányzatának jegyzőjét
kell megkeresni a 37. pont szerinti határozat hirdetményi közzététele céljából.
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45. A hirdetményi közzététel eredménytelenségére vonatkozó jegyzői viszonttájékoztatás esetén, vagy ennek
hiányában a 44. pont szerinti megküldést követő 40. napon – amennyiben a költségtérítési határozattal kapcsolatos
jogorvoslati igény addig nem érkezett – a határozat jogerősnek tekinthető.

VI. FEJEZET
A BV. INTÉZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
46. A bv. intézet a 20. pont alapján kiadott összesítőn szereplő adatokat a nyilvántartás szabadságvesztési jegyzékébe
(a továbbiakban: Szv. jegyzék) felvezeti. A rögzítés során a „BVOP” megjelölést kell alkalmazni (például:
Szv.1203/2015/BVOP) annak érdekében, hogy az a későbbiekben a bv. csoportok által kiadott felhívásoktól
megkülönböztethető legyen. A bv. intézet köteles az Szv. jegyzéket folyamatosan ellenőrizni, napra készen tartani.
47. Az Szv. jegyzéket elektronikusan vagy papír alapon a szolgálatban lévő biztonsági tiszt számára elérhetővé kell
tenni.
48. Ha hivatali időben történő jelentkezéskor az elítélt a felhívásról szóló értesítést nem viszi magával, a bv. intézet
a felhívási dokumentum megküldése érdekében köteles a Főosztállyal egyeztetni.
49. Amennyiben az önként jelentkező nem rendelkezik személyazonosításhoz szükséges okmánnyal, abban az esetben
a befogadást végzőnek az Integrált Portál Alapú Lekérdező rendszert kell igénybe vennie.
50. Meg kell tagadni az önként jelentkező befogadását, ha
a)
a befogadás alapjául szolgáló irat, vagyis a szabadságvesztés letöltésére vonatkozó felhívás hiányzik,
és annak Főosztályon keresztüli beszerzésére nincs lehetőség,
b)
a befogadás alapjául szolgáló iratban megjelölt személlyel nem azonos.
51. A bíróság halasztást engedélyező végzése nem a befogadás alapjául szolgáló irat, ezért kizárólag az abban
meghatározott jelentkezési kötelezettség alapján önként jelentkező elítéltet nem lehet befogadni. Ilyen esetben
mindig vissza kell igazolni a BVOP által meghatározott jelentkezési kötelezettség fennállását és hatályosságát,
a Főosztállyal folytatott, rövid úton történő egyeztetéssel. Az elítéltet jelentkezési kötelezettségével kapcsolatban
a Főosztálytól kapott információk alapján kell tájékoztatni, melyet dokumentálni kell.
52. A szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére jelentkező elítéltet abban az esetben is be kell fogadni,
ha a számára előírt napot követően jelentkezik.
53. A megyei (fővárosi) bv. intézetbe felhívott és ott önként jelentkező elítélt végrehajtási fokozatának megfelelő
bv. intézetbe történő szállítását a szabadságvesztés büntetés foganatba vételét követő esedékes körszállítással
kezdeményezheti a befogadó bv. intézet.
54. A megyei (fővárosi) bv. intézetek munkaerő szükségletére tekintettel – különösen indokolt esetben – az arra
vonatkozó szabályok betartása mellett kezdeményezhetik a felhívott elítéltek visszatartását.
55. A nem a számára kijelölt bv. intézetben önként jelentkező elítélt, a szabadságvesztés büntetés foganatba vételét
követő esedékes körszállítással a felhívásban megjelölt bv. intézetbe szállítható. Ebben az esetben a szállítási
jegyzéken a felhívás tényére utalni kell.
56. Az elítélt lakó- vagy tartózkodási helye szerinti bv. intézet napszaktól függetlenül köteles befogadni azt a rendőrség
által átkísért elítéltet, akinek a Főosztály a szabadságvesztés megkezdése végett fenti bv. intézetbe az elővezetését
rendelte el.
57. Ha a hivatali időben történő befogadási eljárás során az elítélt bejelenti, hogy a bíróság halasztást engedélyezett
a számára, azt haladéktalanul tisztázni kell. Ha a halasztás ténye igazolódik, az elítélt nem fogadható be.
58. Ha az elítélt hivatali időn túli befogadása során jelenti be, hogy a bíróság számára halasztást engedélyezett, annak
tisztázásig ideiglenes befogadásnak van helye.
59. A felhívás alapján a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére önként jelentkező, továbbá a rendőrség által
elővezetett elítélt befogadásáról a bv. intézet a nyilvántartásban kiállított befogadási értesítő megküldése útján
tájékoztatja a Főosztályt, ebben az esetben a szabadságvesztés foganatba vételéről értesítést küldeni nem kell.
60. A 2015. január 1. napját követően jogerőre emelkedett ítéletek kapcsán kiadott elfogatóparancs alapján elővezetett
elítéltek ítéletének foganatba vételét követően a nyilvántartás által generált befogadási értesítő megküldésével
értesíteni kell a Főosztályt.
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VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
61. Jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben a befogadás általános szabályai érvényesek.
62. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
63. Hatályát veszti a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának megkezdésére történő felhívással kapcsolatos
feladatokról szóló 20/2016. (VI. 8.) OP szakutasítás.
		

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy s. k.,

		

országos parancsnok
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1. melléklet a 46/2020. (IX. 14.) BVOP utasításhoz

……………………………………………
büntetés-végrehajtási intézet megnevezése

Értesítés
jelentkezés elmulasztásáról

Név:			_____________________________________
Születési hely, idő:
_____________________________________
Anyja neve:		
_____________________________________
Szv. szám:		
_____________________________________
Gyűjtőjegyzék száma:
_______________________________

A fent nevezett a számára előírt napon a szabadságvesztés megkezdésére intézetünkben nem jelentkezett.

Dátum: …………………………………….
		
		

……………………………………
aláírás
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2. melléklet a 46/2020. (IX. 14.) BVOP utasításhoz

…………………………………………….
büntetés-végrehajtási intézet megnevezése

Értesítés
fogvatartás tényéről

Név:			__________________________________________
Születési hely, idő:
__________________________________________
Anyja neve:		
__________________________________________
Szv. szám:		
__________________________________________
A fent nevezett a(z) _____________________________________________-ben (bv. intézet megnevezése) fogva van
tartva.

A fogva tartó bv. intézet értesítése megtörtént.

Dátum: ……………………………………
		
		

……………………………………
aláírás
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3. melléklet a 46/2020. (IX. 14.) BVOP utasításhoz

……………………………………………
büntetés-végrehajtási intézet megnevezése

Értesítés
elővezetés sikertelenségéről

Név:			________________________________________
Születési hely, idő:
________________________________________
Anyja neve:		
________________________________________
Szv. szám:		
________________________________________
Gyűjtőjegyzék száma:
___________________________________

A fent nevezett elővezetésére a megadott határidőig nem került sor.

Dátum: …………………………………….
		
		

……………………………………
aláírás
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III.
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Közlemények

Az Országgyűlés elnökének közleménye díj adományozásáról
Az Országgyűlés elnöke
az Év Országgyűlési Őre Díjat adományozott
Hopka Katalin ogy. főtörzszászlósnak, az Országgyűlési Őrség, Igazgatási és Koordinációs Igazgatóság, Taktikai
Támogató Főosztály, Ellátási Csoport szakreferensének;

a Házelnöki Érdemjel ezüst fokozatával tüntette ki
Sándor Tamás vezérőrnagyot, a Magyar Honvédség Parancsnokságának Különleges Műveleti Haderőnemi
szemlélőjét;
dr. Horváth Ádám István r. ezredest, rendőrségi főtanácsost, a Belügyminisztérium Személyügyi Helyettes
Államtitkárság, Személyügyi Főosztályának főosztályvezetőjét;
Molnár Zsolt Károly ogy. ezredest, főtanácsost, az Igazgatási és Koordinációs Igazgatóság igazgató-helyettesét.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei
Prof. Dr. Palkovics László, az innovációért és technológiáért felelős miniszter 2020. szeptember 1-jén, a Magyar
Felsőoktatás Napja alkalmával
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott
megbízhatóan, szakmailag magas színvonalon, tartósan eredményesen végzett munkájáért Bácsai Tamásnénak,
az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar nyugalmazott gazdasági felelősének;
kiemelkedő színvonalon végzett oktatási, tehetséggondozási, oktatásszervezési, kutatási és publikálási
tevékenységéért Balláné dr. Erdélyi Mártának, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
egyetemi docens, oktatási és ifjúsági dékánhelyettesének;
az elmúlt harmincnégy évben a hallgatók és a jövő nemzedékei érdekében végzett idegennyelv-oktatói munkájáért
Fábián Irinának, a Szent István Egyetem Nyelvi Intézet nyelvtanárának;
a felsőoktatásban az oktatás, kutatás és tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő eredményességű szakmai
munkájáért dr. Gyurcsik Bélának, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi
docensének;
példamutató odaadással, nagy óraszámban végzett oktatómunkájáért Hantos Hedvig Gizellának, a Szent István
Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar mestertanárának;
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az egyetem sportéletének színesítésében, sportesemények szervezésében, lebonyolításában, továbbá az egyetemi
sportlétesítmények fejlesztéseiben játszott meghatározó szerepéért Hönig Lászlónak, az Óbudai Egyetem Keleti
Károly Gazdasági Kar intézetigazgató, testnevelő tanárának;
a magyar felsőoktatásban negyvenévi sikeres munkájáért dr. Kerekes Benedeknek, a Nyíregyházi Egyetem Műszaki
és Agrártudományi Intézet egyetemi tanárának;
a növénytermesztéstan terén elért kimagasló érdemeiért dr. Nyárai Horváth Ferencnek, a Szent István Egyetem
Növénytermesztéstudományi Intézet egyetemi adjunktusának;
közel három évtizede folytatott kiemelkedő színvonalú oktatási tevékenységéért dr. Palágyi Kálmánnak, a Szegedi
Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi docensének;
kiemelkedő publikációs és egyetemi oktatói tevékenységéért dr. Sághy Évának, a Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Kar adjunktusának;
több mint három és fél évtizedes felsőoktatási tevékenységéért Tóthné dr. Kerülő Juditnak, a Nyíregyházi Egyetem
Alkalmazott Humántudományok Intézete főiskolai tanárának;
negyvenéves oktatói, kutatói, és oktatásfejlesztési munkásságáért Tóthné dr. Lőkös Klárának, a Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar egyetemi docensének;
a Kar oktatási és kutatási tevékenységének fejlesztésében nyújtott kimagasló munkássága elismeréseként
dr. Velencei Jolánnak, az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar egyetemi docensének;
kiváló tudományos tevékenységéért és a szegedi informatikai képzés érdekében végzett kitűnő oktatói és szervezői
munkájáért dr. Vinkó Tamásnak, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi
docensének;

Oktatói Szolgálati Emlékérmet adományozott
a környezeti nevelés, természetismeret, fenntarthatóság és fogyasztói tudatosság témakörében végzett oktatói
munkájáért Ádám Ferencnének, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar nyugalmazott főiskolai
docensének;
példamutató oktatói tevékenységéért, eredményes és megbízható régészeti munkásságának elismeréseként, illetve
nyugdíjba vonulása alkalmából dr. Bálintné dr. Tóth Ágnesnek, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészetés Társadalomtudományi Kar egyetemi tanárának;
a szegedi néprajz szakos képzés újraindításában bizonyított érdemeiért dr. Barna Gábornak, a Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar egyetemi tanárának;
a szerves kémia területén végzett kimagasló kutatómunkája, továbbá körültekintő és lelkiismeretes oktatói
tevékenységének elismeréseként dr. Bucsi Imrének, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi
és Informatikai Kar nyugalmazott egyetemi docensének;
az elmúlt évtizedekben nyújtott sikeres nyelvtanári és egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Bukta Katalinnak, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar egyetemi tanárának;
harminchétéves munkássága során folytatott szerteágazó oktatási tevékenységéért dr. Csatai Rózsának, a Széchenyi
István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar egyetemi docensének;
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oktatóként, szakfelelősként és vezetőként a győri pedagógusképzés, különösképpen a tanítóképzés megújításának
szentelt munkásságáért dr. Cseh Sándornak, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar főiskolai tanárának;
az egyetemmé válás folyamatában, a főiskolán folyó műszakimechanika-oktatás megújításában játszott kiemelkedő
szerepéért dr. Égert Jánosnak, a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar
professor emeritusának;
a társadalomtudományi kutatások és az egyetemi oktatás területén végzett több mint harmincévi munkájáért
dr. Faragó Lászlónak, a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanárának;
negyvenéves pedagógiai pályafutásáért Fűzné dr. Kószó Máriának, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar főiskolai docensének;
a munkajog, a szociális jog gyakorlati és elméleti szintű oktatásában, illetve a tárgystruktúra fejlesztésében vállalt
kiemelkedő szerepéért dr. Gecse István Sándornénak, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar nyugalmazott
egyetemi adjunktusának;
a közel negyven esztendő alatt nagyfokú elhivatottság, szakmai precizitás, példamutatás és elköteleződés
jellemezte oktatói tevékenységéért dr. Gróf Gyula Istvánnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar egyetemi docensének;
több mint három évtizedes oktatói munkájáért dr. Horváth Ágnesnek, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző
Kar professor emeritájának;
a felsőoktatásban töretlen aktivitással, nagy szakmai tapasztalattal 32 éve végzett munkájáért Kadosa Lászlónénak,
az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar nyugalmazott adjunktusának,
negyvenéves pedagógiai pályája elismeréseként dr. Körmöczi Lászlónak, a Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi docensének;
diákok és szakemberek által egyaránt elismert pedagógiai munkájáért Kriskó Jánosnak, a Neumann János Egyetem
Pedagógusképző Kar nyugalmazott főiskolai docensének;
több évtizede kiemelkedő, nemzetközileg elismert kutatási tevékenységéért és a mérnökképzésben betöltött
szerepéért dr. Kristóf Jánosnak, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar professor emeritusának;
magyar és külföldi gyermek- és ifjúsági irodalom, világirodalom, műértelmezés, magyar nyelvtan, német nyelvű
irodalom terén végzett fáradhatatlan munkájáért Lipócziné dr. Csabai Saroltának, a Neumann János Egyetem
Pedagógusképző Kar professor emeritájának;
fáradhatatlan és tevékeny oktatói munkájáért dr. Marjanucz Lászlónak, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészetés Társadalomtudományi Kar nyugalmazott egyetemi docensének;
közel négy évtizeden át a sporttudományi képzések területén végzett kiemelkedő oktatói tevékenysége, magas
színvonalú szakfejlesztő és sportszakmai munkája elismeréseként dr. Nádasiné Sipos Zsuzsannának, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar testnevelő tanárának;
az általános nyelvi képzés mellett gazdasági, jogi és műszaki szaknyelvet is magas szinten oktató tevékenységéért
Nagy Rozáliának, a Széchenyi István Egyetem Idegen Nyelvi Oktatási Központ nyelvtanár, egyetemi adjunktusának;
negyven éven át tartó munkássága, a mérnökgenerációk képzésében való részvétele, főként az ábrázoló geometria
oktatásában végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként dr. Nándoriné dr. Tóth Máriának, a Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar nyugalmazott egyetemi docensének;
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a történelemtanítás metodológiája és a XX. századi magyar történelem területének egyetemi oktatásában
és kutatásában több mint három évtizeden át végzett eredményes és megbízható munkássága elismeréseként
dr. Pihurik Juditnak, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar nyugalmazott egyetemi
docensének;
egyetemi oktatói, oktatásszervezői, valamint a fiatalok bevonása, az új kutató- és tudósgeneráció ösztönzése
érdekében végzett munkája elismeréseként prof. dr. Rechnitzer Jánosnak, a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula
Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanár, doktori iskolavezetőjének;
nemzetközileg is kiemelkedő szakmai munkásságáért, több évtizedes tudományos, oktatási és közéleti munkássága
elismeréseként dr. Ressné dr. Ivanics Mária Rozáliának, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészetés Társadalomtudományi Kar egyetemi tanárának;
a historiográfia, a történetfilozófia, a közgyűjteményi ismeretek, valamint a XX. századi magyar és közép-európai
történelem tudásterületeinek egyetemi oktatásában és kutatásában több mint három évtizeden át végzett
eredményes és megbízható munkássága elismeréseként dr. Serfőző Zoltánnak, a Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar adjunktusának;
a tanító- és óvóképzésben elsősorban a tehetséggondozás, a művészeti, valamint pedagógiai munkássága alapján
a módszertani, alternatív pedagógiai stratégiák kidolgozása területén kifejtett jelentős tudományos és gyakorlati
tevékenysége elismeréseként Strohner Józsefnek, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar nyugalmazott
főiskolai docensének;
az egyetemen töltött évtizedek alatt meghatározó jelentőséggel bíró pedagógiai és művészetpedagógiai
munkájáért Szabó Pálnak, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar nyugalmazott főiskolai docensének;
a mérnökképzésben nyújtott kiemelkedő munkásságáért és a tudományos utánpótlásképzésben való részvétele
elismeréseként dr. Szabóné dr. Ravasz Bernadettnek, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar nyugalmazott tudományos
munkatársának;
negyvennégy éven keresztül végzett lelkiismeretes munkájáért Szalai Jánosnak, a Neumann János Egyetem
Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar nyugalmazott főiskolai adjunktusának;
ötvenegy éve megszakítás nélküli, az agrár-felsőoktatásban végzett kiváló, eredményes kutató-, oktató- és
nevelőmunkájáért dr. Szelényi Lászlónak, a Szent István Egyetem Matematika és Természettudományi Alapok Intézet
professor emeritusának;
oktatói
tevékenységén
túl
tanszékvezetőként,
intézetigazgatóként,
kari
főigazgató-helyettesként,
valamint az integrált Kecskeméti Főiskola alapító rektoraként végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Sztachó-Pekáry Istvánnak, a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar professor emeritusának;
több évtizedes kimagasló vezetői tevékenysége, a magyar informatikai mérnökök képzése, továbbképzése terén
végzett példamutató munkája elismeréseként dr. Tick Józsefnek, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai
Kar egyetemi docensének;
példaértékű oktatói elhivatottságáért, a győri egészségtudományi oktatás megteremtésében és fejlesztésében
szerzett elévülhetetlen érdemeiért Zborovján Ferencnének, a Széchenyi István Egyetem, Egészségés Sporttudományi Kar mesteroktatójának;
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Szent-Györgyi Albert-díjat adományozott
iskolaalapítói, kutató-nyelvpedagógusi, valamint tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként dr. Bárdos
Jenőnek, a Pannon Egyetem professor emeritusának;
irányításelméleti, illetve az irányításelmélet járműipari alkalmazására vonatkozó kutatásaiért dr. Gáspár Péternek,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar tanszékvezető,
egyetemi tanárának;
gazdag tudományos és tudománynépszerűsítő munkássága, valamint oktatói és tudományszervezői tevékenysége
elismeréseként Miskolczy Ambrusnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar nyugalmazott
egyetemi tanárának;
iskolateremtő tevékenységéért, az oktatás, a tudományos munka magas szintű műveléséért, valamint a vállalatok,
felsőoktatási intézmények és karok közötti együttműködés elősegítéséért dr. Parádi-Dolgos Anett Katalinnak,
a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar egyetemi docensének;
több évtizedes iskolateremtő, kutatói és oktatói tevékenységéért prof. dr. Szakál Sándornak, a Miskolci Egyetem
Műszaki Földtudományi Kar egyetemi tanárának;

Kármán Tódor-díjat adományozott
a Pannon Egyetem oktatási és kutatási tevékenységének megújításában játszott kiemelkedő szerepéért Ötvös
Tamásnak, a Balluff-Elektronika Kft. ügyvezető igazgatójának;
a kisvárdai és nyírbátori felsőoktatás létrehozásában, infrastrukturális és intézményi feltételeinek fejlesztésében
szerzett elévülhetetlen érdemeiért Zichyné Belinszky Katalinnak, a Közösségi Educatio Nonprofit Oktatási
és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának;

Trefort Ágoston-díjat adományozott
a szakképzés, a szakmai pedagógusképzés és a felnőttképzés területén végzett több évtizedes kiemelkedő oktatói,
kutatói és vezetői munkája elismeréseként prof. dr. Benedek Andrásnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem egyetemi tanárának;
magas szintű kutatómunkája mellett hosszú időn át végzett rendkívül sokszínű és összetett, nívós oktatási
tevékenységéért dr. Bessenyei Mihálynak, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar egyetemi
docensének;
a tanulmányi ügyintézés területén több mint három évtizeden át folytatott elhivatott, magas szakmai színvonalú
tevékenységéért Bicsák Csillának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar tanulmányi
ügyintézőjének;
az egyetemen folyó felsőoktatási és tudományos munka színvonalának emeléséhez oktatóként,
oktatásszervezőként és vezetőként tett nagymértékű hozzájárulásáért dr. Borbély Csabának, a Kaposvári Egyetem
Gazdaságtudományi Kar egyetemi docensének;
az élelmiszermérnök-képzés, a tudományos utánpótlás-nevelés és a kutatás-fejlesztés területén végzett
tevékenysége kiemelkedő és példaértékű munkájáért Mohácsiné dr. Farkas Csillának, a Szent István Egyetem
Élelmiszertudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának;
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a Kar oktatásának elhivatott támogatása mellett, precíz és lelkiismeretesen végzett munkájáért Révész Gábornak,
a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Kollégiumok Igazgatósága kollégiumi nevelőtanár,
igazgatójának;
negyvenötéves oktatói tevékenységéért dr. Szakál Pálnak, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaságés Élelmiszertudományi Kar egyetemi tanárának;
alaposan, gondosan, a vonatkozó jogszabályok ismeretében végzett több évtizedes
Szegleti Csaba Jánosnak, a Pannon Egyetem Georgikon Kar ügyvivő szakértő, tanulmányi titkárának;

munkájáért

az oktatás színvonalának emelésében végzett kiemelkedő szerepéért dr. Takács Kingának, a Budapesti Gazdasági
Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar, Dékáni Hivatal ügyvivő szakértő, dékáni hivatalvezetőjének;
több évtizedes kiemelkedő szakmai és pedagógiai, a hazai műszaki felsőoktatás fejlődéséért és elismertségéért
végzett munkájáért Tiefbrunner Anna Máriának, az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki
Kar mestertanárának;

Apáczai Csere János-díjat adományozott
a művészetpedagógia oktatásának területén az elmélet és a gyakorlat ötvözésének, a kutatás és a tanítás
összekapcsolásának érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként dr. Bredács Alice Máriának, a Pécsi
Tudományegyetem Művészeti Kar adjunktusának;
széles körű oktatói munkájáért dr. Csonka Gábor Istvánnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar egyetemi tanárának;
a tanszéki kórus karnagyaként, valamint karvezetés- és szakmódszertan-oktatóként végzett példaértékű
tevékenysége, továbbá több évtizedes iskolai ének-zene tanári munkája magas szakmai színvonalának
elismeréseként Erdős Ákosnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar habilitált
adjunktusának;
több mint negyvenéves, a nyugdíjba vonulása után is folytatott, magas színvonalú egyetemi oktatási-kutatási
tevékenysége elismeréseként dr. Hannus Istvánnak, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusának;
a modern mérnöki szemléletű oktatás megteremtéséért dr. Nemestóthy Béla Nándornak, a Pannon Egyetem Mérnöki
Kar egyetemi docensének;
a közjog, azon belül is a pénzügyi jog területén kifejtett több mint három évtizedes kimagasló színvonalú oktatási,
tehetséggondozási, kutatási és tudományszervezői tevékenységéért dr. Pásztorné dr. Erdős Évának, a Miskolci
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi docensének;
több évtizedes, a biostatisztika területén végzett magas színvonalú kutatótevékenységéért dr. Reiczigel Jenőnek,
az Állatorvostudományi Egyetem Biomatematikai Tanszék egyetemi tanárának;
a kora gyermekkori neveléssel összefüggő kiemelkedő szakmai munkája, valamint a pedagógusképzésben végzett
magas színvonalú oktatási és tudományos tevékenysége elismeréseként Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes Anikónak,
a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Pedagógia-Pszichológia Tanszék tanszékvezető, főiskolai tanárának;
az algebrát megszerettető kiemelkedő oktatói és szervezői munkássága elismeréseként dr. Waldhauser Tamásnak,
a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar professor emeritusának;
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több évtizedes trombitatanári és rézfúvós oktatásban kifejtett művészi-oktatói munkája elismeréseként
dr. Zobay Béla Andrásnak, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet nyugalmazott tanszékvezető,
főiskolai tanárának;

Eötvös József-díjat adományozott
a tanárképzés területén végzett kiváló oktatói, magas szakmai színvonalú tudományszervezői munkája,
valamint a tehetséggondozás terén kifejtett példaértékű tevékenysége elismeréseként Antalné dr. Szabó Ágnesnek,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi docens, főigazgatójának;
ötvenéves tudományos és oktatási tevékenységéért – amely során nagymértékben elősegítette a kolloidika
és nanotudományok elterjedését – dr. Dékány Imrének, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi
és Informatikai Kar professor emeritusának;
az elmúlt évtizedekben végzett kutatási és oktatási tevékenységéért – amellyel Magyarországon, Szerbiában
és nemzetközi tudományos színtéren egyaránt hozzájárult a felsőoktatás és a regionális tudományok fejlődéséhez –
prof. dr. Nagy Imrének, a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanárának;
a hallgatók életét könnyítő oktatásszervezési feladatok ellátására, a nehéz szociális helyzetű diákok
felzárkóztatásának biztosítására, továbbá a kiemelkedő képességűek hazai és külföldi tudományos műhelyek
munkájához történő csatlakoztatására fordított kiemelt figyelmének, elkötelezettségének elismeréseként
dr. Pollák Editnek, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar egyetemi docensének;
negyvenévi, Győrben végzett munkásságáért – amelynek köszönhetően az Egyetem Művészeti Kara az ország egyik
legjobb és legnépszerűbb zenei felsőoktatási színhelyévé vált – Várayné Szűts Katalinnak, a Széchenyi István
Egyetem Művészeti Kar főiskolai docensének.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei
Prof. Dr. Palkovics László, az innovációért és technológiáért felelős miniszter 2020. szeptember 6-án, a Bányásznap
alkalmával
Kiváló Bányász kitüntető címet adományozott
valamennyi munkakörében lelkiismeretesen, magabiztosan és rátermettséggel végzett munkájáért Ballai Zoltánnak,
az Omya Hungária Kft. fúrógépkezelőjének;
megbízható, lelkiismeretes és precíz, a hazai fúrási és kútjavítási tevékenységek terén végzett magas színvonalú
munkájáért Baranyai Istvánnak, a Rotary Fúrási Zrt. éjszakás főfúrómesterének;
több mint 25 éves megbízható, jó szakmai felkészültségű munkavégzéséért Besenyei Kornélnak, a Lasselsberger
Hungária Kft. hajóvezető, helyettes bányamesterének;
több mint 30 éve végzett földalatti bányamunkáért Bogdán Sándornak, az Északdunántúli Vízmű Zrt. Víztermelő
Bányaüzem földalatti bányaiparosának;
a bányatervezés és a bányászati biztonság területén elért kimagasló eredményeiért dr. Dovrtel Gusztávnak, a Mátrai
Erőmű Zrt. bányászati biztonsági osztályvezetőjének;
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munkatársainak nyújtott folyamatos segítségéért, hasznos tanácsaiért és észrevételiért, továbbá valódi mentori
hozzáállásáért, mellyel fiatal kollégáit, illetve szakirányú oktatási intézmények gyakorlatot szerző hallgatóit, valamint
nemzetközi szakmai képzések résztvevőit irányítja és oktatja, érdemei elismeréseként Éberfalvi Józsefnek,
a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. vízkezelés technológiai vezetőjének;
szakma iránti elkötelezettségéért, emberközpontúságáért,
Gábor Sándornak, a MOL Nyrt. műszakvezetőjének;

nagy

elhivatottsággal

végzett

munkájáért

37 év munkásságáért, amelyet töretlen ambíció, segítőkészség, magasfokú szakmaiság és elkötelezettség jellemez
Hausel Józsefnek, a Colas Északkő Kft. bányászati gépkezelőjének;
a geodéziai munkák operatív irányításában, geodéziai tervezési- és egyéb projektirányításban betöltött kiemelkedő
munkájának elismeréseként Hogyor Zoltánnak, a Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt. geodéziai
osztályvezető-helyettesének;
40 évi bányászati munkájáért – amelynek köszönhetően a dudari szénbányászat ma is eredményesen működik –
Jakab Kálmánnak, a Duszén Kft. gépészeti vezetőjének;
kimagasló felkészültséggel végzett munkájáért – amelynek köszönhetően a bánya hatékonyan és stabilan
működik – Kiss Lászlónak, a Mátrai Erőmű Zrt. szenes aknászának;
odaadó és példamutató munkájáért Korsós Arionnak, az O&GD Central Kft. termelőmester-helyettesének;
igényes munkájáért, a szakmát előre vivő ötleteiért és kollégáit valamint a következő generációt támogató
elhivatottságáért Kosdi Gyulának, a Duna-Dráva Cement Kft. gépkezelőjének;
a bányaüzemben eltöltött több mint 30 éves munkája elismeréseként Kucsera Béla Zoltánnak, a Mátrai Erőmű Zrt.
szakvezetőjének;
35 éves bányászati tevékenysége elismeréseként Lanczendorfer Bélának, az Eoszén Kft. vájár, aknaudvari
térmesterének;
a hazai gázipar szolgálatában eltöltött 25 évnyi precíz, lelkiismeretes munkájáért Lányi Tibornak, a MMBF
Földgáztároló Zrt. kereskedelmi vezető szakértőjének;
példamutató, évtizedes bányászati tapasztalatáért, szakmaszeretetéért és elhivatottságáért Lőrincz Zoltánnak,
a Duna-Dráva Cement Kft. bányamesterének;
a bányászatban végzett közel négy évtizedes kiváló szakmai munkájának elismeréseként Marosi Józsefnek,
a Lajta-Kavics Kft. bányamesterének;
szakmai kiválóságáért, a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért érzett elhivatottságáért
Molnár Tamásnak, a Rikopet Kft. gázelőkészítő berendezés- és kútkezelőjének;
szakma iránti elkötelezettsége, emberközpontúsága, a felszíni bányászati létesítményeinek biztonságos
üzemeltetéséhez tett erőfeszítései elismeréseként Pontyik Csabának, a MOL Nyrt. üzemviteli szakértőjének;
különös odaadással, lelkiismeretesen végzett munkájáért Simon Dezsőnek, a Wienerberger Téglaipari Zrt.
bányamesterének,
33 éve megbízhatóan és odaadóan végzett munkájáért Szabó Zsolt Attilának, a Mátrai Erőmű Zrt. vezető
elektrikusának;
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a szakmai igényesség, a lelkiismeretes hozzáállás és a jobb eredmények elérésére való törekvés jellemezte 20 éves
munkájáért Szarka Dánielnek, a MOL Nyrt. kútmunkálati felügyelőjének;
felkészültségéért, csapatmunkájáért és elkötelezettségéért – amellyel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Társaság
magas műszaki színvonalon és megbízható partnerként elégítse ki a hazai tárolási igényeket – Szarvas Péternek,
a Magyar Földgáztároló Zrt. kompresszor és gázelőkészítő berendezés kezelőjének;
45 éves szakmai munkája elismeréseként Szaszák Lászlónak, a Colas Északkő Kft. lakatos, darukezelőjének;
a komlói andezitbánya kötelékében becsülettel eltöltött közel negyvenévi munkájáért Titz Tibornak, a Kő- és
Kavicsbányászati Kft. gépjármű-villamossági szerelőjének;
40 éve, ugyanabban a beosztásban eltöltött, kimagaslóan megbízható munkájáért Tóth Lászlónak, a Perlit-92 Kft.
lakatosának;
45 éves, lelkiismeretesen végzett olajipari munkásságáért Turi Sándornak, a TDE ITS Kft. kútkezelőjének;
odaadóan, körültekintően gyakorolt hivatásáért, munkavégzése folyamán tanúsított hozzáállásáért és példaértékű
magatartásáért Varga Tamás Somának, az O&GD Central Kft. gázüzemi operátorának;
közel negyven éve, az olajiparban, a kútgeofizikai területen végzett, nemzetközi szinten is jegyzett munkájáért
Vámos Lászlónak, a Geoinform Kft. szenior szerviztámogatási szakértőjének;

Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott
elhivatottságáért, munkabírásáért, felelősségtudatáért, példamutató szakmai elkötelezettségéért Bíró Róbertnek,
a Mol Nyrt. szenior felszíni technológiai szakértőjének;
a hazai szénhidrogén ipar elismert gazdasági szakembereként végzett munkájáért Horváth Gyulának,
a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. szénhidrogén üzletágvezetőjének;
a nyomvonalas létesítmények, az út- és vasúti építmények, elektronikus hírközlési és villamosenergia-ipari
létesítmények építésügyi engedélyezési eljárásaiban, a telekalakítási eljárásokban, a környezeti hatásvizsgálattal
érintett engedélyezési eljárásokban végzett munkájáért Kovácsné Szatmári Tünde Ildikónak; Pest Megyei
Kormányhivatal KTBF Bányászati Osztály bányafelügyeleti főgeológusának;
a földtani közegek által okozott veszélyhelyzetek elhárítása terén végzett felbecsülhetetlen horderejű munkája
elismeréseként Mednyánszky Zoltán Miklósnak, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat hivatali főtanácsosának;
három évtizedes, a hazai földgáztárolásban végzett tevékenységéért Oláh Sándornak, a Magyar Földgáztároló Zrt.
kompresszor és gázelőkészítő berendezés kezelőjének;
a bányászhagyományok megőrzéséért és a fáradhatatlanul végzett közösségi munka elismeréseként
Pugner Sándornak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
bányafelügyeleti mérnökének;
odaadó és példamutató munkájáért – amellyel folyamatosan támogatja a magyarországi szénhidrogén kutatási
és kitermelési tevékenységet – Románszky Mónikának, az O&GD Central Kft. kontrollerének;
a Gyöngyösoroszi és Recski ércbányák végleges bezárási és kármentesítési projektek vezetésében végzett
fáradhatatlan munkájáért Tasnádi Tibornak, a Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
vállalkozási igazgatójának;
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kiemelkedő szakmai tevékenysége, sztratigráfiai munkássága elismeréseként Temes Mihálynak, a Vermilion Energy
Hungary Kft. kutató geológusának;
folyamatosan kiemelkedő színvonalon ellátott szakmai tevékenységéért Valusné Orosz Juditnak, a Magyar Bányászati
és Földtani Szolgálat vezető hivatali tanácsosának;
több mint 20 év mészkőbányában töltött munkájáért és a selmeci hagyományok 40 évi ápolásáért Vágó Lászlónak,
a KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. bányaüzem vezető-helyettes, gépészeti vezetőjének;
meghatározó csapatjátékosként, helyismeretre és gyakorlati tapasztalatra épülő, mentálisan és fizikálisan is
kiemelkedő erőfeszítéseiért Zelnik Gyulának, a Mátrai Erőmű Zrt. művezetőjének.

A Legfőbb Ügyészség közleménye
ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről
Kovács Györgyné Bács-Kiskun megyei főügyészségi irodavezető D 00965 sorszámú ügyészségi szolgálati
igazolványát a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya érvénytelenítette.
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