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Utasítások

A miniszterelnök általános helyettesének 2/2021. (VII. 8.) TNM utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást
adom ki:
1. §		
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 22. § (1) bekezdése alapján
2021. július 5. napjától a Kit. 221. § (2) bekezdése szerinti időtartamra dr. Hargitai Jánost a mohácsi csata
500. évfordulójáról történő méltó megemlékezéssel összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztossá
(a továbbiakban: miniszteri biztos) nevezem ki.
2. §		
A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében ellátja a mohácsi csata mint a magyar nemzet
és a keresztény Európa történelmének meghatározó eseménye 500. évfordulójával összefüggő történelmi,
kulturális, nemzet- és külpolitikai, illetve térségfejlesztési szempontból kiemelkedő jelentőségű megemlékezés
(a továbbiakban: megemlékezés) megszervezésével és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések koordinálásával
kapcsolatos feladatokat. E tevékenysége keretében
a)
nyomon követi és felügyeli a megemlékezés programsorozatának előkészítési és megvalósítási munkálatait
annak érdekében, hogy az kulturális, történelmi, nemzeti önazonossági, térségfejlesztési és külpolitikai
jelentőségéhez méltó módon kerüljön megrendezésre;
b)
összehangolja a megemlékezés előkészítésében és megvalósításában közreműködő szervezetek munkáját,
illetve a programsorozat társadalmi kommunikációját;
c)
figyelemmel kíséri a mohácsi csatával kapcsolatos történeti kutatásokat, régészeti feltárásokat és művészeti
alkotások létrehozását;
d)
ösztönzi és segíti a térség infrastrukturális fejlesztéseit, felügyeli a megemlékezéshez kapcsolódó kulturális és
turisztikai beruházásokat;
e)
figyelemmel kíséri és előmozdítja a megemlékezés nemzetközi megismertetését, közreműködik azon
partnerkapcsolatok kiépítésében és ápolásában, amelyek a megemlékezés nemzetközi dimenzióinak
erősítésére, így különösen az érintett nemzetekkel történő tudományos és kulturális együttműködésre
irányulnak.
3. §		
A miniszteri biztos tevékenysége ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra
nem jogosult.
4. §		
A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában egyfős titkárság segíti.
5. §		
A miniszteri biztos tevékenységét a miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikáért felelős államtitkár útján
irányítja.
6. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		
		

tárca nélküli miniszter
a miniszterelnök általános helyettese
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A honvédelmi miniszter 27/2021. (VII. 8.) HM utasítása
a Honvédelmi Minisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok kezelésére vonatkozó
szabályzatáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések
1. §		
Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a HM személyi állományára,
valamint a HM adatkezelése során felhasznált minden tárgyi eszközre függetlenül annak üzemelési helyétől,
továbbá minden helyszínre, ahol HM általi adatkezelés folyik.
2. §		
Az utasítást a HM tevékenysége során keletkező közérdekű adatokra, közérdekből nyilvános adatokra és a személyes
vagy különleges adatokhoz kapcsolódó adatkezelésre – ideértve az adatfeldolgozást is – alkalmazni kell.
3. §		
Az utasítás rendelkezéseit a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő
feladatok irányításáról és felügyeletéről, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységek eljárási rendjéről
szóló 2/2019. (I. 24.) HM utasításban (a továbbiakban: Adatvédelmi HM utasítás) foglaltakra figyelemmel kell
alkalmazni, azzal, hogy
a)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Infotv.) hatálya alá tartozó honvédelmi célú adatkezelésekre (a továbbiakban: az Infotv.
hatálya alá tartozó adatkezelések) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
EU rendelet) 23. cikke szerinti korlátozásokra figyelemmel – az Infotv.,
b)
az a) pont alá nem tartozó adatkezelésekre (a továbbiakban: az EU rendelet hatálya alá tartozó adatkezelések)
az EU rendelet – az Infotv. 2. § (2) bekezdése szerinti kiegészítésekkel –
az irányadó.
4. §		
Az utasítást legalább évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a HM adatvédelmi és információszabadsággal
összefüggő feladatokat ellátó szervezeti egysége (a továbbiakban: szakmai szerv) végzi el.
5. §

(1) Az utasítás alkalmazása során az EU rendeletben, valamint az Infotv.-ben rögzített fogalmakat kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, az utasítás alkalmazásában
a)
adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása elleni
szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége, valamint az adatkezelés azon állapota,
amelyben a kockázati tényezőket – és ezáltal a fenyegetettséget – az alkalmazott védelmi intézkedések
a minimálisra csökkentik,
b)
HM adatközlő: az Adatvédelmi HM utasítás 3. § d) pontjában meghatározott szervezeti egység,
c)
önálló szervezeti egység: a HM szervezeti és működési szabályzatában így meghatározott szervezeti egység,
d)
statisztikai adat: a személyes adat oly módon történő feldolgozása, hogy az adatnak az egyes személyekkel
minden kapcsolata megszakad, és ez a kapcsolat nem is állítható helyre.

2. Az adatkezelő adatai
6. §

(1) Az adatkezelő
a)
megnevezése: Honvédelmi Minisztérium,
b)
székhelye: 1055 Budapest, Balaton utca 7–11.,
c)
levelezési címe: 1885 Budapest, Pf. 25,
d)
telefonszáma: 06-1-474-1111,
e)
e-mail-címe: adatvedelem@hm.gov.hu,
f)
jogállása: közfeladatot ellátó szerv.
(2) Ahol az utasítás adatkezelőt említ, ott a HM-et kell érteni.
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7. §
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(1) Az adatkezelő vezetője a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter).
(2) Az adatkezelő biztosítja az adatvédelmi és az információszabadsággal kapcsolatos tevékenységhez szükséges
erőforrásokat.

3. Az adatvédelmi tisztviselő
8. §

(1) A miniszter a HM szervezeti és működési szabályzatában meghatározott végzettségű személyt jelöl ki adatvédelmi
tisztviselőnek.
(2) Az adatvédelmi tisztviselő szakmai feladatai tekintetében közvetlenül jelent a miniszternek a közigazgatási
államtitkár, a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár és a HM Jogi Főosztály (a továbbiakban: HM JF)
vezetője egyidejű tájékoztatása mellett.
(3) Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az Adatvédelmi HM utasításban meghatározottak szerint látja el, és azokat
a munkaköri leírásában vagy a beosztási okiratában kell rögzíteni. Az adatvédelmi tisztviselő távolléte esetén
feladatait a miniszter által kijelölt helyettese végzi.
(4) Az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok, valamint a tevékenysége ellátását biztosító
források tekintetében az Adatvédelmi HM utasításban foglaltak az irányadók.
(5) Az adatvédelmi tisztviselő nevét, elérhetőségeit a HM adatközlő közzéteszi a HM hivatalos honlapján, továbbá
megküldi azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) részére is.

9. §		
Az adatvédelmi tisztviselő az Adatvédelmi HM utasítás 1–8. mellékletében meghatározott nyilvántartásokat
elektronikusan vezeti és aktualizálja.
10. §

(1) Az adatvédelmi tisztviselő minden év november 15-ig ellenőrzési tervet készít, amelyet a miniszter hagy jóvá.
(2) Az adatvédelmi tisztviselő ellenőrzéseit az éves tervnek megfelelően köteles végrehajtani, azok eredményéről,
amennyiben elöljárói vagy hivatali felettesi intézkedésre okot adó körülményt észlel, jelentést készít a miniszter
részére.
(3) Az ellenőrzéseket az Adatvédelmi HM utasítás 3. alcímében meghatározottak szerint, de a (2) bekezdésben szereplő
eltérésekkel kell lefolytatni.
(4) Az adatvédelmi tisztviselő az éves jelentés részeként az ellenőrzések összegzett tapasztalatairól beszámol
a miniszter részére.
(5) Az adatvédelmi tisztviselő legalább évente egyszer oktatást tart.

11. §		
A személyes adatra vonatkozó egyedi megkeresést meg kell küldeni az adatvédelmi tisztviselőnek. A személyes adat
kérelemre történő kiadása előtt szükséges az adatvédelmi tisztviselőt értesíteni, és vele egyeztetni.

4. Az adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység,
az adatvédelmi kapcsolattartó és az adatvédelmi csoport
12. §

(1) Az adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység vezetője felel a szervezeti egység által
végzett adatkezelési műveletek jogszerűségéért különösen
a)
az érintettek tájékoztatásáért,
b)
az adatkezelések bejelentéséért az adatvédelmi tisztviselő részére,
c)
a kockázatelemzés elvégzéséért,
d)
adott esetben az érdekmérlegelés és a hatásvizsgálat elvégzéséért,
e)
az adatkezelések rendszeres felülvizsgálatáért.
(2) Az adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység vezetője az (1) bekezdésben
meghatározott feladatok végrehajtása érdekében szakmai segítséget kérhet az adatvédelmi tisztviselőtől, aki
köteles a szükséges segítséget ehhez megadni.
(3) Az önálló szervezeti egység vezetője adatvédelmi tisztviselőnek nem minősülő adatvédelmi kapcsolattartót, annak
távolléte idejére eseti helyettest jelöl ki a vezetése alá tartozó önálló szervezeti egységnél, és erről az adatvédelmi
tisztviselőt értesíti.
(4) Az adatvédelmi kapcsolattartó az Infotv. 25/M. § (1) bekezdés a) pontjában és az EU rendelet 39. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatok ellátásához nyújt segítséget az adatvédelmi tisztviselőnek.
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(5) Az adatvédelmi kapcsolattartó a (4) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásának elősegítése érdekében
különösen a következőket végzi:
a)
az önálló szervezeti egység vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett folyamatosan nyomon követi
az önálló szervezeti egység adatkezeléseit,
b)
előkészíti és átadja az adatvédelmi tisztviselőnek az adatkezelés dokumentálásához szükséges iratokat,
c)
a tudomására jutott, az érintetti jogokkal kapcsolatos kérelmek tekintetében összegyűjti a releváns
információkat, és az adatvédelmi tisztviselő rendelkezésére bocsátja,
d)
haladéktalanul tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt az önálló szervezeti egységnél bekövetkezett,
tudomására jutott incidensről,
e)
összegyűjti a releváns információkat az önálló szervezeti egység vezetője részére az önálló szervezeti egység
adatkezelését érintő kockázatelemzés elkészítéséhez, és
f)
az adatvédelmi tisztviselő javaslata esetén részt vesz az önálló szervezeti egységet érintő hatásvizsgálat
lefolytatásában.
(6) Amennyiben minősített adat készítése és kezelése során személyes adatok érintettek, az adott eljárásban az önálló
szervezeti egység vezetője által kijelölt ügyintéző köteles az adatvédelmi kapcsolattartó rendelkezésére bocsátani
az (5) bekezdésben felsorolt feladatok ellátásához szükséges információkat.
(7) A HM – az adatvédelemmel összefüggő feladatai végrehajtásának elősegítése érdekében – adatvédelmi csoportot
hoz létre, melynek tagjai az adatvédelmi tisztviselő mellett
a)
az önálló szervezeti egység adatvédelmi kapcsolattartója,
b)
a HM informatikáért felelős nem önálló szervezeti egység vezetője vagy az általa kijelölt személy,
c)
a HM elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy és
d)
az Adatvédelmi HM utasítás által meghatározott szakmai szerv tagjai.
(8) Az adatvédelmi csoportot az adatvédelmi tisztviselő évente két alkalommal vagy szükség esetén hívja össze.
(9) Az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi csoport tagját felkérheti – az elöljárójuk vagy hivatali felettesük előzetes
egyetértése esetén – a (4) bekezdésben meghatározott feladatokhoz tartozó részfeladatok ellátására.

5. Az adatvédelem alapelvei
13. §		
Adatkezelés
a)
az EU rendelet hatálya alá tartozó adatkezelések esetében – az Infotv. 4. § (5) bekezdésében meghatározott
kiegészítéssel – az EU rendelet 5. cikkében és
b)
az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelések esetében az Infotv. 4. §-ában
meghatározott alapelvek fennállása esetén végezhető.

6. Az adatkezelések feltételei
14. §

(1) A személyes adat kezelésének feltétele, hogy annak célja egyértelműen és közérthetően meghatározásra kerüljön.
(2) Az adatkezelés (1) bekezdés szerinti céljának jogszerűnek és az adatok gyűjtésének időpontjában már
megfogalmazottnak kell lennie. Az adatkezelés megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy a meghatározott cél
adatkezelés nélkül megvalósulhat-e.
(3) A kezelt személyes adatoknak alkalmasnak és szükségesnek kell lenniük a meghatározott adatkezelési cél
eléréséhez. Kizárólag annyi adatot lehet kezelni, amennyi a cél eléréséhez szükséges.
(4) A személyes adatokat a lehető legrövidebb ideig lehet tárolni, ennek érdekében törlési vagy rendszeres
felülvizsgálati határidőket kell megállapítani. A személyes adatokat az egyes adatkezelések esetében a cél
megvalósulásáig, valamint azt követően az adott adatkörre vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig lehet
megőrizni.

15. §

(1) Az EU rendelet hatálya alá tartozó adatkezelések az EU rendelet 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott jogalapok
valamelyikének fennállása esetén végezhetők. Az EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
jogalap a HM közhatalmi feladatai ellátása során történő adatkezelések tekintetében nem alkalmazható.
(2) Az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelések az Infotv. 5. §-ában meghatározott jogalapok valamelyikének fennállása
esetén végezhetők el.
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(1) Az EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés f ) pontja alkalmazása esetén érdekmérlegelési teszt elkészítése szükséges,
amelybe az adatvédelmi tisztviselőt be kell vonni.
(2) Az érdekmérlegelési teszt elkészítése az adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység
vezetőjének felelősségi körébe tartozik. Az érintettet az érdekmérlegelés tényéről és a teszt eredményéről
tájékoztatni kell. Az érdekmérlegeléssel összefüggő tevékenységet dokumentálni kell, és az ezzel kapcsolatos
iratokat az adatvédelmi tisztviselő részére át kell adni.
(3) Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének eljárási rendje a következő:
a)
a HM vagy egy harmadik fél jogos érdekének beazonosítása és megfogalmazása,
b)
az érintett érdekeinek, jogainak és szabadságainak beazonosítása és megfogalmazása,
c)
a mérlegelés elvégzése, miszerint az a) és b) pontban azonosított érdekek közül melyik minősül erősebbnek,
és
d)
a HM vagy egy harmadik fél jogos érdekének az érintett személyek jogaira és szabadságaira vonatkozó
arányos korlátozás meghatározása.
(4) A (3) bekezdés d) pontja szerinti meghatározás során vizsgálni kell különösen
a)
az adatkezelés szükségességét, arányosságát és annak indokát,
b)
a célhoz kötöttség elvének megvalósulását és annak módját,
c)
az adatkezelés elveinek és az érintetti jogok érvényesülését.

7. Az érintett jogai és érvényesítésük
17. §

(1) Az érintett által az EU rendelet 12. cikk (3) bekezdése, illetve az Infotv. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti,
a HM részére a jogai gyakorlásával kapcsolatos levelet, amennyiben azt nem az adatvédelmi tisztviselőnek címezték,
részére haladéktalanul továbbítani szükséges. Amennyiben a levél tartalmi beazonosítása kétséges, úgy azzal
kapcsolatban ki kell kérni az adatvédelmi tisztviselő véleményét.
(2) Az érintettet megillető jogokkal kapcsolatos igény érvényesítésének teljesítésére kizárólag az érintettek adatainak
védelmét szolgáló adatbiztonsági követelményeket szem előtt tartva, csak a kérelmező megfelelő azonosítása
esetén van lehetőség.
(3) Az adatvédelmi tisztviselő az érintett megkeresésére vonatkozó válaszlevél-tervezetet – az EU rendelet hatálya alá
tartozó adatkezelés esetén – a legrövidebb időn belül, de legkésőbb a beérkezést követő 20 napon belül felterjeszti
jóváhagyás céljából a miniszter részére. A jóváhagyott válaszlevelet az adatvédelmi tisztviselő – távollétében
a kijelölt helyettes – megküldi az érintett részére. Az ügyintézési határidő hosszabbítása esetén a felterjesztésre
nyitva álló határidő nem lehet több, mint a kérelem beérkezésétől számított 80. nap.
(4) Az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelés esetén az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kell eljárni, azzal
az eltéréssel, hogy a válaszlevél-tervezetet a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül kell felterjeszteni,
és az ügyintézési határidő hosszabbítására nincs lehetőség.
(5) Megalapozatlan vagy egy éven belüli azonos adatkörre vonatkozó kérelem esetén a HM díjat számíthat fel a kérelem
teljesítésére tekintettel, vagy – kizárólag az EU rendelet hatálya alá tartozó adatkezelés esetén – a kérelmet
elutasíthatja. A költségtérítés alapjául szolgáló díjak vonatkozásában az Adatvédelmi HM utasításban foglaltak
az irányadók.
(6) Az önálló szervezeti egység adatvédelmi kapcsolattartója, az adatvédelmi tisztviselő kérelmére, bedolgozást nyújt
az (1) bekezdésben foglalt igény érvényesítéssel kapcsolatos eljárásban, valamint a megalapozatlanságra, a túlzó
jellegre alapított megtagadás, illetve a költségfelszámolás okának bizonyítása érdekében az eljárásra vonatkozó
dokumentumokat bocsát rendelkezésére.

18. §

(1) Az EU rendelet hatálya alá tartozó adatkezelések esetén,
a)
amennyiben a HM az érintettől szerzi be az adatokat, az EU rendelet 13. cikke szerinti,
b)
az a) pontban foglaltaktól eltérő adatszerzés során az EU rendelet 14. cikke szerinti
tájékoztatót kell az érintett részére rendelkezésre bocsátani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatót tagoltan, közérthető módon kell megfogalmazni.
(3) Az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelések esetében a 19. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell
eljárni, azzal az eltéréssel, hogy az érintetteket az Infotv. 16. §-ában meghatározottak szerint kell tájékoztatni.
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19. §

(1) A HM az EU rendelet hatálya alá tartozó adatkezelések tekintetében az EU rendelet 13. vagy 14. cikke szerinti
tájékoztatón túl – az EU rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén – biztosítja az érintettek
a)
hozzáférési jogát,
b)
helyesbítéshez való jogát,
c)
törléshez való jogát,
d)
adatkezelés korlátozásához való jogát,
e)
adathordozhatósághoz való jogát,
f)
tiltakozáshoz való jogát,
g)
az EU rendelet 22. cikke szerinti jogát automatizált döntéshozatal, profilalkotás alkalmazása esetén.
(2) A HM az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelések esetében – az Infotv.-ben meghatározott feltételek fennállása
esetén – biztosítja az érintettek (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott és az előzetes tájékozódáshoz való
jogát.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés alapján benyújtott kérelemben foglaltakat azonnal, de legkésőbb az EU rendeletben vagy
az Infotv.-ben meghatározott határidőn belül kell teljesíteni.

20. §

(1) Az adatvédelmi tisztviselő feladata, hogy haladéktalanul értesítse a helyesbítés, a korlátozás és a törlés
végrehajtásáról az érintettet, továbbá minden olyan címzettet, akinek az adatok adatkezelés céljából továbbításra
kerültek.
(2) Az érintett személyes adatai kezelésének megsértésével kapcsolatban indult bármely eljárásról az adatvédelmi
kapcsolattartó értesíti az adatvédelmi tisztviselőt. A HM a bizonyítási eljáráshoz szükséges minden lényeges adatot,
információt – különösen szabályzatot, naplóbejegyzést – a HM-et képviselő személy részére rendelkezésre bocsát.
Az eljárással kapcsolatos feladatokat az adatvédelmi tisztviselő koordinálja.

8. Az adatvédelmi incidens kezelése, jelentése
21. §

(1) A NAIH adatvédelmi incidens bejelentő rendszerébe a HM-et az adatvédelmi tisztviselő regisztrálja.
(2) Adatvédelmi incidens gyanúja esetén – a közvetlen elöljáró vagy a hivatali felettes útján – haladéktalanul értesíteni
kell az adatvédelmi tisztviselőt, ezzel egyidejűleg az incidensre vonatkozó releváns információkat részére át kell
adni. Az adatvédelmi tisztviselő az összegyűjtött információt megküldi az adatvédelmi incidens munkacsoport
(a továbbiakban: IMCS) számára, és eljárása során a HM elektronikus rendszert érintő incidens bekövetkeztének
gyanúja esetén az Adatvédelmi HM utasítás 20. § (2) bekezdésében foglaltakat is figyelembe veszi.
(3) Az IMCS tagjai
a)
az adatvédelmi tisztviselő és
b)
az adatvédelmi incidenssel érintett adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység
vezetője, valamint
c)
elektronikus adatkezelés esetén a HM elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy,
d)
olyan adatkezelés esetén, amely során minősített adatok és rendszerek érintettek, a biztonsági vezető.

22. §

(1) Az adatvédelmi tisztviselő – az Adatvédelmi HM utasítás 20. §-ában meghatározott határidő figyelembevételével –
észszerű határidőn belül összehívja az IMCS tagjait. Az IMCS munkájában történő részvételre annak tagja
– akadályoztatása esetén, maga helyett – más, helyettesítésére jogosult személyt is kijelölhet. Ha a HM
adatfeldolgozót vett igénybe, és az adatvédelmi incidens az adatfeldolgozót is érinti, az adatvédelmi tisztviselő
egyeztet az adatfeldolgozó képviselőjével a felmerülő kockázatokról és azok esélyeiről, vagy bevonja tagként
az IMCS munkájába.
(2) Az IMCS – a szakmai szerv által rendelkezésre bocsátott módszer alkalmazásával – megvizsgálja, hogy
a)
a biztonság sérülése érinti-e a személyes adatok biztonságát,
b)
kockázatos-e a biztonság sérülése az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, különös tekintettel
az incidenssel érintett adatok típusára, mennyiségére,
c)
milyen intézkedések tehetők a kockázatok csökkentésére,
d)
szükséges-e az adatvédelmi incidens bejelentése a NAIH felé, és
e)
szükséges-e az érintettek értesítése.
(3) Az IMCS a rendelkezésére álló adatok és az adatkezelés helyszínén végzett elemzés alapján dönt
a)
az esemény adatvédelmi incidensnek nyilvánításáról vagy
b)
az adatvédelmi incidensnek nyilvánítás mellőzéséről.
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(4) Amennyiben az IMCS az eseményt adatvédelmi incidensként értékeli, úgy – a (2) bekezdésben említett módszer
alkalmazásával – dönt annak alacsony, közepes vagy magas kockázatáról. Az IMCS a döntéséről az adatvédelmi
incidens bekövetkeztéről való tudomásszerzést követő 24 órán belül értesíti – az Adatvédelmi HM utasítás
5. mellékletében meghatározott nyomtatvány szerinti tartalommal – a szakmai szervet.
(5) Az adatvédelmi incidens kockázata
a)
alacsony, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira
és szabadságaira nézve,
b)
közepes, ha az adatvédelmi incidens kockázata nem magas, de valószínűsíthetően kockázattal jár
az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, és a negatív következményeket nem lehet intézkedésekkel
hatékonyan elhárítani,
c)
magas, ha az adatvédelmi incidens az érintettek jogaira és szabadságaira nézve jelentős vagy akár
visszafordíthatatlan következményekkel vagy komoly nehézségekkel jár vagy járhat.
(6) Alacsony kockázatú adatvédelmi incidenst kizárólag az adatvédelmi incidens nyilvántartásban szükséges rögzíteni.
(7) Ha az adatvédelmi incidens közepes vagy magas kockázatú, az IMCS javaslatot tesz az adatkezelő részére
az adatvédelmi incidens következményeinek mérséklését célzó intézkedésekre. Ezekben az esetekben
az adatvédelmi incidenst az adatvédelmi tisztviselő – távollétében a kijelölt helyettese – az adatkezelő
képviselőjének tudomásszerzésétől számított 72 órán belül bejelenti a NAIH részére annak incidensbejelentő
rendszerén keresztül. Magas kockázatú adatvédelmi incidens bekövetkeztéről az érintetteket – a megfelelő
intézkedés megtétele céljából – tájékoztatni kell. A tájékoztatás megtételéről az adatvédelmi tisztviselő – távolléte
esetén a helyettesítésére kijelölt személy – gondoskodik.
(8) Ha a közvetlen tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalan nehézségbe ütközik, a tájékoztatást egyéb módon kell
megtenni, különösen az adatkezelő honlapján vagy a helyben szokásos hirdetményi úton.
(9) Az IMCS a tevékenységéről dokumentációt vezet, amelyben részletesen rögzíti a döntések alapjait, körülményeit.

9. A hatásvizsgálat
23. §

(1) Az adatkezelést megelőzően az érintett adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység
a tervezett adatkezelés kockázatainak megállapítása érdekében előzetes kockázatértékelést végez, amelynek
eredményéről tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt. Az adatvédelmi tisztviselő szakmai tanácsadást nyújt
az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzéséhez, valamint nyomon követi az elkészítését.
(2) Az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot kell végezni,
a)
ha az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve,
b)
ha új technológia kerül alkalmazásra,
c)
a NAIH által közzétett esetekben.
(3) Az adatkezelés magas kockázatát kell vélelmezni abban az esetben, ha az a NAIH által magas kockázatúnak
minősített és közzétett adatkezeléshez hasonló adatkezelés alkalmazásával jár. Az adatkezelés alacsony kockázatát
abban az esetben kell vélelmezni, ha az a NAIH által alacsony kockázatúnak minősített és közzétett adatkezeléshez
hasonló adatkezelés alkalmazásával jár.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti esetben az adatvédelmi tisztviselő munkacsoport létrehozására tesz javaslatot
az érintett adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység részére.
(5) A munkacsoport vezetője az adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység vezetője.
A munkacsoport munkájában való részvételre a vezető a szervezeti egységéből maga helyett – akadályoztatása
esetén – más személyt is kijelölhet. A munkacsoport tagjai:
a)
az adatvédelmi tisztviselő és
b)
a munkacsoport vezetője által az állományából kijelölt személy, valamint
c)
elektronikus adatkezelés esetén a HM elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy,
d)
olyan adatkezelés esetén, amely során minősített adatok és rendszerek érintettek, a biztonsági vezető.
(6) A munkacsoport feladata az adatkezelés kockázatainak vizsgálata és értékelése. A hatásvizsgálat elvégzését
a munkacsoport az adatkezelés minden elemének figyelembevételével, a szakmai szerv által rendelkezésre
bocsátott hatásvizsgálati módszer alkalmazásával végzi el, és ennek alapján hozza meg döntését. A hatásvizsgálat
lezárásáig az adatkezelést nem lehet megkezdeni.
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(7) Az adatkezelő – a szakmai szervvel történt egyeztetést követően – előzetes konzultációt kezdeményez a NAIH-hal,
amennyiben a munkacsoport az adatkezelés magas kockázatát állapítja meg, és a kockázatok csökkentése nem jár
eredménnyel.

10. Az adatbiztonság
24. §

(1) Az adatbiztonsági és kockázatkezelési előírások részletes meghatározását a honvédelmi tárca információbiztonság
politikájáról szóló HM utasítás vonatkozó rendelkezései és a HM-re irányadó informatikai szabályzat tartalmazza.
(2) Az iratkezelésre vonatkozó egyes adatbiztonsági követelményekre a Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési
Szabályzatának kiadásáról, valamint a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Titokvédelmi és Ügyviteli
Szabályzata kiadásáról szóló HM utasításban foglaltak az irányadóak.

25. §

(1) Az adatkezelő adatkezelései papír alapon és elektronikus formában is történhetnek.
(2) Az adatkezelő a személy azonosítására alkalmas jellegétől megfosztott, újonnan képzett adatokat statisztikák, belső
kimutatások és pályázati indikátorok készítésére használhatja fel. Az adatkezelő anonimizálást alkalmaz minden
olyan esetben, amikor az anonim adatok is elégségesek, valamint ahol szerződés vagy jogszabály írja elő
a statisztikai adatok szolgáltatását.

26. §

(1) Az adatok megőrzési ideje adatkezelésenként kerül meghatározásra.
(2) Az adat törlését minden esetben az adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység vezetője
köteles kezdeményezni, a törlésről, megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza
különösen az adatkezelés célját, annak kezdő és befejező időpontját, a törlendő, megsemmisítendő adatok fajtáját
és a törlés időpontját, módját, valamint a törlés, megsemmisítés elrendelőjének személyét.

27. §

(1) A miniszter, a honvédelmi államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a kabinetfőnök, a helyettes államtitkár,
a gazdálkodási ügyekért felelős államtitkári főtanácsos, a miniszteri biztos, a nemzeti hadfelszerelési igazgató,
a minisztériumi felsővezető titkárságvezetője, a Miniszteri Titkárság vezetője, az adatvédelmi tisztviselő, a biztonsági
vezető, az önálló szervezeti egység vezetője és a nem önálló szervezeti egység vezetője kivételével az adatkezeléssel
foglalkozó ügyintéző és a segítő (a továbbiakban együtt: ügyintéző) munkaköri leírásának, beosztási okiratának
tartalmaznia kell az általa ellátandó adatkezelési tevékenységeket és a jogosultságokat.
(2) Az önálló szervezeti egység ügymenetét úgy alakítja ki, hogy személyes vagy különleges személyes adat kezelésére
csak elengedhetetlenül szükséges esetben kerüljön sor, és az adott adatkezelési célból kezelt adatokat csak
az adatkezeléssel foglalkozó ügyintézők ismerhessék meg.
(3) Az ügyintéző gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be a személyes vagy különleges
személyes adatokba, valamint a személyes vagy különleges személyes adat jogosulatlan személy részére ne legyen
hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható és megsemmisíthető.
(4) Az ügyintéző a helyiséget, ahol adatkezelés vagy adatfeldolgozás folyik, úgy hagyhatja el, hogy az adathordozók
által tárolt adatokat hozzáférhetetlenné teszi, vagy a helyiséget bezárja. A munkavégzés befejeztével gondoskodnia
kell az adathordozó elzárásáról vagy az általa tárolt adatok hozzáférhetetlenné tételéről, illetve a helyiség
bezárásáról.

11. Az adatfeldolgozás
28. §

(1) A HM elláthat adatfeldolgozói tevékenységet, és az adatkezelési tevékenységeihez adatfeldolgozót vehet igénybe.
Az adatfeldolgozási tevékenységet szerződésben kell rögzíteni. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződés
előkészítésébe az adatvédelmi tisztviselőt be kell vonni.
(2) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződésnek tartalmaznia kell különösen
a)
az adatkezelő és az adatfeldolgozó megnevezését, elérhetőségét,
b)
az adatvédelmi tisztviselő nevét, elérhetőségét, ha az adatfeldolgozó rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel,
c)
az adatkezelés célját,
d)
az adatfeldolgozás jellegét, célját, műveleteinek meghatározását, időtartamát,
e)
az adatfeldolgozással érintett adatalanyok kategóriáit, a személyes adatok típusát, körét, mennyiségét,
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f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

az adatfeldolgozó jogainak és kötelezettségeinek meghatározását, valamint annak rögzítését, hogy
az adatfeldolgozó az adatkezelő kifejezett írásos utasításai alapján végezhet adatkezelési műveleteket,
valamint az esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén követendő szabályok meghatározását,
az elvégzett technikai műveletek megnevezését, módját,
a feldolgozott személyes adatok további sorsát,
annak rögzítését, hogy az adatfeldolgozó igénybe vehet-e további adatfeldolgozót,
az adatkezelőt és az adatfeldolgozót terhelő technikai és szervezési intézkedések meghatározását, valamint
a megfelelő garanciák igazolását az adatfeldolgozó részéről,
az adatfeldolgozó azon alkalmazottai titoktartására vonatkozó rendelkezéseket, akik az adatfeldolgozásban
részt vesznek,
annak szabályozását, hogy az adatfeldolgozó milyen módon, eljárási rendet követve nyújt segítséget
az érintettek jogait érintő kérelmek megválaszolásában,
a HM ellenőrzési jogkörének biztosítását és
az adatkezelő utasításadási rendjének meghatározását, ideértve az adatfeldolgozó azon kötelezettségét,
hogy tájékoztassa az adatkezelőt, ha az adatkezelő által adott utasítás az EU rendeletbe vagy egyéb
jogszabályba ütközik, vagy ha megítélése szerint az adatfeldolgozással érintett személyes adatok
tekintetében adatvédelmi incidens következett be.

12. Adatközlés, adattovábbítás
29. §

(1) Az érintettek személyes adatainak közlésére, továbbítására az EU rendeletben, illetve az Infotv.-ben
meghatározottak szerint és a feltételek megvalósulása esetén kerülhet sor.
(2) Az adatvédelmi tisztviselő szakmai véleményét ki kell kérni az adatközlést, adattovábbítást megelőzően, kivéve
azokat az adatközléseket, adattovábbításokat, amelyeket jogszabály kötelezően előír.

13. Az elektronikus közzététel szabályai
30. §

(1) A HM-nek a közadatkereső rendszerrel kapcsolatos feladatait az Adatvédelmi HM utasítás 29. §-a tartalmazza.
(2) A HM a hivatalos honlapján közzéteszi az Adatvédelmi HM utasítás 9. mellékletében szereplő általános közzétételi
listában szereplő adatokat. A közzététel kezdeményezéséért az Adatvédelmi HM utasítás 9. mellékletében erre
kijelölt önálló szervezeti egység felel, illetve kijelölés hiányában az, amelynek érdekkörében a közzéteendő adat
keletkezett.
(3) Az Adatvédelmi HM utasítás 9. mellékletében szereplő általános közzétételi listában az adott adatkör
vonatkozásában az ott meghatározott adatfelelős, ennek hiányában az az önálló szervezeti egység, amelynek
az érdekkörében a közétett adat keletkezett, figyelemmel kíséri a feltöltött adatok pontosságát, naprakészségét,
és az adatokban történt változások esetén – az általános közzétételi lista szerint, az ott meghatározott
gyakorisággal – frissíti az adatokat. Az adatfelelős, illetve az az önálló szervezeti egység, amelynek az érdekkörében
a közzétett adat keletkezett, a frissített adatokat a szakmai szerv részére megküldi, és azok információs jogi
megfelelősége esetén a szakmai szerv továbbítja a HM adatközlő részére közzététel céljából.

14. A közpénzekből nyújtott támogatások közzétételének különös eljárási szabályai
31. §

(1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytv.)
6. és 8. §-a szerinti érintettségről (a továbbiakban: érintettség) a pályázói nyilatkozat mintáját az 1. melléklet,
az érintettséget megalapozó körülmények közzétételének kezdeményezésére szolgáló kérelemmintát a 2. melléklet
tartalmazza.
(2) A pályázatot vagy az egyedi támogatási kérelmet befogadó önálló szervezeti egység – a Knytv.-ben és
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
67/2008. (III. 29.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – a közpénzpályázatok közzétételének hivatalos
honlapján közzétételi eljárást kezdeményez a pályázat vagy az egyedi támogatási kérelem elbírálása alapján
előkészített támogatói okirat vagy támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül.
(3) A pályázatot befogadó önálló szervezeti egység felelős
a)
a közzétételi eljárás kezdeményezése esetén a Knytv.-ben meghatározott adatok közzétételéért, törléséért és
b)
a pályázatban benyújtott adatok, valamint a közzétételre megküldött adatok tartalmának egyezéséért.
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(4) A pályázatot befogadó önálló szervezeti egység által kijelölt személyek jogosultak a Knytv. szerinti adatok
közzétételében való közreműködésre. A kijelölt személyek nevéről, hivatali elérhetőségéről, elektronikus
levélcíméről a HM adatvédelmi tisztviselőjét kell tájékoztatni.
(5) A pályázatot befogadó önálló szervezeti egység vezetője gondoskodik az állományában lévő kijelölt személyek
Knytv.-ben foglalt közzétételi kötelezettséggel összefüggő tárcaszintű feladatainak munkaköri leírásában, beosztási
okiratában történő rögzítéséről.

15. A jogszabálytervezetek közzététele
32. §

(1) A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény és a jogszabálytervezetek
és szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről szóló 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti
tevékenységet a HM JF végzi, a közzétételről a HM adatközlő gondoskodik.
(2) A HM JF a jogszabálytervezet szakmai kidolgozójával együttműködésben a nyilvánosság részéről megfogalmazott
észrevételeket mérlegeli, és az észrevételekről, valamint az elutasított észrevételek esetében – a névtelenül
beérkezettek kivételével – az elutasítás indokairól összefoglalót készít, amelyet – törvény esetén az Országgyűléshez
történő benyújtást, kormányrendelet és miniszteri rendelet esetén a kihirdetést követően – a jogszabályi feltételek
fennállása esetén megküld a HM adatközlő részére közzététel céljából.

16. Közérdekű adatok egyedi igénylésének és teljesítésének rendje
33. §		
A HM-hez érkező közérdekű adatigénylések teljesítése során az Adatvédelmi HM utasítás 41–47. §-ában foglaltakra
figyelemmel kell eljárni.
34. §

(1) A szakmai szerv feladata a HM-hez érkező közérdekű adatigénylés teljesítése vagy megtagadása. Abban az esetben,
ha a közérdekű adatigénylés nem a HM szakmai felelős szervhez érkezik, azt részére haladéktalanul meg kell
küldeni. A szakmai szerv az adatigénylés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja a HM
kommunikációjáért felelős szervet a közérdekű adatigénylésről.
(2) A szakmai szerv a közérdekű adatigénylést a választervezet szakmai kidolgozása, annak összeállítása céljából
haladéktalanul megküldi a közérdekű adatigénylés tárgya szerint illetékes önálló szervezeti egység (a továbbiakban:
választervezetet kidolgozó) részére.
(3) A választervezetet kidolgozó 2 munkanapon belül megküldi az előkészített szakmai bedolgozását a szakmai
szervnek.
(4) A szakmai szerv a beérkezést követő 3 munkanapon belül megküldi a HM kommunikációjáért, a parlamenti
kapcsolatokért, illetve a jogi képviseletért felelős szerv részére a megkeresésre írt választervezetét. Az érintett
szervek a választervezettel kapcsolatos álláspontjukat a szakmai szerv részére, az általa megállapított határidőn
belül, megküldik.
(5) A szakmai szerv a szakmai bedolgozások alapján haladéktalanul véglegesíti a válaszlevél-tervezetet, amelyet
a közigazgatási államtitkár és a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár általi elfogadást követően
az Adatvédelmi HM utasításban szabályozottak szerint jóváhagyásra felterjeszt. A jóváhagyott válaszlevél-tervezetet
a szakmai szerv – az Infotv.-ben meghatározott határidőn belül – megküldi a közérdekű adatigénylő részére, ezzel
párhuzamosan a közigazgatási államtitkár, a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár, a kabinetfőnök,
a parlamenti kapcsolatokért felelős szerv, a HM kommunikációjáért felelős szerv, valamint a gazdálkodási kérdést
érintő közérdekű adatigénylés esetén a gazdálkodási ügyekért felelős államtitkári főtanácsos részére is.

17. A közérdekű adatigénylés teljesítéséért megállapítható költségtérítés
35. §

(1) A válaszadásra kötelezett az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a közérdekű
adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott feltételek fennállása esetén és mértékig költségtérítést
állapíthat meg.
(2) A választervezetet kidolgozó előzetesen megbecsüli a munkára fordítandó munkaidőt és a felmerülő dologi
kiadások összegét, ezt követően a 3. mellékletben meghatározott elszámoló ívet haladéktalanul megküldi
a válaszadásra kötelezett részére.
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36. §

(1) Költségtérítés esetén a válaszadásra kötelezett tájékoztatja az adatigénylőt, hogy a költségtérítés összege
a Korm. rendeletben meghatározott összeget
a)
eléri, és ezzel egyidejűleg kéri, hogy nyilatkozzon adatigénylésének fenntartásáról, vagy
b)
nem éri el, valamint – az igény beérkezését követő 15 napon belül – felvilágosítja
ba)
arról, hogy az adatigénylés
baa)
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár-e, illetve
bab)
teljesítéséhez szükséges dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az adatigénylő
másolatot igényelt, jelentős terjedelmű-e, valamint
bac)
személyi és dologi költsége meghaladja-e a Korm. rendeletben megállapított
összeghatárt és
bb)
az adatigénylés teljesítésének másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről.
(2) Ha az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az adatigénylő a tájékoztatás kézhezvételétől számított
30 napon belül nyilatkozik adatigénylésének fenntartásáról, akkor a válaszadásra kötelezett legalább 15 napos
határidőt határoz meg a költségtérítés megfizetésére. A közérdekű adatigénylést a költségtérítés megfizetésétől
függetlenül – az Infotv. 29. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül – teljesíteni kell.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a válaszadásra kötelezett az adatigénylést a költségtérítésnek
az adatigénylő általi megfizetését követő 15 napon belül teljesíti.

37. §

(1) A 36. § szerinti tájékoztatáshoz csatolni kell a 4. mellékletben meghatározott formanyomtatványt, és az adatigénylőt
fel kell kérni arra, hogy a tájékoztatást követő igénylésének fenntartása esetén azt megfelelően kitöltve küldje vissza.
(2) A felszámítható költségek mértékét a HM hivatalos honlapján közzétett hirdetmény tartalmazza. A költségtérítéssel
kapcsolatos számla kibocsátása a HM pénzügyi ellátásért felelős honvédelmi szervezet feladata. A költség
adatigénylő általi megfizetésének tényét a HM pénzügyi ellátásért felelős honvédelmi szervezet haladéktalanul jelzi
a válaszadásra kötelezettnek.

38. §		
Az alcímben nem szabályozott esetekben a Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni, figyelembe véve
a HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjéről szóló 4/2021. (HK 2.) HM KÁT szakutasítás
rendelkezéseit.

18. Záró rendelkezések
39. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
40. §		
Az önálló szervezeti egység – a HM adatkezelési tevékenységek, valamint az adatkezelői nyilvántartás
megalapozottsága és naprakészsége érdekében – a meglévő adatkezeléseit áttekinti, és amennyiben szükséges,
azokat – az utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül, az új adatkezeléseit pedig az adatkezelés megkezdését
megelőzően – az Adatvédelmi HM utasítás 1. melléklete szerinti adatlapon bejelenti az adatvédelmi tisztviselő
részére.
41. §		
Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok kezelésére vonatkozó
szabályzatáról, valamint a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő
feladatok irányításáról és felügyeletéről, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységek eljárási rendjéről
szóló 2/2019. (I. 24.) HM utasítás módosításáról szóló 48/2019. (VII. 18.) HM utasítás.
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 27/2021. (VII. 8.) HM utasításhoz
NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
A pályázó adatai
Neve: ............................................................................................................................................................................................................................
Természetes személy lakcíme: ............................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: .............................................................................................................................................................................................
Gazdasági társaság esetén
Székhelye: ..................................................................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma: ..................................................................................................................................................................................................
Adószáma: .................................................................................................................................................................................................................
Képviselőjének neve: .............................................................................................................................................................................................
Egyéb szervezet esetén
Székhelye: ..................................................................................................................................................................................................................
Képviselőjének neve: .............................................................................................................................................................................................
Nyilvántartásba vételi okirat száma: ................................................................................................................................................................
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ....................................................................................................................................................
A pályázó nyilatkozata
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
a)

6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy

2. fennáll a(z) ... pont alapján 

b)

8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy

2. fennáll a(z) ... pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: ..... év ..... hó ...... nap
		
		

..........................................................................
Aláírás/Cégszerű aláírás
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2. melléklet a 27/2021. (VII. 8.) HM utasításhoz

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdése szerinti érintettségéről

A pályázó adatai
Neve: ............................................................................................................................................................................................................................
Természetes személy lakcíme: ............................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: .............................................................................................................................................................................................
Gazdasági társaság esetén
Székhelye: ..................................................................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma: ..................................................................................................................................................................................................
Adószáma: .................................................................................................................................................................................................................
Képviselőjének neve: .............................................................................................................................................................................................
Egyéb szervezet esetén
Székhelye: ..................................................................................................................................................................................................................
Képviselőjének neve: .............................................................................................................................................................................................
Nyilvántartásba vételi okirat száma: ................................................................................................................................................................
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ....................................................................................................................................................
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényt (a továbbiakban: Knytv.)
kell alkalmazni.
A kérelem kitöltése során az alábbi fogalmakat kell használni, és a megfelelő helyre beírni:
Közjogi tisztség megjelölése:
a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő,
az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester,
a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselőtestülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv – a Knytv. 2. § (1) bekezdés d) pontja alá nem
tartozó – vezetője és helyettesei;
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése:
a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó,
a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
A pályázó nyilatkozata
Kijelentem, hogy a Knytv. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt
szervezettel szemben fennáll, mert:
a)

A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy
döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indokolás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

b)

Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indokolás:
Az alábbi közjogi tisztséggel rendelkezem: .....................................................................................................................................
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c)

Az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó
esetén!)
Indokolás:
– Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek
vagy döntéshozónak.
– Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. (A kívánt rész aláhúzandó!)
	   A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése:
d)

A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)–c) pontban megjelölt személy
tulajdonában áll. (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!)
Indokolás:
Az érintett tulajdonos szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll
(a szervezet neve, székhelye beírandó):
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
Közjogi tisztségének megjelölése: ......................................................................................................................................................
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése: ...............................................................................................................................

e)

A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, civil szervezet, egyház vagy szakszervezet tekintetében
az érintettség fennáll, mert
– vezető tisztségviselője,
– az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy
– más civil szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő szervnél vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő vagy e személyek
közeli hozzátartozója.
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
..........................................................................................................................................................................................................................
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye
beírandó):
..........................................................................................................................................................................................................................
Közjogi tisztség megjelölése: ................................................................................................................................................................
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése: ...............................................................................................................................

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a Knytv. rendelkezéseinek az érintettségemet illetően.
A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ..... év ..... hó ...... nap
		
		

..........................................................................
Aláírás/Cégszerű aláírás
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3. melléklet a 27/2021. (VII. 8.) HM utasításhoz

ELSZÁMOLÓ ÍV
a közérdekű adatigényléshez kapcsolódó költségtérítéshez

A közérdekű adatigénylés tárgya: .....................................................................................................................................................................
Az adatigénylés beérkezésének dátuma: .......................................................................................................................................................

I. MUNKAERŐ-RÁFORDÍTÁS KÖLTSÉGEI
Ráfordított munkaidő összesen (órában1)
ebből
ügyintéző 1/óra2
személyügyi törzsszám
ügyintéző 2/óra2
személyügyi törzsszám
ügyintéző 3/óra2
személyügyi törzsszám
1
2

Kizárólag az óra adandó meg.
A munkaerő-ráfordítás időtartamát személyenként a kerekítés szabályainak megfelelően egész órára kell kerekíteni.

II. ADATHORDOZÓ KÖLTSÉGEI
db
színes
Másolat

fekete-fehér

A/4
A/3
A/4
A/3

optikai hordozó
egyéb adathordozó

III. KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉGE3

3

Adatigénylő részére postai úton, belföldre

Ft

Adatigénylő részére postai úton, külföldre

Ft

A hivatalos iratokra vonatkozó postai szolgáltatás díja alapján.
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4. melléklet a 27/2021. (VII. 8.) HM utasításhoz

Az adatigénylő költségtérítés megfizetésének teljesítéséhez szükséges személyes adatai

1. A közérdekű adatigénylés tárgya: .....................................................................................................................................................................
2. Az adatigénylő
neve: ............................................................................................................................................................................................................................
címe: ............................................................................................................................................................................................................................
3. Számlázásra vonatkozó adatok
számlázási név: ........................................................................................................................................................................................................
számlázási cím: ........................................................................................................................................................................................................
Aláírásommal elismerem, hogy a rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem.

Kelt: ........................ év ............... hó ......... nap
		
		

..........................................................................
aláírás

A honvédelmi miniszter 28/2021. (VII. 8.) HM utasítása
a Magyar–Olasz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz
Köztársaság Kormánya között a világháborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint
sírjaik jogi helyzetéről szóló, Rómában, 2003. szeptember 9-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 77/2004. (IV. 16.)
Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel – a következő utasítást adom ki:
1. §

(1) A Magyar–Olasz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozat (a továbbiakban: Magyar Tagozat)
elnökéül Dr. Kovács Vilmos ezredest, a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Hadtörténeti Intézet és
Múzeum parancsnokát jelölöm ki.
(2) A Magyar Tagozat tagja a HM képviseletében
a)
Dr. Horváth Csaba ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokhelyettese,
b)
Dr. Papp Ferenc ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó
Igazgatóság igazgatója és
c)
Szepesi-Hölgye Hajnal kormánytisztviselő, a HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály olasz szakterületi
referense.
(3) A Magyar Tagozat tagja – a (2) bekezdésben felsoroltak mellett – a Külgazdasági és Külügyminisztérium javaslatára
és képviseletében Pamuk András, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nyugat- és Dél-Európa Főosztály olasz
szakterületi referense.

2. §		
A Magyar Tagozat elnöke – a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között
a világháborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről
szóló, Rómában, 2003. szeptember 9-én aláírt Megállapodás végrehajtása érdekében, 2004. június 17-én aláírt
Technikai Szerződés 4. cikk (2) bekezdése alapján – minden év január 31. napjáig gondoskodik az előző évre
vonatkozó éves beszámoló elkészítéséről.
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3. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
4. §		
Hatályát veszti a Kormányközi vegyesbizottság tagjainak kinevezéséről és megbízásáról szóló 72/2004. (HK 18.)
HM határozat és a Kormányközi vegyesbizottság tagjainak kinevezéséről és megbízásáról szóló 72/2004. (HK 18.)
HM határozat módosításáról szóló 108/2004. (HK 27.) HM határozat.
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter

A Gazdasági Versenyhivatal elnökének 9/2021. (VII. 8.) GVH utasítása
a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatának, adatvédelmi szabályzatának
és szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörömben eljárva,
a közszolgálati szabályzatról szóló 6/2018. (VI. 7.) GVH [6/2018. (VI. 21.) GVH] utasítás módosítása tekintetében a különleges
jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 46. § (5) bekezdése és
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/A. § (2) bekezdése alapján,
a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás 84. § 4. pontjában foglalt
tárgykörben,
a Gazdasági Versenyhivatal adatvédelmi szabályzatáról szóló 7/2018. (XII. 4.) GVH [7/2018. (XII. 13.) GVH] utasítás módosítása
tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25/A. §
(3) bekezdése alapján, a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás 84. §
13. és 14. pontjában foglalt tárgykörben,
a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás módosítása tekintetében
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése alapján,
a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatának, adatvédelmi szabályzatának és szervezeti és működési szabályzatának
módosításáról az alábbiak szerint rendelkezem:

1. A közszolgálati szabályzatról szóló 6/2018. (VI. 7.) GVH [6/2018. (VI. 21.) GVH] utasítás módosítása
1. §		
A közszolgálati szabályzatról szóló 6/2018. (VI. 7.) GVH [6/2018. (VI. 21.) GVH] utasítás (a továbbiakban: közszolgálati
szabályzat) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Gazdasági Versenyhivatal adatvédelmi szabályzatáról szóló
7/2018. (XII. 4.) GVH [7/2018. (XII. 13.) GVH] utasítás módosítása
2. §		
A Gazdasági Versenyhivatal adatvédelmi szabályzatáról szóló 7/2018. (XII. 4.) GVH [7/2018. (XII. 13.) GVH] utasítás
(a továbbiakban: adatvédelmi szabályzat) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adatvédelmi tisztviselő javaslatát a főtitkár tájékoztatása mellett az elnök számára teszi meg.”
3. §		
Az adatvédelmi szabályzat 2. § (2) bekezdésében az „általános elnökhelyettesnek” szövegrész helyébe az „elnöknek”
szöveg lép.
4. §		
Az adatvédelmi szabályzat 20. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„20. Átmeneti rendelkezések
30. § Az Elnöki Kabineten a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatának, adatvédelmi szabályzatának és
szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló 9/2021. (VII. 8.) GVH utasítással létrehozott adatvédelmi
tisztviselő álláshely betöltéséig az adatvédelmi tisztviselő feladatait a Gazdasági Versenyhivatal e feladatok
ellátásával megbízott munkatársa látja el.”
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3. A Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló
2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás módosítása
5. §		
A Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás
(a továbbiakban: Szmsz.) 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Elnöki Kabinet tagja
a) az elnöki főtanácsadó,
b) az operatív tanácsadó,
c) az adatvédelmi tisztviselő, valamint
d) a beszerzési referens.”
6. §		
Az Szmsz. 78. § (7) bekezdésében a „b) pontja” szövegrész helyébe a „b)–d) pontja” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések
7. §		
Ez az utasítás 2021. július 10-én lép hatályba.
		
		

Rigó Csaba Balázs s. k.,
elnök
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1. melléklet a 9/2021. (VII. 8.) GVH utasításhoz

1. A közszolgálati szabályzat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 32a. sorral egészül ki:
[A)
Álláshely
megnevezése

„32a. adatvédelmi
tisztviselő

B)
Iskolai
végzettség
szintje

felsőfokú

C)
Végzettség/szakképesítés
megnevezése*

egyetemi szintű jogász
szakképzettség

D)

E)

Idegennyelv-ismeret
nyelv

angol

szint

középfok

F)
Egyéb követelmény (vezetői
tapasztalat, szakmai
gyakorlat, tanfolyam stb.)]

adatvédelmi és
adatbiztonsági
szakjogász végzettség
vagy legalább 2 év,
adatvédelmi területen
szerzett releváns
tapasztalat”

2. A közszolgálati szabályzat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 34a. sorral egészül ki:
[A)
Álláshely
megnevezése

„34a. beszerzési
referens

B)
Iskolai
végzettség
szintje

felsőfokú

C)
Végzettség/szakképesítés
megnevezése*

egyetemi szintű jogász
vagy közgazdász
szakképzettség

D)

E)

Idegennyelv-ismeret
nyelv

angol

szint

középfok

F)
Egyéb követelmény (vezetői
tapasztalat, szakmai
gyakorlat, tanfolyam stb.)]

közszférában szerzett
legalább 1 éves,
közbeszerzési
értékhatár alatti
beszerzési eljárások
lefolytatását is
magába foglaló
releváns szakmai
tapasztalat”

3. A közszolgálati szabályzat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 37a. sorral egészül ki:
[A)
Álláshely
megnevezése

„37a. elnökhelyettesi
irodai vizsgáló

B)
Iskolai
végzettség
szintje

felsőfokú

C)
Végzettség/szakképesítés
megnevezése*

egyetemi szintű jogász
szakképzettség

D)

E)

Idegennyelv-ismeret
nyelv

angol

szint

középfok

F)
Egyéb követelmény (vezetői
tapasztalat, szakmai
gyakorlat, tanfolyam stb.)]

–”
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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 7/2021. (VII. 8.) OBH utasítása
az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás
módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következő normatív utasítást adom ki:
1. §		
Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás
(a továbbiakban: SZMSZ)
1.
7. § (1) bekezdés f ) pontjában a „projekteket illetően” szövegrész helyébe a „fejlesztések kapcsán” szöveg,
2.
26. § (2) bekezdés j) pontjában a „finanszírozott, továbbá az egyéb bírósági projektek” szövegrész helyébe
a „finanszírozott, a bíróságokat érintő, továbbá az egyéb bírósági fejlesztések” szöveg és az „a nemzetközi
kötelezettségből” szövegrész helyébe a „valamint a nemzetközi kötelezettségből” szöveg,
3.
26. § (4) bekezdés h) pontjában a „projektek” szövegrész helyébe a „külső források segítségével megvalósított
fejlesztésekkel és azok” szöveg,
4.
27. § (3) bekezdés a) pontjában, 27. § (4) bekezdés q) pontjában, valamint 28. § (2) bekezdés h) pontjában
a „projektekben” szövegrész helyébe a „feladatokban” szöveg,
5.
27. § (4) bekezdés o) pontjában a „projektek” szövegrész helyébe a „fejlesztések” szöveg,
6.
29. § (1) bekezdés i) pontjában a „projektek megvalósításában, s” szövegrész helyébe a „fejlesztések
megvalósításában, fenntartásában és” szöveg,
7.
29. § (1) bekezdés i) pontjában, 30. § (2) bekezdés k) pontjában, 30. § (3) bekezdés h) pontjában, valamint
30. § (4) bekezdés k) pontjában az „a Projektirodával” szövegrész helyébe az „az Igazgatásszervezési
Főosztállyal” szöveg,
8.
32. § (3a) bekezdés k) pont kb) alpontjában a „projektek” szövegrész helyébe a „programok” szöveg,
9.
7. melléklet 13. pont bevezető szövegében a „projekt” szövegrész helyébe a „fejlesztésekkel kapcsolatos”
szöveg
lép.
2. §		
Hatályát veszti az SZMSZ
a)
4. § (2) bekezdés l) pontjában az „az Általános Informatikai Projektmenedzsment Eljárásrendben foglaltak
szerint” szövegrész,
b)
16. § (3) bekezdésében a „vagy projekt jellegű együttes,” szövegrész,
c)
26. § (2) bekezdés j) pontjában és 29. § (1) bekezdés e) pontjában az „ennek során együttműködik
a Projektirodával,” szövegrész.
3. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

		

Dr. Senyei György s. k.,

		

az Országos Bírósági Hivatal elnöke
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Az országos rendőrfőkapitány 16/2021. (VII. 8.) ORFK utasítása
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv katasztrófavédelmi feladatairól szóló
15/2014. (V. 23.) 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 kapott felhatalmazás alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására
létrehozott szerv katasztrófavédelmi feladatairól szóló 15/2014. (V. 23.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv katasztrófavédelmi feladatairól szóló 15/2014. (V. 23.)
ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) a következő 11/E–11/G. ponttal egészül ki:
„11/E. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 13. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a Készenléti Rendőrség,
a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok az előző évben végrehajtott
feladatokról jelentést készítenek, és azt minden év március 31-ig a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes
részére felterjesztik.
11/F. A 11/E. pontban meghatározott jelentés kötelező tartalmi elemei:
a) a kijelölt rendőrségi létfontosságú rendszerelemek megnevezése;
b) a létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos szakhatósági eljárásában történő közreműködés (kijelölés,
véleménynyilvánítás);
c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által szervezett komplex ellenőrzésben való részvétel;
d) a rendőrségi létfontosságú rendszerelemmel kapcsolatban végrehajtott ellenőrzések megállapításai;
e) a kijelölt biztonsági összekötő személye, a képesítési követelmények teljesülése;
f ) az üzemeltetői biztonsági terv megléte, az előírt követelmények teljesülése, időszakos felülvizsgálatának
végrehajtása;
g) rendkívüli esemény bekövetkezése esetén annak rövid leírása;
h) az Informatikai Biztonsági Szabályzat megléte;
i) az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásának megvalósulása;
j) az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy kijelölése, képesítési követelményeinek
teljesülése.
11/G. A 11/E. pontban meghatározott jelentések alapján a rendőrségi létfontosságú rendszerelemek helyzetéről
az összesített jelentést a VIO minden év április 15-ig elkészíti, és intézkedik a Belügyminisztérium belbiztonsági
államtitkár részére történő felterjesztés érdekében.”
2. Az Utasítás
a)
1/A. pontjában a „rendőrségi szerv” szövegrész helyébe a „rendőri szerv” szöveg,
b)
11/C. pont d) alpontjában a „rendőrségi szervek hatáskörébe” szövegrész helyébe a „rendőri szervek
feladatkörébe” szöveg
lép.
3. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
4. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.
		

Dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy s. k.,

		

bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helytettes
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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének 1/2021. (VII. 8.) SZTNH utasítása
az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat kötelező alkalmazásáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire tekintettel a következő utasítást
adom ki:

Általános rendelkezések
1. §

(1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) alaptevékenysége, valamint egyéb tevékenysége
körében végzett, a személyes adatokra vonatkozó adatkezelések rendjét a jelen utasítás (a továbbiakban: Utasítás)
Mellékletét képező adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza, amelynek
a kötelező alkalmazását írom elő, egyidejűleg elrendelem annak a Hivatal belső elektronikus rendszerén
(intranetjén) való közzétételét, továbbá a későbbiekben az esetleges módosítások utáni ismételt közzétételét.
(2) Az Utasításban és a Szabályzatban alkalmazott, az adatkezeléssel és az adatbiztonsággal kapcsolatos fogalmak
tartalmát a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i
(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) 4. cikkének értelmező rendelkezései határozzák meg.
(3) A Szabályzat tartalmazza mindazokat az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket és előírásokat, amelyeket
a személyes adatok Hivatal általi kezelése során alkalmazni kell, így tartalmazza különösen a személyes adatok
kezelése során figyelembe veendő alapelveket, az adatkezelések lehetséges jogalapjaira és céljára, az érintetti
jogokra és joggyakorlásra vonatkozó rendelkezéseket, továbbá az adatbiztonságra vonatkozó elveket és fontosabb
követelményeket. Az adtabiztonságra vonatkozó rendelkezéseket részletesen a Hivatal Információbiztonsági
Szabályzata és mellékletei tartalmazzák.

Az utasítás hatálya
2. §

(1) Az Utasítás személyi hatálya a Hivatal kormánytisztviselőire és munkavállalóira terjed ki.
(2) Az Utasítás személyi hatálya kiterjed továbbá a Hivatal kezelésében lévő személyes adatok kapcsán a Hivatal által
vagy rendelkezése szerint igénybe vett adatfeldolgozókra, a megkötött szerződés előírásai szerint.
(3) Az Utasítás tárgyi hatálya kiterjed a Hivatal kezelésében lévő valamennyi személyes adatra.
(4) A közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerése érdekében, illetve közzététele során, továbbá
a közszolgálati adatvédelmi szabályzat és a minősített adatok védelméről szóló szabályzat alkalmazása során
figyelemmel kell lenni a jelen Utasításban és a Szabályzatban foglalt rendelkezésekre is.

Az utasítás célja
3. §		
Az Utasítás és a Szabályzat célja, hogy meghatározza a Hivatal által végzett személyes adatokkal kapcsolatos
adatkezelések törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem, az információs önrendelkezési jog és
az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését vagy megváltoztatását, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést vagy azok
jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

Záró rendelkezések
4. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 5/2017. (XII. 28.) SZTNH utasítás.
(3) Az Utasítás és a Szabályzat tartalmi felülvizsgálatáról és aktualizálásáról az adatvédelmi tisztviselő köteles
gondoskodni. A felülvizsgálatot legalább háromévente el kell végezni, amelynek eredményeképpen szükség esetén
kezdeményezni kell az Utasítás vagy a Szabályzat módosítását, illetve új utasításnak vagy új szabályzatnak
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a kiadását. A Hivatal köteles a Szabályzatot felülvizsgálni, amennyiben azt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság kezdeményezi.
		
		
		

Pomázi Gyula s. k.,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
elnöke

Melléklet az 1/2021. (VII. 8.) SZTNH utasításhoz1

1

A Melléklet kizárólag az SZTNH belső elektronikus rendszerén kerül közzétételre.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének 2/2021. (VII. 8.) SZTNH utasítása
a közérdekű bejelentésekkel és a panaszokkal kapcsolatos eljárásrendről, valamint a közérdekű
bejelentések és panaszok nyilvántartásáról
A Magyarország Alaptörvénye XXV. cikkében, valamint a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi
CLXV. törvényben foglaltakra, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja szerinti felhatalmazásra
tekintettel a következő utasítást adom ki:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ UTASÍTÁS HATÁLYA
1. Általános rendelkezések
1. §		
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (a továbbiakban: Hivatal) érkezett közérdekű bejelentések és panaszok
kezelésére, valamint a róluk vezetett nyilvántartásokra vonatkozó eljárásrendet jelen utasítás (a továbbiakban:
utasítás) tartalmazza, amelynek a kötelező alkalmazását írom elő, egyidejűleg elrendelem a Hivatal belső
elektronikus rendszerén (intranetjén) való közzétételét.

2. Az utasítás hatálya
2. §

(1) Az utasítás személyi hatálya a Hivatal kormánytisztviselőire és munkavállalóira (a továbbiakban együtt: munkatárs)
terjed ki.
(2) Az utasítás személyi hatálya – ilyen jellegű szerződéses kikötés esetén – kiterjed az egyéb szerződés keretében
feladatokat ellátó, a Hivatal nevében eljáró más személyekre is.
(3) Az utasítás tárgyi hatálya a Hivatal tevékenységével összefüggő tárgykörben benyújtott, a 3. § szerinti közérdekű
bejelentésekre és a 4. § szerinti panaszokra terjed ki, kivéve a Hivatal integritásával kapcsolatos bejelentéseket és
panaszokat, amelyekre külön utasítás szabályai az irányadók.
(4) Az utasítás nem vonatkozik a Hivatal szellemi tulajdon védelmével kapcsolatosan vagy a K+F tevékenység
minősítésével összefüggően, jogszabály alapján hatósági jogkörben hozott azon döntéseire, illetve tett eljárási
cselekményeire, amelyek jogszabály előírása alapján rendes vagy rendkívüli jogorvoslati eljárásban vizsgálhatók
felül.

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2021. évi 34. szám

3305

II. FEJEZET
A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS A PANASZ FOGALMA
3. §		
A közérdekű bejelentés olyan, a Hivatal működésére vonatkozó körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek
orvoslása, illetve megszüntetése a Hivatal, a szélesebb értelembe vett közösség vagy az egész társadalom érdekét
szolgálja.
4. §

(1) A panasz olyan egyedi kérelem, amely a Hivatal valamely eljárásával, tevékenységével vagy működésével
összefüggő egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen
bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá.
(2) Nem minősül panasznak különösen a szabadalmi ügyvivők vagy a Hivatal által felügyelt közös jogkezelő szervezetek
tevékenységére, eljárására stb. vonatkozó beadvány. Nem minősül panasznak a jogerősen elbírált vagy még
folyamatban lévő hatósági ügyben benyújtott olyan kérelem, amelyről tartalma szerint a Hivatalnak az adott
ügyben az irányadó jogszabályok alapján az eljárás keretén belül kell döntenie, vagy amelynek elbírálásáról
jogorvoslat keretében bíróság dönt.

5. §		
Ha a közérdekű bejelentés, illetve a panasz javaslatot tartalmaz, arra a vizsgálat során külön figyelmet kell fordítani,
és a válaszban is ki kell térni a javaslattal kapcsolatos hivatali álláspont közlésére.

III. FEJEZET
ELJÁRÁSREND
3. A közérdekű bejelentés és a panasz előterjesztése és továbbítása
6. §

(1) Közérdekű bejelentéssel vagy panasszal bárki – ideértve a 2. § (1)–(2) bekezdésében írt személyeket is –
(a továbbiakban: közérdekű bejelentő vagy panaszos) szóban, írásban vagy elektronikus úton közvetlenül, továbbá
a közérdekű bejelentések vonatkozásában védett elektronikus rendszeren keresztül közvetetten is fordulhat
a Hivatalhoz.
(2) A közérdekű bejelentő vagy a panaszos szóbeli előterjesztését a Hivatal írásba foglalja, kivéve, ha a válasz azonnal,
szóban megadható, és azt a közérdekű bejelentő vagy a panaszos elfogadja.
(3) A Hivatal által írásba foglalt közérdekű bejelentés vagy panasz egy példányát a személyesen jelen lévő közérdekű
bejelentő vagy panaszos részére külön kérés nélkül át kell adni.
(4) A beérkezett közérdekű bejelentés vagy panasz esetén a Hivatal igényelheti annak szóbeli vagy írásbeli
kiegészítését, különösen akkor, ha a közérdekű bejelentést vagy a panaszt konkrét ügyben terjesztik elő.
(5) Amennyiben a közérdekű bejelentés vagy a panasz elbírálása jogszabályban meghatározott eljárás keretében
bíróság vagy más hatóság hatáskörébe tartozik, azt az eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bíróság vagy más hatóság vezetőjének nyolc napon belül a közérdekű bejelentő vagy a panaszos egyidejű
értesítésével kell megküldeni. Ha a közérdekű bejelentés jogszabályra vonatkozó, annak megalkotására vagy
módosítására irányuló javaslatot is tartalmaz, azt a jogalkotásra hatáskörrel rendelkező szervezetnek vagy
személynek is meg kell küldeni.

4. A közérdekű bejelentő és a panaszos védelme
7. §

(1) A közérdekű bejelentőt és a panaszost a (4) bekezdésben foglaltak kivételével nem érheti hátrány a közérdekű
bejelentés vagy a panasz megtétele miatt. Minden olyan, a közérdekű bejelentő vagy a panaszos számára hátrányos
intézkedés, amelyre a közérdekű bejelentés vagy a panasz miatt kerül sor – a (4) bekezdésben írt intézkedések
kivételével –, jogellenesnek minősül még abban az esetben is, ha az egyébként jogszerű lenne. Ugyanakkor
a közérdekű bejelentés vagy a panasz nem akadályozza a közérdekű bejelentéstől vagy panasztól elkülöníthető
cselekedet vizsgálatát, az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételét, valamint a szükséges eljárások megindítását
vagy megindításának kezdeményezését a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál vagy más hatóságnál.
(2) A közérdekű bejelentő vagy a panaszos személyes adatai a jogszabályokban meghatározott eseteken kívül, továbbá
a közérdekű bejelentő vagy a panaszos egyértelmű hozzájárulása nélkül csak a közérdekű bejelentés vagy a panasz
alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át. A közérdekű
bejelentő vagy a panaszos adatai írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.
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(3) A közérdekű bejelentést vagy panaszt tevő természetes személy védelme érdekében adatai – hozzájárulása nélkül –
nem adhatók át, illetve nem tehetők megismerhetővé a bejelentéssel érintett személy számára.
(4) Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a közérdekű bejelentő vagy a panaszos rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan
információt közölt, és
a)
ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás
lefolytatására jogosult személy vagy szerv részére át kell adni,
b)
alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait
az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.
(5) A közérdekű bejelentő vagy panaszos védelmének fontosságára és a védelem szabályaira az ügyben eljáró hivatali
munkatársnak kiemelt figyelmet kell fordítania; a személyes adatok megfelelő kezelése érdekében szükség esetén
kikérheti az adatvédelmi tisztviselő véleményét.

5. Az eljárásra jogosult vezető
8. §

(1) A Hivatal tevékenységét vagy mulasztását általánosságban érintő közérdekű bejelentést vagy panaszt a Hivatal
elnöke vagy az általa erre kijelölt személy, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat vagy belső utasítás külön
rendelkezése szerint eljáró más vezető vizsgálja vagy vizsgáltatja meg.
(2) Valamely hivatali munkatárs magatartása (tevékenysége vagy mulasztása) miatti közérdekű bejelentést vagy
panaszt a munkáltatói jogkört gyakorló vezető, a Hivatal nevében eljáró más személlyel kapcsolatos beadványt
az ellátott feladat teljesítésének elfogadására jogosult vezető vizsgálja meg.
(3) A konkrét hivatali ügyben tett közérdekű bejelentést vagy panaszt a Hivatal adott ügyben eljárásra jogosult
főosztály vagy erre irányuló külön döntés esetén az adott osztály vezetője vizsgálja vagy vizsgáltatja meg.
(4) A Hivatal elnökét érintő panasz esetén – amennyiben maga nem érintett – a Hivatal elnökhelyettese, több
kinevezett elnökhelyettes esetén a Hivatal jogi végzettségű vagy a jogi tevékenységet felügyelő elnökhelyettese
gondoskodik a beadványban foglaltak objektív vizsgálatáról, valamint a vizsgálat eredményét tartalmazó válasz
megküldéséről.
(5) A Hivatal elnöke – az őt érintő panasz kivételével – bármely közérdekű bejelentés vagy panasz kivizsgálásának jogát
magához vonhatja, illetve jogosult bármely ilyen ügy kivizsgálására hivatali vezetőt, indokolt esetben munkatársat
kijelölni vagy bizottságot felállítani. Ez utóbbi esetében a bizottság Hivatal elnöke által kijelölt vezetőjét kell
az eljárás lefolytatására jogosult vezetőnek tekinteni.
(6) Eljárásra jogosult vezető alatt az (1)–(5) bekezdés szerinti vizsgálatot lefolytató személyt (ideértve a nem vezető
beosztású személyt is), valamint az (5) bekezdés szerinti bizottság vezetőjét is érteni kell.
(7) Ha a közérdekű bejelentést vagy panaszt a közérdekű bejelentőtől vagy a panaszostól a Hivatal elnöke közvetlenül
kapta meg, az elnök szignálja ki a közérdekű bejelentést vagy a panaszt az eljárásra jogosult vezetőre.
(8) Ha a közérdekű bejelentést vagy a panaszt a közérdekű bejelentőtől vagy a panaszostól nem az eljárásra jogosult
vezető, hanem a Hivatal valamely más szervezeti egysége kapta meg, ez a szervezeti egység köteles a közérdekű
bejelentést vagy a panaszt az eljárásra jogosult vezetőnek haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezést követő
munkanapon megküldeni.

6. Az elbírálás határideje
9. §

(1) A közérdekű bejelentést vagy a panaszt – ha törvény másképp nem rendelkezik – a Hivatalba történő beérkezésétől
számított harminc napon belül kell elbírálni.
(2) Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről az (1) bekezdés
szerinti határidő lejárata előtt a közérdekű bejelentőt vagy a panaszost írásban tájékoztatni kell, megjelölve ebben
az elintézés várható időpontját és a vizsgálat meghosszabbodása indokát vagy indokait. Az elintézés időtartama
– ha jogszabály másként nem rendelkezik – három hónapnál nem lehet hosszabb.

7. A tényállás tisztázása
10. §

(1) Az eljárásra jogosult vezető a vizsgálat keretében a tényállás tisztázása érdekében – ha azt a közérdekű bejelentés
vagy a panasz tartalma szükségessé teszi – a közérdekű bejelentőt vagy a panaszost, illetve más érintett személyt
meghallgathat, okiratokat, adatokat kérhet be, továbbá egyéb tájékoztatást kérhet.
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(2) A közérdekű bejelentésről vagy a panaszról az érintett hivatali munkatársat vagy a hivatal nevében eljáró más
személyt – a 7. §-ban foglalt rendelkezések figyelembevételével – részletesen tájékoztatni kell.
(3) Az eljárásra jogosult vezető az érintettől írásbeli vagy szóbeli tájékoztatást, illetve igazoló jelentést kérhet.
Az érintett felhívás hiányában is jogosult a közérdekű bejelentésről vagy a panaszról történt tájékoztatását követő
nyolc napon belül észrevételeit írásban megtenni, illetőleg a közérdekű bejelentéssel, panasszal összefüggésben
álláspontját kifejteni, továbbá jegyzőkönyvi meghallgatását az eljárásra jogosult vezetőtől kérni.
(3) Ha a vizsgálat során a Hivatal számára nyilvánvalóvá válik, hogy a közérdekű bejelentő vagy a panaszos
rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt, a közérdekű bejelentés vagy a panasz elbírálását
megalapozó vizsgálatot intézkedés mellőzésével befejezheti.
(4) A vizsgálat alatt és azt követően egyaránt különös figyelemmel kell lenni a közérdekű bejelentő és a panaszos
védelmére.
(5) A közérdekű bejelentéssel vagy a panasszal érintett személy esetében az eljárásra jogosult vezető kiemelt
felelősséggel tartozik a személyes adatok kezeléséért, így különösen az Európai Unió általános adatvédelmi
rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, továbbá más adatvédelmi szabályok betartásáért.
A személyes adatok megfelelő kezelése érdekében szükség esetén kikéri az adatvédelmi tisztviselő véleményét.

8. Teendők a vizsgálat befejezésekor
11. §

(1) A vizsgálat befejezésekor – a minősített adat, illetve üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat
kivételével – az eljárásra jogosult vezető a bejelentéssel kapcsolatos megállapításairól, a megtett intézkedésről vagy
annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a közérdekű bejelentőt vagy a panaszost írásban, elsődlegesen
a bejelentés megtételének módjához igazodóan postai vagy elektronikus úton haladéktalanul értesíti.
Az elektronikus tájékoztatás megtörténtét az e-mail elküldését igazoló elektronikus irat iratkezelési szabályoknak
megfelelő megőrzésével kell dokumentálni.
(2) Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről a jelenlévő közérdekű bejelentőt vagy panaszost szóban
tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette. E tényt jegyzőkönyvben vagy rövid feljegyzésben szükséges
rögzíteni.
(3) Mellőzendő az írásbeli értesítés, ha az eljárás során az került megállapításra, hogy a közérdekű bejelentő vagy
a panaszos személyazonossága vagy címe nem tekinthető valósnak (a továbbiakban: azonosíthatatlan személy).
(4) Az alaposnak bizonyult közérdekű bejelentés vagy panasz alapján gondoskodni kell
a)
a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, továbbá a konkrét ügyben egyébként
szükséges intézkedések megtételéről,
b)
a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
c)
az okozott sérelem – elsősorban egyeztetésen alapuló – orvoslásáról,
d)
indokolt esetben a felelősségre vonás – pl. fegyelmi eljárás, büntetőeljárás – kezdeményezéséről.

9. A közérdekű bejelentés vagy panasz eredményének felülvizsgálata
12. §

(1) Ha a közérdekű bejelentő vagy a panaszos az intézkedést nem tartja kielégítőnek, külön írásbeli kérésére
a közérdekű bejelentés vagy a panasz iratait annak felülvizsgálatára a Hivatal elnöke, az általa kijelölt elnökhelyettes
vagy a gazdasági főigazgató veszi át.
(2) A felülvizsgálati eljárásban hozott intézkedés ellen további vagy ismételt felülvizsgálatra irányuló kérelemnek nincs
helye.
(3) Ha a felülvizsgálatra irányuló kérelem a Hivatal elnökének intézkedésére vonatkozik, a közérdekű bejelentőt vagy
a panaszost a közérdekű bejelentés vagy panasz tartalmától függően, szükség esetén tájékoztatni kell a Hivatal
felett felügyeleti jogkör gyakorlójának személyéről.

10. A közérdekű bejelentés és a panasz vizsgálatának mellőzése, elutasítása
13. §

(1) A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon közérdekű bejelentő vagy panaszos által tett ismételt közérdekű
bejelentés vagy panasz vizsgálata mellőzhető.
(2) A panasz vizsgálata az (1) bekezdésben említett eseten kívül akkor is mellőzhető, ha a panaszos a sérelmezett
tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzésétől számított hat hónapon túl terjesztette elő panaszát.
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(3) Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát a Hivatal mellőzi, kivéve,
ha a közérdekű bejelentés vagy a panasz alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.
(4) A panasszal érintett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panaszt
a Hivatal érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Az elutasítás nem akadálya a panaszban írt probléma hivatali belső
kivizsgálásának.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben írt esetekben a vizsgálat mellőzéséről, illetve elutasításáról a közérdekű bejelentőt vagy
a panaszost írásban – amennyiben az lehetséges – tájékoztatni kell.

11. A közérdekű bejelentések és a panaszok iratainak hivatali dokumentálása
14. §

(1) A közérdekű bejelentéssel vagy a panasszal kapcsolatos eredeti iratokat az eljárásra jogosult vezető által vezetett
szervezeti egység iratai között kell nyilvántartani, és a Hivatal egyedi iratkezelési szabályzata és irattári terve szerint
a panaszokra irányadó őrzési ideig kell irattárban tartani, illetve archiválni.
(2) Amennyiben annak az adott eljárás tekintetében relevanciája van, és az a közérdekű bejelentő vagy a panaszos
védelmét nem teszi lehetetlenné, a közérdekű bejelentés vagy a panasz, illetve az arra adott válasz egy-egy másolati
példánya elhelyezhető az eredeti iratok között is.

12. A védett elektronikus rendszeren keresztül érkezett közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárás
15. §

(1) Az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett, a közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló
védett elektronikus rendszeren (a továbbiakban: védett rendszer) keresztül érkezett közérdekű bejelentésekre
a 6–14. §-ban foglaltakat a jelen szakaszban írt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A védett rendszeren keresztül érkezett közérdekű bejelentést még abban az esetben sem lehet azonosíthatatlan
személy által tett bejelentésnek tekinteni, ha a közérdekű bejelentő személyes adatai nem állnak a Hivatal
rendelkezésére, illetve ha az alapvető jogok biztosa a hozzá érkezett közérdekű bejelentést kivonatolta annak
érdekében, hogy az a közérdekű bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot ne tartalmazzon.
(3) A védett rendszeren keresztül érkezett közérdekű bejelentéseket a Hivatal integritás tanácsadója, távollétében erre
kijelölt más hivatali munkatárs fogadja és juttatja el az eljárásra jogosult vezetőhöz.
(4) Az eljárásra jogosult vezető kivizsgálja a közérdekű bejelentést, és elkészíti a kiküldendő válaszlevelet – beleértve
a 13. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatást is –, amelyet az aláírást követően elektronikus formában juttat el
az integritás tanácsadó és, távolléte esetén, a (3) bekezdésben írt más munkatárs részére.
(5) A (4) bekezdésben írt tájékoztatást az integritás tanácsadó, távolléte esetén a kijelölt más hivatali munkatárs rögzíti
a védett rendszerben.
(6) Amennyiben jelen pontban írt esetben a közérdekű bejelentő kérésére az adatai nem állnak a Hivatal
rendelkezésére,
a)
a közérdekű bejelentő meghallgatására és szóbeli tájékoztatására nem kerülhet sor,
b)
a vizsgálat nem mellőzhető arra hivatkozással, hogy a közérdekű bejelentő a Hivatal számára nem
azonosítható,
c)
a közérdekű bejelentővel a kapcsolattartás kizárólag a védett rendszeren keresztül történhet,
d)
a Hivatal az alapvető jogok biztosa hivatalán keresztül kapcsolatba léphet a közérdekű bejelentővel, és
kezdeményezheti a vele való – a közérdekű bejelentő személyazonosságának felfedése nélküli –
kapcsolattartást.

IV. FEJEZET
A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS A PANASZOK HIVATALI KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁSA
13. A nyilvántartás vezetése
16. §

(1) Az eljárásra jogosult vezető a közvetlenül hozzá érkezett vagy a 8. § (7)–(8) bekezdése alapján megkapott közérdekű
bejelentésről vagy a panaszról annak átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon
elektronikus levélben – a beadvány elektronikus példányának csatolása mellett – tájékoztatja a Hivatal integritás
tanácsadóját.
(2) A közérdekű bejelentés vagy a panasz alapján lefolytatott vizsgálat lezárásáról és a közérdekű bejelentőnek vagy
a panaszosnak küldött válaszról az eljárásra jogosult vezető elektronikus levélben, legkésőbb a válasz kiküldését
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követő munkanapon tájékoztatja az integritás tanácsadót. Az elektronikus levélhez csatolni kell a válasz elektronikus
példányát vagy azt a feljegyzést, amelyből megállapítható, hogy a vizsgálat eredménye miért nem volt
megküldhető a közérdekű bejelentőnek vagy a panaszosnak, illetve miért nem került sor a vizsgálat egészének vagy
egy részének lefolytatására.
A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a védett rendszeren keresztül érkezett közérdekű bejelentés kivizsgálását
követően annak eredményéről a 15. §-ban foglaltak szerint kell az integritás tanácsadót tájékoztatni.
Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat megfelelően kell alkalmazni abban az esetben is, ha a közérdekű bejelentő vagy
a panaszos a 12. § szerinti felülvizsgálatra irányuló kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz.
Az integritás tanácsadó a Hivatalhoz benyújtott közérdekű bejelentésekről és panaszokról évenkénti számozással
egységes nyilvántartást vezet az alábbi tartalommal:
a)
a beadvány sorszáma,
b)
a beadvány jellege (közérdekű bejelentés vagy panasz) és konkrét tárgya,
c)
a beadvány benyújtójának neve és elérhetősége, vagy védett elektronikus rendszeren keresztül nem
azonosítható benyújtótól érkezett beadvány esetén az erre a tényre való utalás,
d)
a beadvány vizsgálatát végző, eljárásra jogosult vezető,
e)
a beadvány Hivatalba érkezésének dátuma,
f)
a válasz elküldésének dátuma és módja (11. § szerinti levél, elektronikus levél, szóbeli tájékoztatás, illetve
15. § szerinti védett elektronikus rendszeren keresztül történő tájékoztatás); amennyiben nem került sor
válasz kiküldésére, annak oka,
g)
ha a válasszal kapcsolatosan a közérdekű bejelentő vagy panaszos részéről felülvizsgálatra irányuló kérelem
benyújtására került sor, a kérelem Hivatalhoz érkezésének dátuma,
h)
a felülvizsgálatra irányuló kérelemre adott válasz kiküldésének dátuma és módja,
i)
a felülvizsgálatra irányuló kérelem ügyében eljárásra jogosult vezető,
j)
megjegyzés.
Az integritás tanácsadó a közérdekű bejelentések és panaszok elektronikus iratait, valamint a nyilvántartás
(5) bekezdés szerinti adatait elektronikus könyvtárban rögzíti, és kizárólag így kezeli.
Az elektronikusan tárolt iratokhoz és adatokhoz az integritás tanácsadó és az Elnökségi Kabinet vezetője fér hozzá
közvetlenül. Az elektronikusan tárolt iratokhoz és adatokhoz betekintési jogkörrel hozzáférésre jogosult a Hivatal
elnöke és elnöksége, továbbá az erre a Hivatal elnöke által felhatalmazott személy. Az Infokommunikációs
Szolgáltatási Osztály vezetője gondoskodik arról, hogy a bejelentésekkel kapcsolatos iratokat és adatokat
tartalmazó elektronikus könyvtárhoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá.

14. A közérdekű bejelentések és a panaszok központi nyilvántartásában szereplő adatok felhasználása
17. §

(1) A 16. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásból írásban a Hivatal elnöke és elnöksége korlátozás nélkül, az érintett
szervezeti egységek vezetői a saját szervezeti egységüket, feladatkörüket érintő ügyek tekintetében kérhetnek
információkat az integritás tanácsadótól. Az integritás tanácsadó az információkat az adatvédelmi szabályok
betartásával adja meg.
(2) Az alapvető jogok biztosa által a Hivatalnak a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos intézkedési gyakorlatával vagy
az egyes ügyekben tett intézkedéseivel kapcsolatos vizsgálatához szükséges adatokat – ha a Hivatal elnöke másként
nem rendelkezik – az integritás tanácsadó bocsátja az alapvető jogok biztosa rendelkezésére.
(3) A Hivatalon kívülről érkezett, a közérdekű bejelentésekre és panaszokra vonatkozó megkeresés vagy
adatszolgáltatás teljesítése a Hivatal elnöke döntésének megfelelően – a közérdekű bejelentő és a panaszos
védelmére vonatkozó rendelkezések, valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok és hivatali
szabályzatok rendelkezéseinek megtartásával – a 16. § szerinti nyilvántartásból is történhet.
(4) A 18. §-ban írt törlést követően a központi nyilvántartásból személyes adatot nem tartalmazó információk
felhasználása történhet meg.

15. A közérdekű bejelentések és a panaszok központi nyilvántartásához kapcsolódó őrzési idő
18. §

(1) Az integritás tanácsadó a központi nyilvántartásban szereplő közérdekű bejelentők és panaszosok személyes adatait
(név és elérhetőségi adatok) a Hivatal egyedi iratkezelési szabályzatában rögzített őrzési idő (az utasítás kiadásakor:
5 év) leteltét követően, a következő év január 31. napjáig törli.
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(2) Az integritás tanácsadó az (1) bekezdésben írt időpontig az adott év nyilvántartásához kapcsolódó elektronikus
iratokat – az iratok őrzésére szolgáló mappával együtt – törli.

V. FEJEZET
16. Záró rendelkezések
19. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közérdekű bejelentésekkel és a panaszokkal kapcsolatos eljárásrendről, valamint a közérdekű
bejelentések és panaszok nyilvántartásáról szóló 3/2014. (IX. 26.) SZTNH utasítás.
(3) Az utasítás tartalmi felülvizsgálatáról és aktualizálásáról az integritás tanácsadó köteles gondoskodni.
A felülvizsgálatot legalább háromévente el kell végezni, amelynek eredményeképpen szükség esetén
kezdeményezni kell az utasítás módosítását, illetve új utasítás kiadását.
		
		
		

Pomázi Gyula s. k.,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
elnöke
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II.

Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 41/2021. (VII. 8.) KKM közleménye
a szakosított intézmények kiváltságairól és mentességeiről szóló egyezmény és Függelékei egységes
szerkezetű kihirdetéséről szóló 2021. évi LXI. törvény 2. §-a, 4. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 3. melléklete
és a 4. melléklete hatálybalépéséről
A Magyar Közlöny 2021. június 3-i, 102. számában megjelent a szakosított intézmények kiváltságairól és
mentességeiről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) és Függelékei (a továbbiakban: Függelékek)
egységes szerkezetű kihirdetéséről szóló 2021. évi LXI. törvény. Az Egyezmény XI. cikk 43. bekezdése az alábbiak
szerint rendelkezik a Magyarország által még el nem fogadott Függelékek hatálybalépéséről:
„Az Egyezményben részes minden állam csatlakozási okiratában megjelöli azt a szakosított intézményt vagy
intézményeket, amelyre vagy amelyekre nézve kötelezettséget vállal az Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazására.
Az Egyezményben részes minden állam az Egyesült Nemzetek főtitkárához intézett utólagos írásbeli bejelentéssel
kötelezettséget vállalhat az Egyezmény rendelkezéseinek egy vagy több további szakosított intézményre nézve
történő alkalmazására. Az erről szóló bejelentés a főtitkár által történő kézhezvétele napján lép hatályba.”
A Magyarország által még el nem fogadott Függelékek hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja:
2021. június 21.
A Magyarország által még el nem fogadott Függelékek hatálybalépésének naptári napja: 2021. június 21.
A fentiekre tekintettel, összhangban a szakosított intézmények kiváltságairól és mentességeiről szóló egyezmény és
Függelékei egységes szerkezetű kihirdetéséről szóló 2021. évi LXI. törvény 5. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy
a szakosított intézmények kiváltságairól és mentességeiről szóló egyezmény és Függelékei egységes szerkezetű
kihirdetéséről szóló 2021. évi LXI. törvény 2. §-a, 4. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 3. melléklete és a 4. melléklete
2021. június 21-én, azaz kettőezerhuszonegy június huszonegyedik napján lépett hatályba.
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A külgazdasági és külügyminiszter 42/2021. (VII. 8.) KKM közleménye
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között,
a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével
kapcsolatos együttműködésről 2008. február 28. napján aláírt Megállapodás megszüntetéséről szóló
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 300/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a, az 1. melléklete
és a 2. melléklete hatálybalépéséről
A 300/2021. (VI. 1.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2021. június 1-i, 100. számában kihirdetett, a Magyar
Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között, a földgáz Magyar Köztársaság területén
történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről 2008. február 28.
napján aláírt Megállapodás megszüntetéséről szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) 2. cikke az alábbiak
szerint rendelkezik a Jegyzőkönyv hatálybalépéséről:
„A jelen Jegyzőkönyv azon későbbi értesítés kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba, amelyben
a Felek diplomáciai úton, írásban értesítik egymást arról, hogy a Jegyzőkönyv hatályba lépéséhez szükséges belső
jogi előírásaiknak eleget tettek.”
A Jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2021. június 7.
A Jegyzőkönyv hatálybalépésének naptári napja: 2021. július 7.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság
területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló
Megállapodás kihirdetéséről szóló 45/2008. (II. 29.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya,
és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását
szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló, 2008. február 28. napján aláírt,
a 45/2008. (II. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött
Megállapodás kihirdetéséről szóló 284/2012. (X. 9.) Korm. rendelet 2021. július 7-én hatályát vesztette.
A fentiekre tekintettel, összhangban a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya
között, a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével
kapcsolatos együttműködésről 2008. február 28. napján aláírt Megállapodás megszüntetéséről szóló Jegyzőkönyv
kihirdetéséről szóló 300/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével, megállapítom, hogy a Magyar
Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között, a földgáz Magyar Köztársaság területén
történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről 2008. február 28.
napján aláírt Megállapodás megszüntetéséről szóló Jegyzőkönyv, valamint az annak kihirdetéséről szóló
300/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a, az 1. melléklete és a 2. melléklete 2021. július 7-én, azaz
kettőezerhuszonegy július hetedikén lépett hatályba.
Összhangban továbbá a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között, a földgáz
Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos
együttműködésről 2008. február 28. napján aláírt Megállapodás megszüntetéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
szóló 300/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és
az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását
szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló
45/2008. (II. 29.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya
között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével
kapcsolatos együttműködésről szóló, 2008. február 28. napján aláírt, a 45/2008. (II. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett
Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 284/2012. (X. 9.)
Korm. rendelet 2021. július 7-én, azaz kettőezerhuszonegy július hetedikén hatályát vesztette.
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A külgazdasági és külügyminiszter 43/2021. (VII. 8.) KKM közleménye
a Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről Szóló Genfi Szövegének
kihirdetéséről szóló 2021. évi XXVIII. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről
A 2021. évi XXVIII. törvénnyel, a Magyar Közlöny 2021. május 6-i, 81. számában kihirdetett, a Lisszaboni
Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről Szóló Genfi Szövegének (a továbbiakban: Genfi
Szöveg) 29. cikk (3) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint rendelkezik a Genfi Szöveg hatálybalépéséről:
„E szöveg minden más államra vagy kormányközi szervezetre a megerősítő vagy csatlakozási okiratának letétbe
helyezését követő három hónap elteltével vagy az okiratban meghatározott bármely későbbi időpontban válik
kötelezővé.”
A Genfi Szöveg hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2021. június 10.
A Genfi Szöveg hatálybalépésének naptári napja: 2021. szeptember 10.
A fentiekre tekintettel, összhangban a Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről Szóló
Genfi Szövegének kihirdetéséről szóló 2021. évi XXVIII. törvény 5. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy
a Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről Szóló Genfi Szövege, valamint az annak
kihirdetéséről szóló 2021. évi XXVIII. törvény 2. §-a, 3. §-a, az 1. melléklete és a 2. melléklete 2021. szeptember 10-én,
azaz kettőezerhuszonegy szeptember tizedikén lép hatályba.
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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:
582526G
695822F
189174H
075716AT
304316H
605781H
079767R					
007925S
045092F
130120N
183154S
238147S
286743R
334158R
403397AT
445071I
504088N

012444M
049623I
132449T
188237R
261575P
305143J
341389AT
408016K
455490AT
520097S

029914M
078431AT
163550AT
189680AT
263128T
305783N
357217AT
408399T
457844J
526520E

030781S
098929BT
167695D
190770P
275402P
313611P
375690P
415672E
459566S
560591P

032764S
109365BT
175728AT
209777T
279023D
325307D
382825R
428676M
472692I
561331R

035759N
123547P
176287M
214670AT
280563M
325853AT
391454A
431669P
473303H
570093AT

573370R
617568T
669956F
706293S
771395S
807751D
854328S
924121AT
949669T
017117H

589209T
624221R
675325J
713593J
779103T
809021T
867304R
925833AT
950171T
018598E

592517R
624335P
686650T
741855AT
789427AT
812509L
879684P
932392I
950316T
020757A

592587J
630590E
694070L
743093L
791166F
816999K
879977AT
939621S
009201BT
021194P

615352P
645869R
700467R
764866S
792536S
830515T
904127L
943781R
009343AT
028161R

615848B
649914H
705110M
768011AT
796031R
850985R
910507T
949205K
014415N
031333I

036840S
073855E
104056I
156553P
192703T
218877K
271320F
314229K
330797R
384743AT

053431S
078183AT
105684J
158232P
195317D
225575R
275666T
316616G
336861P
395798H

057975S
079141AT
118146S
173121J
196680I
241619T
282070T
324119T
346078R
399682S

060577AT
082371K
122162R
176277J
203435M
245007D
286868S
325584M
348851P
409249L

060601T
091698P
133587S
179512L
206633P
257255G
290112M
326023S
364847AT
422801P

070072T
096206BT
150591J
183869L
217939S
261427N
292073T
329288H
372005I
432164I

433554L
449202I
492712R
550944N
617518T
660567P
690144AT

434175D
464344H
497786P
554101M
620724S
664899H
692388L

434950C
467713N
502784H
558053G
637527H
670359S
698057D

440345M
476146N
509790AT
581891J
645514G
675181P
699645A

443078T
479159AT
512925R
591768H
650208A
678720N
700050T

447905G
491070S
525830K
613032R
655400L
688026N
702479M
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711363G
731901AT
772588R

717889J
749778AT
780681T

719824P
752138P
788387N

721890N
755560G
790780P

723527N
770173L
792516L

724226N
771715F
795212R

797451M
843296T
894617F
948357D
000135M
068029P
190109T
254954K
287108I
327021P

806291H
852638M
909883S
966078AT
014422R
077093P
224152J
258037I
293120H
327211G

825041K
856979T
910635E
981307I
030776H
081938AT
227584L
259805AT
319213M
348930AT

836001T
859992D
926215T
986554AT
039848P
149738R
228588J
277909AT
322748T
351794AT

838087P
865901N
931459S
989436P
048641J
178492R
236178P
281916T
323531S
359598J

840818P
890808G
947985M
994107S
059262R
184603L
245669H
286633L
323556P
374670T

378314M
402630S
529032K
566501C
641396K
698971T
775662R
782724T
840516M
896418P

378894T
416227S
533429A
570726I
654156M
704752G
777506C
799023I
857650S
908862F

380613S
423843B
538753P
572077I
662519M
729220T
779523P
802595B
865158R
914083T

382130M
438727L
545535M
577514D
663671S
747498AT
779946L
807279G
881250P
917467AT

397323H
449599H
551764D
580819F
670987G
749157C
781290G
826045N
893480R
932037F

398271D
515955AT
553157F
581465I
681710T
753178P
782210H
835645I
895204S
934223R

954314R
000131S
056946F
071415AT
074917E
125343L
160981A
197642P
214998AT
240994H

961339T
002218E
062410L
071680M
084149P
129915K
161613BT
202734N
230362L
242579R

965438N
010407P
066944I
071682T
084649J
130721R
179155T
207956P
234808AT
245718S

984745H
021290T
067377H
071725M
101422F
132191N
180587S
208439N
235198A
250468AT

989395N
033635M
069147P
072203D
101696S
138867C
184591N
213996P
236467P
250727M

497644S
035852N
070098I
074112M
121000P
144327T
185012K
214349B
238400H
252589P

254203S
265208AT
283435M
341797S
360785N
384859R
413652T
462013G
485489C
501172R

254577P
265593K
287267T
352463T
363550T
386916R
440680I
463799N
489832S
501614S

255705S
270204N
305050L
354622P
364333K
388638T
452305M
465799N
490561R
501792R

260169H
273374N
307556R
358252P
366035N
391437P
454363T
474813AT
493582N
510224S

260513K
274746E
325042P
358411N
366259N
398678R
458781I
478105R
493780T
522773S

263695T
282540M
325314N
359837D
376058P
412364T
460583T
483754K
498358P
531368R

536564N
550476M
577756D
587108F
605075S
627302G
647247I
679635S

540638B
554837T
579680K
587196P
610339AT
635033S
652676A
684726T

548248N
559766B
582654H
589193S
617729AT
635726S
656869S
685402S

548731AT
566937AT
582846M
592364F
618509N
643021P
663157T
695326L

549120H
568519S
583076N
593644T
625477K
646369T
668519I
703518L

550124P
573331M
583642C
598505AT
626350T
646518N
671709M
704975AT
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715661C
739345K

719257A
739506H

723784S
746650T

726574T
750770K

732831AT
755888J

738001I
757881K

757885J
797673J
850791P
887671M
907652K
944515AT
975202S
019511F
071303I
110688K

765602G
821865P
861223N
888057D
910261R
949259P
985318M
020031S
074198L
114286N

777910D
832295J
861450K
888071K
919087D
956135T
992313R
031809BT
074201N
116273J

792633N
834359S
861716P
891229T
926683N
965872L
997168P
043143N
090972P
118568L

795429H
835489R
867238R
900570C
933382M
968383R
998717S
057125M
091663M
118872A

796387T
839573T
880068AT
904735M
934260T
970589J
015515F
064747N
108272P
139511N

143412S
208071H
264376AT
296509F
330731P
360808B
413992D
434563N
456012C
502987F

147037R
209973T
274400J
301720AT
331945I
367460H
415301R
440569L
459865S
508595AT

159163E
217106N
277005M
309932AT
337328M
372911T
424600T
441309AT
479267S
508722D

167256H
226077N
278665AT
323239H
343920I
381722N
430052R
446837AT
481823T
521893S

172482AT
226117M
281006K
324067K
352168P
384326H
430191L
447068R
482881R
541130T

194047L
250345L
296185I
327844T
359940N
396076S
432960L
447877C
492546F
547051N

556589N
636226C
668359N
699507J
734699N
756824R
784459R
830846AT
883027E
928671A

563794T
648116AT
674710N
702240R
737053R
760178AT
793648N
837962T
886549R
943902C

583095T
652187E
677288N
715720R
744672P
764061L
797698S
840171S
892354J
945162P

601344T
652477J
682313AT
718533E
745710I
764275G
807336K
851341AT
894683I
947047M

622635M
658049N
688269R
723620F
747437T
767538N
811866C
851762AT
916251T
958420G

629155T
660611S
694358M
726417J
756452M
774791P
824762R
863558L
923791H
966980M

968207L
045010L
174828N
232886H
356569H
389743I
427012T
452688S
541470M
629477D

972013I
050350L
180715K
280143T
356918H
389908P
432274F
469642J
560662D
630847S

980544G
070447G
209916B
330087I
368134N
393526S
433594I
474323P
593052AT
645842T

002546S
078329E
214394T
347116AT
373322N
396703F
445421M
503509G
605219L
654001K

007739S
105412G
219271L
349617I
374140J
404156P
445672R
525420L
609228M
696991K

030243T
160441M
226343L
356565D
385885R
423271L
448641L
525895H
618448AT
719546I

724866K
809702I
882301S
976534S

771782J
809767L
915683C
976628N

775991R
776558S
786688L
843863J
864157A
872646K
915693S
933395I
949162N
983057S			

799036H
873687K
964667M

Budapest, 2021. június 30.
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Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése
a Légiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről
Iktatószám: MSZF/ 71277- 1 /2021-ITM
Tárgy: Légiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzététele

VÉGZÉS
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság az Magyar Vasúti-, Vizi- és Légiközlekedési Szövetség mint munkáltatói
oldali, valamint a Magyar Polgári Légiszállítási Szövetség mint munkavállalói oldali érdekképviseletek
közreműködésével a 2021. június 20. napján benyújtott, a Légiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottság megalakítására
vonatkozó közös kérelmet az alábbiak szerint
közzéteszi:
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság felhívja azon munkáltató és munkavállalói érdekképviseleti
szervezeteket, amelyek megfelelnek az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes
kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 5–8. §-ában foglalt részvételi feltételeknek, hogy jelen közzétételt követő
30 napon belül jelezzék a TEÁOR ’08 szerinti
51 légi szállítás
3316 repülőgép, űrhajó javítás
5223 légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
ágazatokban létrehozni kívánt, Légiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvételi szándékukat az Ágazati
Részvételt Megállapító Bizottság, illetve a kérelmet benyújtó érdekképviseletek felé az alábbi elérhetőségeken:
Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság
(Innovációs és Technológiai Minisztérium / Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság,
1441 Budapest, Pf. 88, e-mail: tpo@itm.gov.hu)
Magyar Vasúti-, Vizi- és Légiközlekedési Szövetség
(székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60., képviseli: Dr. Homolya Róbert elnök)
Magyar Polgári Légiszállítási Szövetség
(székhely: 1185 Budapest, Liszt Ferenc Repülőtér, levélcím: 2737 Ceglédbercel, József Attila u. 36.,
képviseli: Csorba Attila)
A közzétételt elrendelő végzéssel szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az kizárólag az Ágazati Részvételt
Megállapító Bizottság eljárása során hozott érdemi határozattal szemben benyújtott jogorvoslat, illetve az eljárást
megszüntető végzéssel szemben benyújtott jogorvoslat keretében támadható meg.

Indokolás
A Magyar Vasúti-, Vizi- és Légiközlekedési Szövetség és a Magyar Polgári Légiszállítási Szövetség 2021. június 20.
napján közös kérelmet nyújtottak be az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottsághoz (továbbiakban: ÁRMB),
melyben kezdeményezték a Légiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozását.
Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi
LXXIV. törvény (továbbiakban: ÁPBtv.) 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ÁRMB az ágazati párbeszéd
bizottság alapítására vonatkozó kérelmet a miniszter hivatalos lapjában közzéteszi.
A közzététel útján az ÁRMB lehetőséget biztosít a kérelmet benyújtó szervezeteken túl más, az érintett ágazati
párbeszéd bizottságban részt venni kívánó – egyidejűleg az ÁPBtv. fent rögzített részvételi feltételeknek is
megfelelni képes – munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek számára a részvételi szándékuk
jelzésére.
A fent leírtakra tekintettel az ÁRMB a rendelkező részben foglaltak szerint rendelkezett a közzétételről.
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Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (1) bekezdés b) pontján alapul. A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 112. és
116. §-ában foglaltakon alapszik.
Budapest, 2021. június 21.
		

Dr. Petrovics Zoltán s. k.,

		

elnök

A Legfőbb Ügyészség közleménye
ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről
Dr. Szűcs Gyula címzetes főügyészségi ügyész, ny. budakörnyéki járási ügyészségi csoportvezető ügyész B 00714
sorszámú ügyészségi szolgálati igazolványát a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási
Főosztálya érvénytelenítette.

Törökszentmiklós Város Önkormányzata pályázati felhívása
Törökszentmiklós város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti
helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztása tárgyában
1. A pályázat tárgya: Törökszentmiklós város közigazgatási területén belül, autóbusszal végzett, menetrend szerinti
helyi személyszállítási tevékenység végzése kizárólagos joggal, valamint a személyszállítási tevékenységgel
összefüggő előkészítési, irányítási és ellenőrzési feladatok végrehajtása.
2. A szerződés időtartama: A közszolgáltatási szerződés időtartama 5 év.
3. A teljesítés helye: Törökszentmiklós város közigazgatási területe.
4. Alkalmassági követelmények:
Pályázó lehet: egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki(nek)
a)
a pályázat benyújtása napján lejárt köztartozása nincs;
b)
a pályázat benyújtásakor rendelkezik, vagy vállalja, hogy a tevékenység megkezdésére megszerzi a fővárosi
és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége által kiadott, érvényes, belföldi menetrend szerinti
személyszállítási engedélyt (helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozóan);
c)
a 2019. és 2015. üzleti év mérleg szerinti eredménye pozitív;
d)
rendelkezik legalább 3 év referenciával a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésre vonatkozóan;
e)
a pályázat benyújtásakor rendelkezik a szolgáltatások végzésére alkalmas autóbuszokkal, vagy vállalja, hogy
a tevékenység megkezdésére beszerzi azokat;
f)
a pályázat benyújtásakor rendelkezik autóbuszok tárolására alkalmas telephellyel.
5. A pályázati kiírás beszerzésének módja:
A pályázati kiírás térítésmentesen átvehető a következő helyen és időszakban:
Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal 206. szoba, jegyzői titkárság
(5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 135.).
Hétfőtől csütörtökig: 8–16 óra között, pénteken 8–12 óra között.
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6. Ajánlattétel határideje: A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 61. nap 12 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanapra
esik, a pályázat benyújtásának határideje a következő munkanap 12 óra.
7. A benyújtott ajánlatok elbírálásának módja: A benyújtott pályázatokat Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának
Képviselő-testülete bírálja el a bíráló bizottság javaslata alapján, az ellátására leginkább megfelelő,
a legszínvonalasabb és összességében a legkevésbé költséges szolgáltatást kínáló ajánlat bírálati szempont alapján.
Részszempont
a)
b)
c)

Súlyszám

igényelt önkormányzati támogatás összege a 2016. évi támogatás
(betervezve: 2 500 000 Ft) arányában:

60 súlyszám

mozgásukban korlátozott személyek utazási feltételét is biztosítani tudja
járműállományon belüli alkalmas járművek arányában:

10 súlyszám

helyi autóbusz-vezetőket alkalmaz alkalmazott buszvezetők – helyi buszvezetők
arányában:

30 súlyszám

A részszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–100 pont.
Az értékelés módszere az a) és a c) pont szerinti részszempontok esetében az egyenes arányosítás, azaz a pályázó
számára legelőnyösebb (legmagasabb) pályázati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral
megállapított pontértéket kap.
8. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2021. október 25.
9. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. december 6.
10. A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2022. január 1. 0 óra
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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.

