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I.

Utasítások

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 5/2020. (III. 25.) MvM 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 és a 221. §
(2) bekezdése alapján dr. Domokos Pétert 2020. március 16. napjától 2022. március 15. napjáig a kormányablakok
működtetéséhez szükséges feltételrendszer biztosításával és a kormányablak-tudástárral kapcsolatos feladatok
koordinálásáért felelős miniszteri biztossá (a továbbiakban: miniszteri biztos) nevezem ki.
2. §		
A miniszteri biztos az 1. § szerinti feladatkörében
a)
koordinálja a kormányablakok fizikai kialakításával, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,
b)
közreműködik a kormányablakok közigazgatási és digitális tudástára fejlesztési koncepciójának
kidolgozásában,
c)
véleményezi a kormányablakokat érintő jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, szükség
szerint javaslatot tesz a szabályozás módosítására, és közreműködik a tervezetek előkészítésében,
d)
rendszeresen tájékoztatja a minisztert, illetve félévente írásbeli beszámolót készít.
3. §		
A miniszteri biztos feladatai ellátása érdekében
a)
részt vesz a feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban az érintett szaktárcák, szervezetek, szakrendszerüzemeltetők képviselőivel folytatott egyeztetéseken,
b)
az egységes jogalkalmazói gyakorlat elősegítése érdekében közreműködik a kormányablakok és
a kormányhivatalok szakembereinek bevonásával működő szakmai kollégiumok munkájában,
c)
közreműködik a kormányablak ügyintézők képzési igényeinek felmérésében, és segítséget nyújt a képzések
tematikájának meghatározásában.
4. §		
A miniszteri biztos tevékenységét a Miniszterelnökséget vezető miniszter a területi közigazgatásért felelős
államtitkár útján irányítja.
5. §		
A miniszteri biztost tevékenysége ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (6) bekezdése szerinti díjazás és juttatások illetik meg.
6. §		
A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában kétfős titkárság segíti.
7. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A honvédelmi miniszter 13/2020. (III. 25.) HM utasítása
a Magyar Honvédség parancsnoka beszámoltatásának rendjéről
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 a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi
szervezetekre terjed ki.
2. §

(1) A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) a nyilvántartást, tervezést és
nyomon követést szolgáló tárcaszintű informatikai rendszerek naprakész, az MH által szolgáltatandó adatokkal való
feltöltésén túl, írásban beszámol a honvédelemért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) az MH
tevékenységéről.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő informatikai rendszereken történő, jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó
eszközben előírt, MH általi adatszolgáltatás felügyeletéért az MH PK felelős.

3. §		
A beszámolás
a)
negyedévente összefoglaló jelentés és
b)
az államtitkárok, helyettes államtitkárok által meghatározott gyakorisággal, a Honvédelmi Minisztérium
(a továbbiakban: HM) adott szakterületért felelős szerve (a továbbiakban: HM szerv) részére megküldött
szakterületi jelentés formájában történik.

2. Az összefoglaló jelentés
4. §		
Az összefoglaló jelentés tartalmazza
a)
állománycsoportonként a feltöltés helyzetét,
b)
az önkéntes tartalékos rendszer helyzetét, feltöltöttségét,
c)
a gazdálkodás helyzetét,
d)
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításának helyzetét, valamint
e)
az előző negyedév parancsnoki értékelését.
5. §

(1) Az MH PK a 4. §-ban szereplő kérdésekről a HM honvédelmi államtitkára útján, írásban jelent a miniszternek.
(2) Az összefoglaló jelentés teljes terjedelme csak indokolt esetekben haladhatja meg az öt oldalt.
(3) Az összefoglaló jelentés felterjesztésének határideje a naptári negyedévet követő hónap 16. napját megelőző utolsó
munkanap.

3. A szakterületi jelentés
6. §

(1) A szakterületi jelentés a Hvt. 45. § (1) bekezdésében és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-ában a miniszter részére megszabott irányítási
feladatok ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű adat- és információszolgáltatást tartalmazza.
(2) A szakterületi jelentést az MH PK az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok
megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasításban
(a továbbiakban: Utasítás) megszabott Információ Kapcsolati Rendszer (a továbbiakban: IKR) időszakos
jelentéseként az adott szakterületért felelős HM szerv részére küldi meg.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő adatszolgáltatás részletességét az adott szakterületért felelős HM szerv az IKR-ben
határozza meg.
(4) A szakterületi jelentést az MH Parancsnoksága szervezeti és működési szabályzatában a szakterületért felelős,
legalább főnöki szintű vezető írja alá.
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(5) A szakterületi jelentés megküldésének határideje az IKR-ben kerül meghatározásra, figyelemmel a 3. § b) pontjára.
(6) A szakterületi jelentést az illetékes HM szerv vezetője feldolgozza és arról a szakmai észrevételeit, javaslatait
tartalmazó, a meghatározott információigényt kielégítő feljegyzést készít, melyet a szakterületi jelentés beérkezését
követő tizedik munkanapig felterjeszt az elöljáró állami vezetőjének.
(7) Az elkészült feljegyzést az illetékes államtitkár, helyettes államtitkár az aktuális negyedévre vonatkozó összefoglaló
jelentéssel összeveti és amennyiben az indokolt, a szükséges beavatkozás megtételéhez szolgálati úton jelent
a miniszternek.

4. Záró rendelkezések
7. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
8. §		
Az utasítás hatálya alá tartozó honvédelmi szervezetek a 6. § (1) bekezdésében szereplő adat- és
információszolgáltatás érdekében évente a HM intézményi munkaterv kidolgozása során, az intézményi munkaterv
jóváhagyását követően az Utasítás 8/C. és 8/D. §-ai alapján pontosítják az IKR-ben részükre címzettként
megküldendő szakterületi jelentéseket.
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 14/2020. (III. 25.) HM utasítása
az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon
követésével összefüggő feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:
1. §		
Az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével
összefüggő feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § Az utasítás hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetekre
terjed ki.”
2. §		
Az Utasítás 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkaterv)
„d) magában foglalja a honvédelmi szervezetek közötti Információ Kapcsolati Rendszert (a továbbiakban: IKR),
és hozzájárul annak működtetéséhez,”
3. §		
Az Utasítás 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A HM éves intézményi munkaterve – a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet
és a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás
(a továbbiakban: HM SZMSZ) alapján – tartalmazza
a) azokat a feladatokat, ellenőrzéseket és rendezvényeket, amelyek valamely honvédelmi szervezet felelősségi
körébe tartoznak, és a végrehajtásukban más honvédelmi szervezet részt vesz,
b) azon kiemelt jelentőségű feladatokat, amelyeket országgyűlési, politikai vagy szakmai felsővezetői döntésre kell
előterjeszteni,
c) azokat a feladatokat, melyek végzésére más központi közigazgatási szervvel együttműködésben kerül sor, és
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d) azokat az IKR részét képező, időszakos és eseményhez kötött jelentéseket, amelyekben valamely honvédelmi
szervezet, más honvédelmi szervezet feladatainak ellátásához szükséges adatot vagy információt szolgáltat
(a továbbiakban együtt: rekord).”
4. §		
Az Utasítás 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A honvédelmi szervezetek – a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) és a HM SZMSZ
2. § (1) bekezdése szerinti HM szervek (a továbbiakban: HM szervek) kivételével – a HM éves intézményi munkaterve
alapján saját feladataik vonatkozásában éves munkatervet készítenek, melyet havonta pontosítanak.”
5. §		
Az Utasítás 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A HM éves intézményi munkaterve magában foglalja a tárgyévi tevékenység vonatkozásában:
a) a HM tevékenységének kiemelt feladatait,
b) a HM feladatait,
c) az ellenőrzéseket,
d) a fontosabb rendezvényeket,
e) a munkaszüneti napok körüli munkarendet a honvédelmi szervezeteknél,
f ) a kidolgozásra tervezett jogszabályok, országgyűlési és kormány-előterjesztések, közjogi szervezetszabályozó
eszközök és az ágazat működésével kapcsolatos normatív szabályozók listáját,
g) a HM IKR-ben szereplő jelentéseket,
h) a tárgyévet követő két év fő célkitűzéseit,
i) a feladatok előkészítésének, végrehajtásának felelőseit, az ellenőrzések vezetéséért felelősöket,
a végrehajtásukban együttműködőket, a végrehajtás határidejét, az előterjesztés időpontját, az adott feladat
előkészítésében és végrehajtásában döntésre jogosult vezető, az ellenőrzésről készített jelentés címzettjének
megnevezését,
j) a HM feladatainak kapcsolódását a miniszteri programhoz és
k) a HM feladatainak kapcsolódását a kiemelt feladatokhoz.
(2) A HM intézményi munkatervéből leszűrt és pontosított havi HM munkaterv tartalmazza:
a) az adott hónapban végrehajtásra tervezett fő feladatokat,
b) az ágazat egyéb tárgyhavi (rész)feladatait,
c) az ellenőrzéseket,
d) a tárgyhónap kiemelt fontosságú kormányzati döntést igénylő előterjesztéseit,
e) a HM tárgyhavi szabályozási feladatait,
f ) a tárgyhavi IKR jelentéseket,
g) az Országgyűlés, a Kormány tárgyhavi üléseinek, a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter),
a HM államtitkárai és az MH parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) tárgyhavi értekezleteinek időpontjait,
h) a fontosabb rendezvényeket és
i) a HM SZMSZ 3. § (3) bekezdése szerinti minisztériumi felsővezetők (a továbbiakban: minisztériumi felsővezetők),
a HM szervek, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet (a továbbiakban: HM szervezet) vezetői és
az MH PK tervezett szolgálati helyen kívüli elfoglaltságát.
(3) A HM szervezet éves munkaterve tartalmazza:
a) a szervezet tárgyévi kiemelt feladatait, különös tekintettel az országos hatáskörből adódó jellegre,
b) a szervezet és szervezeti elemeinek tárgyévi feladatait,
c) az ellenőrzéseket,
d) a fontosabb rendezvényeket,
e) a munkaszüneti napok körüli munkarendet a honvédelmi szervezetnél,
f ) a kidolgozásra tervezett jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és a HM szervezet szakterületével
kapcsolatos normatív szabályozók listáját,
g) a szervezet IKR-ében szereplő jelentéseket,
h) a szervezet tárgyévi feladatainak kapcsolódását a miniszteri programhoz,
i) a szervezet tárgyévi feladatainak kapcsolódását a HM kiemelt feladataihoz,
j) a szervezet tárgyévi feladatainak kapcsolódását a HM SZMSZ adott sorain megjelenő feladatokhoz és
k) a szervezet tárgyévi feladatainak kapcsolódását a HM szervezet ügyrendjének adott sorain megjelenő
feladatokhoz.
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(4) A HM szerv és a HM szervezet havi munkaterve tartalmazza:
a) az adott hónapban végrehajtásra tervezett fő feladatokat,
b) az adott szervezet egyéb tárgyhavi (rész)feladatainak
ba) megnevezését,
bb) végrehajtásáért felelős szervezeti elem vagy személy megnevezését,
bc) végrehajtásában együttműködő belső és külső szerveket, szervezeteket,
bd) végrehajtásának időszakát,
be) végrehajtásához kapcsolódó megjegyzés rovatot,
c) az ellenőrzéseket,
d) a rendezvényeket,
e) a vezető állomány tervezett szolgálati helyen kívüli elfoglaltságát, a HM szerv vagy HM szervezet vezetője által
meghatározott részletességgel,
f ) havi feladatainak kapcsolódását a miniszteri programhoz,
g) havi feladatainak kapcsolódását a HM kiemelt feladataihoz,
h) havi feladatainak kapcsolódását a HM SZMSZ adott sorain megjelenő feladatokhoz és
i) havi feladatainak kapcsolódását az ügyrendjének adott sorain megjelenő feladatokhoz.
(5) Az (1)–(4) bekezdésekben meghatározott tervekben szerepeltetni kell minden olyan feladatot, ellenőrzést,
fontosabb rendezvényt, IKR jelentést, amelyek eredményes végrehajtásához valamely HM szerv vagy HM szervezet
és a KNBSZ, a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) vagy az MH PK alárendeltségébe tartozó
valamely katonai szervezet együttes tevékenysége szükséges vagy sajtónyilvánossága tervezett. A HM éves
intézményi munkatervének részét képező katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények tervét kivéve, a többi
fejezetben felelősként vagy együttműködőként az MHP-t kell megnevezni azokban az esetekben is, amikor
a konkrét érintett az MH PK alárendeltségébe tartozó valamely katonai szervezet.
(6) A HM éves intézményi munkatervében szereplő, több hónapos végrehajtási időtartamra tervezett feladatnak
az érintett hónapok valamelyikében rendelkeznie kell végrehajtásra tervezett alfeladattal.
(7) Az éves intézményi, az éves, valamint a havi munkaterveknek tartalmazniuk kell az adott tervben meghatározott
feladatok nyomon követéséhez kapcsolódó cél- és eredmény-mutatószámokat.
(8) Az MH PK az alárendeltségébe tartozó, speciális irányítású katonai szervezetek tevékenységét a HM honvédelmi
államtitkára (a továbbiakban: HM HOÁT), illetve a HM KÁT által meghatározott tartalommal jeleníti meg
az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott tervekben.
(9) A KNBSZ főigazgatója a KNBSZ-re, az MH PK az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetekre vonatkozóan,
saját hatáskörben szabályozza a munkatervezés rendjét.
(10) A HM szerv és a HM szervezet az ügyrend hatálybalépésétől számított tíz munkanapon belül, első alkalommal
2020. február 29-ig, annak I. és IV. fejezetét MS Excel formátumban megküldi a HM TKF-nek. A HM SZMSZ, a HM szerv
és a HM szervezet ügyrendje HM Ellenőrzési Nyomvonal kezeléséhez szükséges sorainak feltöltését a Munkatervező
Modulra a HM TKF végzi.”
6. §		
Az Utasítás 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § (1) A HM éves intézményi- és havi munkatervek, a HM szerv havi munkatervek, a HM szervezet éves és havi
munkatervek összeállítását a Munkatervező Modul használatával kell végrehajtani.
(2) A 7. § (5) bekezdése szerinti olyan feladatokat, ellenőrzéseket, fontosabb rendezvényeket, amelyek felelőse,
illetve azon IKR jelentéseket, amelyek címzettje a KNBSZ, az MHP vagy az MH PK alárendeltségébe tartozó speciális
irányítású katonai szervezet, a Munkatervező Modul használatával kell bedolgozni a HM éves intézményi és havi
munkaterveibe.
(3) Azokat az általános vagy szabályozási feladatokat, ellenőrzéseket, illetve rendezvényeket, amelyek
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § rendelkezései
szerint nem nyilvánosak, ellenőrzések megállapításai kapcsán jóváhagyott intézkedési tervekben szereplő feladatok
végrehajtásával összefüggőek, vagy személyiségi jogokat érintenek, a Munkatervező Modulon korlátozott
hozzáférésűként kell jelölni azzal, hogy jogi személyek és közszereplők név szerint, magánszemélyek pedig nevük
kezdőbetűivel jeleníthetők meg. A korlátozott hozzáférésű feladatokba csak a korlátozott hozzáférési felhasználói
jogosultsággal rendelkező személyek tekinthetnek be.”
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7. §		
Az Utasítás 8/C. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HM éves intézményi munkaterve havi pontosításának rendje:)
„d) az egyeztetéseket követően a HM TKF főosztályvezetője a 6. § (2) bekezdése szerinti időszakra eső, már korábban
jóváhagyott rekordokat, az újólag bedolgozott, illetve pontosításokkal kiegészített feladatokkal, ellenőrzésekkel,
rendezvényekkel és IKR jelentésekkel együtt, az intézményi munkatervből leszűrt tárgyhavi munkatervként
a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanapjáig a Munkatervező Modul felületén megjeleníti.”
8. §		
Az Utasítás 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A HM szervezetnek a HM jóváhagyott éves intézményi munkaterve alapján készített éves munkatervét
a közvetlen vagy átruházott hatáskörben irányító minisztériumi felsővezető a HM éves intézményi munkatervének
jóváhagyását követő huszadik munkanapig hagyja jóvá.”
9. §		
Az Utasítás
a)
2. § (2) bekezdés c) pontjában a „HM” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)”
szöveg,
b)
3. § (4) bekezdésében az „MH Központi Portál Szolgáltatás” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) Központi Portál Szolgáltatás” szöveg és a „szerkesztői, jóváhagyói vagy egyetértői”
szövegrész helyébe a „szerkesztői, jóváhagyói, korlátozott hozzáférési vagy egyetértői” szöveg,
c)
8/B. § (1) bekezdésében a „HVKF” szövegrész helyébe a „HM HOÁT” szöveg,
d)
8/C. § b) pontjában az „amihez honvédelmi szervezet” szövegrész helyébe az „amihez a honvédelmi
szervezet” szöveg,
e)
8/D. § (2) bekezdésében a „jóváhagyott feladat olyan” szövegrész helyébe a „jóváhagyott rekord olyan” szöveg,
f)
10. §-ában a „honvédelmi” szövegrész helyébe a „HM szerv, HM” szöveg,
g)
11. § (2) bekezdésében a „harmadik munkanap 16 óráig” szövegrész helyébe a „harmadik munkanap, illetve
a korlátozott hozzáférésű, valamint minisztériumi felsővezetői döntést igénylő általános vagy szabályozási
feladat, ellenőrzés, illetve rendezvény esetében minden csütörtök 16 óráig” szöveg,
h)
11. § (3) bekezdésében a „HM TKF a tárgyhónapot követő” szövegrész helyébe a „HM TKF a (2) bekezdés
szerinti kritériumoknak megfelelően hetente péntek 11 óráig, illetve a tárgyhónapot követő” szöveg,
i)
13. § (2) bekezdésében az „a HM tevékenységének tárgyévi fő irányaihoz kapcsolódó” szövegrész helyébe
az „a HM kiemelt feladataihoz kapcsolódó” szöveg és az „október 31-ei” szövegrész helyébe a „november
30-ai” szöveg és
j)
18. §-ában a „62/2017. (XI. 24.) HM utasítással” szövegrész helyébe a „14/2020. (III. 25.) HM utasítással” szöveg
lép.
10. §		
Hatályát veszti az Utasítás 8/C. § c) pontja.
11. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 15/2020. (III. 25.) HM utasítása
a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra
és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:
1. §		
A kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra
vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Az utasítás hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetre, valamint
a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, katonai szervezetnek nem minősülő köznevelési intézményre terjed ki.
(2) Az utasítás alkalmazásában:
a) politikai felsővezető: a miniszter, a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) parlamenti államtitkára és
a HM honvédelmi államtitkára,
b) szakmai felsővezető: a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) és a HM helyettes államtitkárai és
c) HM szerv: a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás
2. § (1) bekezdésében meghatározott szervek.”
2. §		
Az Ut. 3/A. § (3) bekezdésben az „a HM közigazgatási államtitkárának” szövegrész helyébe az „a HM KÁT” szöveg lép.
3. §		
Az Ut.
a)
1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
2. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.
4. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 15/2020. (III. 25.) HM utasításhoz
„1. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz
KERETGAZDA REKREÁCIÓS SZERVEZETEK

1.

A

B

C

KRSZ száma

KRSZ megnevezése

KRSZ alá tartozó szervezetek

1. KRSZ

HM Közigazgatási Államtitkár által
kijelölt szervezet

Politikai felsővezetők, szakmai felsővezetők
HM szervek
Tábori Lelkészi Szolgálatok
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

2.

2. KRSZ

HM Védelemgazdasági Hivatal

HM Védelemgazdasági Hivatal
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
HM alapítású gazdasági társaságok

3.

3. KRSZ

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

KNBSZ állománya

4.

4. KRSZ

MHP SZCSF

MH Parancsnoksága
MHP Haderőnemi Szemlélőségek
MHP Főnökségek
MHP Csoportfőnökségek
MHP Parancsnoki Iroda
MHP közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédségi
szervezetek
MH HFKP Stratégiai, Támogató és Vezetésbiztosítási
Központok
NKE HHK
NATO Erőket Integráló Elem
NATO/EU beosztásban szolgálatot teljesítő állomány
MH rendelkezési állománya

5.

5. KRSZ

MH Egészségügyi Központ

MH EK állománya

6.

6. KRSZ

MH BHD

MH BHD állománya

7.

7. KRSZ

MH HFKP

MH HFKP Stratégiai, Támogató és Vezetésbiztosítási
Központok kivételével az MH HFKP és alárendelt
szervezetek
MH LK és alárendelt szervezetek
MH RKKK
MH Geoinformációs Szolgálat
MH Altiszti Akadémia
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság
MH Katonai Rendészeti Központ
MH Modernizációs Intézet
MH Ludovika Zászlóalj
”
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2. melléklet a 15/2020. (III. 25.) HM utasításhoz
„2. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz
ADATLAP
Foglalási szám (A KORK, MH BHD KR vagy az MH RKKK tölti ki.)

Az igényjogosult

I. RÉSZ (AZ IGÉNYLŐ TÖLTI KI!) (Elektronikusan vagy kézzel,
olvashatóan töltse ki az összes rubrikát!)

Igényjogosult: o

Nem igényjogosult: o

családi és utóneve:

Igényjogosultság (A megfelelő sor aláhúzandó!):

anyja neve:

1. hivatásos katona

szül. év, hó, nap:

adóazonosító jele:

2. szerződéses katona

rendfokozata/jogviszonya:

3. tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos
katona

munkahelye:

4. honvéd tisztjelölt

beosztása/munkaköre:

5. honvéd altiszt-jelölt

lakcíme:

6. honvédelmi alkalmazott

Tel., e-mail:

7. közalkalmazott

családi és utóneve:

Térítési kód:

8. kormánytisztviselő

anyja neve:
szül. év, hó, nap:

9. munkavállaló
adóazonosító jele:

lakcíme:
rokonsági fok:

Az igényjogosult családtagjainak adatai

(Kérjük a megfelelőt X-szel megjelölni!)

10. gazdálkodó szervezet munkavállalója
11. Köztársasági Elnöki Hivatal foglalkoztatottja

rf:

alakulat:

12. nyugállományú katona

családi és utóneve:

13. honvédségi nyugdíjas

anyja neve:

14. MH nemzeti gondozottja

szül. év, hó, nap:

adóazonosító jele:

15. az állomány elhunyt tagja, a nyugállományú

lakcíme:

katona, a honvédségi nyugdíjas özvegye vagy élettársa és

rokonsági fok:

árvaellátásra jogosult családtagja

családi és utóneve:

16. az MH/HM személyi állományába tartozásra

anyja neve:

figyelemmel a „Közszolgálat halottjává”, illetve

szül. év, hó, nap:

adóazonosító jele:

a „Honvédelmi szervezet saját halottjává” nyilvánított
elhunyt özvegye, élettársa és árvaellátásra

lakcíme:

jogosult hozzátartozói

rokonsági fok:

17. az állomány volt tagja, akit a miniszter rehabilitált,

családi és utóneve:

és erre külön határozatban igényjogosultságot szerzett,

anyja neve:

valamint e személy özvegye

szül. év, hó, nap:

adóazonosító jele:

18. „Hazáért Érdemjellel” kitüntetett

lakcíme:
rokonsági fok:

A pihenés formája (A megfelelő sor aláhúzandó!):

családi és utóneve:

1. missziós regeneráló pihentetés

anyja neve:

2. kondicionáló-kiképzési rendezvény

szül. év, hó, nap:

adóazonosító jele:

3. regeneráló pihenés

lakcíme:

a) térítési díj ellenében

rokonsági fok:

b) térítési díj nélkül

Az igénybevételre
vonatkozó adatok

Az igénybevételre
vonatkozó adatok
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Objektum megnevezése (KORK megnevezése vagy
az MH RKKK, illetve a Honvéd Kemping beírása!):

4. rekreáció
5. belföldi gyermekrekreáció
6. hétközi és hétvégi pihenés
7. külföldi csoportos csereüdülés, nemzetközi

Igénybevétel időpontja:

csoportos üdülés

Elhelyezés típusa:

8. kiképzési rendezvény

Az elhelyezésre irányuló külön kérés (betegség,
mozgáskorlátozottság stb.):

Az ellátás típusa (A megfelelő sor aláhúzandó!):
1. teljes panzió (reggeli, ebéd, vacsora)
2. félpanzió (reggeli, vacsora csak az MH RKKK-ban)
3. Honvéd Kempingben vagy Bánkon ellátás nélkül

Kiértesítési cím (csak akkor kell kitölteni, ha eltér az adatlapot aláíró igénylő címétől):

Kelt:

20… ………………… hó … nap
Igényjogosult aláírása

II. RÉSZ (A HONVÉDELMI SZERVEZET/SZERVEZETI EGYSÉG TÖLTI KI) (A rekreációs felelős tölti ki!)
Szervezet megnevezése:

Keretgazda Rekreációs Szervezet száma:
Rekreációért felelős neve, telefonszáma:

Térítési kód*:

Pénzügyi referens aláírása
P. H.

Orvosi javaslat, megjegyzés
[A 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet 8. § (3) bekezdése esetén kell kitölteni.]:
Orvos aláírása
P. H.
Kelt:

20… ………….. hó … nap
Parancsnok/vezető aláírása**
P. H.

Rekreációért felelős aláírása
P. H.

* A 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet 3. melléklete szerinti kód.
** Csak különleges regeneráló pihenés illetve orvos által javasolt regeneráló pihenés igazolásakor kell aláíratni a vezetővel!
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NYILATKOZAT
Az alább megjelölt honvédelmi szervezetek által a személyemet (valamint 18. évet be nem töltött gyermek esetén,
az ő személyét) érintő adatkezeléssel (adatkezelésekkel) kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót (tájékoztatók) tartalmát
megismertem,
 ……………………………………………………… (küldő honvédelmi szervezet megnevezése) adatkezelési tájékoztatója
 MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár KRI adatkezelési tájékoztatója
 ……………………………………………………… (üdülő) adatkezelési tájékoztatója
A megtekintett tájékoztatók előtt látható négyzetet kérjük megjelölni!

Kelt: 20……………… hó … nap
Név: ……………………………………………
Aláírás: …………………………………………
érintett/igényjogosult (18. életévet be nem töltött hozzátartozója törvényes képviselője)
Név: ……………………………………………
Aláírás: …………………………………………
hozzátartozó (18. életévet be nem töltött hozzátartozója törvényes képviselője)
Név: …………………………………

Név: …………………………………

Aláírás: ………………………………

Aláírás: ………………………………

18. életévet betöltött hozzátartozó

18. életévet betöltött hozzátartozó

Név: …………………………………

Név: …………………………………

Aláírás: ………………………………

Aláírás: ………………………………

18. életévet betöltött hozzátartozó

18. életévet betöltött hozzátartozó
”
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A honvédelmi miniszter 16/2020. (III. 25.) HM utasítása
az egyes képzéssel kapcsolatos honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. A tanulmányi szerződések megkötéséről szóló 2/2004. (HK 2.) HM utasítás módosítása
1. §		
A tanulmányi szerződések megkötéséről szóló 2/2004. (HK 2.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut1.) 1. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) Az utasítás hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetre és a honvédelemért
felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre terjed ki.”
2. §		
Az Ut1. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A tanulmányi szerződést a 2. számú melléklet szerinti mintaszerződés alapján kell megkötni, azzal, hogy
a tanulmányi szabadidőre távolléti díjat kell folyósítani.
(2) Az (1) bekezdés szerint folyósított távolléti díjon felül, a tandíj összegének, valamint a képzéshez kötelezően
előírt tanszerek árának, valamint a képzéssel összefüggésben felmerült utazási és szállásköltségek 50%-át lehet
megtéríteni. Ezen támogatások meghatározása során a jogosultat terhelő közteherrel megnövelt összeget kell
alapul venni.
(3) A tanulmányok elvégzésére kötelezés esetén a tanulmányi szabadidőre biztosított távolléti díjon felül
a) az iskolarendszerű képzés esetén
aa) a tandíj, valamint a képzéshez kötelezően előírt tanszer árának 100%-át,
ab) a szállás és az utazási költségeket és
ac) a természetbeni étkezést vagy
ad) a természetbeni étkezés megváltását,
b) az iskolarendszeren kívüli képzés esetén
ba) a tandíjat, valamint a képzéshez kötelezően előírt tanszerek árát, a szállás és az utazási költségeket és
bb) a természetbeni étkezést vagy
bc) a természetbeni étkezés megváltását
lehet megtéríteni.
(4) A támogatás összegét a (3) bekezdés aa), ad) és bc) pontja esetében a jogosultat terhelő közteherrel megnövelt
összegben, az ab), ba) pontja esetében adómentes juttatásként, az ac), bb) pontja esetében egyes meghatározott
juttatásként kell megállapítani.”
3. §		
Az Ut1.
a)
1. § (2) bekezdésében a „közalkalmazottal” szövegrész helyébe a „közalkalmazottal, honvédelmi
alkalmazottal” szöveg,
b)
5. §-át megelőző alcímben a „köztisztviselőkre” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazottakra” szöveg,
c)
5. § (1) bekezdésében a „köztisztviselővel” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazottal” szöveg,
d)
5. § (2) bekezdésében a „köztisztviselőt” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazottat” szöveg,
e)
5. § (3) bekezdésében a „köztisztviselőnek” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazottnak” szöveg,
f)
7. § (1) bekezdésében a „köztisztviselő” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazott” szöveg és
g)
8. § (2) bekezdésében a „HM Személyzeti Főosztály” szövegrész helyébe az „MHP Személyzeti
Csoportfőnökség” szöveg
lép.
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4. §		
Az Ut1. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § Ezen utasításnak az egyes képzéssel kapcsolatos honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló
16/2020. (III. 25.) HM utasítással megállapított 6. § (2) bekezdésében, valamint (4) bekezdésében foglalt rendelkezést
2019. január 1-jétől kell alkalmazni.”
5. §		
Hatályát veszti az Ut1. 1. § (2) bekezdésében az „alkalmazási köre”, valamint a „köztisztviselővel” szövegrész.

2. A hazai képzésen történő részvételről és a tanulmányi támogatások megtérítési kötelezettségéről
szóló 55/2015. (X. 21.) HM utasítás módosítása
6. §		
A hazai képzésen történő részvételről és a tanulmányi támogatások megtérítési kötelezettségéről szóló 55/2015.
(X. 21.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut2.) a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A Rendelet 112. § (1) bekezdése szerinti tanulmányi szerződés alapján biztosított tanulmányi
támogatások meghatározásakor a jogosultat terhelő közteherrel megnövelt összegeket kell alapul venni.
(2) A Rendelet 112. § (1) bekezdése szerinti tanulmányok elvégzésére kötelezés esetén biztosított tanulmányi
támogatások meghatározása során
a) az iskolarendszerű képzés esetén
aa) a tandíj, valamint a képzéshez kötelezően előírt tanszer árának megállapításakor a jogosultat terhelő közteherrel
megnövelt összeget és
ab) a szállás és az utazási költségeket adómentes juttatásként,
ac) a természetbeni étkezést egyes meghatározott juttatásként vagy
ad) a természetbeni étkezés megváltását, a jogosultat terhelő közteherrel megnövelt összegben,
b) az iskolarendszeren kívüli képzés esetén
ba) a tandíj, valamint a képzéshez kötelezően előírt tanszer árát, a szállás- és az utazási költségeket, adómentes
juttatásként és
bb) a természetbeni étkezést, egyes meghatározott juttatásként vagy
bc) a természetbeni étkezés megváltását, a jogosultat terhelő közteherrel megnövelt összegben
kell alapul venni.”
7. §		
Az Ut2. a következő 21. §-sal egészül ki:
„21. § Ezen utasításnak az egyes képzéssel kapcsolatos honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló
16/2020. (III. 25.) HM utasítással megállapított 5/A. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezést 2019. január 1-jétől
kell alkalmazni.”

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

		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter
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Az igazságügyi miniszter 2/2020. (III. 25.) IM utasítása
a Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének helyettesítéséről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 25/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 112. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva
a következő utasítást adom ki:
1. A Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének és helyetteseinek a Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének kijelöléséről
szóló 1/2014. (VI. 30.) IM utasításban történt kijelölésének változatlan formában történő fenntartása mellett,
az utasításban szereplő szerkesztő és helyettesei akadályoztatása esetén a Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének
helyettesítésére
dr. Petrity Krisztinát és
dr. Nagy Attila Mihályt
jelölöm ki.
2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Varga Judit s. k.,

		

igazságügyi miniszter

A külgazdasági és külügyminiszter 8/2020. (III. 25.) KKM 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) és 221. § (2) bekezdése
alapján Magyar Leventét 2020. március 15. napjától a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb két évre –
a frankofón ügyekért felelős miniszteri biztossá nevezem ki. A miniszteri biztos – megbízatásának keretei között –
felel a Frankofónia Nemzetközi Szervezetével történő kapcsolattartásért.
2. §		
A miniszteri biztos 1. §-ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:
a)
koordinálja a hazai és nemzetközi partnerszervezetekkel, társminisztériumokkal történő együttműködést,
b)
összehangolja a közreműködő külgazdasági és külügyminisztériumi szervezeti egységek munkáját,
és ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását,
c)
figyelemmel kíséri és munkájával támogatja a frankofón országokkal fennálló kulturális és oktatási
kapcsolatokat,
d)
előmozdítja a frankofón országokkal fennálló politikai és gazdasági kapcsolatok elmélyítését,
e)
figyelemmel kíséri és munkájával támogatja a francia nyelv népszerűsítését és oktatását,
f)
elősegíti a frankofón kultúra magyarországi megismertetését, valamint
g)
kapcsolatot tart a francia nyelv helyzetének erősítésével megbízott hazai és nemzetközi szervezetekkel.
3. §		
A miniszteri biztost a fenti tevékenysége ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján havi bruttó 700 000 Ft
összegű díjazás illeti meg. A miniszteri biztos feladatkörének ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket
a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztosítja.
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4. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 6/2019. (III. 13.) KKM utasítás.
		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

A külgazdasági és külügyminiszter 9/2020. (III. 25.) KKM 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) és 221. § (2) bekezdése
alapján dr. Pintér Istvánt 2020. március 15. napjától a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb egy évre –
a tiszteletbeli konzuli ügyekért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.
2. §		
A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:
a)
ellátja a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezeti és működési szabályzatáról szóló külgazdasági
és külügyminiszteri utasításban foglaltak szerinti, a tiszteletbeli konzuli tisztviselők (a továbbiakban
együttesen: tiszteletbeli konzulok) küldésével és fogadásával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokat,
b)
figyelemmel kíséri és támogatja a tiszteletbeli konzuli hálózat működését,
c)
közreműködik a magyar tiszteletbeli konzuli intézményrendszer fejlesztésében.
3. §		
A miniszteri biztos tevékenységét a Kit. 22. § (2) bekezdésére figyelemmel – a közigazgatási államtitkár útján –
a külgazdasági és külügyminiszter irányítja.
4. §		
A miniszteri biztos a fenti tevékenysége ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (6) bekezdése szerinti illetményre és juttatásokra
jogosult.
5. §		
A miniszteri biztos feladatkörének ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a Külgazdasági és
Külügyminisztérium biztosítja.
6. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter
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A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkárának 1/2020. (III. 25.) BM KÁT utasítása
a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2019. (IX. 12.) BM KÁT utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (5) bekezdés f ) pontjában foglaltak alapján, a kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény 91. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:
1. §		
A Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2019. (IX. 12.) BM KÁT utasítás 8. §-a a következő
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az álláshelyen ellátandó feladat ismertetésekor a munkáltató képviselője felhívja a kormánytisztviselő figyelmét
a kormányzati igazgatási irat elektronikus úton történő továbbításának szabályaira, amelyeket a kormánytisztviselő
a munkavégzésre irányadó egyéb rendelkezésekkel együtt köteles alkalmazni.”
2. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Felkai László s. k.,

		

közigazgatási államtitkár

A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 7/2020. (III. 25.) BVOP utasítása
a fogvatartottak elterelés szolgáltatásban való részvételéről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. évi törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel az egyes személyazonosításra
alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes
szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendeletben és a fogvatartottak számára kábítószer-függőséget gyógyító kezelés,
kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosításáról szóló 4/2009. (III. 20.)
IRM utasításban foglaltakra – a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy
megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes rendelet rendelkezéseinek
a bv. szervekben történő végrehajtása érdekében az alábbi utasítást adom ki:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az utasítás hatálya kiterjed valamennyi büntetés-végrehajtási intézetre (a továbbiakban: bv. intézet), valamint
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetre (a továbbiakban: IMEI) (a továbbiakban együttesen: bv. szerv).
2. A reintegrációs tiszt vagy a nyilvántartási szakterületnek a befogadási eljárás ügyintézésében illetékes munkatársa
a befogadás során dokumentált módon valamennyi fogvatartottat személyesen tájékoztatja arról, hogy az elterelés
szolgáltatás (azaz a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, a kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy
a megelőző-felvilágosító szolgáltatás) a fogvatartás ideje alatt is elérhető, valamint a jelentkezés és a részvétel
módjáról, eljárási rendjéről (1. melléklet).
3. Az elterelés szolgáltatásban való részvétel önkéntes.
4. Amennyiben a fogvatartott az elterelés szolgáltatásban részvételét kéri, az ügyintéző a kérelmet („elterelés
kérelme”) a rendelkezésre álló adatokkal – az igazoló dokumentum hiányában is – rögzíti a Fogvatartotti
Alapnyilvántartásban.
5. Ha a fogvatartott úgy nyilatkozik, hogy jogosult az elterelés szolgáltatásra, de az ezt igazoló irat nem áll
rendelkezésre, a bv. szerv megkeresi az irat kiállítására jogosult hatóságot.
6. Ügyészségi vagy bírósági szakaszban lévő ügyek esetén a fogvatartott nyilatkozik a pártfogó felügyelet
fennállásáról, székhelyéről.
7. Ügyészi határozat, illetve bírói végzés birtokában a bv. szerv megkeresi a hatóságot a kábítószer-függőséget
gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól
szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: ER.) 3. § (3) bekezdés d) pontja szerinti,
az eljárás során esetlegesen keletkezett orvosszakértői vélemény beszerzése érdekében.
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8. Amennyiben előzetesen nem készült az addikció súlyosságát megállapító orvosszakértői, pszichiátriai, addiktológiai
vagy klinikai szakpszichológusi vélemény (a továbbiakban: addikció súlyosságát megállapító vélemény), úgy
a bv. szerv intézkedik az előzetes állapotfelmérés elvégzése érdekében a fogvatartottak számára kábítószerfüggőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás
biztosításáról szóló a 4/2009. (III. 20.) IRM utasítás (a továbbiakban: IRM utasítás) 4. pontjában kijelölt bv. intézetek,
elsősorban az IMEI megkeresésére.
9. Amennyiben nyilvántartási szempontból igazolható, hogy a büntetőügyben elsőfokú ítélet még nem született,
valamint az addikció súlyosságát megállapító vélemény rendelkezésre áll, a bv. szerv az addikció súlyosságára
vonatkozó véleményezés szerint kezdeményezi a fogvatartott végleges áthelyezését az IRM utasítás kijelölése
szerinti bv. intézetbe, vagy amennyiben az IRM utasítás szerint kijelöléssel rendelkezik, biztosítja a szolgáltatást
a fogvatartott számára.
10. Az elterelés szolgáltatásba helyezés feltétele
a)
a kábítószer-használó fogvatartott kérelme;
b)
a rendőrségnek a nyomozást felfüggesztő vagy az ügyészségségnek, illetve a bíróságnak az eljárást
felfüggesztő határozata;
c)
az addikció súlyosságát megállapító vélemény.

II. AZ ELTERELÉS SZOLGÁLTATÁS VÉGREHAJTÁSA
11. Az IRM utasítás 1. pontjában kijelölt bv. intézetek az elterelés szolgáltatást a bv. szerv pszichiáterének, addiktológus
szakorvosának, klinikai szakpszichológusának bevonásával vagy egészségügyi szolgáltatóval kötött együttműködési
megállapodás alapján biztosítják.
12. Az IMEI a Budapesti Fegyház és Börtönben elhelyezett felnőtt férfi fogvatartottak kábítószer-függőséget gyógyító
kezelését hajtja végre.
13. Az IRM utasítás 3. pontja alapján a kábítószer-használatot megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosítására
együttműködési megállapodással rendelkező bv. intézetek jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.
14. Az elterelés szolgáltatásban való részvétel megkezdésekor a bv. szerv dokumentáltan tájékoztatja a fogvatartottat
a)
az elterelés szolgáltatás, illetve a foglalkozások bv. intézeti rendjéről;
b)
az együttműködés elvárt elemeiről, a fogvatartott feladatairól és kötelezettségeiről;
c)
az elvárt magatartási szabályokról;
d)
a lehetséges büntetőjogi összefüggésekről és különösen arról, hogy a foglalkozásokról az önhibából eredő
30 napon túli távolmaradás esetén az elterelés megszakad, ezáltal nem teljesül, valamint erről megtörténik
a hatóság tájékoztatása;
e)
arról, hogy a szabadulása esetén a szolgáltatás melyik, a tartózkodási helye szerinti egészségügyi
szolgáltatónál folytatható.
15. A foglalkozásokat az ER. részletszabályai alapján a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi
szolgáltatók saját szakmai programjuk szerint, a kijelölt bv. intézetek az előzetesen kialakított szakmai program
szerint egyénileg vagy csoportosan hajtják végre.
16. A részvétel igazolása az ER. 10. §-a alapján történik.
17. Amennyiben a fogvatartott kezelése kérelmére, szabadulása vagy egyéb ok miatt befejezetlen maradt, részigazolást
kell átadni vagy eljuttatni részére (ER. 2. melléklete). A szolgáltatásban részt vevő fogvatartott szabadulása esetén
intézkedni kell tájékoztatásáról a folytatás lehetőségét biztosító területi egészségügyi szolgáltató megnevezésével
(3. melléklet).
18. A bv. szerv eleget tesz az ER. 4. § (4), 6. § (3), 8. § (3) és 10. § (4) bekezdésében előírt értesítési kötelezettségeinek.

III. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK BV. INTÉZETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
19. Az egészségügyi szolgáltató az ellátást minden esetben a bv. intézetben biztosítja.
20. A végrehajtást a bv. intézet személyi állományának kijelölt tagja támogatja és koordinálja, továbbá biztosítja
az adatszolgáltatási és tájékoztatási feladatokat. A részvétel adatait rögzíti a Fogvatartotti Alapnyilvántartásban.
21. A büntetőeljárás hatálya alatt álló kábítószer-használó személy számára nyújtható elterelés szolgáltatás
lehetőségéről szóló tájékoztatást és az elterelés szolgáltatásba helyezés előzetes ügyintézését, valamint a bv. intézet
címére érkezett hatósági megkeresések ügyintézését a bv. szerv végzi el.
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22. A bv. intézet az együttműködés során biztosítja a fogvatartottak személyes adataink védelmét, valamint az adatok
egészségügyi szolgáltató részére történő átadása során azt, hogy ez kizárólag az elterelés szolgáltatás biztosításához
legszükségesebb mértékben valósuljon meg.
23. Az elterelés szolgáltatást a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltatóval kötött
együttműködési megállapodás alapján biztosító bv. intézetek a megállapodást előzetesen egyeztetik az Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságának Egészségügyi Főosztályával (a továbbiakban: EFO).
24. Az egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás tartalmazza az együttműködés alapvető elemeit, különösen
a)
az ER. egyes, de különösen a hatóságok értesítésére vonatkozó rendelkezéseinek feladatmegosztását;
b)
a hivatalos ügyiratok és igazolások kiállításának és egymás közötti átadásának rendjét;
c)
az egészségügyi dokumentációk és egészségügyi adatok biztonságos átadásának rendjét;
d)
a két fél közötti rendszeres tájékoztatás rendjét;
e)
az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására,
gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet
(a továbbiakban: ESZCSM rendelet) 1. melléklete szerint meghatározott 1213/06 nyilvántartási számú (TDI)
adatgyűjtés és adatszolgáltatás teljesítését.

IV. AZ ADATSZOLGÁLTATÁSOK RENDJE
25. Az elterelés szolgáltatást biztosító bv. szervek negyedévente adatszolgáltatást teljesítenek az EFO, valamint
az IMEI főigazgató főorvosa részére a résztvevők adatairól (4. melléklet).
26. Azon bv. szerv, amely az elterelés szolgáltatást az egészségügyi tevékenységre vonatkozó működési engedély
felhatalmazásával az állományba tartozó klinikai szakpszichológus közreműködésével biztosítja, továbbá az IMEI
saját hatáskörben tesz eleget az ESZCSM rendeletben meghatározott 1213/06 nyilvántartási számú (TDI)
adatfelvételnek és adatszolgáltatásának az Emberi Erőforrások Minisztériumának online felületén.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
27. Az ER. 2. melléklete szerinti igazolást a szolgáltatást végrehajtó szakember állítja ki. Az igazolás 4 eredeti példánya
a fogvatartott tulajdona. Az igazolás 1 eredeti példányát a szakember dokumentációjába, 1 másolati példányt
a büntetés-végrehajtási egészségügyi dokumentációba kell elhelyezni.
28. A nyilvántartási dokumentációban elhelyezendő a fogvatartott kérelme, a rendőrség tanúsítványa, az ügyészség
vagy a bíróság eljárást felfüggesztő határozata, valamint a részvételről kiállított igazolás másolata.
29. Az egészségügyi dokumentáció része a kezelési adatokat tartalmazó zárójelentés vagy azzal tartalmilag megegyező
összefoglaló (5. melléklet), melyről 1 további eredeti példány a fogvatartott tulajdona. Az egészségügyi
dokumentáció része az addikció súlyosságát megállapító vélemény.
30. A kezelés megkezdésének és befejezésének, illetve egyéb lényeges adatainak és eseményeinek (időközbeni
végszállítás, kezelés megszakadása) rögzítése a Fogvatartotti Alapnyilvántartásban történik.
31. Az elterelés szolgáltatásban részt vevő fogvatartott végleges átszállítása az elterelés szolgáltatás biztosításának ideje
alatt csak különösen indokolt esetben történhet meg. Ennek érdekében a szolgáltatást végrehajtó vagy a bv. intézet
személyi állományának kijelölt tagja az elterelés szolgáltatásban aktuálisan részt vevő fogvatartottakat naprakészen
nyilvántartja, és kapcsolatot tart a nyilvántartási szakterülettel. Végleges átszállítás esetében az anyaintézet felhívja
az új befogadó bv. intézet figyelmét a kezelés folytatásának szükségességére.
32. A kábítószer-függőséget gyógyító kezelést és a kábítószer-használatot kezelő más ellátás szolgáltatást a személyi
állomány tagjaival végrehajtó bv. intézetek szakmai felügyeletét az IMEI, az utasítás időszakos felülvizsgálatát
és a benne foglaltak ellenőrzését az EFO látja el.
33. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
34. Hatályát veszti a fogvatartottak kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelő más
ellátáson vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételéről szóló 39/2015. (V. 20.) OP szakutasítás.

		

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy s. k.,

		

országos parancsnok
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1. melléklet a 7/2020. (III. 25.) BVOP utasításhoz

bv. szerv

TÁJÉKOZTATÓ
…………………… nyilvántartási számú fogvatartott részére
kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, a kábítószer-használatot kezelő más ellátás
vagy a megelőző-felvilágosító szolgáltatás bv. intézetben elérhetőségének lehetőségeiről

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 180. § (1) bekezdésében, illetve a büntetőeljárásról szóló
2017. évi XC. törvény 491. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakról tájékoztatom:
1. A kábítószer-függőséget gyógyító kezelést, a kábítószer-használatot kezelő más ellátást vagy a megelőzőfelvilágosító szolgáltatást (a továbbiakban együtt: elterelés szolgáltatás) kérelmére, önkéntes alapon veheti igénybe.
Az elterelés szolgáltatás megkezdését követően kérheti annak félbeszakítását, megszüntetését is a várható
jogkövetkezmények terhe mellett. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 180. § (1) bekezdése szerint:
„Nem büntethető, aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart,
illetve aki kábítószert fogyaszt, ha a bűncselekmény elkövetését beismeri, és az elsőfokú ügydöntő határozat
meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító
kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett
részt.”
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény rendelkezései alapján az ügyben eljáró hatóság a felfüggesztett
eljárás folytatását rendeli el, amennyiben okirattal nem igazolja, hogy elterelés szolgáltatásban legalább 6 hónapig
folyamatosan részt vett, illetve ha az eljárás felfüggesztése alatt kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása
miatt gyanúsítottként hallgatják ki, vagy kihallgatása ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodása miatt
meghiúsul, vagy kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt Önnel szemben újabb büntetőeljárás
indul.
2. Az elterelés szolgáltatás megkezdése érdekében írásbeli kérelmet kell előterjesztenie. A kérelemhez csatolnia kell
a nyomozó hatóság által kiállított tanúsítványt, az eljárás felfüggesztéséről szóló ügyészségi határozatot, bírósági
végzést. Ha jogosult az elterelés szolgáltatás igénybevételére, de nem rendelkezik a nyomozó hatóság által kiállított
tanúsítvánnyal, ügyészi határozattal vagy a bírósági végzéssel, úgy saját vagy jogi képviselőjének kérelmére
a bv. intézet eljár az irat beszerzése érdekében.
3. Kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító
szolgáltatás
a)
a bv. intézetben elérhető, vagy
b)
a bv. intézetben nem elérhető, *azonban a(z) ………………………………………… bv. intézetbe történő
átszállításával elérhető.
(* A megfelelő rész aláhúzandó, a bv. intézet tölti ki!)
4. Az elterelés szolgáltatás időtartama legalább hat hónap – heti 1 óra vagy legalább kéthetenként 2 óra –, melyről
igazolást kap. Az igazolás 4 eredeti példányát kézhez kapja, melyből egy példányt az ügyben eljáró rendőrség,
ügyészség vagy bíróság részére kell megküldenie. Továbbá amennyiben pártfogó felügyelet alatt áll, egy eredeti
példányt az illetékes pártfogó felügyelői szolgálatához is meg kell küldenie.
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5. Az elterelés szolgáltatás akkor minősül folyamatosnak, ha két megjelenés között harminc napnál hosszabb idő nem
telik el. Amennyiben elháríthatatlan, önhibán kívül (pl. szállítás) miatt két megjelenés között harminc napnál
hosszabb idő telik el, úgy a harminc napot meghaladó időtartam a meghatározott időtartamba nem számít bele, és
az elterelés szolgáltatás folyamatosságát nem szakítja meg. Amennyiben a szolgáltatás önhibájából szakad meg,
úgy az nem teljesítettnek minősül.
6. Szabadulása esetén a szabad életben a megkezdett szolgáltatást a nyilvántartott egészségügyi intézmények
valamelyikénél folytathatja, azonban a folyamatosság biztosítása érdekében jelentkezésének 30 napon belül meg
kell történnie.
7. Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal a reintegrációs tisztjéhez.

…………………, ……… év ………… hó …… nap
		
		

……………………………………….
bv. ügyintéző olvasható aláírása

A tájékoztatóban foglaltakat megértettem, tudomásul vettem és annak egy példányát átvettem:

…………………, ……… év ………… hó …… nap
		
		

……………………………………….
fogvatartott olvasható aláírása
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2. melléklet a 7/2020. (III. 25.) BVOP utasításhoz

A MEGELŐZŐ-FELVILÁGOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁRA
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL RENDELKEZŐ
BV. INTÉZETEK JEGYZÉKE

Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet;
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet;
Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete;
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet;
Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet;
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet;
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet;
Szegedi Fegyház és Börtön;
Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet;
Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet.
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3. melléklet a 7/2020. (III. 25.) BVOP utasításhoz
bv. szerv
címzett (érintett)

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELTERELÉS SZOLGÁLTATÁS
FOLYTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL
Kérelmére / az egészségügyi szolgáltatóra nem terhelhető körülmény miatt kezelését befejezni nem tudtuk /
kezelése megszakadt. Felhívom figyelmét, hogy a megkezdett szolgáltatást a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által regisztrált egészségügyi intézmények valamelyikénél / a tartózkodási helye szerint illetékes és
területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatónál a továbbiakban is igénybe veheti /
folytathatja.
Az ügyben eljáró hatóság a felfüggesztett eljárás folytatását rendeli el, amennyiben okirattal nem igazolja, hogy
elterelés szolgáltatásban legalább 6 hónapig folyamatosan részt vett, illetve ha az eljárás felfüggesztése alatt
kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatják ki, vagy kihallgatása ismeretlen
helyen vagy külföldön tartózkodása miatt meghiúsul, vagy kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása
miatt Önnel szemben újabb büntetőeljárás indul.
A tartózkodási helye szerinti területi egészségügyi szolgáltató adatai:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kelt: ………………………………………

……………………………………………
a szolgáltatást nyújtó személy aláírása

……………………………………………
felelős szakmai vezető aláírása
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4. melléklet a 7/2020. (III. 25.) BVOP utasításhoz
Bv. szerv

ADATSZOLGÁLTATÁS TÁBLÁZATA
Bv. szerv:
Szolgáltató
szervezet:
bv-i ügyintéző neve, telefonos és elektronikus elérhetősége:
Kábítószer-függőséget gyógyító kezelés / kábítószer-használatot kezelő más ellátás /
megelőző-felvilágosító szolgáltatás (megfelelő kiválasztandó)
Év:

kezeltek
száma

új
kezeltek
száma

befejezett

folyamatban

szabadulás
miatt
megszakadt

átszállítás
miatt
megszakadt

I. negyedév
II. negyedév
III. negyedév
IV. negyedév
Módszer leírása:

Az ellátást
végrehajtók:

Név

szakvégzettség / képesítés

Állapotfelmérést
végez:
Pszichiáter:
Addiktológus:
Klinikai
pszichológus:
Pszichológus:
Reintegrációs
tiszt:
Lelkész:
Egyéb:

A felnőtt és a fiatalkorú kezelteket önálló táblázatban feltüntetni szükséges.
Szolgáltatásban részt vevők névsora (szolgáltatás kezdő és befejező dátumával):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

egyéb okból
megszakadt
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5. melléklet a 7/2020. (III. 25.) BVOP utasításhoz
Bv. szerv

ZÁRÓJELENTÉS /
ELLÁTÁTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ
kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban
vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatásban való részvételről
Az érintett természetes személyazonosító adatai:
családi név:
utónév:
születési családi és utónév:
születési helye és ideje:
anyja születési családi és utóneve:
A büntetőügyben eljáró rendőrség, ügyészség, bíróság megnevezése:
Ügyszám:
Kérelem kelte:
A kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőzőfelvilágosító szolgáltatásban való részvétel kezdő és befejező időpontja, a szolgáltatás formájának feltüntetésével
(időközi szolgáltatóváltás esetén mindegyikre vonatkozóan):
Előzmények:
Az elvégzett vizsgálatok eredménye:
Pszichés státusz:
Kezelés menete:
Összegzés:

Kelt: ………………………………………

………………………………………
a szolgáltatást nyújtó személy aláírása

………………………………………
felelős szakmai vezető aláírása

P. H.
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A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 8/2020. (III. 25.) BVOP utasítása
a Befogadási és Fogvatartási Bizottság működéséről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések,
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 96. § (4) bekezdésére –
a Befogadási és Fogvatartási Bizottság feladatainak, összetételének és eljárásrendjének egységes szabályozása érdekében
a következő utasítást adom ki:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságra (a továbbiakban: BVOP), a büntetésvégrehajtási intézetekre és intézményekre (a továbbiakban együtt: bv. intézet), az elítéltek kötelező
foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokra (a továbbiakban: bv. gazdasági társaság, a bv. intézet és
bv. gazdasági társaság a továbbiakban együttesen: munkáltató) terjed ki.
2. A Befogadási és Fogvatartási Bizottságot (a továbbiakban: BFB) a parancsnok döntése alapján a parancsnokhelyettes
vagy a büntetés-végrehajtási osztályvezető, annak távollétében a büntetés-végrehajtási osztályvezető-helyettes
vezeti.
3. A BFB ülésein kötelezően részt vesz a biztonsági osztályvezető, a büntetés-végrehajtási osztályvezető,
a munkáltatás-biztonsági vezető, vagy az általuk kijelölt személyek, a nyilvántartási szakterület képviselője,
az illetékes reintegrációs tiszt, az egészségügyi szakterület képviselője és a gazdasági vezető által megbízott
személy. Indokolt esetben a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő és az Emberi Erőforrás Operatív Program
tanácsadó is részt vesz a BFB ülésén. A bv. gazdasági társaság további képviselőit az ügyvezető jelöli ki
a bv. gazdasági társaság személyi állományából.
4. A BFB ülését heti rendszerességgel szükséges összehívni. A határozatképesség biztosítása érdekében a részvételre
kötelezett tagok helyettesítéséről a szakterületi vezetők kötelesek gondoskodni.
5. A BFB a döntésének kialakításához meghallgatja az elítéltet, beszerzi, megismeri az illetékes szakterületek, valamint
a tagok véleményét, majd dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben. Amennyiben a büntetések, az intézkedések, egyes
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban:
Bv. tv.) 96. § (2) bekezdése alapján a fogvatartott személyes meghallgatása mellőzhető, ennek tényét és indokát
a BFB írásban rögzíti. Konszenzus hiányában a BFB vezetője szavazásra bocsátja a kérdést, szavazategyenlőség
esetén a BFB vezetőjének véleménye dönt. Amennyiben szavazásra kerül sor, annak eredményét a BFB
jegyzőkönyvben rögzíti.

II. FEJEZET
A BFB HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ EGYES FELADATOK SZABÁLYAI
6. A BFB az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól
szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 90. § (3) bekezdésének betartása mellett dönt
a Bv. tv. 96. § (1) bekezdésében felsorolt esetekben.
7. Ha a reintegrációs őrizet végrehajtását a büntetés-végrehajtási bíró megszüntette, vagy az ügyészség
a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét elrendelte, az elítélt elővezetését követően – amennyiben arra
hivatali munkaidőben kerül sor – a BFB-nek soron kívül ülést kell tartania az elítélt rezsim- és biztonsági kockázati
besorolásának megállapítása céljából. Hivatali időn kívüli befogadás esetében a besorolást a következő
munkanapon kell végrehajtani.
8. A megőrzésre szállított elítélt biztonsági kockázatba sorolását felül kell vizsgálni az ideiglenes elhelyezést biztosító
bv. intézetben, amennyiben az előállítása során a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. §
(1) bekezdés 26. pontjában meghatározott személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt jogerős vagy
nem jogerős ítéletet kapott, megőrzésről visszaszállítását követően a soron következő BFB ülésre elő kell állítani, és
felül kell vizsgálni a rezsimbe és a biztonsági kockázatba sorolását.
9. Az elítélt munkába állítása és annak módosítása körében hozott döntése során a BFB figyelembe veheti az elítélt
rendkívüli események megelőzése és felszámolása érdekében tanúsított együttműködő magatartását is.
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10. Az elítélt az első munkába állításkor a Bv. tv. 225. §-a, a letartóztatott a Bv. tv. 394. § (1) bekezdés c) pontja szerint
nyilatkozni köteles. Ha az elítélt vagy a letartóztatott e hozzájárulást visszavonja, a BFB a munkahelyről soron kívül
leváltja.
11. Az elítéltnek a munkáltató őrzött területén kívüli foglalkoztatása esetén az elektronikus távfelügyeleti eszköz
alkalmazásáról a BFB dönt.
12. Az elítélt másik munkahelyre vagy munkakörbe való áthelyezése, illetve leváltása alapos okból kezdeményezhető.
Amennyiben a BFB a javaslat alapján a fogvatartottat leváltja, megvizsgálja új munkahely, munkakör kijelölésének
lehetőségét.
13. Az elítélt írásban, az indok megjelölésével kérheti leváltását, másik munkahelyre vagy munkakörbe történő
áthelyezését, melyről a BFB 15 napon belül dönt.
14. Az elítélt munkahelyének, munkakörének megváltoztatásáról való döntés során a BFB az elítélt rezsimbe és
biztonsági kockázati csoportba sorolását is felülvizsgálja.
15. Amennyiben az elítélt rezsimbe, illetve biztonsági kockázati csoportba sorolása megváltozik, a BFB annak
munkahelyét és munkakörét felülvizsgálja.
16. Az elítélt meghallgatása során a BFB összeveti az elítélt digitális fényképét az aktuális megjelenésével, illetve
meggyőződik a számítógépes rendszerben rögzített indexkép személyazonosításra való alkalmasságáról.
Amennyiben az elítélt fényképe aktualitását vesztette, a BFB vezetője haladéktalanul intézkedik új fénykép
elkészítésére. Az aktuális fénykép elkészültéig az elítélt a munkahelyére nem kísérhető le.
17. A BFB vezetője a foglalkoztatásról szóló döntést a bizottsági ülésen közli az elítélttel, amennyiben a munkáltatás
mellett döntött, tájékoztatja, hogy melyik munkahelyet, munkakört jelölte ki részére. A BFB elítélt munkáltatását
meghatározó döntését a munkáltatási könyv és engedély megfelelő rovataiban rögzíteni kell.
18. A BFB rendszeresen – legalább háromhavonta – felülvizsgálja a munkaképes, jogszabály alapján munkavégzésre
kötelezett és nem dolgozó elítélt munkába állításának lehetőségét. A felülvizsgálat megtörténtét a számítógépes
nyilvántartó rendszerben regisztrálni szükséges, amelyről az elítélt – kérelmére – tájékoztatást kaphat.

III. FEJEZET
A BFB SAJÁTOS KEZELÉSI IGÉNYŰ ELÍTÉLTEK SZÁMÁRA KIALAKÍTOTT RÉSZLEGEKKEL KAPCSOLATOS
EGYES FELADATAI
19. A Bv. tv. 105–109/A. §-a szerinti sajátos kezelési igényű részlegre elhelyezés alkalmazása és megszüntetése esetén
a döntésről a BFB az elítéltet írásban tájékoztatja, a hosszúidős speciális részlegre vonatkozó döntés esetében
az elítéltet haladéktalanul értesíteni kell.
20. A gyógyító-terápiás részlegre helyezés során a BFB megvizsgálja a terápiás foglalkoztatás lehetőségét, amelyről
az elítéltet haladéktalanul írásban értesíteni kell.
21. A Bv. tv. 108. § (4)–(5) bekezdésében megfogalmazottak észlelése esetén a drogprevenciós részlegről történő
kihelyezésről a BFB haladéktalanul, de legkésőbb a soron következő ülésen dönt.
22. Az alacsony biztonsági kockázatú részlegre helyezés során a BFB a Bv. tv. 109. § (1) bekezdése szerint jár el.
A Bv. tv. 109. § (3) bekezdésében rögzített esetben a BFB haladéktalanul, de legkésőbb az elítélt ellen indított
fegyelmi eljárás jogerős lezárása után, a soron következő BFB ülésen felülvizsgálja a fogvatartott elhelyezését.
23. Amennyiben a BFB az IM rendelet 115. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az elítélt társadalmi kötődés programba
helyezéséről hoz döntést, azt az elítélt meghallgatásakor szóban közölnie kell, az erről hozott határozatot pedig
legkésőbb a következő munkanap végéig át kell adni az elítélt részére, a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő
egyidejű értesítése mellett.

IV. FEJEZET
A BFB VÉLEMÉNYEZÉSI ÉS JAVASLATTÉTELI JOGKÖRE
24. A bv. intézet parancsnokának hatáskörei kapcsán a BFB véleményezési, illetve javaslattételi feladatokat is elláthat,
így különösen:
a)
javaslatot készít a bv. intézet parancsnoka számára a biztonsági zárkába vagy részlegre helyezés
elrendeléséhez, valamint időtartamának meghosszabbításához,
b)
javaslatot készít a családterápiás foglalkozás engedélyezéséhez,
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c)

d)
e)

javaslatot tesz a kiemelt figyelmet érdemlő elítéltek egyéni kezelési utasításához, egyénre szabott mozgatási,
kezelési és egyéb speciális szabályokat tartalmazó helyi rendelkezéséhez az elítélt jogainak és
kötelezettségeinek teljesítésére, elhelyezésére, ellenőrzésére, a bv. intézeten belüli és azon kívüli mozgására,
valamint kapcsolattartására vonatkozó szabályok kialakítására,
javaslatot tesz a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövetők részére létrehozott
részlegen történő elhelyezésre,
az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti panaszt véleményezi és a parancsnok részére
döntésre felterjeszti.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.
26. Hatályát veszti a Befogadási és Fogvatartási Bizottság részletes feladatairól, tagjairól és eljárásrendjéről, valamint
a fogvatartottak munkáltatásához kapcsolódó egyes szabályokról szóló 66/2015. (VIII. 18.) OP szakutasítás
2–32/A. pontja.
		

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy s. k.,

		

országos parancsnok

A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 9/2020. (III. 25.) BVOP utasítása
a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében
a büntetés végrehajtási szervezet által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról,
valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ezzel kapcsolatos feladatairól szóló
2/2017. (VI. 15.) BVOP utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a Magyar nemzeti társadalmi
felzárkóztatási stratégia II. végrehajtásának a 2015–2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1672/2015. (IX. 22.)
Korm. határozat előírásaira – kiadom a következő utasítást:
1. A roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés
végrehajtási szervezet által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 2/2017. (VI. 15.) BVOP utasítás (a továbbiakban:
Utasítás) 4. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Középiskola (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola) nappali tagozatának első, második vagy harmadik
évfolyamán, illetve a felsőoktatási intézmények nappali és levelező tagozatán tanuló roma származású fiatalok esetében
egyaránt szükséges, hogy a pályázó a pályázat benyújtásakor eleget tegyen az alábbi feltételeknek:]
„e) a hivatásos szolgálati vagy rendvédelmi alkalmazotti jogviszony, illetve az azt megelőző tanulmányi
kötelezettségek teljesítésének vállalása,”
2. Az Utasítás 4. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Középiskola (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola) nappali tagozatának első, második vagy harmadik
évfolyamán, illetve a felsőoktatási intézmények nappali és levelező tagozatán tanuló roma származású fiatalok esetében
egyaránt szükséges, hogy a pályázó a pályázat benyújtásakor eleget tegyen az alábbi feltételeknek:]
„h) a személyes adatok dokumentált tudomásulvétele az utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz,
hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit,
továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt
a BvOP bármikor megvizsgálhatja.”
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3. Az Utasítás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A 4. pont a)–c) alpontjában foglalt feltételek teljesítésének igazolására szolgáló dokumentumokat
(személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi
bizonyítvány), a pályázó egészségi alkalmasságával kapcsolatos háziorvosi véleményt, a büntetés-végrehajtás által
végzendő, a 4. pont g) alpontjában meghatározott alkalmassági vizsgálatokhoz való tudomásulvételt, a 4. pont
h) alpontjában meghatározott dokumentált tudomásulvételt, valamint a tanulói/hallgatói jogviszony és a 10., illetve
16. pontban meghatározott tanulmányi átlageredmények igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói/
hallgatói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, bizonyítvány vagy hallgatói
leckekönyv másolata) a pályázat mellékleteként kell bekérni.”
4. Az Utasítás 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A pályázók egészségügyi alkalmasságának vizsgálatát a BvOP alapellátó orvosa az egyes rendvédelmi szervek
hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, rendvédelmi alkalmazotti és
köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról,
valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet alapján
a rendvédelmi alkalmazottak munkaköri alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések szerint végzi.
A 4. pont f ) alpontja szerint vállalt alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során kötelező elvégezni.
A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos
körülmények ezt indokolttá teszik, további alkalmassági vizsgálatok is végezhetők.”
5. Az Utasítás 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. A pályázatokat a BvOP Humán Szolgálat vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő
döntésre. A bizottságban a BvOP Humán Szolgálatának képviselője is részt vesz.”
6. Az Utasítás 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. Pályázatot azok az alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzésben részt vevő roma származású fiatalok
nyújthatnak be, akik a tanulmányaikat felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási,
társadalom- és gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvosi képzési területen már megkezdték, az első
két félév ajánlott tantervben meghatározott kreditértékének megfelelő krediteket megszerezték, az utolsó lezárt
képzési időszakban a megállapított ösztöndíj indexe 3,00, és a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott
módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban folytatják.”
7. Az Utasítás 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. A pályázatokat a BvOP Humán Szolgálat vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő
döntésre. A bizottságban a BvOP Humán Szolgálatának képviselője is részt vesz.”
8. Az Utasítás 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
9. Az Utasítás 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
10. Az Utasítás 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
11. Az Utasítás 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
12. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy s. k.,

		

országos parancsnok
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1. melléklet a 9/2020. (III. 25.) BVOP utasításhoz
„1. melléklet a 2/2017. (VI. 15.) BVOP utasításhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága pályázatot hirdet középiskola
(gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola) nappali tagozatának első, második vagy
harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének
elősegítésére és a büntetés-végrehajtási pálya választásának ösztönzésére országosan 3 fő részére
a ....../...... tanévre vonatkozóan

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
1. Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik középiskola (gimnázium, szakgimnázium,
szakközépiskola) nappali tagozatának első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen
tantárgyból nem kötelezettek, igazolatlan hiányzással nem rendelkeznek, a pályázat benyújtásának évében elért,
év végi tanulmányi átlageredményük pedig legalább 3,00, továbbá valamennyi tantárgyból legalább elégséges
eredményt értek el a félévi értékelés (bizonyítvány) során.
2. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
a)
magyar állampolgárság;
b)
állandó belföldi lakóhely;
c)
büntetlen előélet;
d)
a hivatásos szolgálati vagy rendvédelmi alkalmazotti jogviszony, illetve az azt megelőző tanulmányi
kötelezettségek teljesítésének vállalása;
e)
kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó és hozzátartozója vonatkozásában, a pályázó hozzátartozóinak és
a vele egy háztartásban élőknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem
veszélyezteti;
f)
egészségi alkalmasság, a pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti
alkalmasság megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;
g)
a személyes adatok dokumentált tudomásulvétele a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási
szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtás által biztosított támogatási rendszer
létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BvOP) ezzel
kapcsolatos feladatairól szóló BVOP utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy
e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit,
továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának
tartama alatt a BvOP bármikor megvizsgálhatja.

II. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE
3. A pályázatot elnyerők számára a támogatást a BvOP biztosítja saját költségvetése terhére, a középfokú oktatási
intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:
a)
a BvOP nevére kiállított számla alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség és a menzai ellátás
költségeinek teljes körű térítésével;
b)
tanévenként – a BvOP nevére kiállított számla alapján, személyenként legfeljebb 25 000 forint értékben –
ruházkodási segéllyel;
c)
tanszersegéllyel (az oktatási intézmény által kötelezően előírt tankönyvek költségeinek számla alapján
történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig – ugyancsak a BvOP nevére
kiállított számla alapján – tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig);
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d)

az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított
pénzbeli juttatással:
– 3,00–3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 forint/hónap,
– 3,51–4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2500 forint/hónap,
– 4,01–4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 forint/hónap,
– 4,51–5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 forint/hónap
összegben.

4. Fenti támogatás igénybevételéhez szükséges, hogy a támogatott adóazonosító jellel, illetve folyószámlaszámmal
rendelkezzen. A támogatás folyósítása kizárólag a tanulmányi időszak alatt történik.

III. EGYÉB TUDNIVALÓK
5. A pályázatot tárgyév július 31-éig kell a BvOP Humán Szolgálatára megküldeni.
6. A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat
(személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi
bizonyítvány), a pályázó egészségi alkalmasságával kapcsolatos házi orvosi véleményt, a BvOP által végzendő
alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok tudomásulvételét, valamint a tanulói
jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony
fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell
benyújtani.
7. A pályázók egészségi alkalmasságának vizsgálatát a BvOP alapellátó orvosa a közalkalmazottak munkaköri
alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat
elbírálása során kötelező jelleggel kell elvégezni.
8. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos
körülmények ezt indokolttá teszik a BvOP további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.
9. A pályázatokat a BvOP Humán Szolgálat vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő
döntésre.
10. A támogatás odaítéléséről – a bizottság javaslata alapján – a BvOP Humán Szolgálat vezetője dönt. A pályázat
elbírálásának határideje tárgyév augusztus 31. A pályázatot nyert tanulókkal a BvOP támogatási szerződést köt.
11. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a BvOP Humán Szolgálatán kérhető a 06-1/301-8426-os telefonszámon.
12. A személyes adatok kezelésével összefüggő tények és az érintetti tagokról szóló tájékoztató a bv.gov.hu/Közérdekű/
Közérdekű adatok/Adatkezelések menüpont alatt érhető el.”
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2. melléklet a 9/2020. (III. 25.) BVOP utasításhoz
„2. melléklet a 2/2017. (VI. 15.) BVOP utasításhoz
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények
nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, társadalom- és gazdaságtudományi, műszaki,
informatikai vagy orvos képzési területen tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes
befejezésének elősegítésére és a büntetés-végrehajtási pálya választásának ösztönzésére
országosan 1 fő részére a ....../...... tanévre

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
1. Pályázatot azok az alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzésben részt vevő roma származású fiatalok
nyújthatnak be, akik a tanulmányaikat felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási,
társadalom- és gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvos képzési területen már megkezdték, az első
két félév ajánlott tantervben meghatározott kreditértékének megfelelő krediteket megszerezték, az utolsó lezárt
képzési időszakban a megállapított ösztöndíj indexe 3,00, igazolatlan hiányzással nem rendelkeznek, a tanulmányi
és vizsgaszabályzatban meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban
folytatják, valamint esetükben az alábbi feltételek már a pályázat benyújtásakor teljesülnek:
a)
magyar állampolgárság;
b)
állandó belföldi lakóhely;
c)
büntetlen előélet;
d)
a pályázat benyújtásának időpontjában a 30. életévét nem töltötte be;
e)
a hivatásos szolgálati vagy rendvédelmi alkalmazotti jogviszony, illetve az azt megelőző tanulmányi
kötelezettségek teljesítésének vállalása;
f)
kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy
háztartásban élőknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem
veszélyezteti;
g)
valamennyi pályázó esetében egészségi alkalmasság, valamint a támogatás időtartama alatti alkalmasság
megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;
h)
a személyes adatok dokumentált tudomásulvétele a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási
szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtás által biztosított támogatási rendszer
létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BvOP) ezzel
kapcsolatos feladatairól szóló BVOP utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy
e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit,
továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának
tartama alatt BvOP bármikor megvizsgálhatja.

II. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE
2. A támogatást a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága saját költségvetése terhére, az alap-, mester- vagy
egységes, osztatlan képzés jogszabályban meghatározott képzési idejének végéig (BA, BSc képzés esetében
maximum 8, MA, MSc képzés esetében maximum 5, egységes, osztatlan képzés esetében pedig maximum 12 félév
időtartamra), a pályázók közül a legalkalmasabb pályázónak ítéli meg. A hallgatói jogviszony szünetelésének
tartama alatt (pl. passzív félév) támogatás nem jár.
3. A pályázatot nyert tanuló részére a szemeszter ideje alatt havonta, az előző félév végi tanulmányi eredmény
függvényében a pénzbeli hozzájárulást az alábbiak szerint kell folyósítani:
– 3,00–3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 20 000 forint/hónap,
– 3,51–4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 22 500 forint/hónap,
– 4,01–4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 25 000 forint/hónap,
– 4,51–5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 30 000 forint/hónap
összegben.
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4. Fenti támogatás igénybevételéhez szükséges, hogy a támogatott adóazonosító jellel, illetve folyószámlaszámmal
rendelkezzen. A támogatás folyósítása kizárólag a tanulmányi időszak alatt történik.

III. EGYÉB TUDNIVALÓK
5. A pályázatot tárgyév július 31-éig kell a BvOP Humán Szolgálata részére megküldeni. A magyar állampolgárság,
a magyarországi lakóhely és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító
igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó
egészségi alkalmasságával kapcsolatos háziorvosi véleményt, a BvOP által végzendő alkalmassági vizsgálathoz való
írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok tudomásulvételét, valamint a hallgatói jogviszony és a tanulmányi
átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény
által kiállított igazolás, a hallgatói leckekönyv másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.
6. A pályázók egészségi alkalmasságának vizsgálatát a BvOP alapellátó orvosa a közalkalmazottak munkaköri
alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat
elbírálása során kötelező jelleggel el kell végezni. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal,
amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik, a BvOP további alkalmassági vizsgálatok
elvégzésére is jogosult. A pályázatokat a BvOP Humán Szolgálat vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság
bírálja el és készíti elő döntésre.
7. A támogatás odaítéléséről – a bizottság javaslata alapján – a BvOP Humán Szolgálat vezetője dönt. A pályázat
elbírálásának határideje tárgyév augusztus 31. A pályázatot nyert tanulóval a BvOP támogatási szerződést köt.
8. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a BvOP Humán Szolgálatán kérhető a 06-1/301-8426-os telefonszámon.
9. A személyes adatok kezelésével összefüggő tények és az érintetti tagokról szóló tájékoztató a bv.gov.hu/Közérdekű/
Közérdekű adatok/Adatkezelések menüpont alatt érhető el.”
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3. melléklet a 9/2020. (III. 25.) BVOP utasításhoz
„3. melléklet a 2/2017. (VI. 15.) BVOP utasításhoz
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Bp., Steindl I. u. 8.) (a továbbiakban: BvOP),
képviseli ................................. országos parancsnok és .................. (név), .................... (születési hely és idő),
anyja neve: ................................., lakcíme: ........................, a(z) ...................... iskola .... osztályos tanulója
(a továbbiakban: támogatott) között az alábbi feltételekkel:
1. A BvOP vállalja, hogy a támogatott részére 20..........-től kezdődően a(z) ............................... középiskola (gimnázium,
szakgimnázium, szakközépiskola) nappali tagozatán folytatott tanulmányai hátralévő idejére az alábbi juttatásokat
biztosítja:
a)
számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség és a menza költségeinek
teljes körű térítése;
b)
tanévenként – számla alapján, legfeljebb 25 000 forint értékben – ruházkodási segély;
c)
tanszersegély (az oktatási intézmény által kötelezően előírt tankönyvek költségeinek számla alapján történő,
teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig – ugyancsak a BvOP nevére kiállított számla
alapján – tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig);
d)
az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított
pénzbeli juttatással:
da)
3,00–3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 forint/hónap,
db)
3,51–4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2500 forint/hónap,
dc)
4,01–4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 forint/hónap,
dd)
4,51–5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 forint/hónap
összegben.
2. Fenti támogatás igénybevételéhez szükséges, hogy a támogatott adóazonosító jellel és folyószámlaszámmal
rendelkezzen. A támogatás folyósítása kizárólag a tanulmányi időszak alatt történik.
3. A BvOP vállalja, hogy a képzettség megszerzése után a támogatottat – amennyiben nem merül fel a jogviszony
létesítését kizáró ok – hivatásos szolgálati vagy rendvédelmi alkalmazotti jogviszony foglalkoztatja a büntetésvégrehajtási szervezet valamely szervezeti egységénél.
4. Amennyiben a BvOP nem tesz eleget szerződéses kötelezettségeinek, a támogatott mentesül e szerződésben vállalt
kötelezettségei alól.
5. A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy
a)
tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek – ideértve a hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges
tanulmányi és vizsgakötelezettségeket is – eleget tesz;
b)
a támogatás időtartama alatt megfelel az egészségügyi alkalmassággal, a büntetlenséggel, illetve
az életvitellel kapcsolatban a pályázat benyújtásakor vele szemben támasztott feltételeknek;
c)
középfokú tanulmányainak eredményes befejezését követően – bv. szolgálat vállalása céljából – jelentkezik
a BvOP-nál, illetőleg a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetben/intézményben, és részt vesz a felvételi
eljárásban;
d)
amennyiben felvételt nyert, tanulmányai befejezését követően a támogatás folyósításának időtartamával
megegyező ideig foglalkoztatási jogviszonyban áll a büntetés-végrehajtási szervezet állományában.
6. Amennyiben a támogatott – neki felróható okból – nem tesz eleget az 5. pontban vállalt kötelezettségeinek,
szerződésszegést követ el. Szerződésszegésnek minősül az is, ha a támogatott – neki felróható okból – megszakítja
tanulmányait, középiskolában (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola) folytatott tanulmányai során
évismétlésre kényszerül, vagy tanulmányi átlageredménye két egymást követő félévben nem éri el a 3,00-t.
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7. Szerződésszegés esetén a támogatott vagy törvényes képviselője a BvOP felhívására a támogatott részére addig
folyósított teljes összeget és a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét egy összegben – késedelem esetén
a jogszabályok szerint járó kamattal együtt – köteles visszatéríteni.
8. Amennyiben a támogatott – neki fel nem róható okból – nem tesz eleget az 5. pontban vállalt kötelezettségeinek,
a BvOP a támogatási szerződést felmondja, és ebben az esetben a támogatott vagy törvényes képviselője
a támogatott részére addig folyósított összeget és a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét nem köteles
visszatéríteni.
9. Amennyiben a támogatott valamely hozzátartozója vagy a támogatottal egy háztartásban élő személy életvitelében
olyan változás következik be, amely veszélyezteti a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását, a BvOP
a támogatási szerződést felmondja, és ebben az esetben a támogatott vagy törvényes képviselője a támogatott
részére addig folyósított összeget és a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét nem köteles visszatéríteni.
10. A támogatott, illetve törvényes képviselője a BvOP Humán Szolgálatát tudomásra jutástól számított 15 napon belül
köteles tájékoztatni
a)
féléves és év végi tanulmányi átlagáról;
b)
a tanulmányok megszakításáról, évismétlésről;
c)
tanulói jogviszonyának megszűnéséről;
d)
vele szemben fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárás megindításáról;
e)
bűncselekmény elkövetése miatti jogerős elítéléséről;
f)
minden olyan egyéb tényről vagy körülményről, amely a szerződés teljesítését vagy a későbbi hivatásos vagy
rendvédelmi alkalmazotti állományba vételt akadályozza.
11. Amennyiben a támogatott a 10. pontban szabályozott bejelentési, tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget,
a BvOP a támogatási szerződéstől elállhat, és a támogatott részére addig folyósított teljes összeget és a biztosított
természetbeni juttatások ellenértékét – késedelem esetén a jogszabályok szerint járó kamattal együtt –
visszakövetelheti, vagy a támogatási szerződést felmondhatja, mely esetben a támogatott vagy a törvényes
képviselő visszatérítési kötelezettsége nem áll fenn.
12. A BvOP a támogatott személyes adatait 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
(általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint
9. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján kezeli.
13. Felek a támogatási szerződéssel kapcsolatban felmerülő vita esetén a Polgári Törvénykönyv szabályait tekintik
irányadónak.
14. Felek a jelen tanulmányi szerződésben foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
helybenhagyólag aláírták.
........................., 20....................
........................................................................
Büntetés-végrehajtásországos parancsnoka
........................................................................
Támogatott/Törvényes képviselő
........................................................................
Pénzügyi ellenjegyző
........................................................................
Jogi ellenjegyző”
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4. melléklet a 9/2020. (III. 25.) BVOP utasításhoz
„4. melléklet a 2/2017. (VI. 15.) BVOP utasításhoz
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Bp., Steindl I. u. 8.) (a továbbiakban: BvOP),
képviseli ............................. országos parancsnok és .............................. (név), ........................ (születési hely és idő),
anyja neve: ..........................., lakcíme: ........................., a(z) ............................................... hallgatója
(a továbbiakban: támogatott) között az alábbi feltételekkel:
1. A BvOP vállalja, hogy a támogatott részére 20..........-től kezdődően .................................. az alap-, mester- vagy egységes,
osztatlan képzés jogszabályban meghatározott képzési idejének végéig (BA, BSc képzés esetében maximum 8,
MA, MSc képzés esetében maximum 5, egységes, osztatlan képzés esetében pedig maximum 12 félév időtartamra)
a szemeszter ideje alatt havi rendszerességgel, az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében az alábbi
összegű pénzbeli juttatást biztosítja:
a)
3,00–3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 20 000 forint/hónap,
b)
3,51–4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 22 500 forint/hónap,
c)
4,01–4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 25 000 forint/hónap,
d)
4,51–5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 30 000 forint/hónap
összegben.
2. A hallgatói jogviszony szünetelésének tartama alatt (pl. passzív félév) támogatás nem jár.
3. A BvOP vállalja, hogy tanulmányainak eredményes befejezését követően a támogatottat – amennyiben nem merül
föl a jogviszony létesítését kizáró ok – hivatásos vagy rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja.
4. Amennyiben a BvOP nem tesz eleget szerződéses kötelezettségeinek, a támogatott mentesül e szerződésben vállalt
kötelezettségei alól.
5. A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy
a)
tanulmányi- és vizsgakötelezettségeinek – a képzési időn belül – eleget tesz;
b)
a támogatás időtartama alatt, valamint a c) alpont szerinti felvételi eljárás során megfelel az egészségügyi
alkalmassággal, a büntetlenséggel, illetve az életvitellel kapcsolatban a pályázat benyújtásakor a vele
szemben támasztott feltételeknek;
c)
felsőfokú tanulmányainak utolsó évében megkeresi a BvOP személyügyi szervét a felvételi eljárás lefolytatása
céljából;
d)
tanulmányai befejezését követően a támogatás folyósításának időtartamával megegyező ideig
foglalkoztatási jogviszonyban áll a büntetés-végrehajtás – a támogatott méltányolható érdekeinek
figyelembevételével – kijelölt szerve állományában.
6. Amennyiben a támogatott – neki felróható okból – nem tesz eleget az 5. pontban vállalt kötelezettségeinek,
szerződésszegést követ el. Szerződésszegésnek minősül az is, ha a támogatott – neki felróható okból – megszakítja
tanulmányait, vagy tanulmányi átlageredménye nem éri el az utolsó lezárt képzési időszakban a megállapított
ösztöndíj indexe 3,00 átlagát.
7. Szerződésszegés esetén a támogatott a BvOP felhívására a részére addig folyósított teljes összeget és a biztosított
természetbeni juttatások ellenértékét egy összegben – késedelem esetén a jogszabályok szerint járó kamattal
együtt – köteles visszatéríteni.
8. Amennyiben a támogatott – neki fel nem róható okból – nem tesz eleget az 5. pontban vállalt kötelezettségeinek,
a BvOP a támogatási szerződést felmondja, és ebben az esetben a támogatott az addig folyósított összeget és
a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét nem köteles visszatéríteni.
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9. Amennyiben a támogatott valamely hozzátartozója vagy a támogatottal egy háztartásban élő személy életvitelében
olyan változás következik be, amely veszélyezteti a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását, a BvOP
a támogatási szerződést felmondja, és ebben az esetben a támogatott részére addig folyósított összeget és
a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét nem köteles visszatéríteni.
10. A támogatott a BvOP-t 15 napon belül köteles tájékoztatni
a)
féléves tanulmányi átlagáról;
b)
a tanulmányok megszakításáról, a hallgatói jogviszony szüneteltetéséről;
c)
hallgatói jogviszonyának megszűnéséről;
d)
vele szemben szabálysértési vagy büntetőeljárás megindításáról;
e)
bűncselekmény elkövetése miatti jogerős elítéléséről;
f)
minden olyan egyéb tényről vagy körülményről, amely a szerződés teljesítését vagy a későbbi hivatásos vagy
rendvédelmi alkalmazotti állományba vételt akadályozza.
11. Amennyiben a támogatott a 10. pontban szabályozott bejelentési, tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget,
a BvOP a támogatási szerződéstől elállhat, és a támogatott részére addig folyósított teljes összeget és a biztosított
természetbeni juttatások ellenértékét – késedelem esetén a jogszabályok szerint járó kamattal együtt –
visszakövetelheti, vagy a támogatási szerződést felmondhatja, mely esetben a támogatott vagy a törvényes
képviselő visszatérítési kötelezettsége nem áll fenn.
12. A BvOP a támogatott személyes adatait 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
(általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint
9. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján kezeli.
13. Felek a támogatási szerződéssel kapcsolatban felmerülő vita esetén a Polgári Törvénykönyv szabályait tekintik
irányadónak.
14. Felek a jelen tanulmányi szerződésben foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
helybenhagyólag aláírták.

................, 20.............
........................................................................
Büntetés-végrehajtásországos parancsnoka
........................................................................
Támogatott
........................................................................
Pénzügyi ellenjegyző
........................................................................
Jogi ellenjegyző”
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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 9/2020. (III. 25.) OBH utasítása
a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) 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. §		
A bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás a 7. §-t követően a következő
7/A. alcímmel egészül ki:
„7/A. A Bírósági Közlöny
7/A. § (1) A bíróságok hivatalos lapja a Bírósági Közlöny.
(2) A Bírósági Közlöny felelős kiadója az OBH elnöke, felelős szerkesztője az OBH elnöke által kijelölt OBH
elnökhelyettes.
(3) A Bírósági Közlöny szerkesztési feladatait a felelős szerkesztésre kijelölt OBH elnökhelyettes mellett működő
szervezeti egység látja el.
(4) A Bírósági Közlöny minden hónap ötödik napján jelenik meg. Ha ezen a napon a munkavégzés szünetel,
a megjelenés napja a hónap ötödik napját követő munkanap.
(5) Ítélkezési szünettel érintett hónapok esetében két szám összevont megjelentetésének is helye van. Az összevont
szám megjelenésének napja az ítélkezési szünet lezárultát követő hónap ötödik napja. Ha ezen a napon
a munkavégzés szünetel, a megjelenés napja az említett hónap ötödik napját követő munkanap.
(6) Az OBH elnökének külön rendelkezése alapján a Bírósági Közlönynek különszáma is megjelentethető.”
2. §		
A bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 2. melléklet 16. sora helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Sorszám

Határidő

16.

minden hónap
huszadik napjáig

A jelentés tárgya

A Bírósági Közlönyben
megjelentetni kívánt
személyzeti tárgyú
anyagok felterjesztése

A jelentésre kötelezett

az ítélőtábla,
a törvényszék
elnöke

Jelentés jogszabályi,
szabályzati alapja

150/A. §

3. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Senyei György s. k.,

		

az OBH elnöke

Sablon, adatlap)

nincs
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Közlemények

A Miniszterelnökség közleménye
elismerések adományozásáról
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá
a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet
alapján
magas színvonalú alkotói munkájáért, különösen az ipari örökség revitalizációjának rendkívüli példájaként az Ózd
város központjában megvalósult „Kultúrgyár” tervezéséért, valamint építészeti, városépítészeti publikációs és oktatói
tevékenysége elismeréseként
Csontos Györgyi DLA építésznek,
több évtizedes elegáns és professzionális alkotói munkájáért, építészeti közéleti szerepéért, valamint kiemelkedő
színvonalon megvalósult középületek, különösen a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti új székháza,
a Vörösmarty téri irodaház, a Gresham Hotel, a Magyar Külkereskedelmi Bank székháza tervezésében végzett
kiemelkedő tevékenységéért
Fazakas György építésznek,
a helyi, különösen szülővárosához, Miskolchoz kötődő, hagyományokat tisztelő és gazdagító, rendkívüli
szorgalommal és alázattal végzett következetes, értékteremtő és értékmentő életműve elismeréseként
Pirity Attila építésznek,
példamutató építészeti alkotó munkásságáért, emblematikus, tiszta szerkesztésű, kimagasló színvonalon
megvalósult épületek létrehozásáért
Sajtos Gábor DLA építésznek,
több évtizedes, sikeres oktatói tevékenységéért, valamint a modern építészet legjobb hagyományait továbbvivő,
a kortárs építészet eszközeivel megalkotott, arculatformáló középületek tervezésében végzett kiemelkedő építészeti
munkásságáért
Varga Tamás DLA építésznek
Ybl Miklós-díjat;

az okleveles tájépítészmérnöki képzés és a tájépítészeti doktori képzés tanterveinek kifejlesztése, a magyar
tájépítészeti oktatás nemzetközi elismertetése, az ökologikus, integrált szemléletű kortárs szabadtértervezés
megalapozása terén végzett munkássága, valamint kimagasló kert- és tájépítészeti tervezői tevékenysége
elismeréseként
dr. Jámbor Imre tájépítésznek, nyugalmazott egyetemi tanárnak
Mőcsényi Mihály-díjat;
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a budapesti Kossuth Lajos térnek és környékének az örökségvédelmi szempontok maradéktalan
figyelembevételével megvalósított rekonstrukciója során végzett kiemelkedő munkássága, a köz érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Wachsler Tamásnak, a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának, volt országgyűlési képviselőnek,
a Honvédelmi Minisztérium volt közigazgatási államtitkárának
Batthyány Lajos-díjat;

fogyasztóvédelmi szakterületen végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, valamint a közigazgatás
megújításában, a kormányhivatali integrációban való közreműködése, példaértékű elkötelezettsége és
az ügyfélközpontú ügyintézést előtérbe helyező vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Bobál Pálnak, Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya
főosztályvezetőjének,
megyei főállatorvosként felelősségteljesen, magas színvonalú szakmai hozzáértéssel, példaértékű
elkötelezettséggel végzett kiemelkedő munkája, továbbá az ország különböző területein járványok és
katasztrófahelyzetek felszámolásának koordinálásában végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Hercsel Györgynek, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztálya főosztályvezetőjének, megyei főállatorvosnak,
a területi közigazgatásért példaértékű szakmai elhivatottsággal végzett, több évtizedes kiemelkedő munkássága,
különösen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti szakterületén szerzett érdemei, valamint
a kormánytisztviselők képzésében, továbbképzésében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna Máriának, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya
osztályvezetőjének,
hatósági szakmai területen, magas színvonalon és nagy szakértelemmel végzett, hivatásként megélt, odaadó
és elkötelezett munkája, valamint a kormánytisztviselők képzésében, továbbképzésében végzett tevékenysége
elismeréseként
dr. Nagy Márta Évának, a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya osztályvezetőjének,
a közigazgatásban végzett több mint két évtizedes áldozatos munkája, különösen a területi közigazgatás érdekében
végzett kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Zöld-Nagy Viktóriának, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala hivatalvezetőjének
Magyary Zoltán-díjat;

a műemlékvédelem területén nagy odaadással végzett, több mint négy évtizedes kiemelkedő szakmai
munkásságáért, jelentős műemléki helyreállítások magas színvonalú tervezése és koordinálása során példamutató
emberi hozzáállással végzett tevékenységéért
Deák Zoltán Tamás építésznek, műemlékvédelmi szakmérnöknek, vezető tervezőnek,
az örökségvédelem területén végzett több évtizedes odaadó és kimagasló színvonalú szakmai irányító munkássága,
az örökségvédelemhez kapcsolódó jogi szabályozás előkészítésében végzett aktív közreműködése, a magyar
műemlékvédelem nemzetközi elismertetésében játszott meghatározó szerepe valamint oktatói és publikációs
tevékenysége elismeréseként
dr. Fejérdy Tamás DLA építésznek, műemlékvédelmi szakmérnöknek, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága
tiszteletbeli elnökének
Műemlékvédelemért – Forster Gyula-díjat;
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a közösségi régészet egyik, a helyi lakosságnak a régészeti feltárásba és muzeológiai munkába történő bevonásán
alapuló modelljének kidolgozása és működtetése érdekében végzett munkássága, valamint a régészeti lelőhelyek
védelmében kifejtett példaértékű tevékenysége elismeréseként
dr. Bálint Marianna régésznek, a Hajdúsági Múzeum munkatársának;
több évtizedes, a középkori és kora újkori régészet, valamint az épületrégészet területén végzett kimagasló
tudományos munkássága, valamint példaértékű oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Feld István régésznek, az ELTE BTK címzetes egyetemi tanárának, a Castrum Bene Egyesület elnökének
Régészeti örökségért – Schönvisner István-díjat;

huzamos időn át magas színvonalon végzett szakmai munkája elismeréseként
Babus Fruzsinának, a Miniszterelnökség Területi Stratégiai Főosztálya osztályvezetőjének,
dr. Baranyi Ildikónak, a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya osztályvezetőjének,
Bárdos Cecíliának, a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program
Megvalósításáért Felelős Államtitkársága titkárságvezetőjének,
dr. Bekényiné Oleszka Krisztinának, a Miniszterelnökség Hatósági Szakigazgatási Főosztálya kormánytisztviselőjének,
dr. Bige Csilla Erzsébetnek, a Miniszterelnökség Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztálya
osztályvezetőjének,
Boér Zoltánnak, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program
megvalósításáért felelős államtitkára kabinetfőnökének,
Bozó Juditnak, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztálya kormánytisztviselőjének,
Brand Ildikónak, a Miniszterelnökség Intézményi Személyügyi és Gazdálkodási Főosztálya kormánytisztviselőjének,
Brilla Noéminek, a Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési Főosztálya főosztályvezetőjének,
dr. Buzinkay Péternek, a Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztálya főosztályvezetőjének,
dr. Czeglédy Miklós Csabának, a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Végrehajtás Ellenőrzési és Koordinációs
Főosztálya kormánytisztviselőjének,
Csáti Erikának, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztálya
kormánytisztviselőjének
dr. Cserkúti Szabolcsnak, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya főosztályvezetőjének,
dr. Domokos Péternek, Budapest Főváros Kormányhivatala volt igazgatójának, kormánytisztviselőjének,
dr. Gombik Gergelynek, a Miniszterelnökség Műszaki és Nukleáris Biztonsági Főosztálya főosztályvezetőjének,
Hatvani Juliannának, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztálya
osztályvezetőjének,
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dr. Káldi Zoltánnak, a
bányakapitánynak,

Veszprém

Megyei

Kormányhivatal

Hatósági

Főosztálya

főosztályvezetőjének,

dr. Kamocsai Andreának, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Humánpolitikai és Koordinációs Főosztálya
osztályvezetőjének,
dr. Kanel Ágnesnek, a Miniszterelnökség Intézményi Személyügyi és Gazdálkodási Főosztálya osztályvezetőjének,
dr. Karácsonyi Ottó Endrének, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földhivatali Főosztálya főosztályvezetőjének, főállatorvosnak,
Kard Enikőnek, a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Főosztálya osztályvezetőjének,
Kékesiné Győrffy Zitának, a Miniszterelnökség Pénzügyi és Számviteli Főosztálya osztályvezetőjének,
dr. Kiss Anikónak, Budapest Főváros Kormányhivatala Humánpolitikai Főosztálya főosztályvezetőjének,
Koncz Attilának, a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya osztályvezetőjének,
Kóré Andrásnak, a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Támogatásáért Felelős Főosztálya főosztályvezetőjének,
Kormosné dr. Kovács Katalinnak, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Oroszlányi Járási Hivatala
osztályvezetőjének,
dr. Kovács Ákosnak, a Miniszterelnökség Paksi Atomerőmű Kapacitásának Fenntartásához Kapcsolódó Infrastruktúrafejlesztésért, Innovációért és Lokalizációért Felelős Államtitkári Kabinetje kormánytisztviselőjének,
Kovács Gyulának, a Tolna
kormánytisztviselőjének,

Megyei

Kormányhivatal

Szekszárdi

Járási

Hivatal

Hatósági

Főosztálya

Kovács Máriának, a Miniszterelnökség Kárpátaljai Főosztálya kormánytisztviselőjének,
Kristyák Veronika Annának, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya
főosztályvezetőjének, gazdasági vezetőnek,
dr. Krizsán Anettnek, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatójának,
dr. Kun Istvánnak, a Miniszterelnökség Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztálya osztályvezetőjének,
Lázár Zsuzsannának, a Miniszterelnökség Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztálya
kormánytisztviselőjének,
Lőkösné Zátonyi Évának, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Jogi és Gazdasági Főosztálya kormánytisztviselőjének,
Márton Krisztinának, a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. stratégiai asszisztensének,
Maus Pálnak, a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya osztályvezetőjének,
Mészáros Viktóriának, a Miniszterelnökség Közigazgatási Államtitkári Titkársága kormánytisztviselőjének,
Molnár Tímeának, a Miniszterelnökség Stratégiai Elemzési Főosztálya osztályvezetőjének,
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Opréné dr. Török Évának, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztálya
osztályvezetőjének,
Pásztor Edinának, a Miniszterelnökség Egyház-finanszírozási, Támogatási Koordinációs és Fejlesztési Főosztálya
főosztályvezetőjének,
Pécsi Ildikónak, a Miniszterelnökség Humánpolitikai Főosztálya osztályvezetőjének,
Pénzes Kingának, a Miniszterelnökség Miniszteri Kabinetje kormánytisztviselőjének,
dr. Petrin Lászlónak, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatójának,
Porpáczyné Kerekes Gabriellának,
kormánytisztviselőjének,

a

Miniszterelnökség

Nemzetpolitikai

Jogi

és

Gazdasági

Főosztálya

Ságiné Balla Adriennek, a Miniszterelnökség Pénzügyi és Számviteli Főosztálya osztályvezetőjének,
Sipos Tibornak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya főosztályvezetőjének,
Szakmáryné Hunyadvári Máriának, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási
Főosztálya kormánytisztviselőjének,
Szalai Barbara Katalinnak, a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányítási és Támogatási Főosztálya
kormánytisztviselőjének,
dr. Szász Nikének, a Miniszterelnökség Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztálya osztályvezetőjének,
dr. Szegény Judit Évának,
hivatalvezető-helyettesének,

a

Csongrád

Megyei

Kormányhivatal

Hódmezővásárhelyi

Járási

Hivatala

Szeiber Anitának, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya
főosztályvezetőjének, gazdasági vezetőnek,
Szinger Petra Annának, a Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért
Felelős Tárca Nélküli Miniszter Kabinetje kormánytisztviselőjének,
dr. Szűcs Péter Gábornak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Családtámogatási
és Társadalombiztosítási Főosztálya kormánytisztviselőjének,
Tamás Mihály Andrásné dr.-nak, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztálya
osztályvezetőjének,
dr. Tomka Mariann-nak, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Jogi és Gazdasági Főosztálya főosztályvezetőjének,
Tomka Orsolyának, a Miniszterelnökség Diaszpóra és Délvidéki Főosztálya kormánytisztviselőjének,
Tóth Ildikónak, a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala kormánytisztviselőjének,
Török Zoltánnak, a Miniszterelnökség Szervezetbiztonsági Főosztálya főosztályvezetőjének,
dr. Ugodi Andreának, a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala hivatalvezetőjének,
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dr. Ungvári Tamásnak, a Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi-, Hatósági-, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti
Főosztálya osztályvezetőjének,
dr. Urbanics Gábornak, a Miniszterelnök-helyettesi Kabinet kormánytisztviselőjének,
Verebélyi Ágnesnek, a Miniszterelnökség Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztálya osztályvezetőjének,
dr. Zányi Zoltánnak, a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya
osztályvezetőjének
Miniszteri Elismerő Oklevelet
adományozott.

Az emberi erőforrások minisztere közleménye
elismerés adományozásáról
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter, az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló
26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet alapján
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából
Balázs Béla-díjat adományoz
a mozgókép területén kifejtett kiemelkedő alkotótevékenység, valamint művészi és tudományos teljesítmény
elismeréseként
Bergendy Péter rendező,
Dézsy Zoltán filmrendező,
Tuba Mariann filmvágó, vezető szerkesztő,
Varsányi Ferenc filmrendező, a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus tagja
részére;
Balogh Rudolf-díjat adományoz
kiemelkedő fotóművészeti, fotóriporteri, illetve fotószakírói tevékenység elismeréseként
Czigány Ákos fotóművész,
Szigeti Tamás fotográfus
részére;
Erkel Ferenc-díjat adományoz
kiemelkedő zeneszerzői, zenei szerkesztői, zenei rendezői, hangmérnöki tevékenység elismeréseként
Barabás Árpád zeneszerző,
Demény Attila zeneszerző, zenei rendező, a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus tagja
részére;
Ferenczy Noémi-díjat adományoz
kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenység elismeréseként
Dobány Sándor keramikusművész,
Fehér Erika textilművész,
Kneisz Eszter kárpitművész,
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Pattantyús Gergely üvegtervező iparművész,
Szendrődiné Gombás Ágnes restaurátor-művész
részére;
Gérecz Attila-díjat adományoz
a 35 év alatti, elsősorban elsőkötetes alkotóknak, a névadó szellemiségéhez méltó, jelentős irodalmi alkotás
elismeréseként
Bék Timur, az Aszterión című kötet írója részére;
Harangozó Gyula-díjat adományoz
a táncművészet terén kiemelkedő alkotói, előadói, tudományos és pedagógiai tevékenység elismeréseként
Feledi János táncművész, koreográfus,
Moussa Ahmed táncművész,
Sághy Alexandra táncművész, koreográfus
részére;
Herczeg Ferenc-díjat adományoz
Herczeg Ferenc szellemi és irodalmi örökségét méltóképpen képviselő kiemelkedő fikciós vagy dokumentarista
jellegű történeti irodalmi – történetírói, történelmi regény vagy történelmi dráma írói – teljesítmény elismeréseként
Rónaszegi Miklós író részére;
Hortobágyi Károly-díjat adományoz
a cirkuszművészet terén kiemelkedő artista tevékenység elismeréseként
Vincze Tünde artistaművész részére;
Jászai Mari-díjat adományoz
kiemelkedő színművészeti – színészi, rendezői, díszlet- és jelmeztervezői, látvány- és világítástervezői,
dramaturgiai – és színháztudományi – színházelméleti és színházi kritikusi – tevékenység elismeréseként
Andrássy Attila író, rendező,
Bakos-Kiss Gábor színművész,
Dánielfy Zsolt színművész,
Gera Marina színművész,
Mahó Andrea színművész,
Mészáros Sára színművész,
Rusz Márk Milán színművész,
Sára Bernadette színművész
részére;
József Attila-díjat adományoz
kiemelkedő irodalmi – költői, írói, műfordítói, irodalomtörténészi – tevékenység elismeréseként
Babics Imre költő, versszerkesztő,
Gróh Gáspár irodalomtörténész, kritikus, a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus tagja,
Jávor Béla író, publicista,
Mandics György író, a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus tagja,
Papp Endre irodalomtörténész,
Tárnok Zoltán író, szerkesztő,
Thimár Attila irodalomtörténész, egyetemi oktató, szerkesztő,
Ugron Zsolna író
részére;
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Liszt Ferenc-díjat adományoz
kiemelkedő zenei előadó-művészeti tevékenység elismeréseként
György Ádám zongoraművész,
Pfeiffer Gyula karmester,
Ruppert István orgonaművész, a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus tagja,
Szamosi Szabolcs orgonaművész,
Várnagy Andrea zongoraművész
részére;
Máté Péter-díjat adományoz
kiemelkedő könnyűzenei, dzsesszzenei előadó-művészeti tevékenység elismeréseként
Csuka Mónika énekes-zeneszerző,
Gayer Ferenc jazz-bőgő előadóművész, zenekarvezető, a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus tagja
Máté Péter megosztott díjat adományoz
az Ismerős Arcok zenekar tagjai:
Galambos Nándor basszusgitáros,
Kovacsik Tamás dobos, ütőhangszeres,
Leczó Szilveszter billentyűs,
Nyerges Attila énekes, szövegíró,
Práder Vili gitáros, énekes, dalszerző,
Tánczos István szaxofonos, énekes
részére;
Munkácsy Mihály-díjat adományoz
kiemelkedő képzőművészeti tevékenység elismeréseként
Baky Péter festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus tagja,
Bíró Lajos szobrászművész,
Blaskó János szobrászművész,
Fazekas Magdolna festőművész,
Gajzágó Sándor festő- és grafikusművész,
Kéri Mihály festőművész,
Lebó Ferenc szobrászművész, a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus tagja
részére;
Németh Lajos-díjat adományoz
a kortárs képzőművészet, iparművészet, design, építészet területén végzett kiemelkedő művészettörténészi,
műkritikusi, kurátori tevékenység elismeréseként
Gopcsa Katalin művészettörténész részére;
Szabolcsi Bence-díjat adományoz
kiemelkedő zenetudományi, zenekritikai és zenei ismeretterjesztő tevékenység elismeréseként
Dr. Czagány Zsuzsanna zenetörténész részére;
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Táncsics Mihály-díjat adományoz
kiemelkedő újságírói tevékenység elismeréseként
Pécsi Krisztina újságíró,
Szám Katalin újságíró,
Varga Attila újságíró
részére.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei 2020. március 15-e alkalmából
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter, Prof. Dr. Palkovics László 2020. március 15-én, Magyarország
nemzeti ünnepe alkalmával
A Magyar Prosperitásért Érdemérmet adományozott
a hazai kutatás-fejlesztés és innováció területén végzett tartósan kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként,
a nemzetközi kutatási infrastruktúrához való csatlakozás előkészítése érdekében kifejtett munkájáért, valamint
a vállalkozási és akadémiai szektor közötti együttműködések vizsgálata kapcsán végzett kutatási tevékenységéért
dr. Szabó Istvánnak, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos és nemzetközi
elnökhelyettesének;
A Fogyasztóvédelemért Érdemérmet adományozott
a magyarországi fogyasztóvédelem terén évek óta végzett kiemelkedő és sokrétű tevékenységéért,
a fogyasztóvédelmi jog hazai és európai fejlődése területén folytatott kutatásaiért, továbbá a Hajdú-Bihar megyei
Békéltető testület vezetéséért dr. Hajnal Zsoltnak, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi
adjunktusának;
Magyar Belgazdaságért díjat adományozott
az egyik legfontosabb természeti erőforrásunk a víz gazdaságos és környezetkímélő felhasználásához,
hasznosításához, tisztításához jelentős mértékben hozzájáruló munkássága elismeréseként Borsos Ferencnek,
a Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. kutatásfejlesztési tanácsadójának,
számos egészségügyi, oktatási, turisztikai, ipari és kereskedelmi létesítmény, valamint lakóházak létrejötte és
felújítása terén végzett munkájáért, az ország társadalmi- és gazdasági fejlődése érdekében tett erőfeszítéseiért
Peresztegi Imrének, a ZÁÉV Építőipari Zrt. elnök-vezérigazgatójának;
Gyimesi Zoltán-díjat adományozott
a létesítményszintű hatósági tevékenység irányításáért, a nukleáris biztonság területén végzett munkájáért
– amelynek során kollégái, beosztottjai, nemcsak szakmailag, hanem emberileg is maximálisan számíthatnak rá –
Juhász Lászlónak, az Országos Atomenergia Hivatal Reaktorlétesítmény Felügyeleti Főosztály főosztályvezetőjének;
Prometheus-díjat adományozott
35 évnyi pályafutásáért, az erőmű iránti példaértékű elkötelezettségéért, megbízható, széles látókörű
szakemberként végzett mérnöki munkájáért Léber Antalnak, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. főosztályvezetőjének,
a távhőszolgáltatás egyik legkiválóbb hazai szakértőjeként a magyarországi távhőellátás jövőjét alapjaiban
meghatározó többéves fejlesztési programok kidolgozásában tett erőfeszítéseiért, valamint az energiahatékonyság
fokozását és a megújuló energiaforrások rendszerintegrációját támogató tevékenységéért Orbán Tibornak,
a Főtáv Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettesének,
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a generációkon átívelő radioaktív hulladékkezelés magyarországi sikereinek és biztonságos, hatékony
megvalósításának erősbítése érdekében tett erőfeszítéseiért Tokaji Sándornak, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
beruházási főmérnökének;
Baross Gábor-díjat adományozott
a hazai közlekedésbiztonság elősegítése és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése terén végzett munkájáért,
valamint a pályakezdő, illetve fiatal munkavállalók patronálásában, támogatásában és szakmai fejlődésük
elősegítése érdekében befektetett energiájáért Hamza Zsoltnak, a KTI Nonprofit Kft., Közlekedésbiztonsági
Kutatóközpont osztályvezetőjének,
az útügyi műszaki szabályozás megújításában való jelentős részvételéért Kolozsvári Nándornak, az Innoteszt Kft.
ügyvezetőjének,
a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának megépítésére irányuló projekt sikeres megvalósítása
érdekében tett erőfeszítéseiért, valamint példamutató, több évtizedes pályafutásáért Pál Lászlónak, a Kínai-Magyar
Vasúti Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának;
Közlekedésért Érdemérmet adományozott
a balesetvizsgálati eljárásokban, így különösen azok elméleti megalapozásában, valamint azok humán faktor
területének vizsgálatában szerzett érdemeiért, nagy odaadással, hozzáértéssel és precizitással végzett munkájáért
Gula Flóriánnak, az ITM Közlekedésbiztonsági Szervezet balesetvizsgálójának,
hatósági feladatainak ellátása során körültekintő, alapos munkavégzésért, továbbá az útügyi hatóságok országos
egységes működésének biztosításához végzett magas színvonalú szakmai programok összeállítása során tanúsított
kimagasló teljesítményéért Hadurné Molnár Editnek, az ITM Másodfokú Hatósági Főosztály útügyi hatósági
referensének,
több évtizedes példaértékű színvonalon ellátott munkájáért, kiemelkedő, elhivatott és felelősségteljes vezetői
tevékenységéért dr. Kökényesi Antalnak, a MÁV Zrt. biztonsági főigazgatójának,
az Útprogram projektjeinek megfelelő előrehaladásában jelentős szerepe van, a program végrehajtásából
a minisztériumra háruló feladatokat soron kívül, az Útprogram projektjeinek megvalósulását szem előtt tartva,
haladéktalanul intézi. Ezen érdemeiért Mogyorós Alexandru Árpádnak, az ITM Közúti Infrastruktúra Fejlesztési
Főosztály közútfejlesztési referensének,
a közlekedési ágazaton belül az országos útépítési, útfenntartási és útüzemeltetési szakterületen eltöltött négy
évtizedes, elkötelezett szakmai munkájáért, a magas színvonalú közúti szolgáltatás érdekében végzett
útgazdálkodási tevékenységével és az úthálózat fejlesztések koordinációjával elért eredményes pályafutásáért
Mózes Magdolnának, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fejlesztési mérnökének,
több mint négy évtizedes szakmai pályafutásának méltó elismeréseként Németh Györgynek, a MÁV-START Zrt.
járműbiztosítási vezetőmérnökének,
a közlekedés területén végzett magas szintű tevékenységéért, különösen a veszteségtérítési eljárások
kidolgozásáért és alkalmazásáért dr. Siska Miklósnak, a KTI Nonprofit Kft. Közlekedésmenedzsment Osztály
tudományos munkatársának,
a közbeszerzések lebonyolításában, az ezekhez kapcsolódó megfelelő szakmai háttérmunka, műszaki tartalom
biztosításában elért eredményeiért Somló Csaba Györgynek, a NIF Zrt. Területelőkészítési és Közmű Osztály területelőkészítő mérnökének,
kiemelkedő minőségű feladatellátásáért, szakmai tapasztalata, munkabírása, mindenki számára példamutató
tevékenysége és rendkívüli empatikus képessége elismeréseként Tomasovics Gyulának, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. mérnökségvezetőjének;
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Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott
30 éve végzett, kimagaslóan elkötelezett munkájáért, mentori és példamutató tudásátadó tevékenységéért
Balázs Pálnak, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. külső technológiai szolgálatvezetőjének,
a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításával kapcsolatos nemzetközi szakmai egyeztetéseken és a negyedik vasúti
csomag átültetésének jogi folyamatában betöltött, megbízható és kollegialitásában is példaértékű munkájáért
dr. Bella Zoltánnak, az ITM Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkári Titkárság jogi referensének,
az ITM Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya szakmai kezelésébe utalt költségvetési előirányzatokhoz
kapcsolódó szakmai feladatok kimagasló szintű ellátásáért, valamint a miniszteri egyedi ügyek kimagasló szinten
történő kezeléséért Búzásné Szőke Zsuzsannának, az ITM Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya támogatási
referensének,
kiváló, precíz és pontos munkájáért, elhivatott hozzáállásáért és lojalitásáért, a szakterületi kollégák és a Kabinet
közti összekötő szerepéért Csánki Etelka Juditnak, az ITM Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős
Államtitkári Titkárság titkársági referensének,
a hazai fogyasztóvédelem stratégiai irányításának kialakításában és megvalósításában, illetve általában
a fogyasztóvédelem területén végzett tartósan magas színvonalú szakmai tevékenységéért dr. Eitmann Norbert
Róbertnek, az ITM Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság főosztályvezetőjének,
a Nemzeti Kastélyprogram és a Károlyi-Csekonics palota felújítási projektjeiben végzett, a magyar építéstörténet
jelentős elemeinek megóvását eredményező örökségvédelmi szempontokat érvényesítő munkájáért, továbbá
az innovatív építőanyagok felhasználásáért és az építésgazdaság megújulásáért tett erőfeszítéseiért Fisi Tamás
Rolandnak, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. mérnöki szolgáltatásokért felelős
igazgatójának,
kiváló szakmai munkájáért, melynek eredményeként több tucat projekt szakmai és pénzügyi szempontból is
sikeresen zárult, illetve a szervezet számára mintaértékű hozzáállásáért Francsics Dániel Kristófnak, a Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökség Projekt Pénzügyi és Támogatási Főosztály főosztályvezetőjének,
a World Robot Olympiad nemzetközi robotépítési és programozási verseny XVI. Világdöntőjének megszervezésében
nyújtott érdemeiért Füleki Juditnak, az Edutus Egyetem PR- és marketing vezetőjének,
közlekedésmérnökként, példátlan precizitással és alapossággal végzett munkájáért Glász Attilának, az ITM
Kerékpáros Koordinációs Főosztály kerékpár koordinációs referensének,
céltudatosan, precízen, mindenkor a legjobb tudása szerint elvégzett munkájáért Horváth Balázsnak, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. hivatalsegéd, kézbesítőjének,
kivételes elemzőkészségéért, továbbá kollégái, vezetőtársai számára példamutató rendkívüli munkabírásáért,
a fejlesztéspolitikai tervezés igen összetett és szerteágazó területén elért eredményeiért Horváth Viktornak,
az ITM Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság főosztályvezetőjének,
több mint négy évtizedes vasutas szolgálatáért, betöltött munkaköreiben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért,
szakmai és vezetői kiválóságáért Kapusi Győzőnek, a MÁV Zrt. telephelyvezetőjének,
az elmúlt 37 évben nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréséül Kotró Lászlónak, a Mátrai Erőmű Zrt.
osztályvezetőjének,
kiemelkedő
eredményességgel,
lelkiismeretesen
és
hivatástudattal
végzett
munkájáért,
illetve
szervezőtevékenységéért Kretz Ádámnak, az ITM Vállalkozásfejlesztési Főosztály vezető kormánytanácsosának,
Sirok és térsége gazdaságának fejlődése érdekében tett erőfeszítéseiért, 355 szakember megélhetésének
biztosításáért Lovas Ferencnek, a Mátrametál Kft. ügyvezető igazgatójának,
példamutató szervezettséggel és rendezettséggel végzett munkájáért, a munkatársai számára mintaként szolgáló
kitartásáért, alaposságáért és ezekhez párosuló segítőkészségéért Marsi Mónika Eszternek, az ITM Fejlesztéspolitikai
Szolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság főosztályvezető titkárságvezetőjének,
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több mint 20 éves, a faipari és a szépészeti munkaközösség vezetőjeként végzett munkájáért, tanítványaiért
tett erőfeszítéseiért, a Kaposvári Mézfesztivál szervezőjeként nyújtott teljesítményéért Mészáros Jánosnak,
a Kaposvári SZC Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája faipari mérnöktanár,
munkaközösség-vezetőjének,
a hazai külfejtéses és mélyműveléses bányászati problémák megoldásában elért eredményeiért, valamint
az ömlesztett anyagok kezelésével és szállításával kapcsolatos kutatásaiért dr. Molnár Józsefnek, a Miskolci Egyetem,
Műszaki Földtudományi Kar, Bányászati és Geotechnikai Intézet egyetemi docensének,
a Könyvkötők Országos Ipartestületének elnökeként lelkiismeretesen végzett munkájáért Mórocz Istvánnénak,
könyvkötő, egyéni vállalkozónak,
a vasútügy szolgálatában, a hazai közlekedés fenntarthatóbbá tételéért, példamutató segítőkészségéért és jól
hasznosított magas szintű műszaki ismereteiért Müller Péternek, az ITM Vasúti Infrastruktúra Főosztály vasúti
infrastruktúra referensének,
1975 óta cipész mesterként, közmegelégedésre gyakorolt kisipari tevékenységéért, közel 10 település teljes
közigazgatási területén végzett katasztrófavédelmi munkájáért Nagy Józsefnek, a Létavértes és Vidéke Ipartestület
alelnökének, nyugdíjas cipész mesternek,
proaktív, komplex problémamegoldó képességgel, 20 éves jogi-igazgatási gyakorlattal, szükség esetén felsőfokú
angol és német nyelvtudását is hasznosítva, magas színvonalon végzett munkájáért dr. Németh Klárának,
az ITM Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság jogi referensének,
lelkiismeretes, pontos és kiemelkedő munkájáért, munkaidőn túl is folyamatos rendelkezésre állásáért, lojális és
határozott hozzáállásáért Orosz Istvánnak, az ITM Parlamenti Kapcsolatok Főosztály kommunikációs referensének,
az I. Éghajlatváltozási Cselekvési Terv, a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a Nemzeti Alkalmazkodási
Térinformatikai Rendszer fejlesztésében és működtetésében szerzett érdemeiért, áldozatos és magas színvonalú
stratégiai tervezői és osztályvezetői munkájáért Selmeczi János Pálnak, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
osztályvezetőjének,
pontosan és nagy odaadással végzett munkájáért, folyamatosan bizonyított fejlődési törekvéséért Simon Kató
Klárának, a Mátrai Erőmű Zrt. bányatechnológusának,
a jogalkotási és jogharmonizációs területen proaktívan, precízen, önállóan, a kapott határidők maximális
betartásával és példás szorgalommal végzett magas szakmai szintű munkájáért dr. Skelecz Györgynek, az ITM
Légi- és Víziközlekedési Főosztály hajózási referensének,
nemzetközi szinten is kiemelkedő tudományos munkája, valamint az autonóm járműirányítási rendszerek területén
végzett egyedülálló kísérleti kutatásai elismeréseként dr. Tihanyi Viktor Rolandnak, a BME Közlekedésmérnöki és
Járműmérnöki Kar Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék adjunktusának,
a fogyasztóvédelmi stratégiai feladatok, a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályok kodifikációjával összefüggő
tevékenységek ellátása, továbbá szabályzatok készítése, és az országgyűlési képviselőktől érkező interpellációkra,
kérdésekre, bizottsági megkeresésekre adandó válaszok előkészítése terén nyújtott kimagasló munkájáért
dr. Török Zoltánnak, az ITM Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság osztályvezetőjének,
a tárca európai uniós feladatainak ellátása érdekében végzett odaadó és eredményes szakmai tevékenységéért,
a legmagasabb fokú szakmai gondossággal, odaadással végzett munkájáért Valcsák Rékának, az ITM Európai Uniós
Főosztály EU referensének.
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A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása
a 2020. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 26/B. § (1) bekezdése alapján Lampl Hugó Emlékplakett adományozható a tervezési,
kivitelezési, technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított,
továbbá gazdaságosan üzemeltethető vízilétesítmény (a továbbiakban: létesítmény) tervezéséért, kivitelezéséért
felelős természetes személynek, a létesítmény megvalósításában való meghatározó közreműködéséért, valamint
az eredményesség érdekében kifejtett munkája elismerésére.
Az emlékplakettet évenként egy, a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző három évben
Magyarországon üzembe helyezett létesítmény tervezéséért, valamint egy, a létesítmény kivitelezéséért felelős
természetes személy nyerheti el.
Az emlékplakett elnyerésére a létesítmény tervezéséért és a kivitelezéséért felelős természetes személy együttesen
nyújthat be pályázatot. A pályázat többször is benyújtható. Emlékplakett ugyanazon létesítmény tervezéséért,
kivitelezéséért egy alkalommal nyerhető el.
A szakmai kuratórium a beérkezett pályázatokat az általános tartalmi és formai követelmények teljesülését
követően, helyszíni bejárás és konzultáció alapján értékeli, valamint a Rendelet 30. mellékletében található bírálati
lap szempontjai alapján minősíti. A döntést az elismerés adományozásáról a szakmai kuratórium felterjesztése
alapján a belügyminiszter hozza.
A pályázat általános tartalmi és formai követelményei:
– A pályázat benyújtójának természetes személyazonosító adatai (neve, születési helye, születési ideje, anyja neve).
– A létesítmény megnevezése, címe.
– A létesítmény tervezéséért felelős mérnök neve.
– A létesítmény kivitelezéséért felelős mérnök neve.
– Műszaki leírás. A kiviteli terv műszaki leírásának rövidített változata legfeljebb 15 oldal terjedelemben.
– Átnézeti helyszínrajz, amely bemutatja a létesítmény földrajzi helyét és a más létesítményekhez való kapcsolatát.
– Részletes helyszínrajz, a létesítmény jellemző méreteinek feltüntetésével.
– Technológiai folyamatábra (működési hossz-szelvény) – ha a mű bemutatásához szükséges –, amely tartalmazza
a létesítmény fő méreteit és az egyes részek egymáshoz való csatlakozását, továbbá a lényeges technológiai
adatokat.
– A pályázó által szükségesnek ítélt részlettervek az építményekről és építményrészletekről.
– Gazdasági értékelés, amely tartalmazza a fajlagos anyag-, energia- és egyéb költségmutatókat, továbbá
összehasonlítást más hasonló célú, már működő berendezésekkel.
– Annak indokolása és bemutatása, hogy az adott terv, illetve a kivitelezés miben tekinthető az átlagtól eltérő
műszaki megoldásnak.
– Kiegészítő dokumentumok a pályázat értékelésének elősegítésére: fényképek, üzemeltetési engedély, az üzem
működésének eredményeit igazoló dokumentumok, szakvélemények stb.
– A dokumentáció mérete: A/4 vagy ennek többszöröse, A/4 méretre hajtogatva.
– A pályázat nyelve magyar, és a pályázónak minden oldalt, illetve mindegyik dokumentumrészt aláírásával kell
ellátnia elektronikus úton való benyújtás esetén is.
Évente legfeljebb egy Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésére kerülhet sor, amely elismerés átadására jelen pályázat
esetében a 2020. október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.
A nyertes pályázat elismerése során egy, a tervezésért és egy, a kivitelezésért felelős természetes személy
emlékplakettet és adományozást igazoló oklevelet kap. A létesítményen az emlékplakett adományozását igazoló
emléktábla kerül elhelyezésre.
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A pályázat benyújtásának, illetve postai feladásának a határideje:
2020. június 30.
A pályázatot a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság postacímére
(1051 Budapest, József Attila u. 2–4., 1903 Budapest, Pf. 314) vagy az alábbi e-mail-címre (vkfo@bm.gov.hu)
szíveskedjenek eljuttatni.
További felvilágosítást nyújt: Csehné Beszterczán Judit (tel.: 999-4306; e-mail: judit.beszterczan@bm.gov.hu)
		

Dr. Hoffmann Imre s. k.,

		

BM közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár

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:
041838A
564906F
019413E
062171B
091221J
099321N
132489K
183470K
198094S
213832M
215625P
217347N
225096R
291378L
292303I
304421N
376109N
395463T
429233P
472949N
479579K
543202M
610691R
633159J
665381S
666107E
704957F
777624E
844730G
857975N
866834S
945285H

984481S
002453J
022351M
068589I
134378L
184148E
219838M
237734B
301087P
335806P
348323B
459898J
465650L
469414T
592528L
618543K
691693N
716415I
805670L
859581M
889040S
897239R
914347S
926804A
931220B
962411R
026980M
034225N
075495K
120639R
120665J
213131F

267718C
282814P
314550R
315987N
369896M
383947I
420171P
442592N
452237M
500227T
508136T
602055N
657953M
670578J
727316I
733347K
803589I
852488J
855957M
871175L
942161E
944914L
951240D
997382H
634888M
439229K
779847S
802262G
006082J
020440L
047414S
075689S

089430T
126332G
127732J
147235R
148668T
172707S
175111R
177583T
200455T
203453J
242078J
257150S
268768S
300759S
311830R
336075J
438839L
459336T
462328P
480156I
524834B
570619E
591337R
596772P
652168K
659528R
659723R
667098L
691064M
693860C
695066R
710857P

718078P
787552P
800293N
803400R
820078R
826134N
834072M
859227J
867626G
886771L
919461N
017318T
040344I
044169T
053935T
077609T
141950I
153136R
189705S
194102I
223216R
233309H
251651S
272179M
293719T
295390L
303289L
337525F
345848P
362609L
374031S
385692M
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406276D
465737S
502126N
509545S
515692C
552252R
560003T
581295K
596886S
612202P

626141R
630451N
632026L
637120L
656525T
658056P
674344S
675103P
684659A
741111N

743428L
765875R
771412P
812960P
823856L
824592S
878951J
888185N
892201M
910205D

960585I
971425P
987274P
010821H
059795N
066464T
097428L
117303L
123889P
143523L

163283L
201951L
560573N
673304P
789765R
995912S

Budapest, 2020. március 25.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye
a veszélyhelyzettel kapcsolatban az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M324 és M325 számú, a RID 1.5.1 szakasza
szerinti 1/2020 és 2/2020 számú, valamint az ADN 1.5.1 szakasza szerinti M025 számú multilaterális
megállapodások aláírásáról és hatálybalépéséről

Ezúton tájékoztatjuk a veszélyes áruk szállításában érintett vállalkozásokat, hogy Magyarország hatáskörrel
rendelkező hatósága aláírta az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M324 és M325 számú, a RID 1.5.1 szakasza szerinti 1/2020
és 2/2020 számú, valamint az ADN 1.5.1 szakasza szerinti M025 számú multilaterális megállapodásokat
(a továbbiakban: Megállapodások), amelyek Magyarország vonatkozásában 2020. március 25-én hatályba léptek.
A Megállapodások magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„M324
Multilaterális Megállapodás
az ADR 1.5.1 szakasza alapján
a járművezetőknek az ADR 8.2.2.8.2 pontja szerinti oktatási bizonyítványával és
a biztonsági tanácsadóknak az ADR 1.8.3.7 bekezdése szerinti
bizonyítványával kapcsolatban
1) Az ADR 8.2.2.8.2 pontja első bekezdésének előírásaitól eltérően, minden olyan járművezetői oktatási bizonyítvány,
amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. november 1. között jár le, 2020. november 30-ig érvényes marad.
Az ilyen bizonyítványokat öt évre meg kell újítani, ha a járművezető bizonyítja, hogy a 8.2.2.5 bekezdés szerinti
ismeretfelújító képzésben részt vett és a 8.2.2.7 bekezdés szerinti vizsgát 2020. december 1. előtt letette.
Az új érvényesség ideje akkor kezdődik, amikor a megújítandó bizonyítvány eredeti érvényessége lejárt.
2) Az ADR 1.8.3.16.1 pontja előírásaitól eltérően, minden olyan veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói
bizonyítvány, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. november 1. között jár le, 2020. november 30-ig
érvényben marad. Az ilyen bizonyítványok érvényességi idejét meg kell hosszabbítani az eredeti érvényességük
lejártától számított öt évvel, ha a bizonyítvány tulajdonosa az ADR 1.8.3.16.2 pont szerinti vizsgát 2020. december 1.
előtt letette.
3) Ez a megállapodás 2020. december 1-ig alkalmazható azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra,
amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig
azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.
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Multilateral Agreement M324
under section 1.5.1 of ADR
concerning driver training certficates in accordance wit 8.2.2.8.2 of ADR
and safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of ADR
(1) By derogation from the provisions of the first paragraph of 8.2.2.8.2 of ADR all driver training certificates the validity
of which ends between 1 March 2020 and 1 November 2020 remain valid until 30 November 2020. These certificates
shall be renewed for five years if the driver furnishes proof of participation in refresher training in accordance with
8.2.2.5 of ADR and has passed an examination in accordance with 8.2.2.7 of ADR before 1 December 2020. The new
period of validity shall begin with the original date of expiry of the document to be renewed.
(2) By derogation from the provisions of 1.8.3.16.1 of ADR all certificates of training as safety adviser for the transport
of dangerous goods the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 November 2020 remain valid until
30 November 2020. The validity of these certificates shall be extended from the date of their original date of expiry
for five years if their holders have passed an examination in accordance with 1.8.3.16.2 of ADR before 1 December
2020.
(3) This agreement shall be valid until 1 December 2020 for carriage on the territories of the ADR Contracting Parties
signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until
the above-mentioned date only for carriage on the territories of those the ADR Contracting Parties signatory to this
Agreement which have not revoked it.

M325
Multilaterális Megállapodás
az ADR 1.5.1 szakasza alapján
a tartányoknak az ADR
6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 és 6.10.4 pontjai szerinti
időszakos és közbenső vizsgálatával kapcsolatban
1) Az ADR 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 és 6.10.4 pontjai előírásaitól eltérően, a tartányok minden
olyan, időszakos és közbenső vizsgálata, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. augusztus 1. között jár le,
2020. augusztus 30-ig érvényes marad. Az ilyen vizsgálatokat az ADR 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2
és 6.10.4 pontjai szerint 2020. szeptember 1-ig kell végrehajtani. Az ezzel kapcsolatos jelölésnek az ADR 6.8.2.5.1
és 6.8.3.5.10 pontjainak kell megfelelnie.
2) Az ADR 9.1.3.4 előírásaitól eltérően, minden olyan jóváhagyási igazolás, amelynek érvényessége 2020. március 1.
és 2020. augusztus 1. között jár le, 2020. augusztus 30-ig érvényes marad. A műszaki vizsgálatot az ADR
9.1.2.3 bekezdése szerint 2020. szeptember 1-ig kell végrehajtani. Az ADR 9.1.3.5 bekezdése szerinti igazolás
érvényességi ideje a meghosszabbítandó, illetve megújítandó igazoláson szereplő utolsó érvényességi időtől
kezdődik.
3) Ez a megállapodás 2020. szeptember 1-ig alkalmazható azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra,
amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig
azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.

Multilateral Agreement M325
under section 1.5.1 of ADR
concerning
periodic or intermediate inspections of tanks in accordance with
6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 and 6.10.4 of ADR,
and certificate of approval for vehicles in accordance with 9.1.3.4 of ADR
(1) By derogation from the provisions of 6.8.2.4, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 and 6.10.4 of ADR all periodic or
intermediate inspections of tanks the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 August 2020 remain valid
until 30 August 2020. These inspections shall be undertaken in accordance with 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6,
6.8.3.4.12, 6.9.5.2 or 6.10.4 of ADR before 1 September 2020. The related marking shall be in conformity with
6.8.2.5.1 or 6.8.3.5.10 of ADR.
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(2) By derogation from the provisions of 1.8.3.16.1 of ADR all certificates of training as safety adviser for the transport
of dangerous goods the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 November 2020 remain valid until
30 November 2020. The validity of these certificates shall be extended from the date of their original date of expiry
for five years if their holders have passed an examination in accordance with 1.8.3.16.2 of ADR before 1 December
2020.
(3) This agreement shall be valid until 1 September 2020 for carriage on the territories of the ADR Contracting Parties
signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until
the above-mentioned date only for carriage on the territories of those the ADR Contracting Parties signatory to this
Agreement which have not revoked it.

Multilaterális Megállapodás RID 1/2020
a RID 1.5.1 szakasza alapján
a biztonsági tanácsadóknak a RID 1.8.3.7 bekezdése szerinti
bizonyítványával kapcsolatban
1) A RID 1.8.3.16.1 pontja előírásaitól eltérően, minden olyan veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói
bizonyítvány, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. november 1. között jár le, 2020. november 30-ig
érvényes marad. Az ilyen bizonyítványok érvényességi idejét meg kell hosszabbítani az eredeti érvényességük
lejártától számított öt évvel, ha a bizonyítvány tulajdonosa az 1.8.3.16.2 pont szerinti vizsgát 2020. december 1. előtt
letette.
2) Ez a megállapodás 2020. december 1-ig alkalmazható azon RID Szerződő Államok területén történő szállításokra,
amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig
azon RID Szerződő Államok területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.

Multilateral Special Agreement RID 1/2020
under section 1.5.1 of RID
concerning safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of RID
(1) By derogation from the provisions of 1.8.3.16.1 of RID all certificates of training as safety adviser for the transport
of dangerous goods the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 November 2020 remain valid until
30 November 2020. The validity of these certificates shall be extended from the date of their original date of expiry
for five years if their holders have passed an examination in accordance with 1.8.3.16.2 of RID before 1 December
2020.
(2) This agreement shall be valid until 1 December 2020 for carriage on the territories of the RID Comracting States
signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until
the above-mentioned date only for carriage on the territories of those RID Comracting States signatory to this
Agreement which have not revoked it.

Multilaterális Megállapodás RID 2/2020
a RID 1.5.1 szakasza alapján
a tartányoknak a RID
6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 és 6.10.4 pontjai szerinti
időszakos és közbenső vizsgálatával kapcsolatban
1) A RID 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 és 6.10.4 pontjai előírásaitól eltérően, a tartányok minden olyan,
időszakos és közbenső vizsgálata, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. augusztus 1. között jár le,
2020. augusztus 30-ig érvényes marad. Az ilyen vizsgálatokat a RID 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2
és 6.10.4 pontjai szerint 2020. szeptember 1-ig kell végrehajtani. Az ezzel kapcsolatos jelölésnek a RID 6.8.2.5.1
és 6.8.3.5.10 pontjainak kell megfelelnie.
2) Ez a megállapodás 2020. szeptember 1-ig alkalmazható azon RID Szerződő Államok területén történő szállításokra,
amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig
azon RID Szerződő Államok területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.
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Multilateral Special Agreement RID 2/2020
under section 1.5.1 of RID
concerning periodic or intermediate inspections of tanks in accordance with
6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 and 6.10.4 of RID
(1) By derogation from the provisions of 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 and 6.10.4 of RID all periodic or
intermediate inspections of tanks the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 August 2020 remain valid
until 30 August 2020. These inspections shall be undertaken in accordance with 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6,
6.8.3.4.12, 6.9.5.2 or 6.10.4 of RID before 1 September 2020. The related marking shall be in conformity with 6.8.2.5.1
or 6.8.3.5.10 of RID.
(2) This agreement shall be valid until 1 September 2020 for carriage on the territories of the RID Contracting States
signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the
above-mentioned date only for carriage on the territories of those RID Contracting States signatory to this
Agreement which have not revoked it.

Multilaterális Megállapodás ADN/M025
az ADN 1.5.1 szakasza alapján
az ADN szakosító ismeretek elsajátításáról szóló, az ADN 8.2.2.8 bekezdése szerinti bizonyítvánnyal
és a biztonsági tanácsadóknak az ADN 1.8.3.7 bekezdése szerinti bizonyítványával kapcsolatban
1) Az ADN 8.2.2.8.3 és 8.2.2.8.4 pontja előírásaitól eltérően, minden olyan, az ADN szakosító ismeretek elsajátításáról
szóló bizonyítvány, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. december 1. között jár le, 2020. december
31-ig érvényes marad. Az ilyen bizonyítványokat öt évre meg kell újítani, ha a bizonyítvány tulajdonosa bizonyítja,
hogy az ADN 8.2.2.8.4 a) pontja és ha szükséges, a 8.2.2.8.4. b) pontja követelményeinek 2021. január 1. előtt
megfelelt. Az új érvényesség ideje akkor kezdődik, amikor a megújítandó bizonyítvány eredeti érvényessége lejárt.
2) A 8.2.1.9 és a 8.2.1.10 bekezdés szerint az ADN szakosító ismeretek elsajátításáról szóló bizonyítvánnyal
egyenértékűnek elfogadott okmányokat e megállapodás 1) bekezdése szerinti feltételekkel el kell fogadni.
2020. december 1-ig fogadhatók el egyenértékűnek „A Tengerészek Képzéséről, Képesítéséről és az Őrszolgálat
Ellátásáról szóló Nemzetközi Egyezmény”-ben foglalt feltételek szerint.
3) Az ADN 1.8.3.16.1 pontja előírásaitól eltérően, minden olyan veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói
bizonyítvány, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. november 1. között jár le, 2020. november 30-ig
érvényben marad. Az ilyen bizonyítványok érvényességi idejét meg kell hosszabbítani az eredeti érvényességük
lejártától számított öt évvel, ha a bizonyítvány tulajdonosa az ADN 1.8.3.16.2 pont szerinti vizsgát 2020. december 1.
előtt letette.
4) Ez a megállapodás 2020. december 1-ig alkalmazható azon ADN Szerződő Felek területén történő szállításokra,
amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig
azon ADN Szerződő Felek területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.

Multilateral Agreement ADN/M025
concerning ADN specialized knowledge certificates in accordance with 8.2.2.8. of ADN
and safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of ADN
(1) By derogation from the provisions of 8.2.2.8.3 and 8.2.2.8.4 of ADN all ADN specialized knowledge certificates
the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 December 2020 remain valid until 31 December 2020. These
certificates shall be renewed for five years if their holder furnishes the proof required in 8.2.2.8.4 a) of ADN and
if necessary in 8.2.2.8.4 b), before 1 January 2021. The new period of validity shall begin with the original date
of expiry of the document to be renewed.
(2) Documents in accordance with 8.2.1.9 and 8.2.1.10 recognized as equivalent to the specialized knowledge
certificates, shall be accepted under the same conditions as defined in paragraph one of this multilateral agreement.
They remain to be considered as equivalent if they are renewed before 1 December 2020 at the conditions defined
by the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers.
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(3) By derogation from the provisions of 1.8.3.16.1 of ADN all certificates of training as safety adviser for the transport
of dangerous goods the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 November 2020 remain valid until
30 November 2020. The validity of these certificates shall be extended from their original date of expiry for five years
if their holders have passed an examination in accordance with 1.8.3.16.2 of ADN before 1 December 2020.
(4) This agreement shall be valid until 1 December 2020 for carriage on the territories of the ADN Contracting Parties
signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the
above-mentioned date only for carriage on the territories of those the ADN Contracting Parties signatory to this
Agreement which have not revoked it.”
A multilaterális megállapodásokat aláíró szerződő felek felsorolása a következő linkeken érhető el:
M324 és M325: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html
M025: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/multilateral-agreements.html
RID 1/2020 és RID 2/2020: https://otif.org/en/?page_id=176

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2/2010. (X. 12.) számú döntésével elfogadott,
majd a 223/2011. (II. 9.) számú, a 240/2011. (II. 16.) számú, az 516/2012. (III. 14.) számú,
a 86/2013. (I. 23.) számú, a 176/2014. (II. 18.) számú, az 1394/2017. (XII. 19.) számú,
az 1168/2019. (IX. 24.) számú, az 1353/2019. (XII. 3.) számú és a 229/2020. (III. 17.) döntéseivel módosított
ügyrendjéről, egységes szerkezetben
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és
a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 131. § (1) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Általános rendelkezések
1.1. A Médiatanács ügyrendje (a továbbiakban: Ügyrend) az Mttv. 131. § (1) bekezdése alapján kizárólag az Mttv.-ben
nem szabályozott ügyrendi és eljárási kérdéseket tartalmazza.
1.2. A Médiatanács hivatali szerve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal).
1.3. A Médiatanács feladat- és hatásköreivel összefüggő regisztratív és adminisztratív tevékenységeket a Médiatanács
titkársága (a továbbiakban: Titkárság) látja el.
1.4. A Médiatanács az Mttv.-ben meghatározott feladat- és hatásköreit az Mttv. és az Ügyrend alapján, illetve keretei
között gyakorolja.

2. A Médiatanács elnöke és helyettesítése
2.1. A Médiatanács elnöke (a továbbiakban: Elnök) az Mttv.-ben és az Ügyrend 4. pontjában foglalt szabályok szerint
összehívja és vezeti a Médiatanács üléseit, valamint intézkedik a Médiatanács üléseinek előkészítéséről.
2.2. Az Elnök összeállítja a Médiatanács üléseinek napirendi javaslatait.
2.3. Az Elnök képviseli a Médiatanácsot.
2.4. Az Elnököt – a 2.1–2.3. pontokban meghatározott feladatai tekintetében – akadályoztatása esetén az Elnök által
helyettesítési jogkörrel felruházott tag, ennek hiányában a Médiatanács tagjai az ábécé szerint meghatározott
sorrendben, egyes ülésenként egymást váltva (a továbbiakban: soros elnöki tisztséget ellátó tag) helyettesítik.
A helyettesítési megbízást az Elnök írásba foglalja, vagy erre vonatkozó döntését a Médiatanács ülésének
jegyzőkönyve tartalmazza.
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3. A Médiatanács döntéseinek előkészítése
3.1. A Médiatanács döntéseinek előkészítése a Hivatal feladata.
3.2. A Médiatanács Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal (a továbbiakban: Alap) kapcsolatos döntéseit
az Alap készíti elő. Az Alappal, az Alap tevékenységével kapcsolatos döntések előkészítésébe az Elnök bevonhatja
a Hivatalt.
3.3. A Médiatanács feladat- és hatáskörébe tartozó döntések Hivatal és Alap általi – döntéshozatalra alkalmas –
előkészítésére, illetve e feladatellátásért való felelősségre vonatkozó részletes szabályokat e szervezetek szervezeti
és működési szabályzata, valamint a vonatkozó belső szabályozóik határozzák meg.
3.4. A Médiatanács Elnöke az ügyintézés folyamatossága, illetve az ügyintézési határidők megtartása érdekében
a Médiatanács feladat- és hatásköreibe tartozó ügyek előkészítéséért felelős koordinátor tagként jár el, illetve
akadályoztatása esetén egyes konkrét ügyek vagy ügytípusok tekintetében – utóbbi esetben a kijelölés
időtartamának megjelölésével vagy határozatlan időre – a Médiatanács bármely tagját írásban koordinátor tagként
jelölheti ki (a továbbiakban: Koordinátor tag).
3.5. Az Elnök, illetve az Elnök kijelölése alapján eljáró Koordinátor tag megtehet minden, a döntések előkészítését
szolgáló és szükséges intézkedést, ennek körében az egyedi hatósági ügyekben a Médiatanács nevében meghozza
és kiadmányozza az egyes eljárási döntéseket (végzéseket). Ez nem érinti a Médiatanács adott üggyel, ügytípussal
kapcsolatos hatósági hatáskörét.
3.6. A Médiatanács döntést kizárólag ülésén, a Médiatanácshoz jelen Ügyrend szabályai szerint benyújtott – döntési
javaslatot is tartalmazó – előterjesztés alapján hozhat. Előterjesztést nem hatósági ügyekben az Elnök,
a Médiatanács bármely tagja, a Hivatal Főigazgatója, az Alap vezérigazgatója, valamint – az Alap támogatási
tevékenységével összefüggő tárgykörben – az Alap támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egységének
vezetője nyújthat be a Médiatanácshoz. A Médiatanács hatósági hatáskörei tekintetében előterjesztést kizárólag
az Elnök, a Médiatanács tagja és a Hivatal Főigazgatója nyújthat be. Az előterjesztések napirendi javaslatra vételéről
az Elnök a 2.2. pont szerinti feladatkörében dönt.
3.7. A napirendi javaslatot az Elnök a Médiatanács kitűzött ülésnapját megelőző második munkanapon a Titkárság útján
megküldi a Médiatanács tagjainak és a 4.8. pontban foglalt állandó meghívottaknak (rendes napirendi javaslat).
A rendes napirendi javaslatra az előző mondatban megjelölt időpontig benyújtott előterjesztések és tájékoztató
anyagok (a továbbiakban együttesen: előterjesztések) kerülhetnek felvételre.
3.8. A rendes napirendi javaslat megküldését követően a Titkársághoz nyilvántartásba vétel céljából megküldött
előterjesztések módosító napirendi javaslaton szerepelnek. Módosító napirendi javaslat összeállítására és
az érintettek részére – szintén a Titkárság által – történő kiküldésére az adott ülés kezdetéig van lehetőség. Ahol
jelen Ügyrend napirendi javaslatot említ, az alatt a rendes és a módosító napirendi javaslatot egyaránt érteni kell.
3.9. Amennyiben a Médiatanács kitűzött ülése elmarad, az elmaradt ülésre tervezett napirendi pontok a következő ülés
rendes napirendi javaslatán szerepelnek.
3.10. A 3.6. pontban meghatározott személyek az ülésen – az előterjesztés egyidejű benyújtásával – szóban napirendi
pont felvételét javasolhatják, illetve szóban előterjesztést fogalmazhatnak meg, amelynek napirendre vételéről
a Médiatanács dönt.
3.11. A benyújtott előterjesztésekhez az Elnök és a Médiatanács tagjai írásban – döntésre vonatkozó javaslatot is
tartalmazó – módosító indítványt, illetve észrevételeket tehetnek, amelyeket legkésőbb 24 órával az ülés kezdetét
megelőzően szükséges a Titkársághoz nyilvántartás céljából benyújtani. Az ülésen szóban előterjesztett, illetve
az előző mondatban jelzett időpontot követően benyújtott módosító indítvány tárgyalásáról a Médiatanács dönt.

4. A Médiatanács ülésezési rendje, ülése
(A Rendes ülés szabályai)
4.1. A Médiatanács szükség szerint, de – a nyári ülésezési szünet kivételével – legalább havonta egy alkalommal ülést
tart hivatali helyiségében vagy a Médiatanács, illetve az Elnök által meghatározott egyéb helyszínen. A Médiatanács
az Elnök döntése alapján – indokolt esetben – videókonferencia keretében is tarthat ülést. Amennyiben az ülés nem
videókonferencia keretében valósul meg, de az ülésen történő személyes részvételben bármely tag akadályoztatva
van, a személyes részvételben akadályozott tag kivételesen, az Elnök engedélye alapján, elektronikus úton,
videókonferencia keretében is részt vehet a Médiatanács ülésén.
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4.2. A Médiatanács ülését az Elnök a napirendre vonatkozó javaslatának megtételével, legkésőbb az ülés tervezett
időpontja előtti második munkanapon hívja össze. A napirendi javaslat tartalmazza az ülés helyszínét, valamint
kezdetének időpontját is. Az Elnök a Titkárság útján gondoskodik arról, hogy az előterjesztések és az azokhoz
kapcsolódó módosító indítványok, észrevételek a beérkezésüket követően haladéktalanul, a napirendi javaslat
pedig az előbbiekben megjelölt időpontig a Médiatanács tagjaihoz és a 4.9. pontban meghatározott állandó
meghívottakhoz eljussanak, valamint arról, hogy a napirendi javaslat az ülés megkezdéséig a Médiatanács
honlapján közzétételre kerüljön.
4.3. Az ülést – a 2.4. pontban meghatározottakra figyelemmel – az Elnök vezeti, nyitja meg és rekeszti be. Az ülés
megkezdésekor vizsgálni kell annak határozatképességét; amennyiben az ülés határozatképtelen, az ülést az Elnök
bezárja.
4.4. Az ülés nem nyilvános. A Médiatanács – külön erre vonatkozó döntésével – a teljes ülést, illetve egyes napirendi
pontok tárgyalását nyilvánossá teheti.
4.5. A Médiatanács az ülés kezdetén határozattal fogadja el az ülés napirendjét. Az előterjesztő az általa benyújtott,
és az adott ülés napirendi javaslatán szereplő előterjesztést a napirendről történő szavazásig visszavonhatja.
4.6. Amennyiben a Médiatanács a napirendi javaslatot – vagy annak egyes pontjait – nem fogadja el, úgy a tárgysorban
szereplő – vagy az érintett – napirendi pontokat a következő ülés napirendi javaslatára kell felvenni.
4.7. Az ülés szavazati joggal rendelkező résztvevői: az Elnök, illetve a Médiatanács tagjai.
4.8. Az ülésen állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesz részt a Hivatal Főigazgatója, a Titkárság vezetője,
a Kommunikációs Igazgatóság képviselője, valamint a feladatait érintő napirendi pontok tárgyalásán az Alap
vezérigazgatója és a támogatási tevékenységért felelős szervezeti egység vezetője. Az adott napirendi pont
tekintetében az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Hivatal Főigazgatója által, továbbá az Alap vezérigazgatója
és a támogatási tevékenységért felelős szervezeti egység vezetője által kijelölt, az adott előterjesztésért felelős
személy.
4.9. Az ülésen tanácskozási és szavazati jog nélkül vesznek részt az ülés levezetését segítő munkatársak, valamint
a jegyzőkönyvvezető.
4.10. Az Elnök javaslatot tehet a 4.9. pontban meghatározott állandó meghívottak körén kívüli, további meghívottak
ülésen történő részvételére, amelyről a Médiatanács a napirendről történő szavazással egyidejűleg dönt.
4.11. Az Elnök, illetve a Médiatanács bármely tagja, valamint az előterjesztő kérheti az adott napirendi pont, illetve
előterjesztés tárgyalásának halasztását. A halasztás tekintetében a Médiatanács dönt.
4.12. Az ülésről jegyzőkönyv készül.
4.13. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és az Elnök vagy a 2.4. pont szerinti helyettese írja alá.
4.14. A jegyzőkönyvet az ülést követő nyolc munkanapon belül kell elkészíteni, valamint az elkészítésétől számított
tíz munkanapon belül kell aláírni. A jegyzőkönyvet az aláírást követő három munkanapon belül kell eljuttatni
a Médiatanács tagjaihoz, akik a kézhezvételt követő öt napon belül a jegyzőkönyvvel kapcsolatban kifogást
tehetnek. A kifogások és a jegyzőkönyv jóváhagyása tárgyában a Médiatanács dönt.
4.15. Az ülésről készített jegyzőkönyv nem selejtezhető, levéltárba adásáról 20 év elteltével kell gondoskodni.
4.16. A jegyzőkönyv tartalmazza:
− az ülés résztvevőinek nevét;
− az ülés helyét, időpontját;
− az elfogadott napirendi pontokat;
− a tanácskozáson elhangzottak rövid ismertetését;
− a szavazások eredményét, a tagok szavazatainak név szerinti lejegyzésével;
− a meghozott döntéseket, az érvényesülésükért felelős személy és a határidő megjelölésével;
− az ülésen meghatározott feladatokat és a vonatkozó előterjesztések benyújtásának határidejét.
4.17. A jegyzőkönyv nyilvános, az aláírást követően – a vonatkozó adatvédelmi szabályok figyelembevételével –
a Médiatanács honlapján közzétételre kerül.
4.18. A Titkárság – folyamatos sorszámozással – nyilvántartást vezet a Médiatanács által hozott valamennyi döntésről,
és azokról az egyedi ügy további kezeléséhez kivonatot készít, melyet a Titkárság vezetője vagy helyettese,
távollétükben az adott ülés jegyzőkönyvvezetője hitelesíti.
4.19. A Médiatanács minden évben, a nyári időszakban ülésezési szünetet tart, melynek időtartamát és pontos idejét
a Médiatanács határozza meg.
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5. A Médiatanács rendkívüli üléseinek, döntéshozatalának kezdeményezése
(Rendkívüli ülés)
5.1. A Médiatanács halaszthatatlan ügyekben – ideértve a nyári ülésezési szünetet is – rendkívüli ülést tart.
5.2. A Médiatanács a 4. pontban meghatározott Rendes üléstől eltérő, rendkívüli ülésének összehívásáról az Elnök dönt.
Rendkívüli ülés összehívását a Médiatanács tagja írásban kezdeményezheti. A Rendkívüli ülés összehívását
kezdeményező írásbeli kérelemben a napirendre is javaslatot kell tenni.

6. Döntéshozatal
6.1. A Médiatanács tagjai – ideértve az Elnököt is – egyenlő szavazattal rendelkeznek, azaz minden tagnak egy szavazata
van. Szavazni csak személyesen lehet. A Médiatanács határozatképességéhez az összes tag egyszerű többsége
szükséges. A szavazásban részt nem vevő tagot vagy Elnököt a határozatképesség megállapításakor nem
jelenlevőnek kell tekinteni.
6.2. A Médiatanács a döntéseit ülésen, – az Mttv.-ben és az Ügyrendben meghatározott eseteket kivéve – a Médiatanács
összes tagja szavazatának egyszerű többségével hozza.
6.3. A Médiatanács döntéshozatala nyílt szavazással történik.
6.4. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
6.5. A Médiatanács szavazásnál kisebbségben maradt tagja, illetve Elnöke az ülésen megvitatott eltérő álláspontját,
indokaival együtt különvélemény formájában írásba foglalhatja, amelyet az ügy irataihoz, valamint
a jegyzőkönyvhöz – mellékletként – kell csatolni. A különvéleményt a döntéshozataltól számított három
munkanapon belül kell írásba foglalni. A különvélemény nyilvánossága a különvéleménnyel érintett döntés
nyilvánosságához igazodik.
6.6. Az írásba foglalt hatósági és nem hatósági döntést az Elnök vagy a 2.4. pont szerinti helyettese írja alá. A döntést
az aláírás mellett a Médiatanács hivatalos bélyegzőlenyomatával kell ellátni.
6.7. A hatósági döntéseket elektronikus úton való közlés esetén a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, így különösen
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
(E-ügyintézési törvény) szabályainak megfelelően elektronikus aláírással kell ellátni.
6.8. A Médiatanács döntéseinek nyilvánosságát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések határozzák meg. A Médiatanács
üléséről készült jegyzőkönyvben szereplő döntések kivonatát saját honlapján – a vonatkozó adatvédelmi szabályok
figyelembevételével – közzéteszi.
6.9. A Médiatanács a döntéshozatal általános szabályai szerint az ülésén nem nyilvános, belső döntést hozhat,
így különösen a Médiatanács működését érintő ügyekben, feladatkiosztásról, egyes vizsgálatok elrendeléséről.

7. A Médiatanács döntései végrehajtásának ellenőrzése
A Hivatal és az Alap szervezeti egységeinek vezetői folyamatosan figyelemmel kísérik a Médiatanács döntéseinek
végrehajtását. A döntések határidőben történő végrehajtása érdekében tett intézkedések megtételéről a Titkárság
nyilvántartást vezet, azokat folyamatosan ellenőrzi, és eredményéről rendszeresen beszámol a Médiatanácsnak.

8. Záró rendelkezések
A Médiatanács ügyrendje a Magyar Közlönyben történő közzétételt követő napon lép hatályba.
Budapest, 2020. március 17.
		
		

Dr. Karas Monika s. k.,
elnök
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