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III. Kormányrendeletek

A Kormány 230/2013. (VI. 28.) Korm. rendelete
Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya 
és a Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság 
között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló 
Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a  Horvát Köztársaság Kormánya között 
a  Magyar Köztársaság Kormánya és a  Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a  Magyar Köztársaság 
és a  Horvát Köztársaság között a  közúti, a  vasúti és a  vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény 
végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) kötelező 
hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:
„M E G Á L L A P O D Á S
Magyarország Kormánya és
a Horvát Köztársaság Kormánya között
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar 
Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről 
szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról
Magyarország Kormánya és a  Horvát Köztársaság Kormánya (a  továbbiakban: Szerződő Felek) attól a  szándéktól 
vezérelve, hogy a  Magyar Köztársaság Kormánya és a  Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a  Magyar 
Köztársaság és a  Horvát Köztársaság között a  közúti, a  vasúti és a  vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló 
Egyezmény végrehajtásáról szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. napján aláírt és 2009. május 25-én módosított 
Megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) egyes rendelkezéseit módosítsák annak érdekében, hogy közös 
határforgalom-ellenőrzést hajtsanak végre a magyar-horvát államhatáron, az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
A Megállapodás címében, preambulumában, 15. Cikk (3)  bekezdésében, 16. Cikk (3)  bekezdésében és 20. Cikk 
(1)  bekezdésének második mondatában, továbbá a  Megállapodás Mellékletében „a Magyar Köztársaság” kifejezés 
helyébe a „Magyarország” kifejezés lép.

2. cikk
A Megállapodás 2. Cikke az alábbi új (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  Szerződő Felek minden szükséges feltételt biztosítanak a  közös határforgalom-ellenőrzés végrehajtásához, 
különösen az alábbiakat:
– a kijelölt hivatali helyiségeket és a közös helyiségeket,
– az ellenőrző forgalmi sávokat és a kezelő fülkéket,
– a szolgálati parkolókat,
– az államhatártól a határátkelőhelyig vezető közutakat szolgálatba járás céljából.”

3. cikk
 (1) A  Megállapodás 6. Cikk (2), (3) és (4)  bekezdései törlésre kerülnek, ezzel egyidejűleg a  6. Cikk (5) és 

(6) bekezdéseinek számozása (2) és (3) bekezdésekre változik.
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 (2) A Megállapodás 6. Cikk új (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A  személyforgalom ellenőrzése a  Horvát Köztársaság államterületén, közösen történik. Goričan (Muracsány) 
határátkelőhelyen kihelyezett magyar határforgalom-ellenőrző szolgálati hely működik. Az áruforgalom ellenőrzése 
a Szerződő Felek államának területén külön-külön történik.”

4. cikk
A Megállapodás 8. Cikkének (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A  határforgalom ellenőrzése Magyarország államterületén, közösen történik. Berzence határátkelőhelyen 
kihelyezett horvát határforgalom-ellenőrző szolgálati hely működik.”

5. cikk
A Megállapodás 9. Cikke az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  technikai és infrastrukturális feltételek biztosítását követően Barcs határátkelőhelyen kihelyezett horvát 
határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül. A  Szerződő Felek diplomáciai úton egyeztetik azt az  időpontot, 
amelyet követően a határforgalom-ellenőrzés Magyarország államterületén közösen kerül végrehajtásra.”

6. cikk
A Megállapodás 10. Cikke az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  technikai és infrastrukturális feltételek biztosítását követően Drávaszabolcs határátkelőhelyen kihelyezett 
horvát határforgalom-ellenőrző szolgálati hely létesül. A  Szerződő Felek diplomáciai úton egyeztetik azt 
az  időpontot, amelyet követően a  határforgalom-ellenőrzés Magyarország államterületén közösen kerül 
végrehajtásra.”

7. cikk
A Megállapodás 11. Cikkének (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) A  határforgalom ellenőrzése Magyarország államterületén, közösen történik. Beremend határátkelőhelyen 
kihelyezett horvát határforgalom-ellenőrző szolgálati hely működik.”

8. cikk
A Megállapodás 12. Cikkének (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A  határforgalom ellenőrzése Magyarország államterületén, közösen történik. Udvar határátkelőhelyen 
kihelyezett horvát határforgalom-ellenőrző szolgálati hely működik.”

9. cikk
A Megállapodás 18. Cikkének (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A  Szerződő Felek szolgálati személyei a  nemzetközi vízi határforgalom ellenőrzését a  Duna folyamon 
külön-külön, a Dráva folyamon közösen végzik.”

10. cikk
 (1) A jelen Megállapodás azon utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő tizedik napon lép hatályba, amelyben 

a  Szerződő Felek írásban értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a  hatálybalépéshez szükséges belső jogi 
előírásaiknak.

 (2) A  jelen Megállapodást a  Horvát Köztársaságnak az  Európai Unióhoz történő csatlakozásának időpontjától kezdve 
ideiglenesen alkalmazni kell.

Készült Zágrábban, 2013. június 25. napján, két eredeti példányban, magyar, horvát és angol nyelven, valamennyi 
szöveg egyaránt hiteles. A jelen Megállapodás értelmezésével kapcsolatos eltérések esetén az angol nyelvű szöveg 
az irányadó.

(Aláírások)
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P R O T O C O L
between
the Government of Hungary
and
the Government of the Republic of Croatia
of amendments to the Protocol
between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Croatia 
on the implementation of the Agreement between the Republic of Hungary and the Republic of Croatia 
on road, railway and water traffic border control
The Government of Hungary and the Government of the Republic of Croatia (hereinafter: Contracting Parties), with 
an aim to amend certain provisions of the Protocol between the Government of the Republic of Hungary and the 
Government of the Republic of Croatia on the implementation of the Agreement between the Republic of Hungary 
and the Republic of Croatia on road, railway and water traffic border control, signed in Budapest on 29 September 
2003, as amended on 25 May 2009 (hereinafter: the Protocol) in order to carry out common border control at the 
Hungarian–Croatian state border, have agreed as follows:

Article 1
In the title, preamble, paragraph (3) of Article 15, paragraph (3) of Article 16 and the second sentence of paragraph 
(1) of Article 20 as well as in the Attachment of the Protocol the words “the Republic of Hungary” shall be replaced 
by the word “Hungary”.

Article 2
The following new paragraph (2) shall be inserted in Article 2 of the Protocol:
“(2) The Contracting Parties shall provide all necessary conditions for carrying common border control notably the 
following:
– the assigned official objects and the common objects,
– the control traffic lanes and control cabins,
– duty parking lots,
– public roads leading from the state border to the border crossing point for the purpose of going on duty.”

Article 3
 (1) Paragraphs (2), (3) and (4) of Article 6 of the Protocol shall be deleted, at the same time paragraphs (5) and (6) are 

renumbered to become paragraphs (2) and (3) of Article 6.
 (2) The new paragraph (3) of Article 6 of the Protocol is amended to read:

“(3) The border control of passenger traffic shall be carried out commonly at the state territory of the Republic of 
Croatia. An outplaced Hungarian border control post shall be operating at Goričan (Muracsány) border crossing 
point. The border control of goods traffic shall be carried out separately at the state territory of the Contracting 
Parties.“

Article 4
Paragraph (3) of Article 8 of the Protocol is amended to read:
“(3) The border control of traffic shall be carried out commonly at the state territory of Hungary. An outplaced 
Croatian border control post shall be operating at Berzence border crossing point.“

Article 5
The following new paragraph (4) shall be inserted in Article 9 of the Protocol:
“(4) Upon ensuring of the technical and infrastructural conditions, an outplaced Croatian border control post shall 
be established at Barcs border crossing point. The Contracting Parties shall agree upon the said date after which the 
border control of traffic shall be carried out commonly at the state territory of Hungary.”
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Article 6
The following new paragraph (4) shall be inserted in Article 10 of the Protocol:
“(4) Upon ensuring of the technical and infrastructural conditions, an outplaced Croatian border control post shall 
be established at Drávaszabolcs border crossing point. The Contracting Parties shall agree upon the said date after 
which the border control of traffic shall be carried out commonly at the state territory of Hungary.”

Article 7
Paragraph (4) of Article 11 of the Protocol is amended to read:
“(4) The border control of traffic shall be carried out commonly at the state territory of Hungary. An outplaced 
Croatian border control post shall be operating at Beremend border crossing point.”

Article 8
Paragraph (3) of Article 12 of the Protocol is amended to read:
“(3) The border control of traffic shall be carried out commonly at the state territory of the Hungary. An outplaced 
Croatian border control post shall be operating at Udvar road border crossing point.“

Article 9
Paragraph (1) of Article 18 of the Protocol is amended to read:
„(1) The border control of international water traffic shall be carried out by the officials of the Contracting Parties 
separately at the river Danube and commonly at the river Drava.”

Article 10
 (1) This Protocol shall enter into force on the tenth day following the date of receipt of the latter of the notification 

by which the Contracting Parties notify each other, through diplomatic channels, about the fulfilment of the 
requirements of their domestic law for its entry into force.

 (2) This Protocol shall be provisionally applied from the date of the accession of the Republic of Croatia to the European 
Union.

Done at Zagreb on 25th June 2013, in two originals, each in the Hungarian, Croatian and English languages, all texts 
being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

(Signatures)”

4. §  A Kormány jóváhagyja a  Megállapodásnak a  10.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott időponttól kezdődően 
történő ideiglenes alkalmazását.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A 4. § a Megállapodás 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.
 (4) A  Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, valamint a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott időpontok 

naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a  Magyar Közlönyben 
haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

 (5) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.
 (6) A Megállapodásnak a 337/2004. (XII. 18.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát 

Köztársaság Kormánya között létrejött, a  Magyar Köztársaság és a  Horvát Köztársaság között a  közúti, a  vasúti és 
a  vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. 
napján aláírt Megállapodással, valamint a  111/2009. (V. 27.) Korm. rendelettel kihirdetett, a  Magyar Köztársaság 
Kormánya és a  Horvát Köztársaság Kormánya között, a  Magyar Köztársaság Kormánya és a  Horvát Köztársaság 
Kormánya között a  Magyar Köztársaság és a  Horvát Köztársaság között a  közúti, a  vasúti és a  vízi határforgalom 
ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodással egységes 
szerkezetbe foglalt szövegének a  Nemzeti Jogszabálytárban történő, a  Megállapodás hatálybalépését követő 
haladéktalan közzétételéről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 231/2013. (VI. 28.) Korm. rendelete
a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szervezeti tagok saját adománygyűjtő vonalainak működtetése a  3.  § (1)  bekezdése szerinti megállapodás 
alapján a veszélyhelyzet kihirdetésekor felfüggesztésre kerül. A  felfüggesztés a veszélyhelyzet megszűnéséig vagy 
a Tanács döntése alapján a veszélyhelyzet megszűnését megelőző időpontig tart.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 29/2013. (VI. 28.) BM rendelete
a menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés e) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93.  § (3)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)  
Korm. rendelet 37. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) menekültügyi őrzött befogadó központ: a  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által fenntartott, 

a menekültügyi őrizet (a továbbiakban: őrizet) végrehajtására szolgáló intézmény;
b) lakótér: az őrizettel érintett, menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő külföldi (a továbbiakban: 

elismerését kérő) elhelyezésére, biztonságos őrzésére szolgáló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas 
épület vagy épületrész, amely magában foglalja a  lakóhelyiséget, az  étkezésre, a  szabadidő eltöltésére 
alkalmas közösségi, mosdó-, zuhanyozó-, WC-, valamint az elkülönítő helyiségeket;

c) rendkívüli esemény: az  őrizetet érintő természeti katasztrófa, továbbá minden olyan esemény, tevékenység 
vagy mulasztás, amely az  elismerését kérő, az  elismerését kérő őrzéséért, kíséréséért, szállításáért és 
ellátásáért, valamint az  e  feladatokat végrehajtó állomány irányításáért felelős személyek és az  ellenőrző 
személyek életét, testi épségét, egészségét, a  menekültügyi őrzött befogadó központ rendjét sérti vagy 
súlyosan veszélyezteti, így különösen
ca) az  elismerését kérő által a  menekültügyi őrzött befogadó központban elkövetett bűncselekmény, 

szökés, vagy ezek kísérlete,
cb) a menekültügyi őrzött befogadó központ munkatársainak jogszerű eljárásával szembeni csoportos 

ellenszegülés,
cc) a menekültügyi őrzött befogadó központ rendjének csoportos megzavarása,
cd) az  elismerését kérő öngyilkossági kísérlete vagy szándékos egészségkárosítása, avagy halála, 

valamint
ce) az elismerését kérő sérelmére elkövetett bűncselekmény.

2. Az őrizet végrehajtásának szabályai

2. §  A befogadáskor az  elismerését kérőt szállító, az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 
(a  továbbiakban: Rendőrség) a  menekültügyi őrzött befogadó központ részére átadja a  menekültügyi hatóság 
által átadott iratokat és tárgyakat, így különösen az  elismerését kérő jegyzék szerinti értéktárgyait és készpénzét, 
az  értéktárgyairól és pénzéről készített jegyzék másolatát, továbbá – ha az  elismerését kérőn külsérelmi nyom 
található –, az  annak megállapítására szolgáló orvosi látleletet (a  továbbiakban: látlelet), abban az  esetben, ha 
a látlelet felvételére az idegenrendészeti eljárás során került sor.

3. § (1) Az  elismerését kérő csak előzetes orvosi vizsgálat után, a  vizsgálatot végző orvos írásbeli egyetértése alapján 
helyezhető el közösségben.

 (2) Nem helyezhető el közösségben az az elismerését kérő, aki fertőző beteg vagy kórokozó-hordozó. A fertőző beteg 
vagy kórokozó-hordozó elismerését kérőt a többi elismerését kérőtől el kell különíteni és haladéktalanul értesíteni 
kell a menekültügyi őrzött befogadó központ helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 
intézetét.
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 (3) Ha az  elismerését kérő egészségi állapota miatt nem helyezhető el menekültügyi őrzött befogadó központban, 
haladéktalanul egészségügyi intézménybe kell szállítani. A 2. § szerinti látlelet másolatát át kell adni az egészségügyi 
intézménynek.

 (4) A  származási országában vagy azon kívül kínzást, nemi erőszakot vagy egyéb erőszakos cselekményeket 
elszenvedett különleges bánásmódot igénylő elismerését kérőnek a  befogadáshoz szükséges vizsgálatot végző 
orvos véleménye alapján biztosítani kell az  említett cselekményekkel okozott sérülések megfelelő szakorvosi 
kezelését.

 (5) Ha a különleges bánásmódot igénylő elismerését kérő egyéni helyzetére tekintettel indokolt, a menekültügyi őrzött 
befogadó központon belül elkülönített elhelyezést kell számára biztosítani.

 (6) A  kínzást, nemi erőszakot vagy a  pszichikai, a  fizikai vagy a  szexuális erőszak más súlyos formáját elszenvedett 
elismerését kérő megfelelő rehabilitációs, szükség esetén mentálhigiénés ellátása és szaktanácsadása érdekében 
a menekültügyi őrzött befogadó központban egészségügyi ellátást végző orvos, illetve pszichiáter írásbeli javaslata 
alapján a  menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője haladéktalanul értesíti az  illetékes egészségügyi 
intézményt.

 (7) A  család egységének fenntartását a  különleges bánásmódot igénylő személy elkülönített elhelyezése során is 
biztosítani kell. A  menekültügyi őrzött befogadó központba történő befogadás során elsődlegesen a  kiskorú 
mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartásával kell eljárni.

 (8) A családok, illetve házastársak számára a családi együttélés alapvető feltételeinek megfelelő elkülönített lakóteret 
kell biztosítani.

4. § (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott orvosi vizsgálatnak ki kell terjednie
a) az elismerését kérő testsúlyának megállapítására,
b) az  elismerését kérőn lévő külsérelmi nyomok megállapítására vagy annak megállapítására, hogy 

az elismerését kérőn külsérelmi nyomok nem találhatók, valamint
c) a külsérelmi nyomok okára.

 (2) Ha az  elismerését kérőn külsérelmi nyomok találhatók, ennek tényét a  menekültügyi őrzött befogadó központ 
vezetője jegyzőkönyvben rögzíti, valamint az  elismerését kérő számára biztosítja a  keletkezés okáról és 
körülményeiről történő nyilatkozattétel lehetőségét. A  nyilatkozatot, illetve a  nyilatkozattételtől való elállást 
a  menekültügyi őrzött befogadó központ vezetőjének jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A  jegyzőkönyvet két tanú 
jelenlétében kell az elismerését kérőnek és a menekültügyi őrzött befogadó központ vezetőjének aláírnia.

 (3) A  látleletet, valamint a  (2)  bekezdésben meghatározott jegyzőkönyvet a  menekültügyi őrzött befogadó központ 
törvényességi felügyeletét ellátó ügyésznek haladéktalanul meg kell küldeni.

5. § (1) Az  elismerését kérőt befogadásakor a  menekültügyi őrzött befogadó központ napirendjéről, a  jogairól és 
kötelezettségeiről, a  vele szemben alkalmazható kényszerítő eszközök alkalmazásának lehetőségéről, valamint 
a jogorvoslati jogáról anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven tájékoztatni kell. A tájékoztatás átvételét, illetve 
a szóbeli tájékoztatás megtörténtéről szóló jegyzőkönyvet az elismerését kérő saját kezűleg aláírja, írástudatlansága 
esetén kézjegyével látja el. Írástudatlan elismerését kérő szóbeli tájékoztatása két tanú jelenlétében történhet. 
A tanúk a jegyzőkönyvet saját kezűleg aláírják.

 (2) A menedékkérőt a befogadás napján el kell látni étkezési, tisztasági és ágyfelszereléssel, valamint ágyneművel.
 (3) Az  elhelyezéskor az  elismerését kérő számára ki kell jelölni a  lakóhelyiséget, a  külön fekvőhelyet, valamint 

a birtokában tartható tárgyak elhelyezésére szolgáló tároló eszközt.

6. § (1) A  menekültügyi őrzött befogadó központ rendjének fenntartása érdekében a  menekültügyi őrzött befogadó 
központ vezetője által meghatározott napirendet – az országos rendőrfőkapitány egyetértésével – a Bevándorlási 
és Állampolgársági Hivatal főigazgatója hagyja jóvá. Ettől eltérni csak rendkívüli esemény bekövetkezése esetén 
a menekültügyi őrzött befogadó központ vezetőjének utasítására lehet.

 (2) A  napirendben meg kell határozni a  menekültügyi őrzött befogadó központ sajátosságaira figyelemmel a  jogok 
gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének rendjét, így különösen
a) az éjszakai pihenőidő idejét,
b) az étkezések idejét,
c) az orvosi rendelés idejét,
d) a távbeszélő és az internet-szolgáltatás használatának időtartamát,
e) a látogatás idejét,
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f ) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ügyfélfogadási rendjét,
g) a kifogás, kérés, panasz, közérdekű bejelentés előterjesztésének rendjét,
h) a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket, valamint
i) a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat.

7. § (1) Az elismerését kérő – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – a lakótérben található helyiségeket az őrizet 
időtartama alatt, a  napirendben foglaltak szerint szabadon használhatja és a  menekültügyi őrzött befogadó 
központ erre kijelölt részein korlátozás nélkül mozoghat. A  WC-helyiségekhez való korlátozásmentes hozzáférést 
az elismerését kérő részére napszaktól függetlenül biztosítani szükséges.

 (2) Az elismerését kérő köteles a számára kijelölt lakóhelyiségben tartózkodni,
a) ha a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényben (a  továbbiakban: Tv.) meghatározott módon 

tudomására hozott jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztatás ellenére kötelezettségeit lényegesen 
megszegte,

b) a rendkívüli esemény bekövetkezése esetén, a rendkívüli esemény elhárításának időtartama alatt, valamint
c) az éjszakai pihenőidő alatt.

 (3) Ha az  elismerését kérő a  menekültügyi őrzött befogadó központ rendjének megszegésével saját és mások testi 
épségét veszélyezteti, az  egészségügyi szakszemélyzet előzetes véleményének figyelembevételével – a  szükséges 
ideig, de legfeljebb 24 óra időtartamra – a  menekültügyi őrzött befogadó központ elkülönítő helyiségében 
helyezhető el (a  továbbiakban: elkülönítés). Az  elkülönítés indokáról az  elismerését kérőt anyanyelvén vagy 
az  általa értett nyelven haladéktalanul tájékoztatni kell. Az  elkülönítés időtartama alatt a  menekültügyi őrzött 
befogadó központ egészségügyi szakszemélyzete az  elismerését kérő egészségi állapotát folyamatosan ellenőrzi. 
Ha az  intézkedés alapjául szolgáló körülmény megszűnt, az  elismerését kérőt az  orvosi vizsgálatot követően 
a közösségbe visszahelyezik.

 (4) A  rendkívüli esemény, illetve a  (2)–(3)  bekezdésben meghatározott események miatti korlátozó intézkedéseket 
azonnal meg kell szüntetni, ha az intézkedés alapjául szolgáló körülmények megszűntek.

8. §  Az elismerésüket kérők elkülönített elhelyezését szolgáló lakóhelyiségen kívül lévő közösségi és étkezésre szolgáló 
helyiséget, valamint a  szabadlevegőn tartózkodás céljából kialakított udvart az  elismerésüket kérők nemüktől 
függetlenül egy időben használhatják, a szociális munkások által szervezett közösségi programokon részt vehetnek.

9. § (1) Az  elismerését kérő részére naponta háromszori – 14 éven aluli elismerését kérő esetében ötszöri – étkezést kell 
biztosítani.

 (2) Az elismerését kérő részére naponta legalább 10 900 joule energiatartalmú élelmet kell biztosítani. Az élelmezésnél 
az  elismerését kérő egészségi állapotát, korát, és vallásának étkezési előírásait figyelembe kell venni. Terhes és 
kisgyermekes anyának, valamint kiskorúnak naponta tejterméket és gyümölcsöt, illetve – ha az egészségügyi okból 
indokolt – ezekkel egyenértékű más élelmiszert kell biztosítani.

10. § (1) Az elismerését kérő ellenőrzés nélkül tarthat kapcsolatot
a) a meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve a részére kirendelt ügygondnokkal,
b) a jogi segítővel,
c) az olyan civil szervezet képviselőjével, amelynek alapszabályában vagy alapító okiratában a szervezet céljai 

között az emberi jogok védelme szerepel,
d) a  kínzás és az  embertelen vagy megalázó bánásmód megelőzésére alakult Európa Tanácsi bizottság, 

az  Egyesült Nemzetek Szervezete és az  Európa Tanács emberi jogok védelmére feljogosított szervezetei 
e célból kiküldött tagjával,

e) a  magyar jogszabályok által az  emberi jogok védelmére feljogosított szervezet, illetve a  mozgásszabadság 
korlátozásának ellenőrzésére jogosult hatóság vagy szervezet tagjával,

f ) – saját kezdeményezésére – a  hazája Magyarországon akkreditált diplomáciai képviselőjével, konzuli 
tisztségviselőjével, vagy ennek hiányában olyan állam képviselőjével, amely érdekei képviseletét ellátja, 
valamint

g) – vallásgyakorlás céljából – az egyház (felekezet) képviselőjével.
 (2) Az elismerését kérő és hozzátartozója, valamint az (1) bekezdésben meghatározottaktól különböző más személyek 

közötti kapcsolattartást (a továbbiakban: látogató fogadása) előzetes egyeztetés szerinti időpontban kell biztosítani. 
A látogatás gyakorisága nem korlátozható.
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 (3) Az  elismerését kérő – ha ez  a  menekültügyi őrzött befogadó központ rendjét, biztonságát nem veszélyezteti – 
a menekültügyi őrzött befogadó központ vezetőjének engedélyével egyidejűleg több látogatót is fogadhat.

 (4) Látogató fogadására
a) munkanapon a hivatali munkaidőben, vagy
b) munkaszüneti napon a hivatali munkaidőnek megfelelő időben
kerülhet sor.

11. §  A távbeszélőn történő kapcsolattartásra csak a menekültügyi őrzött befogadó központ által biztosított készüléken, 
az  elismerését kérő költségére kerülhet sor. A  távbeszélőn történő beszélgetés időbeli korlátozása kizárólag 
a  menekültügyi őrzött befogadó központ biztonságának, illetve az  őrizet végrehajtásának veszélyeztetése esetén, 
vagy a pihenőidő alatt lehetséges.

12. § (1) Az  elismerését kérő kapcsolattartása levelezés útján is gyakorolható. A  levelezés gyakorisága nem korlátozható. 
A levelezés költsége az elismerését kérőt terheli.

 (2) Az  elismerését kérő saját költségén csomagot fogadhat, amely ruhaneműt, tisztasági szert, dohányárut, könyvet, 
sajtóterméket, íróeszközt, írólapot, továbbá nem romlandó élelmiszert tartalmazhat. A csomagfogadás gyakorisága 
nem korlátozható.

 (3) Az elismerését kérő saját költségén csomagot küldhet. A csomagküldés gyakorisága nem korlátozható.
 (4) Az  elismerését kérő levelezése, valamint csomagjának tartalma kizárólag biztonsági, illetve közegészségügyi 

okból ellenőrizhető. Az  ellenőrzés a  küldeményben elhelyezett szövegre nem terjedhet ki. Az  ellenőrzés tényét 
az elismerését kérővel közölni kell, a csomag átvizsgálását az elismerését kérő jelenlétében kell végrehajtani.

 (5) Ha az  ellenőrzött levél vagy csomag a  menekültügyi őrzött befogadó központ biztonságát, illetve az  őrizet 
végrehajtását veszélyezteti, és a  veszélyeztető jelleg nem szüntethető meg, a  levél vagy a  csomag nem 
továbbítható. A levél vagy csomag továbbításának megtagadását az elismerését kérővel közölni kell.

 (6) Az  őrizet végrehajtásának ellenőrzésére jogosult hatósághoz címzett, az  őrizet végrehajtásával kapcsolatos 
kifogást, kérést, panaszt, közérdekű bejelentést tartalmazó levelet, illetve az emberi jogok védelmét ellátó – a 10. § 
(1) bekezdés c)–e) pontjában meghatározott – szervezethez címzett levelet soron kívül kell továbbítani. Az egyéb 
levél továbbításáról két munkanapon belül kell gondoskodni, illetve az  elismerését kérőnek érkezett levelet két 
munkanapon belül kell kézbesíteni.

13. § (1) Az  elismerését kérő a  Tv. 31/G.  §-ában foglaltakon kívül szóban vagy írásban panaszt terjeszthet elő az  őrizet 
végrehajtása során alkalmazott intézkedés, illetve az  intézkedés elmulasztása miatt is. A  szóban előterjesztett 
panaszt jegyzőkönyvbe kell foglalni. Ha a panasz kivizsgálása indokolja, a panaszost kérelmére meg kell hallgatni. 
A  panasznak a  sérelmezett intézkedés végrehajtására nincs halasztó hatálya. Az  elismerését kérő az  őrizet 
végrehajtásának körülményeire vonatkozóan és az e rendeletben meghatározott esetekben kérelmet terjeszthet elő.

 (2) Az  elismerését kérő panaszát, kérelmét a  menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője – a  (3)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – nyolc napon belül kivizsgálja, melynek eredményeként a  döntéséről vagy a  megtett 
intézkedésről írásban tájékoztatja a  panaszost. Az  elismerését kérő a  döntés közlésétől vagy az  intézkedéstől 
számított nyolc napon belül a  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatójához fordulhat, aki az  ügyben 
tizenöt napon belül dönt.

 (3) Ha az  elismerését kérő panasza bántalmazásra vagy embertelen, megalázó bánásmódra utal, a  panaszt 
a  menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője köteles haladéktalanul, de legkésőbb a  panasz benyújtásától 
számított öt napon belül a  menekültügyi őrzött befogadó központ törvényességi felügyeletét ellátó ügyészhez 
továbbítani.

 (4) A panaszokról és a kérelmekről sorszámozott nyilvántartás készül, amely tartalmazza a megtett intézkedést is.
 (5) A  beadványok benyújtására lezárt gyűjtődobozt kell rendszeresíteni, amelyet az  elismerésüket kérők számára 

hozzáférhető helyen kell elhelyezni, és amelyet a  menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője minden 
munkanap ürít.

 (6) A panasz, illetve a kérelem tárgyában hozott döntést az elismerését kérővel közölni kell.

14. § (1) Az  elismerését kérő az  őrizet végrehajtásával kapcsolatos ügyben közvetlenül fordulhat a  menekültügyi őrzött 
befogadó központ törvényességi felügyeletét ellátó ügyészhez, és kérheti az ügyész általi meghallgatását.

 (2) Az elismerését kérő az őrizet végrehajtásával kapcsolatos ügyben közvetlenül fordulhat
a) az alapvető jogok biztosához, valamint



62734 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 109. szám 

b) az emberi jogok védelmét ellátó – a 10. § (1) bekezdés c)–e) pontjában meghatározott – szervezethez.
 (3) Az  elismerését kérő jogorvoslati jogának érvényesüléséről a  menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője 

gondoskodik.

15. § (1) Az  elismerését kérőnek az  őrizet végrehajtásával összefüggő jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez 
szükséges tolmácsolás és fordítás költsége a menekültügyi őrzött befogadó központot terheli.

 (2) Ha az  elismerését kérő az  őrizet végrehajtásával össze nem függő ügyben tolmács közreműködését igényli, 
a tolmácsot az elismerését kérő költségére kell biztosítani.

16. § (1) Az  elismerését kérő számára a  megfelelő személyi felszerelési tárgyakat, szükség szerint az  évszaknak megfelelő 
ruházatot, a  tisztálkodáshoz, valamint a  lakóhelyiség tisztaságának fenntartásához szükséges eszközöket 
a menekültügyi őrzött befogadó központ biztosítja. Az elismerését kérő a ruházata megóvásáról, tisztán tartásáról, 
valamint az  általa használt lakóhelyiség tisztán tartásáról maga gondoskodik, az  ehhez szükséges feltételeket 
a menekültügyi őrzött befogadó központ biztosítja.

 (2) Kiskorú elismerését kérő számára az  életkorának megfelelő speciális higiéniai eszközöket kell biztosítani. 
A tisztálkodáshoz szükséges – kiskorú elismerését kérő esetében a speciális – higiéniai eszközöket szükség szerint, 
de legalább havonta pótolni kell.

 (3) Az elismerését kérő birtokában tartható tárgyak körét az 1. melléklet tartalmazza.

17. § (1) Az elismerését kérő a személyes használati tárgyain túlmenően nem romlandó élelmiszert, továbbá az orvos által 
engedélyezett gyógyszereket tarthat magánál.

 (2) Az elismerését kérő nem tarthat magánál a menekültügyi őrzött befogadó központ biztonságára, rendjére, illetve 
a saját vagy mások életére, testi épségére veszélyes tárgyakat, anyagokat. A szabályok megtartását a menekültügyi 
őrzött befogadó központ vezetője ellenőrizheti.

 (3) A menekültügyi őrzött befogadó központ az elismerését kérőnél tartható személyes használati tárgyak mennyiségét 
az elhelyezés körülményeitől függően korlátozhatja. A korlátozás alá eső tárgyakat a menekültügyi őrzött befogadó 
központ letétként kezeli.

 (4) Letétbe kell venni az elismerését kérőnél lévő értéktárgyakat, továbbá a személyazonosságot igazoló okmányokat is. 
Az elismerését kérőnél lévő fizetőeszközt letétbe kell venni.

 (5) Az elismerését kérő kártérítési felelősségét megalapozó jogerős és végrehajtható döntés alapján a kár megtérítésére 
a letétbe vett fizetőeszköz visszatartható.

 (6) Az elismerését kérő a tulajdonát képező pénzletétjéről és a pénzintézethez átutalt fizetőeszközének felhasználásáról 
szabadon rendelkezik.

 (7) Az elismerését kérő saját költségére – a menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője által meghatározott időben 
és módon – a menekültügyi őrzött befogadó központ területén engedéllyel használható terméket, így különösen 
élelmiszert, tisztálkodási eszközt, levelezésre szolgáló cikkeket, illetve telefonkártyát vásárolhat.

18. § (1) Az  elismerését kérő a  menekültügyi őrzött befogadó központ erre a  célra kijelölt területén a  közművelődési, 
illetve a  sportolási lehetőségeket, valamint a  könyvtárat szabadon használhatja, továbbá rádióműsort hallgathat, 
a televízió műsorát nézheti.

 (2) A  menekültügyi őrzött befogadó központban családjával tartózkodó kiskorú elismerését kérő számára biztosítani 
kell a  korának és fejlettségének megfelelő oktatási és szabadidős tevékenységhez szükséges feltételeket, illetve 
eszközöket, így különösen játszószoba használatát, gyermekpedagógus vagy speciálisan képzett szociális gondozó 
által nyújtott foglalkoztatást. A  tanköteles kiskorú fejlettségi szintjének megfelelő oktatás biztosítása érdekében 
a  menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője haladéktalanul megkeresi a  Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központnak a menekültügyi őrzött befogadó központ helye szerint illetékes tankerületét.

 (3) Az  elismerését kérő az  általa használt helyiségek tisztán tartásában való közreműködés kivételével más munkára 
nem kötelezhető.

19. §  Az őrizet során a menekült-ellátási feladatokat a menekültügyi őrzött befogadó központ szociális munkásai látják el, 
amely tevékenysége keretében a szociális munkás
a) elvégzi az újonnan érkezők regisztrációját, a nyilvántartást folyamatosan vezeti,
b) szükség szerint egyéni esetkezelést biztosít,
c) szervezi a szabadidő hasznos eltöltését lehetővé tevő közösségi programokat,
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d) ellátja a szabad felhasználású havi költőpénz folyósításával kapcsolatosan rá háruló feladatokat,
e) közreműködik a befogadás anyagi feltételei keretében nyújtott ellátások biztosításában,
f ) gyermek veszélyeztetése esetén azonnali jelzéssel él a gyermekjóléti szolgálat felé,
g) gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok észlelése, illetve 

gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén a  gyámhivatal eljárását 
kezdeményezi,

h) intézkedik az őrizetbe vett gyermek köznevelési intézménybe történő beíratása iránt,
i) szükség szerint közreműködik az  elismerését kérő egészségügyi ellátásának szervezésében, figyelemmel 

követi az elismerésüket kérők egészségi állapotát, szükség esetén a háziorvos felé jelzéssel él,
j) segítséget nyújt az elismerését kérő hatósági ügyeinek intézésében, szükség esetén segíti a kapcsolattartást, 

valamint
k) közreműködik a konfliktusok megelőzésében, a kialakult konfliktus rendezésében.

20. § (1) Ha az elismerését kérő Magyarország területén házasságot kíván kötni, részt kíván venni hozzátartozója temetésén 
vagy esküvői szertartásán, avagy súlyosan beteg hozzátartozóját kívánja meglátogatni, az  erre irányuló kérelmét 
a menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője haladéktalanul továbbítja a menekültügyi hatósághoz.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott eseményen való részvételt a  várható helyszín és időtartam megjelölésével 
– a  menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője véleményének figyelembevételével – az  őrizetet elrendelő 
menekültügyi hatóság engedélyezi. Az eseményen való részvétel ideje alatt az őrzést a Rendőrség biztosítja.

 (3) A  befogadó központ vezetőjének felkérésére a  Rendőrség – az  elismerését kérő költségére – gondoskodik annak 
szállításáról, kíséréséről, illetve őrzéséről.

21. § (1) A menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője – az elismerését kérő kérelmére – a napirendben foglaltak szerint 
pénzfelvétel céljából engedélyezheti a menekültügyi őrzött befogadó központ elhagyását.

 (2) A  (1)  bekezdésben meghatározott esetben a  menekültügyi őrzött befogadó központ vezetőjének felkérésére 
a Rendőrség – az elismerését kérő költségére – gondoskodik annak szállításáról, kíséréséről, illetve őrzéséről.

22. § (1) Ha az  elismerését kérőt a  menekültügyi őrzött befogadó központban a  nyomozó hatóság vagy más hatóság 
meg kívánja hallgatni, a meghallgatást a menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője – előzetes egyeztetés 
alapján – engedélyezi.

 (2) Az elismerését kérőnek a nyomozó hatóság részére történő kiadásáról az őrizetet elrendelő menekültügyi hatóság 
a nyomozó hatóság indítványára dönt.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadás időtartama az őrizet időtartamába beleszámít.

23. § (1) Ha az őrizet foganatosításának tartama alatt
a) büntetőeljárás során elrendelt előzetes letartóztatás, kiszabott elzárás vagy szabadságvesztés,
b) kiadatási letartóztatás, ideiglenes kiadatási letartóztatás, átadási letartóztatás, ideiglenes átadási 

letartóztatás, vagy
c) szabálysértési eljárásban kiszabott elzárás, vagy pénzbírság átváltoztatása folytán kiszabott elzárás
végrehajtása érdekében értesítés érkezik, az  értesítés beérkezésének napján az  őrizetet meg kell szakítani, és 
erről az  őrizetet elrendelő menekültügyi hatóságot, továbbá az  őrizet meghosszabbításáról rendelkező bíróságot 
haladéktalanul értesíteni kell.

 (2) Az őrizet (1) bekezdésben meghatározott célból és időtartamra történő megszakítása az őrizet időtartamába nem 
számít bele. Az  őrizet foganatosítását a  megszakítás időtartamának lejártakor tovább kell folytatni, kivéve, ha 
a menekültügyi hatóság vagy a járásbíróság az őrizetet megszüntette.

24. §  Az elismerését kérő bíróságra történő szállítását, kísérését, illetve őrzését – a menekültügyi hatóság megkeresésére – 
a Rendőrség végzi.

25. § (1) Az  elismerését kérőnek az  őrizet végrehajtása helyéről történő rendkívüli eseménynek minősülő eltávozásáról 
a  menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője haladéktalanul értesíti az  őrizetet elrendelő menekültügyi 
hatóságot.
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 (2) Az  elismerését kérőt érintő rendkívüli eseményt a  menekültügyi őrzött befogadó központ köteles – indokolt 
esetben a Rendőrség megkeresése útján – kivizsgálni és haladéktalanul jelenteni a menekültügyi őrzött befogadó 
központ törvényességi felügyeletét ellátó ügyésznek.

 (3) Az  elhunyt elismerését kérő temetése, hamvasztása csak a  hatósági boncolás megtörténte után, a  menekültügyi 
őrzött befogadó központ törvényességi felügyeletét ellátó ügyész hozzájáruló nyilatkozatának birtokában 
engedélyezhető.

 (4) Az  elismerését kérő haláláról a  menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője haladéktalanul értesíti 
a menekültügyi hatóságot.

26. § (1) Az  elismerését kérőnek a  járóbeteg-szakellátás keretében történő vizsgálatra, gyógykezelésre történő szállítását, 
valamint az  ennek időtartama alatt történő őrzését – a  menekültügyi őrzött befogadó központ megkeresésére – 
a Rendőrség végzi.

 (2) Ha az  elismerését kérő fekvőbeteg-intézeti ellátásra szorul, az  őrizetet elrendelő menekültügyi hatóság egyidejű 
értesítése mellett
a) a  sürgősségi ellátás céljából történő szállításról a  menekültügyi őrzött befogadó központ – az  Országos 

Mentőszolgálat útján – gondoskodik, mely esetben a Rendőrség biztosítja az őrzést;
b) a nem sürgősségi ellátás céljából történő szállításról a menekültügyi őrzött befogadó központ megkeresésére 

– indokolt esetben az Országos Mentőszolgálat útján – a Rendőrség gondoskodik.
 (3) A  fekvőbeteg-intézeti ellátás esetén az  elismerését kérő őrzését a  Rendőrség a  menekültügyi hatóság felkérése 

esetén biztosítja.
 (4) A menekültügyi őrzött befogadó központ egészségügyi szakasszisztens jelenlétét folyamatosan biztosítani köteles.
 (5) Az  őrizet végrehajtása során az  orvosi rendelésen közreműködő tolmácsot – az  orvos kérelme alapján – 

a menekültügyi őrzött befogadó központ biztosítja.

27. § (1) Az  elismerését kérőt az  őrizet időtartamának lejártakor, illetve az  őrizetet megszüntető jogerős határozatban 
meghatározott napon szabadítani kell.

 (2) Az őrizet megszűnésekor meg kell állapítani
a) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 26. §-a 

alá nem tartozó gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi ellátás költségét, valamint
b) az elismerését kérő által a menekültügyi őrzött befogadó központ fenntartójának szándékosan okozott kár 

összegét.
 (3) Az elismerését kérő által a menekültügyi őrzött befogadó központ fenntartójának szándékosan okozott kár, továbbá 

az  őrizet végrehajtásának ideje alatt a  menekültügyi őrzött befogadó központ fenntartójának felelősségi körében 
az elismerését kérőnek okozott kár megtérítése esetén az eljárást a 28–29. §-ban foglaltak szerint kell lefolytatni.

 (4) A 28–29. § előírásait kell alkalmazni abban az esetben is, ha a kár az elismerését kérő szállítása közben következett 
be.

 (5) Az őrizetből történő szabaduláskor
a) az elismerését kérővel az őt terhelő, illetve a számára megelőlegezett költségek tekintetében el kell számolni, 

valamint
b) az elismerését kérő letétben elhelyezett dolgait ki kell adni.

28. § (1) A kárigényt
a) az elismerését kérő az őt ért kár bekövetkezésétől számított három munkanapon belül,
b) a menekültügyi őrzött befogadó központ vagy a szállítást végző Rendőrség kárt észlelő tagja haladéktalanul
köteles bejelenteni a befogadó központ vezetője számára.

 (2) A szóban bejelentett kártérítési igényt jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
 (3) Az  elismerését kérő által szándékosan okozott kár megtérítése iránti igényt a  menekültügyi őrzött befogadó 

központ vezetője a kár bekövetkezésétől számított három munkanapon belül az elismerését kérővel írásban közli. 
Ha a kár okozásában több elismerését kérő vett részt, felelősségüket egy eljárásban kell elbírálni.

 (4) Az  elismerését kérő által szándékosan okozott kár, továbbá az  elismerését kérő szállítása során okozott kár 
megtérítése tárgyában az  eljárást a  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatója által kijelölt kárbiztos 
folytatja le.
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 (5) A  menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője az  elismerését kérő bejelentését, illetve az  elismerését kérővel 
szembeni igényét haladéktalanul továbbítja a  kijelölt kárbiztosnak. Az  eljárás azon a  napon indul, amelyen 
a kárigény bejelentése a kárbiztoshoz megérkezett.

 (6) Az  elismerését kérőt az  eljárás során meg kell hallgatni; amennyiben a  nyilatkozattételt az  elismerését kérő 
megtagadja, ezt az  iratokra fel kell jegyezni. A  kártérítési eljárás során a  legfontosabb eljárási cselekményeket, 
így különösen a kárigény bejelentését, a kár megfizetésére való felhívást, a bizonyítási eljárás során végrehajtott 
eljárási cselekményeket és a  határozatokat írásban kell rögzíteni, az  okirati bizonyítékokat a  kártérítési ügy 
irataihoz csatolni kell.

 (7) Az elismerését kérőt a kártérítési eljárásban meghatalmazottja képviselheti. Meghatalmazást csak ügyvédnek vagy 
olyan jogi képviseleti jogosultsággal rendelkező más személynek lehet adni, aki a 10. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint ellenőrzés nélküli kapcsolattartásra jogosult.

 (8) A meghatalmazott
a) jelen lehet az  elismerését kérő és a  tanú meghallgatásán, amelynek időpontjáról az  eljárási cselekmény 

napját megelőző nyolc munkanappal írásban értesíteni kell,
b) az ügy iratait megismerheti, továbbá
c) jogosult tanú meghallgatását, illetve egyéb bizonyíték beszerzését kezdeményezni.

 (9) A  kártérítési eljárás során az  elismerését kérő jogosult az  anyanyelvének vagy bármely más olyan nyelvnek 
a  használatára, amelyet megért és amelyen képes magát megértetni. Szükség esetén a  tolmács kirendeléséről 
a menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője gondoskodik.

29. § (1) A kártérítési eljárást a megindításától számított harminc napon belül le kell folytatni. Bonyolult megítélésű ügyben 
a  kárbiztos az  eljárást további harminc nappal meghosszabbíthatja, kivéve, ha az  elismerését kérő az  eljárás 
megindításától számított harminc napon belül szabadul.

 (2) A kárbiztos a kártérítés tárgyában határozattal dönt, amelynek tartalmaznia kell
a) a káresemény helyét, a kárbiztos nevét, az ügy számát,
b) az elismerését kérő természetes személyazonosító adatait,
c) a  kártérítés összegét, az  elismerését kérőt terhelő kártérítés esetén a  megfizetés alóli mentesítésre vagy 

részletfizetésre vonatkozó rendelkezést,
d) a harmincnapos teljesítési határidőt,
e) a jogorvoslati lehetőségre történő felhívást, valamint
f ) a határozat meghozatalának helyét, idejét, a kárbiztos aláírását és a bélyegzőlenyomatot.

 (3) A  határozatot a  jelen lévő elismerését kérő előtt szóban ki kell hirdetni, és az  elismerését kérővel, valamint 
meghatalmazottjával a  kihirdetést követő három munkanapon belül írásban is közölni kell. A  határozat ellen 
fellebbezésnek nincs helye. Az elismerését kérő, illetve meghatalmazottja az írásba foglalt határozat kézhezvételétől 
számított harminc napon belül keresettel fordulhat az  őrizet helye szerint illetékes bírósághoz. Ha az  elismerését 
kérő a  határozatot nem veszi át, azt a  kihirdetés napján közöltnek kell tekinteni. Az  írásbeli határozat átvételének 
megtagadását az iratra fel kell jegyezni.

 (4) Ha az  elismerését kérő és meghatalmazottja a  menekültügyi őrzött befogadó központ fenntartójának írásbeli 
nyilatkozatot tesz arról, hogy a  keresetindítási jogával nem él, és a  határozatot tudomásul veszi, a  teljesítési 
határidőt a nyilatkozat kézhezvételét követő naptól kell számítani. Ha az elismerését kérő, illetve meghatalmazottja 
nem tesz nyilatkozatot, de nem él keresettel, a  teljesítési határidő kezdő napja a  kereset benyújtására nyitva álló 
határidő leteltét követő nap.

 (5) Az elismerését kérő a kártérítési felelősségének megállapítása esetén a kár megtérítése alól részben vagy egészben 
mentesíthető, ha
a) a  kárt nem bűncselekmény elkövetésével, vagy nem vagyoni előny megszerzése érdekében okozta, avagy 

a  károkozás bűncselekmény elkövetése miatt következett be, de az  elismerését kérő jogai védelmében 
jogszerűen járt el, vagy

b) letéti pénzzel, jövedelemmel, illetve vagyonnal nem rendelkezik.
 (6) Ha a kártérítés az elismerését kérőtől nem hajtható be, a tartozást be nem hajtható követelésként el kell engedni. 

A kárt egészben vagy részben a befogadó központ fenntartója viseli, ha a be nem hajtható kártérítés elengedésére, 
illetve a teljes vagy részbeni megfizetés alóli mentesítésre került sor.

 (7) Az elismerését kérő javára jogerősen megítélt kártérítést a teljesítési határidőn belül az elismerését kérő letétjében 
kell elhelyezni. Ha az  elismerését kérő a  teljesítési határidő letelte előtt szabadul, a  jogerősen megítélt kártérítést  
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– az elismerését kérő választása szerint – szabadulásakor meg kell téríteni vagy az általa megjelölt személynek ki kell 
fizetni.

 (8) Ha az elismerését kérő a kártérítés tárgyában hozandó határozat meghozatala előtt szabadul, a kártérítési eljárást 
meg kell szüntetni. Ebben az  esetben az  elismerését kérő, illetve a  menekültügyi őrzött befogadó központ 
fenntartója a kártérítési igényét közvetlenül a bíróság előtt érvényesítheti.

3. A menekültügyi óvadék szabályai

30. §  A menekültügyi óvadék (a  továbbiakban: óvadék) összegét a  menekültügyi hatóság az  elismerését kérő személyi 
és vagyoni körülményeire tekintettel állapítja meg. Az  óvadék összege nem lehet kisebb 500 eurónál és nem 
haladhatja meg az 5000 eurót.

31. § (1) Az óvadékot a menekültügyi hatóságnál készpénzben, az óvadék elrendeléséről szóló döntés közlésével egyidejűleg 
kell letenni.

 (2) A készpénzben letett óvadékot euróban, vagy – az óvadék letételének napján a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 
hivatalos árfolyamon átszámított értékben – magyar forintban (HUF) vagy amerikai dollárban (USD) lehet letenni. 
A letett óvadékot a menekültügyi hatóság vezetője által kijelölt letétkezelő elkülönített letéti számlán kezeli. A letett 
óvadék után a menekültügyi hatóság kamatot nem fizet, őrzési díjat és kezelési költséget nem számít fel.

 (3) Ha az  elismerését kérővel szemben az  óvadék letételét megelőzően menekültügyi őrizetet rendeltek el, ezt 
követően azonban a menekültügyi hatóság a rendelkezésre állást óvadék letételével biztosítottnak látja és óvadék 
letételét rendeli el, az óvadék letételét követően a menekültügyi őrizetet azonnal meg kell szüntetni.

32. §  Az óvadék készpénzben történő megfizetése esetén a  három példányban kiállított átvételi elismervényen fel kell 
tüntetni
a) a befizetés jogcímét (menekültügyi óvadék),
b) az óvadék összegét számmal és betűvel,
c) az óvadék pénznemét,
d) az óvadék nyilvántartási tételszámát,
e) a befizetés időpontját,
f ) az óvadék letételét megállapító határozat számát,
g) az óvadékot letevő természetes személyazonosító adatait, továbbá
h) ha a  letevő nem azonos azzal a  személlyel, akinek az  érdekében az  óvadékot letették, ez  utóbbi személy 

nevét, lakcímét, szálláshelyét, vagy tartózkodási helyének címét, valamint a  személyazonosságának 
igazolására szolgáló okmány számát.

33. § (1) A  menekültügyi hatóság az  óvadék készpénzben történő megfizetését a  pénz átvételével egyidejűleg az  átvételi 
elismervény egy példányának az  elismerését kérő részére történő átadásával igazolja. A  menekültügyi hatóság 
az  átvételi elismervényt annak átadásakor az  aláírásával és a  menekültügyi hatóság hivatalos bélyegzőjének 
lenyomatával látja el.

 (2) Az óvadék megfizetésének időpontjaként az (1) bekezdés szerinti átvételi elismervény kiállításának időpontját kell 
tekinteni.

34. § (1) A  menekültügyi hatóság a  letett óvadékot a  menekültügyi eljárás jogerős befejezését követően haladéktalanul 
kiutalja.

 (2) A megfizetett óvadék kiutalása postai megküldéssel, a menekültügyi hatóság általi személyes átadással, vagy banki 
átutalással történhet.

 (3) Eltérő rendelkezés hiányában a  menekültügyi hatóság az  óvadékot az  elismerését kérő részére utalja ki. Ha 
az  elismerését kérő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatában az  óvadék más személy részére 
történő kiutalását kéri, az óvadékot a nyilatkozatban megjelölt személynek kell kiutalni, feltéve, hogy az e személy 
nevét és bankszámlaszámát tartalmazó nyilatkozatát az  elismerését kérő a  kiutalásig a  menekültügyi hatóságnak 
eljuttatta.
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35. § (1) A  menekültügyi hatóság az  óvadékot az  annak átvételére jogosult részére külön határozat meghozatala nélkül, 
az óvadék visszaadásáról rendelkező jogerős határozat alapján – az elismerést kérő által letett pénznemben – utalja 
ki.

 (2) Ha az  óvadék kiutalása banki átutalással történik, a  kiutalásra az  átutalással kapcsolatos költségekkel csökkentett 
összegben kerül sor.

36. §  Az elismerését kérő által letett óvadék Magyar Államra szállását a menekültügyi hatóság határozatban állapítja meg. 
A  vagyonátszállást megállapító határozat a  menekültügyi eljárás befejező döntéssel együtt támadható meg. Ha 
a menekültügyi hatóság az elismerését kérőt menekültként ismeri el, a vagyonátszállásról szóló döntéssel szembeni 
jogorvoslatra a Tv. 53. §-ában foglaltak megfelelően alkalmazandók.

4. Záró rendelkezések

37. §  Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 29/2013. (VI. 28.) BM rendelethez

A menekültügyi őrizetben lévő elismerését kérő birtokában tartható tárgyak

 1. Tisztasági felszerelések: tisztálkodási eszközök (szappan, fésű, tükör, hintőpor, krém, sampon stb.), fogápolási 
eszközök, izzadás-gátló szerek (kivéve: hajtógázzal töltött palack, pumpával működő dezodor), körömápolási cikkek, 
ruha- és cipőápolási eszközök, varrókészlet, törölköző, zsebkendő, mosó- és öblítő szerek (mosás idején, egyébként 
a  hálókörleten kívül, személyenként elkülönítve tárolva), borotvahab, ún. félpengés borotva, elemes borotva 
(borotválkozás idején, egyébként a  hálókörleten kívül tárolva), vatta, tampon, egészségügyi betét, WC-papír, 
hajápolási eszközök (hajszárító, hajsütővas, hajcsavarók és csipeszek, hajháló, zuhanysapka), engedélyezett egyéb 
tisztasági felszerelések.

 2. Ruházati anyagok: saját tulajdonú alsó- és felsőruházat, lábbeli, papucs.
 3. Kizárólag szobahőmérsékleten is tárolható – élvezeti és tápértékében, valamint organoleptikus tulajdonságaiban 

nem károsodó – élelmiszerek, étkezési eszközök: csomagban beküldhető élelmiszerek, filteres tea, kávé granulátum 
(papírzacskóban), édesítőszerek (tabletta, cukor, folyadék) nem visszaváltható műanyag flakonos kiszerelésű 
üdítőitalok, savanyúságok, kompótok (műanyagban tárolva), füstölt, sovány tejtermékek, illetve hűtés nélkül is 
tárolható ún. féltartós tejkészítmények, ételízesítők, kiskanál (mokkás), pohár (műanyag), ételtartó doboz és táska, 
vízforraló (túlmelegedés elleni védelemmel).

 4. Dohányáruk: cigaretta, szivar, szivarka, fogyasztási dohány, szipka, pipa, gyufa, öngyújtó.
 5. Írószerek, papíráruk: levelezéshez és önképzéshez szükséges eszközök, zseb- és kártyanaptár, fényképek, levelek, 

iratok, könyvek, napilapok, folyóiratok.
 6. Egyéb használati tárgyak: vallásgyakorláshoz szükséges könnyű, kisméretű kegytárgyak, elemmel működtethető 

zsebrádió, fülhallgató, hordozható televíziókészülék, karóra, szemüveg, kontaktlencse, tartalék elemek, 
telefonkártya, kártya, sakk és egyéb játék, melyek tárolása, működtetése az őrzés biztonságát nem zavarja.

 7. Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök: az  egészségügyi szolgálat által írásban engedélyezett gyógyszerek és 
gyógyászati segédeszközök, vitaminok, tápszerek az orvos engedélyével.
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A belügyminiszter 30/2013. (VI. 28.) BM rendelete
a rendőrség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604.  § (4)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
37.  § n)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § a)  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. A katonai nyomozó hatóságok

1. § (1) Rendőr ellen indított katonai büntetőeljárásban – ha a  nyomozást nem a  katonai ügyész vagy a  legfőbb ügyész 
által a katonai büntetőeljárásra kijelölt ügyész (a továbbiakban együtt: katonai ügyész) végzi – a katonai nyomozó 
hatóságként eljáró illetékes parancsnok (a továbbiakban: parancsnok):
a) az országos rendőrfőkapitány

aa) a kinevezési jogkörébe tartozó vezetők, valamint
ab) az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) hivatásos állománya
vonatkozásában,

b) a  fővárosi, megyei rendőr-főkapitányságvezetője az  alárendeltségébe tartozó szerv hivatásos állománya 
vonatkozásában,

c) az  egyes rendőri feladatok ellátására törvényben vagy kormányrendeletben létrehozott más rendőri szerv 
vezetője az alárendeltségükbe tartozó szerv hivatásos állománya vonatkozásában,

d) a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja és a  rendészeti szakközépiskolák 
igazgatói az  intézményhez vagy tanintézethez szolgálatteljesítésre vezényeltek, valamint az  intézmény, 
tanintézetek kettős jogállású vagy tartósan vezényelt hallgatói vonatkozásában,

e) a  Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója a  Nemzeti Védelmi Szolgálat hivatásos állománya és a  Nemzeti 
Védelmi Szolgálathoz vezényeltek vonatkozásában,

f ) a  Terrorelhárítási Központ főigazgatója a  Terrorelhárítási Központ hivatásos állománya és a  Terrorelhárítási 
Központhoz vezényeltek vonatkozásában,

g) a szolgálati hely szerinti magyar szervezet állományilletékes parancsnoka a nemzetközi kötelezettségvállalás 
alapján külföldön szolgálatot teljesítő rendőr vonatkozásában,

h) a  Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában (a  továbbiakban: BM SZMSZ) a  fegyelmi 
döntések előkészítésére kijelölt szervezeti egység vezetője – a  c)–e)  pontban meghatározott személyi kör 
kivételével – a Belügyminisztériumhoz vagy más szervhez vezényeltek vonatkozásában,

i) az ismeretlen tettes által elkövetett bűncselekmény tekintetében az elkövetés helye szerinti parancsnok.
 (2) A parancsnok a nyomozóhatósági jogkörét a nyomozószerv, illetve az e feladat ellátásával megbízott nyomozótiszt 

útján, vagy személyesen gyakorolja.
 (3) Ha a  parancsnok irányítása alatt álló szervnél nincs nyomozószerv vagy nyomozótiszt, továbbá ha az  a  feladata 

ellátásában akadályozott, vagy az eljárásból kizárt, a nyomozást a parancsnok személyesen végzi, vagy a nyomozás 
lefolytatására a  parancsnok az  elöljáró parancsnoktól (vezetőtől) nyomozószerv, illetve nyomozótiszt kijelölését 
kérheti.

2. A parancsnok hatásköre és illetékessége

2. §  Nem tartozik a parancsnok hatáskörébe a nyomozás és az eljárás során keletkezett iratokat a katonai ügyésznek kell 
megküldeni:
a) az  országos rendőrfőkapitány vagy helyettesei, valamint a  Nemzeti Védelmi Szolgálat és a  Terrorelhárítási 

Központ főigazgatója vagy helyettese által elkövetett katonai vétség miatt folytatott nyomozás esetén,
b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar kettős jogállású rendőr hallgatója 

által elkövetett katonai vétség miatt folytatott nyomozás esetén,
c) ha a parancsnok tekintetében kizáró ok áll fenn.
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3. §  Ha a parancsnok a nyomozás során észleli, hogy a terhelt bűncselekménye vagy több bűncselekmény esetén azok 
valamelyike nem tartozik a  nyomozási hatáskörébe, a  feljelentést, továbbá az  eljárás során keletkezett iratokat 
három napon belül megküldi a katonai ügyésznek.

4. § (1) A  nyomozást az  a  parancsnok folytatja le, akinek a  büntetőeljárás megindításakor a  terhelt a  szolgálati 
alárendeltségébe tartozik.

 (2) Ha a  terhelt szolgálati helye az  eljárás alapjául szolgáló cselekmény elkövetése után megváltozott, a  nyomozást 
az a parancsnok folytatja le, akinek a szolgálati alárendeltségébe a terhelt a bűncselekmény elkövetésekor tartozott. 
A parancsnok a nyomozás befejezése után az eljárás során keletkezett iratokat az elkövetés helye szerint illetékes 
katonai ügyésznek küldi meg.

 (3) Illetékességi összeütközés esetén a  nyomozást lefolytató parancsnokot a  nyomozás felügyeletét ellátó katonai 
ügyész jelöli ki.

 (4) Az  elkövetés helye szerint illetékes parancsnok az  ismeretlen tettes által elkövetett bűncselekmény miatt indult 
nyomozás során ismertté vált elkövető ügyének iratait – a  katonai ügyész egyidejű értesítése mellett – további 
intézkedés végett az 1. § (1) bekezdése szerinti parancsnokhoz átteszi.

 (5) Az országos rendőrfőkapitány az ügy jelentősége, illetve kizárás miatt vagy a katonai ügyész indítványára bármely 
ügy nyomozását magához vonhatja az alárendeltségébe tartozó parancsnoktól.

3. A nyomozószerv

5. § (1) E rendelet alkalmazásában nyomozószerv:
a) a BM SZMSZ-ében a fegyelmi döntések előkészítésére megjelölt szervezeti egység,
b) az  ORFK Szervezeti és Működési Szabályzatában a  fegyelmi döntések előkészítésére megjelölt szervezeti 

egység,
c) a Nemzeti Védelmi Szolgálat szervezeti és működési szabályzatában megjelölt szervezeti egység,
d) a  fővárosi, megyei rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatában a  fegyelmi döntések 

előkészítésére megjelölt szervezeti egység, valamint
e) az  egyes rendőri feladatok ellátására törvényben vagy kormányrendeletben létrehozott más rendőri szerv 

Szervezeti és Működési Szabályzatában a fegyelmi döntések előkészítésére megjelölt szervezeti egység.
 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott nyomozószerv folytatja le a  nyomozást az  1.  § (1)  bekezdésének 

h) pontja esetében.
 (3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nyomozószerv folytatja le a nyomozást az országos rendőrfőkapitány 

által elrendelt vagy magához vont nyomozások esetében.

4. A nyomozótiszt

6. § (1) Nyomozótisztként a parancsnok alárendeltségébe tartozó szerveknél legalább tiszti rendfokozatú,
a) a  fegyelmi ügyek vizsgálatát önálló munkaköri feladatként ellátó ügyintézői munkakörben foglalkoztatott 

személy, vagy
b) érdemi ügyintéző
jelölhető ki.

 (2) A  parancsnok a  nyomozótisztet határozattal jelöli ki. A  határozat egy példányát a  katonai ügyésznek meg kell 
küldeni.

 (3) A  nyomozótiszti kijelölés megszűnik, ha azt a  parancsnok határozattal visszavonta. A  parancsnok erről a  katonai 
ügyészt nyolc napon belül értesíti.

7. § (1) A nyomozótisztek rendszeres, szervezett szakmai képzéséről a parancsnok, valamint az ügyészség gondoskodik.
 (2) Az  (1) bekezdés szerinti képzéshez, továbbá a nyomozói feladat végzéséhez szükséges időbeli, személyi, valamint 

dologi feltételeket a parancsnok biztosítja.

8. §  Nyomozótisztként – a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 38. §-ában meghatározott 
kizáró okokon túl – nem járhat el az, akinek a terhelt szolgálati elöljárója.
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9. §  A nyomozótiszt a nyomozás során a parancsnok utasítása szerint jár el, aki irányítja a nyomozást és maga is ellenőrzi 
annak törvényességét. A  nyomozótiszt köteles a  parancsnokot a  nyomozás minden lényeges körülményéről 
tájékoztatni.

10. §  A nyomozótiszt a nyomozás megindulásától folyamatosan végzi azokat a nyomozási cselekményeket, amelyek nem 
a parancsnok kizárólagos döntési hatáskörébe tartoznak. A 11. § (1) és (2) bekezdése szerinti határozatok, valamint 
előterjesztések tervezeteit a nyomozótiszt készíti el.

5. A parancsnoki nyomozás

11. § (1) A katonai nyomozó hatóság által meghozott döntés esetén a parancsnoki nyomozás során kizárólag a parancsnok 
döntési hatáskörébe tartozik:
 1. a nyomozótiszt kizárása,
 2. a nyomozás elrendelése,
 3. a feljelentés-kiegészítés elrendelése,
 4. a feljelentés áttétele,
 5. a feljelentés elutasítása,
 6. a nyomozás felfüggesztése,
 7. a nyomozás megszüntetése,
 8. a védő kirendelése, a védő kirendelésének visszavonása, a védő kirendelés alóli felmentése,
 9. a kirendelt védő díjának és költségtérítésének megállapítása,
10. a szakértő kirendelése, kizárása, felmentése,
11. a szakértő díjának megállapítása,
12. a tanú és a szakértő mentességre történt hivatkozásának elbírálása,
13. az igazolási kérelem elbírálása,
14. a terhelt őrizetbe vétele és az őrizet megszüntetése,
15. a házkutatás és a motozás elrendelése,
16. a lefoglalás elrendelése és megszüntetése,
17. a számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés elrendelése,
18. a biztosítási intézkedés alkalmazása és feloldása,
19. az elővezetés elrendelése,
20. a  nyomozás befejezése és az  iratok ismertetése után a  gyanúsított vagy a  védő indítványával kapcsolatos, 

a Be. 193. § (3) bekezdése szerinti határozat meghozatala,
21. az  iratoknak a  katonai ügyészhez – vádemelési vagy parancsnoki fegyelmi hatáskörben történő elbírálási 

javaslattal – való megküldése,
22. a panasz benyújtásától számított három napon belül a panasznak történő helyt adás, vagy a panasz elbírálás 

végett történő felterjesztése,
23. a Be. 195. § (3) bekezdése alapján a határozat végrehajtásának felfüggesztése.

 (2) A Be. 165. § (2) bekezdésében meghatározott, a bíróság vagy az ügyészség hatáskörébe tartozó eljárási cselekmény 
elvégzésének vagy határozat meghozatalának szükségessége esetén a  katonai ügyészt a  parancsnok tájékoztatja, 
a döntés meghozatalára irányuló indokolt előterjesztéssel.

12. §  A parancsnok a nyomozása során a katonai ügyész szakmai segítségét kérheti.

13. §  Ha a  nyomozást a  megindulásától számított két hónapon belül nem fejezik be, a  parancsnok e  határidő lejárta 
előtt legalább tíz nappal a  nyomozás határidejének meghosszabbítására a  katonai ügyészhez előterjesztést tesz. 
Az előterjesztéshez mellékelni kell a még szükséges, de el nem végzett nyomozási cselekmények részletes tervét is.

14. § (1) A nyomozótiszt a  jelentősebb tárgyi súlyú vagy bonyolultabb, előreláthatóan két hónapon túli nyomozást igénylő 
ügyben a  nyomozás megindulását követően haladéktalanul nyomozási tervet készít, és azt jóváhagyás végett 
bemutatja a parancsnoknak.

 (2) A  nyomozási terv tartalmazza a  nyomozás eredményes lefolytatásához szükséges feladatokat és azok tervezett 
ütemezését. Az  eljárás során feltárt új adatok és szempontok figyelembevételével a  tervet szükség szerint 
módosítani kell.
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15. §  Az újabb bűncselekmények megelőzése végett a nyomozás során fokozott figyelmet kell fordítani a bűncselekmény 
elkövetését elősegítő, illetve megkönnyítő okok, körülmények felderítésére. Az  ennek érdekében megtett 
intézkedéséről, vagy azzal kapcsolatos javaslatáról, továbbá a  Be. 63/A.  § (1)  bekezdése szerinti tájékoztatási 
kötelezettsége teljesítéséről a parancsnok a katonai ügyészt értesíti.

16. §  Az eljárás során az  egyes nyomozási cselekményekről készült iratokat három példányban, az  érdekelteknek a  Be. 
szabályai szerint kézbesítendő határozatokat a szükséges példányszámban kell elkészíteni.

17. § (1) Ha a parancsnok a hatáskörébe nem tartozó kényszerintézkedés elrendelését tartja szükségesnek, a katonai ügyészt 
erről haladéktalanul értesíti, egyben – az addig keletkezett iratokat mellékelve – arra írásban előterjesztést tesz.

 (2) Ha az  őrizetbe vételkor már megállapítható, hogy indokolt az  előzetes letartóztatás elrendelésének 
kezdeményezése, az előterjesztést haladéktalanul, de legkésőbb az őrizetbe vétel elrendelését követő huszonnégy 
órán belül meg kell küldeni a katonai ügyésznek.

 (3) A  parancsnok haladéktalanul előterjesztést tesz a  katonai ügyésznek, ha az  előzetes letartóztatás, az  ideiglenes 
kényszergyógykezelés vagy a lakhelyelhagyási tilalom megszüntetését látja szükségesnek.

 (4) A  parancsnok az  előzetes letartóztatás meghosszabbítására vonatkozó javaslatát – a  nyomozási iratok egy 
példányával együtt – a  letartóztatás határidejének lejárta előtt legalább tíz nappal köteles megküldeni a  katonai 
ügyésznek. Az előterjesztéshez mellékelni kell a még végrehajtásra váró nyomozási cselekmények tervét is.

 (5) Ha rendőrrel szemben a bíróság a Be. 138/A. §-a alapján távoltartást rendel el, a parancsnok megteszi a szükséges 
intézkedéseket a végrehajtás biztosítására.

18. §  A parancsnoki nyomozás során elrendelt őrizetet rendőrségi fogdában kell végrehajtani.

19. § (1) Az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének elrendelésére a  parancsnok tesz előterjesztést 
a katonai ügyészhez.

 (2) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele indítványozása iránti előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) az eljáró katonai nyomozó hatóság megnevezését, az ügyirat számát,
b) a bűncselekmény Btk. szerinti megjelölését,
c) a bűncselekmény történeti tényállását,
d) a  bűncselekmény gyanúját, illetve az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele feltételeinek 

fennállását alátámasztó bizonyítékokat,
e) javaslatot a  Be. 158/B.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti elektronikus adat ideiglenes eltávolításának 

indítványozására,
f ) az elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló adatokat:

fa) IP címet ipv4 vagy ipv6 szabvány szerint és alhálózati maszkot,
fb) domain nevet,
fc) URL címet,
fd) portszámot,

g) az elektronikus adatot tároló tárhelyszolgáltató nevének és címének, illetve elnevezésének és székhelyének, 
telephelyének vagy fióktelepének, a cégjegyzék- vagy egyéb nyilvántartási számának, továbbá a képviseletre 
jogosult nevének és címének a megjelölését.

 (3) A  (2)  bekezdés g)  pontja esetében ha a  tárhelyszolgáltató külföldi, a  székhely szerinti államban működő 
nyilvántartás adatait szükséges beszerezni.

 (4) Ha a  domain név alatt található elektronikus adatok teljes körére fennállnak a  hozzáférhetetlenné tétel 
elrendelésének feltételei, az erre való utalást is tartalmazza az előterjesztés.

 (5) Ha az  elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett elektronikus adat forrásának azonosításra szolgáló adatok 
megállapítása különleges szakismeretet igényel, szaktanácsadót kell alkalmazni.

 (6) Ha az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének további fenntartása már nem indokolt, vagy 
ha a  nyomozást a  parancsnok megszüntette – kivéve, ha a  Be. 569.  § szerinti eljárás lefolytatásának van helye – 
haladéktalanul előterjesztést kell tenni a katonai ügyészhez a kényszerintézkedés megszüntetése és az elektronikus 
adat visszaállítása iránt. Az  előterjesztés megtételére a  parancsnok jogosult. Az  előterjesztés tartalmára 
a (2) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell.
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 (7) E § alkalmazásában
1. domain név: az internet egy meghatározott részét, tartományát egyedileg leíró megnevezés,
2. elektronikus adat: a  hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók által az  elektronikus hírközlő 

hálózat útján közzétett olyan adat, amely egyedi azonosítók, mint az  IP cím és URL cím, domain név és 
portszám alapján beazonosítható,

3. IP cím: egyedi hálózati azonosító, amely a hozzátartozó alhálózati maszkkal együtt meghatározza, hogy mely 
hálózati címen érhető el az elektronikus adat,

4. portszám: a  TCP/IP és az  UDP, illetve SCTP protokollokban az  adott célszerveren a  logikai csatlakozást 
meghatározó jelzőszám,

5. URL cím: egységes erőforrás azonosító, amely egyetlen címben foglalja össze az  interneten megtalálható 
elektronikus adat azonosításához szükséges legfontosabb információkat, mint a protokoll, a domain név vagy 
IP cím, a portszám és az elérési út a célszerveren.

20. § (1) A  nyomozás során hozott határozat elleni panaszt, valamint a  katonai nyomozó hatóság intézkedése vagy 
intézkedésének elmulasztása miatt bejelentett panaszt – amennyiben annak három napon belül nem ad helyt – 
a parancsnok a nyomozás során keletkezett iratokkal, valamint a panasszal kapcsolatos nyilatkozatával együtt küldi 
meg a katonai ügyésznek.

 (2) A terhelt vagy más érdekelt által a nyomozás során szóban tett panaszt írásba kell foglalni.

21. § (1) A  nyomozás befejezését követően a  parancsnok az  eljárás során keletkezett iratok két példányát a  nyomozás 
határidejének lejárta előtt, de legkésőbb a  nyomozás befejezését követő három napon belül megküldi a  katonai 
ügyésznek, az iratok harmadik példányát pedig irattárazza.

 (2) A nyomozási iratok részeként továbbítani kell
a) a bűnügyi nyilvántartás terheltre vonatkozó értesítését,
b) a terhelt minősítését, a dicséreteiről és fenyítéseiről kimutatást,
c) az illetmény-számfejtést végző szervnek a terhelt illetményéről szóló igazolását, továbbá
d) a bűnjeljegyzéket és a bűnügyi költségjegyzéket.

 (3) A  bűnjelet a  nyomozási iratokkal együtt kell megküldeni. Amennyiben a  bűnjel csatolása – annak jellegénél 
fogva – nem lehetséges vagy más fontos ok azt indokolja, a  bűnjelnek a  bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi 
tulajdonságait rögzítő iratot vagy fényképet kell a nyomozási iratokhoz csatolni.

22. §  Ha a  parancsnok az  általános megelőzés, a  katonai rend és fegyelem megszilárdítása érdekében indokoltnak 
tartja, hogy a  bíróság a  tárgyalást a  Be. 278.  § (2)  bekezdése alapján ne a  bíróság hivatalos helyiségében, hanem 
a rendőrség hivatalos helyiségében tartsa meg, ennek indítványozására a katonai ügyésznek javaslatot tesz.

23. §  A nyomozás során keletkezett iratokat a szervezeti egység egyéb irataitól elkülönítve külön iktatási csoportszámon 
kell iktatni, kezelni és irattárazni.

24. §  A parancsnoki nyomozás során a sajtó részére a parancsnok vagy az ügyben eljáró nyomozótiszt adhat tájékoztatást.

6. Záró rendelkezések

25. §  Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

26. §  Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények 
parancsnoki nyomozásáról szóló 25/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A belügyminiszter 31/2013. (VI. 28.) BM rendelete
az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat katonai nyomozó hatóságairól és 
a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604.  § (4)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
37.  § e)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § a)  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. A katonai nyomozó hatóságok

1. § (1) Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományának tagja (a továbbiakban: 
hivatásos állomány tagja) ellen indított katonai büntetőeljárásban – ha a  nyomozást nem a  katonai ügyész vagy 
a  legfőbb ügyész által a  katonai büntetőeljárásra kijelölt ügyész (a  továbbiakban együtt: katonai ügyész) végzi – 
a katonai nyomozó hatóságként eljáró illetékes parancsnok (a továbbiakban: parancsnok):
a) az  Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állományának tagja tekintetében az  Alkotmányvédelmi Hivatal 

főigazgatója,
b) a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományának tagja tekintetében a  Nemzetbiztonsági 

Szakszolgálat főigazgatója.
 (2) A parancsnok a nyomozóhatósági jogkörét személyesen vagy az e feladat ellátásával megbízott nyomozótiszt útján 

gyakorolja.
 (3) Ha az eljárást folytató katonai nyomozó hatóságnál nincs nyomozótiszt kijelölve, illetve ha a nyomozótiszt a feladata 

ellátásában akadályozott vagy az eljárásból kizárt, a nyomozást a parancsnok személyesen végzi.

2. A parancsnok hatásköre és illetékessége

2. §  Nem tartozik a parancsnok hatáskörébe a nyomozás és az eljárás során keletkezett iratokat a katonai ügyésznek kell 
megküldeni:
a) a főigazgató vagy helyettese által elkövetett katonai vétség miatt folytatott nyomozás esetén,
b) ha a parancsnok tekintetében kizáró ok áll fenn.

3. §  Ha a parancsnok a nyomozás során észleli, hogy a terhelt bűncselekménye vagy több bűncselekmény esetén azok 
valamelyike nem tartozik a  nyomozási hatáskörébe, a  feljelentést, továbbá az  eljárás során keletkezett iratokat 
három napon belül megküldi a katonai ügyésznek.

4. §  A nyomozást az  a  parancsnok folytatja le, akinek a  büntetőeljárás megindításakor a  terhelt a  szolgálati 
alárendeltségébe tartozik.

3. A nyomozótiszt

5. § (1) Nyomozótisztként a parancsnok alárendeltjei közül a hivatásos állomány
a) jogi egyetemi, vagy a  Rendőrtiszti Főiskolán, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán 

szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkező, és
b) legalább tiszti rendfokozatú
tagja jelölhető ki.

 (2) A  parancsnok a  nyomozótisztet parancsban jelöli ki. A  kijelölésről a  parancsnok a  katonai ügyészt a  parancs egy 
példányának megküldésével értesíti.

 (3) A  nyomozótiszti kijelölés megszűnik, ha azt a  parancsnok határozattal visszavonta. A  parancsnok erről a  katonai 
ügyészt nyolc napon belül értesíti.

6. § (1) A nyomozótiszt rendszeres, szervezett szakmai képzéséről a parancsnok, valamint az ügyészség gondoskodik.
 (2) Az  (1) bekezdés szerinti képzéshez, továbbá a nyomozói feladat végzéséhez szükséges időbeli, személyi, valamint 

dologi feltételeket a parancsnok biztosítja.
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7. §  Nyomozótisztként – a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 38. §-ában meghatározott 
kizáró okokon túl – nem járhat el az, akinek a terhelt szolgálati elöljárója.

8. §  A nyomozótiszt a nyomozás során a parancsnok utasítása szerint jár el, aki irányítja a nyomozást és maga is ellenőrzi 
annak törvényességét. A  nyomozótiszt köteles a  parancsnokot a  nyomozás minden lényeges körülményéről 
tájékoztatni.

9. §  A nyomozótiszt a nyomozás megindulásától folyamatosan végzi azokat a nyomozási cselekményeket, amelyek nem 
a parancsnok kizárólagos döntési hatáskörébe tartoznak. A 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti határozatok, valamint 
előterjesztések tervezeteit a nyomozótiszt készíti el.

4. A parancsnoki nyomozás

10. § (1) A katonai nyomozó hatóság által meghozott döntés esetén a parancsnoki nyomozás során kizárólag a parancsnok 
döntési hatáskörébe tartozik:
 1. a nyomozótiszt kizárása,
 2. a nyomozás elrendelése,
 3. a feljelentés-kiegészítés elrendelése,
 4. a feljelentés áttétele,
 5. a feljelentés elutasítása,
 6. a nyomozás felfüggesztése,
 7. a nyomozás megszüntetése,
 8. a védő kirendelése, a védő kirendelésének visszavonása, a védő kirendelés alóli felmentése,
 9. a kirendelt védő díjának és költségtérítésének megállapítása,
10. a szakértő kirendelése, kizárása, felmentése,
11. a szakértő díjának megállapítása,
12. a tanú és a szakértő mentességre történt hivatkozásának elbírálása,
13. az igazolási kérelem elbírálása,
14. a terhelt őrizetbe vétele és az őrizet megszüntetése,
15. a házkutatás és a motozás elrendelése,
16. a lefoglalás elrendelése és megszüntetése,
17. a számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés elrendelése,
18. a biztosítási intézkedés alkalmazása és feloldása,
19. az elővezetés elrendelése,
20. a  nyomozás befejezése és az  iratok ismertetése után a  gyanúsított vagy a  védő indítványával kapcsolatos, 

a Be. 193. § (3) bekezdése szerinti határozat meghozatala,
21. az  iratoknak a  katonai ügyészhez – vádemelési vagy parancsnoki fegyelmi hatáskörben történő elbírálási 

javaslattal – való megküldése,
22. a panasz benyújtásától számított három napon belül a panasznak történő helyt adás, vagy a panasz elbírálás 

végett történő felterjesztése,
23. a Be. 195. § (3) bekezdése alapján a határozat végrehajtásának felfüggesztése.

 (2) A Be. 165. § (2) bekezdésében meghatározott, a bíróság vagy az ügyészség hatáskörébe tartozó eljárási cselekmény 
elvégzésének vagy határozat meghozatalának szükségessége esetén a  katonai ügyészt a  parancsnok tájékoztatja, 
a döntés meghozatalára irányuló indokolt előterjesztéssel.

11. §  A parancsnok a nyomozása során a katonai ügyész szakmai segítségét kérheti.

12. §  Ha a  nyomozást a  megindulásától számított két hónapon belül nem fejezik be, a  parancsnok e  határidő lejárta 
előtt legalább tíz nappal a  nyomozás határidejének meghosszabbítására a  katonai ügyészhez előterjesztést tesz. 
Az előterjesztéshez mellékelni kell a még szükséges, de el nem végzett nyomozási cselekmények részletes tervét is.

13. § (1) A nyomozótiszt a  jelentősebb tárgyi súlyú vagy bonyolultabb, előreláthatóan két hónapon túli nyomozást igénylő 
ügyben a  nyomozás megindulását követően haladéktalanul nyomozási tervet készít és azt jóváhagyás végett 
bemutatja a parancsnoknak.
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 (2) A  nyomozási terv tartalmazza a  nyomozás eredményes lefolytatásához szükséges feladatokat és azok tervezett 
ütemezését. Az  eljárás során feltárt új adatok és szempontok figyelembevételével a  nyomozási tervet szükség 
szerint módosítani kell.

14. §  Az újabb bűncselekmények megelőzése végett a nyomozás során fokozott figyelmet kell fordítani a bűncselekmény 
elkövetését elősegítő, illetve megkönnyítő okok, körülmények felderítésére. Az  ennek érdekében megtett 
intézkedéséről vagy azzal kapcsolatos javaslatáról, továbbá a  Be. 63/A.  § (1)  bekezdése szerinti tájékoztatási 
kötelezettsége teljesítéséről a parancsnok a katonai ügyészt értesíti.

15. §  Az eljárás során az  egyes nyomozási cselekményekről készült iratokat három példányban, az  érdekelteknek a  Be. 
szabályai szerint kézbesítendő határozatokat a szükséges példányszámban kell elkészíteni.

16. § (1) Ha a parancsnok a hatáskörébe nem tartozó kényszerintézkedés elrendelését tartja szükségesnek, a katonai ügyészt 
erről haladéktalanul értesíti, egyben – az addig keletkezett iratokat mellékelve – arra írásban előterjesztést tesz.

 (2) Ha az  őrizetbe vételkor már megállapítható, hogy indokolt az  előzetes letartóztatás elrendelésének 
kezdeményezése, az előterjesztést haladéktalanul, de legkésőbb az őrizetbe vétel elrendelését követő huszonnégy 
órán belül meg kell küldeni a katonai ügyésznek.

 (3) A  parancsnok haladéktalanul előterjesztést tesz a  katonai ügyésznek, ha az  előzetes letartóztatás, az  ideiglenes 
kényszergyógykezelés vagy a lakhelyelhagyási tilalom megszüntetését látja szükségesnek.

 (4) A  parancsnok az  előzetes letartóztatás meghosszabbítására vonatkozó javaslatát – a  nyomozási iratok egy 
példányával együtt – a  letartóztatás határidejének lejárta előtt legalább tíz nappal köteles megküldeni a  katonai 
ügyésznek. Az előterjesztéshez mellékelni kell a még végrehajtásra váró nyomozási cselekmények tervét is.

 (5) Ha a  hivatásos állomány tagjával szemben a  bíróság a  Be. 138/A.  §-a alapján távoltartást rendel el, a  parancsnok 
megteszi a szükséges intézkedéseket a végrehajtás biztosítására.

17. §  A hivatásos állomány tagjának a nyomozás során elrendelt őrizetét rendőrségi fogdában kell végrehajtani.

18. § (1) Az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének elrendelésére a  parancsnok tesz előterjesztést 
a katonai ügyészhez.

 (2) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele indítványozása iránti előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) az eljáró katonai nyomozó hatóság megnevezését, az ügyirat számát,
b) a bűncselekmény Btk. szerinti megjelölését,
c) a bűncselekmény történeti tényállását,
d) a  bűncselekmény gyanúját, illetve az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele feltételeinek 

fennállását alátámasztó bizonyítékokat,
e) javaslatot a  Be. 158/B.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti elektronikus adat ideiglenes eltávolításának 

indítványozására,
f ) az elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló adatokat:

fa) IP címet ipv4 vagy ipv6 szabvány szerint és alhálózati maszkot,
fb) domain nevet,
fc) URL címet,
fd) portszámot,

g) az elektronikus adatot tároló tárhelyszolgáltató nevének és címének, illetve elnevezésének és székhelyének, 
telephelyének vagy fióktelepének, a cégjegyzék- vagy egyéb nyilvántartási számának, továbbá a képviseletre 
jogosult nevének és címének a megjelölését.

 (3) A  (2)  bekezdés g)  pontja esetében ha a  tárhelyszolgáltató külföldi, a  székhely szerinti államban működő 
nyilvántartás adatait szükséges beszerezni.

 (4) Ha a  domain név alatt található elektronikus adatok teljes körére fennállnak a  hozzáférhetetlenné tétel 
elrendelésének feltételei, az erre való utalást is tartalmazza az előterjesztés.

 (5) Ha az  elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett elektronikus adat forrásának azonosításra szolgáló adatok 
megállapítása különleges szakismeretet igényel, szaktanácsadót kell alkalmazni.

 (6) Ha az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének további fenntartása már nem indokolt, vagy 
ha a  nyomozást a  parancsnok megszüntette – kivéve, ha a  Be. 569.  § szerinti eljárás lefolytatásának van helye – 
haladéktalanul előterjesztést kell tenni a katonai ügyészhez a kényszerintézkedés megszüntetése és az elektronikus 
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adat visszaállítása iránt. Az  előterjesztés megtételére a  parancsnok jogosult. Az  előterjesztés tartalmára 
a (2) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell.

 (7) E § alkalmazásában
1. domain név: az internet egy meghatározott részét, tartományát egyedileg leíró megnevezés,
2. elektronikus adat: a  hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók által az  elektronikus hírközlő 

hálózat útján közzétett olyan adat, amely egyedi azonosítók, mint az  IP cím és URL cím, domain név és 
portszám alapján beazonosítható,

3. IP cím: egyedi hálózati azonosító, amely a hozzátartozó alhálózati maszkkal együtt meghatározza, hogy mely 
hálózati címen érhető el az elektronikus adat,

4. portszám: a  TCP/IP és az  UDP, illetve SCTP protokollokban az  adott célszerveren a  logikai csatlakozást 
meghatározó jelzőszám,

5. URL cím: egységes erőforrás azonosító, amely egyetlen címben foglalja össze az  interneten megtalálható 
elektronikus adat azonosításához szükséges legfontosabb információkat, mint a protokoll, a domain név vagy 
IP cím, a portszám és az elérési út a célszerveren.

19. § (1) A  nyomozás során hozott határozat elleni panaszt, valamint a  katonai nyomozó hatóság intézkedése vagy 
intézkedésének elmulasztása miatt bejelentett panaszt – amennyiben annak három napon belül nem ad helyt – 
a parancsnok a nyomozás során keletkezett iratokkal, valamint a panasszal kapcsolatos nyilatkozatával együtt küldi 
meg a katonai ügyésznek.

 (2) A terheltnek vagy más érdekeltnek a nyomozás során szóban tett panaszát írásba kell foglalni.

20. § (1) A  nyomozás befejezését követően a  parancsnok az  eljárás során keletkezett iratok két példányát a  nyomozás 
határidejének lejárta előtt, de legkésőbb a  nyomozás befejezését követő három napon belül megküldi a  katonai 
ügyésznek, az iratok harmadik példányát pedig irattárazza.

 (2) A nyomozási iratok részeként továbbítani kell
a) a bűnügyi nyilvántartás terheltre vonatkozó értesítését,
b) a terhelt minősítését, a dicséreteiről és fenyítéseiről szóló okmányok másolatát,
c) az illetmény-számfejtést végző szervnek a terhelt illetményéről szóló igazolását, továbbá
d) a bűnjeljegyzéket és a bűnügyi költségjegyzéket.

 (3) A  bűnjelet a  nyomozási iratokkal együtt kell megküldeni. Amennyiben a  bűnjel csatolása – annak jellegénél 
fogva – nem lehetséges vagy más fontos ok azt indokolja, a  bűnjelnek a  bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi 
tulajdonságait rögzítő iratot vagy fényképet kell a nyomozási iratokhoz csatolni.

21. §  Ha a  parancsnok az  általános megelőzés, a  katonai rend és fegyelem megszilárdítása érdekében indokoltnak 
tartja, hogy a  bíróság a  tárgyalást a  Be. 278.  § (2)  bekezdése alapján ne a  bíróság hivatalos helyiségében, hanem 
a rendvédelmi szerv hivatalos helyiségében tartsa meg, ennek indítványozására a katonai ügyésznek javaslatot tesz.

22. §  A parancsnoki nyomozás során a sajtó részére a parancsnok adhat tájékoztatást.

5. Záró rendelkezések

23. §  Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

24. §  Hatályát veszti a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai által elkövetett katonai vétségek 
parancsnoki nyomozásáról szóló 7/2003. (VI. 27.) MeHVM–IM együttes rendelet 1. § (2) bekezdés b) és c) pontja.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A belügyminiszter 32/2013. (VI. 28.) BM rendelete
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki 
nyomozásáról

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604.  § (4)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
37.  § q)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § a)  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. A katonai nyomozó hatóságok

1. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományának tagja (a továbbiakban: hivatásos állomány tagja) ellen 
indított katonai büntetőeljárásban – ha a nyomozást nem a katonai ügyész vagy a  legfőbb ügyész által a katonai 
büntetőeljárásra kijelölt ügyész (a  továbbiakban együtt: katonai ügyész) végzi – a  katonai nyomozó hatóságként 
eljáró illetékes parancsnok (a továbbiakban: parancsnok):
a) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató)

aa) a helyi szervek vezetőinek kivételével a kinevezési jogkörébe tartozó vezetők, valamint
ab) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének hivatásos állománya
vonatkozásában,

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője az alárendeltségébe tartozó területi és helyi 
szervek hivatásos állománya vonatkozásában,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi jogállású szervének vezetője az alárendeltségébe tartozó szerv 
hivatásos állománya vonatkozásában,

d) a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja az  intézményhez 
szolgálatteljesítésre vezényeltek, valamint az intézmény állományába tartozó (kettős jogállású vagy tartósan 
vezényelt) hallgatói vonatkozásában,

e) a  Belügyminisztérium szerveihez vagy más szervhez vezényeltek – a  c)  pontban meghatározott személyek 
kivételével – tekintetében a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában a fegyelmi döntések 
előkészítésére kijelölt szervezeti egység vezetője,

f ) az ismeretlen tettes által elkövetett bűncselekmény tekintetében az elkövetés helye szerinti parancsnok.
 (2) A parancsnok a nyomozóhatósági jogkörét személyesen vagy az e feladat ellátásával megbízott nyomozótiszt útján 

gyakorolja.
 (3) Ha a parancsnok irányítása alatt álló szervezeti egységnél nincs nyomozótiszt, illetve ha a nyomozótiszt a  feladata 

ellátásában akadályozott vagy az eljárásból kizárt, a nyomozást a parancsnok személyesen végzi, vagy a nyomozás 
lefolytatására a parancsnok az elöljáró parancsnoktól (vezetőtől) nyomozótiszt kijelölését kérheti.

2. A parancsnok hatásköre és illetékessége

2. §  Nem tartozik a parancsnok hatáskörébe a nyomozás és az eljárás során keletkezett iratokat a katonai ügyésznek kell 
megküldeni:
a) a főigazgató vagy helyettesei által elkövetett katonai vétség miatt folytatott nyomozás esetén,
b) ha a parancsnok tekintetében kizáró ok áll fenn.

3. §  Ha a parancsnok a nyomozás során észleli, hogy a terhelt bűncselekménye vagy több bűncselekmény esetén azok 
valamelyike nem tartozik a  nyomozási hatáskörébe, a  feljelentést, továbbá az  eljárás során keletkezett iratokat 
három napon belül megküldi a katonai ügyésznek.

4. § (1) A  nyomozást az  a  parancsnok folytatja le, akinek a  büntetőeljárás megindításakor a  terhelt a  szolgálati 
alárendeltségébe tartozik.

 (2) Ha a  terhelt szolgálati helye az  eljárás alapjául szolgáló cselekmény elkövetése után megváltozott, a  nyomozást 
az a parancsnok folytatja le, akinek a szolgálati alárendeltségébe a terhelt a bűncselekmény elkövetésekor tartozott. 
A parancsnok a nyomozás befejezése után az eljárás során keletkezett iratokat az elkövetés helye szerint illetékes 
katonai ügyésznek küldi meg.
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 (3) Illetékességi összeütközés esetén a  nyomozást lefolytató parancsnokot a  nyomozás felügyeletét ellátó katonai 
ügyész jelöli ki.

 (4) Az  elkövetés helye szerint illetékes parancsnok az  ismeretlen tettes által elkövetett bűncselekmény miatt indult 
nyomozás során ismertté vált elkövető ügyének iratait – a  katonai ügyész egyidejű értesítése mellett – további 
intézkedés végett az 1. § (1) bekezdése szerinti parancsnokhoz átteszi.

 (5) A  főigazgató az  ügy jelentősége, illetve kizárás miatt, valamint a  katonai ügyész indítványára bármely ügy 
nyomozását magához vonhatja az alárendeltségébe tartozó parancsnoktól.

3. A nyomozótiszt

5. § (1) Nyomozótisztként a parancsnok alárendeltségébe tartozó szervezeti egységeknél legalább tiszti rendfokozatú,
a) a  fegyelmi ügyek vizsgálatát önálló munkaköri feladatként ellátó ügyintézői munkakörben foglalkoztatott 

személy, vagy
b) érdemi ügyintéző
jelölhető ki.

 (2) A  parancsnok a  nyomozótisztet határozattal jelöli ki. A  határozat egy példányát a  katonai ügyésznek meg kell 
küldeni.

 (3) A  nyomozótiszti kijelölés megszűnik, ha azt a  parancsnok határozattal visszavonta. A  parancsnok erről a  katonai 
ügyészt nyolc napon belül értesíti.

6. § (1) A nyomozótiszt rendszeres, szervezett szakmai képzéséről a parancsnok, valamint az ügyészség gondoskodik.
 (2) Az  (1) bekezdés szerinti képzéshez, továbbá a nyomozói feladat végzéséhez szükséges időbeli, személyi, valamint 

dologi feltételeket a parancsnok biztosítja.

7. §  Nyomozótisztként – a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 38. §-ában meghatározott 
kizáró okokon túl – nem járhat el az, akinek a terhelt szolgálati elöljárója.

8. §  A nyomozótiszt a nyomozás során a parancsnok utasítása szerint jár el, aki irányítja a nyomozást és maga is ellenőrzi 
annak törvényességét. A  nyomozótiszt köteles a  parancsnokot a  nyomozás minden lényeges körülményéről 
tájékoztatni.

9. §  A nyomozótiszt a nyomozás megindulásától folyamatosan végzi azokat a nyomozási cselekményeket, amelyek nem 
a parancsnok kizárólagos döntési hatáskörébe tartoznak. A 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti határozatok, valamint 
előterjesztések tervezeteit a nyomozótiszt készíti el.

4. A parancsnoki nyomozás

10. § (1) A katonai nyomozó hatóság által meghozott döntés esetén a parancsnoki nyomozás során kizárólag a parancsnok 
döntési hatáskörébe tartozik:
 1. a nyomozótiszt kizárása,
 2. a nyomozás elrendelése,
 3. a feljelentés-kiegészítés elrendelése,
 4. a feljelentés áttétele,
 5. a feljelentés elutasítása,
 6. a nyomozás felfüggesztése,
 7. a nyomozás megszüntetése,
 8. a védő kirendelése, a védő kirendelésének visszavonása, a védő kirendelés alóli felmentése,
 9. a kirendelt védő díjának és költségtérítésének megállapítása,
10. a szakértő kirendelése, kizárása, felmentése,
11. a szakértő díjának megállapítása,
12. a tanú és a szakértő mentességre történt hivatkozásának elbírálása,
13. az igazolási kérelem elbírálása,
14. a terhelt őrizetbe vétele és az őrizet megszüntetése,
15. a házkutatás és a motozás elrendelése,
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16. a lefoglalás elrendelése és megszüntetése,
17. a számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés elrendelése,
18. a biztosítási intézkedés alkalmazása és feloldása,
19. az elővezetés elrendelése,
20. a  nyomozás befejezése és az  iratok ismertetése után a  gyanúsított vagy a  védő indítványával kapcsolatos, 

a Be. 193. § (3) bekezdése szerinti határozat meghozatala,
21. az  iratoknak a  katonai ügyészhez – vádemelési vagy parancsnoki fegyelmi hatáskörben történő elbírálási 

javaslattal – való megküldése,
22. a panasz benyújtásától számított három napon belül a panasznak történő helyt adás, vagy a panasz elbírálás 

végett történő felterjesztése,
23. a Be. 195. § (3) bekezdése alapján a határozat végrehajtásának felfüggesztése.

 (2) A Be. 165. § (2) bekezdésében meghatározott, a bíróság vagy az ügyészség hatáskörébe tartozó eljárási cselekmény 
elvégzésének vagy határozat meghozatalának szükségessége esetén a  katonai ügyészt a  parancsnok tájékoztatja, 
a döntés meghozatalára irányuló indokolt előterjesztéssel.

11. §  A parancsnok a nyomozása során a katonai ügyész szakmai segítségét kérheti.

12. §  Ha a  nyomozást a  megindulásától számított két hónapon belül nem fejezik be, a  parancsnok e  határidő lejárta 
előtt legalább tíz nappal a  nyomozás határidejének meghosszabbítására a  katonai ügyészhez előterjesztést tesz. 
Az előterjesztéshez mellékelni kell a még szükséges, de el nem végzett nyomozási cselekmények részletes tervét is.

13. § (1) A nyomozótiszt a  jelentősebb tárgyi súlyú vagy bonyolultabb, előreláthatóan két hónapon túli nyomozást igénylő 
ügyben a  nyomozás megindulását követően haladéktalanul nyomozási tervet készít és azt jóváhagyás végett 
bemutatja a parancsnoknak.

 (2) A  nyomozási terv tartalmazza a  nyomozás eredményes lefolytatásához szükséges feladatokat és azok tervezett 
ütemezését. Az  eljárás során feltárt új adatok és szempontok figyelembevételével a  nyomozási tervet szükség 
szerint módosítani kell.

14. §  Az újabb bűncselekmények megelőzése végett a nyomozás során fokozott figyelmet kell fordítani a bűncselekmény 
elkövetését elősegítő, illetve megkönnyítő okok, körülmények felderítésére. Az  ennek érdekében megtett 
intézkedéséről vagy azzal kapcsolatos javaslatáról, továbbá a  Be. 63/A.  § (1)  bekezdése szerinti tájékoztatási 
kötelezettsége teljesítéséről a parancsnok a katonai ügyészt értesíti.

15. §  Az eljárás során az  egyes nyomozási cselekményekről készült iratokat három példányban, az  érdekelteknek 
a Be. szabályai szerint kézbesítendő határozatokat a szükséges példányszámban kell elkészíteni.

16. § (1) Ha a parancsnok a hatáskörébe nem tartozó kényszerintézkedés elrendelését tartja szükségesnek, a katonai ügyészt 
erről haladéktalanul értesíti, egyben – az addig keletkezett iratokat mellékelve – arra írásban előterjesztést tesz.

 (2) Ha az  őrizetbe vételkor már megállapítható, hogy indokolt az  előzetes letartóztatás elrendelésének 
kezdeményezése, az előterjesztést haladéktalanul, de legkésőbb az őrizetbe vétel elrendelését követő huszonnégy 
órán belül meg kell küldeni a katonai ügyésznek.

 (3) A  parancsnok haladéktalanul előterjesztést tesz a  katonai ügyésznek, ha az  előzetes letartóztatás, az  ideiglenes 
kényszergyógykezelés vagy a lakhelyelhagyási tilalom megszüntetését látja szükségesnek.

 (4) A  parancsnok az  előzetes letartóztatás meghosszabbítására vonatkozó javaslatát – a  nyomozási iratok egy 
példányával együtt – a  letartóztatás határidejének lejárta előtt legalább tíz nappal köteles megküldeni a  katonai 
ügyésznek. Az előterjesztéshez mellékelni kell a még végrehajtásra váró nyomozási cselekmények tervét is.

 (5) Ha a  hivatásos állomány tagjával szemben a  bíróság a  Be. 138/A.  §-a alapján távoltartást rendel el, a  parancsnok 
megteszi a szükséges intézkedéseket a végrehajtás biztosítására.

17. §  A parancsnoki nyomozás során elrendelt őrizetet rendőrségi fogdában kell végrehajtani.

18. § (1) Az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének elrendelésére a  parancsnok tesz előterjesztést 
a katonai ügyészhez.
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 (2) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele indítványozása iránti előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) az eljáró katonai nyomozó hatóság megnevezését, az ügyirat számát,
b) a bűncselekmény Btk. szerinti megjelölését,
c) a bűncselekmény történeti tényállását,
d) a  bűncselekmény gyanúját, illetve az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele feltételeinek 

fennállását alátámasztó bizonyítékokat,
e) javaslatot a  Be. 158/B.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti elektronikus adat ideiglenes eltávolításának 

indítványozására,
f ) az elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló adatokat:

fa) IP címet ipv4 vagy ipv6 szabvány szerint és alhálózati maszkot,
fb) domain nevet,
fc) URL címet,
fd) portszámot,

g) az elektronikus adatot tároló tárhelyszolgáltató nevének és címének, illetve elnevezésének és székhelyének, 
telephelyének vagy fióktelepének, a cégjegyzék- vagy egyéb nyilvántartási számának, továbbá a képviseletre 
jogosult nevének és címének a megjelölését.

 (3) A  (2)  bekezdés g)  pontja esetében ha a  tárhelyszolgáltató külföldi, a  székhely szerinti államban működő 
nyilvántartás adatait szükséges beszerezni.

 (4) Ha a  domain név alatt található elektronikus adatok teljes körére fennállnak a  hozzáférhetetlenné tétel 
elrendelésének feltételei, az erre való utalást is tartalmazza az előterjesztés.

 (5) Ha az  elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett elektronikus adat forrásának azonosításra szolgáló adatok 
megállapítása különleges szakismeretet igényel, szaktanácsadót kell alkalmazni.

 (6) Ha az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének további fenntartása már nem indokolt, vagy 
ha a  nyomozást a  parancsnok megszüntette – kivéve, ha a  Be. 569.  § szerinti eljárás lefolytatásának van helye – 
haladéktalanul előterjesztést kell tenni a katonai ügyészhez a kényszerintézkedés megszüntetése és az elektronikus 
adat visszaállítása iránt. Az  előterjesztés megtételére a  parancsnok jogosult. Az  előterjesztés tartalmára 
a (2) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell.

 (7) E § alkalmazásában
1. domain név: az internet egy meghatározott részét, tartományát egyedileg leíró megnevezés,
2. elektronikus adat: a  hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók által az  elektronikus hírközlő 

hálózat útján közzétett olyan adat, amely egyedi azonosítók, mint az  IP cím és URL cím, domain név és 
portszám alapján beazonosítható,

3. IP cím: egyedi hálózati azonosító, amely a hozzátartozó alhálózati maszkkal együtt meghatározza, hogy mely 
hálózati címen érhető el az elektronikus adat,

4. portszám: a  TCP/IP és az  UDP, illetve SCTP protokollokban az  adott célszerveren a  logikai csatlakozást 
meghatározó jelzőszám,

5. URL cím: egységes erőforrás azonosító, amely egyetlen címben foglalja össze az  interneten megtalálható 
elektronikus adat azonosításához szükséges legfontosabb információkat, mint a protokoll, a domain név vagy 
IP cím, a portszám és az elérési út a célszerveren.

19. § (1) A  nyomozás során hozott határozat elleni panaszt, valamint a  katonai nyomozó hatóság intézkedése vagy 
intézkedésének elmulasztása miatt bejelentett panaszt – amennyiben annak három napon belül nem ad helyt – 
a parancsnok a nyomozás során keletkezett iratokkal, valamint a panasszal kapcsolatos nyilatkozatával együtt küldi 
meg a katonai ügyésznek.

 (2) A terhelt vagy más érdekelt által a nyomozás során szóban tett panaszt írásba kell foglalni.

20. § (1) A  nyomozás befejezését követően a  parancsnok az  eljárás során keletkezett iratok két példányát a  nyomozás 
határidejének lejárta előtt, de legkésőbb a  nyomozás befejezését követő három napon belül megküldi a  katonai 
ügyésznek, az iratok harmadik példányát pedig irattárazza.

 (2) A nyomozási iratok részeként továbbítani kell
a) a bűnügyi nyilvántartás terheltre vonatkozó értesítését,
b) a terhelt minősítését, a dicséreteiről és fenyítéseiről kimutatást,
c) az illetmény-számfejtést végző szervnek a terhelt illetményéről szóló igazolását, továbbá
d) a bűnjeljegyzéket és a bűnügyi költségjegyzéket.
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 (3) A  bűnjelet a  nyomozási iratokkal együtt kell megküldeni. Amennyiben a  bűnjel csatolása – annak jellegénél 
fogva – nem lehetséges vagy más fontos ok azt indokolja, a  bűnjelnek a  bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi 
tulajdonságait rögzítő iratot vagy fényképet kell a nyomozási iratokhoz csatolni.

21. §  Ha a  parancsnok az  általános megelőzés, a  katonai rend és fegyelem megszilárdítása érdekében indokoltnak 
tartja, hogy a  bíróság a  tárgyalást a  Be. 278.  § (2)  bekezdése alapján ne a  bíróság hivatalos helyiségében, hanem 
a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél tartsa meg, ennek indítványozására a katonai ügyésznek javaslatot tesz.

22. §  A nyomozás során keletkezett iratokat a szervezeti egység egyéb irataitól elkülönítve külön iktatási csoportszámon 
kell iktatni, kezelni és irattárazni.

23. §  A parancsnoki nyomozás során a sajtó részére a parancsnok vagy az ügyben eljáró nyomozótiszt adhat tájékoztatást.

5. Záró rendelkezések

24. §  Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 33/2013. (VI. 28.) BM rendelete 
egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § 
(2)  bekezdés c)  pontjában, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
II. törvény 111. § (4) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény 86.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 
rendelet 37.  § h)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  1. és a  2. alcím tekintetében az  egyes miniszterek, 
valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § 
a)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

1. §  A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet 8.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  légi úton történő kitoloncolás feltételeinek megteremtése során, illetve annak foganatosításakor 
a  harmadik államok kiutasított állampolgárainak két vagy több tagállam területéről történő kitoloncolására 
szolgáló közös légi járatok szervezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/573/EK tanácsi határozatot (a  továbbiakban: 
2004/573/EK tanácsi határozat) – ideértve annak mellékletét is – az  ebben az  alcímben foglalt rendelkezések 
figyelembevételével kell alkalmazni.
(2) Légi úton történő kitoloncoláshoz lehetőség szerint közvetlen légi járatot kell igénybe venni.
(3) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 142. § (5) bekezdése szerinti intézkedések körében a Hivatal megvizsgálja, 
hogy rendelkezésre áll-e a 2004/573/EK tanácsi határozat alapján szervezett közös légi járat.”

2. §  A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet 9.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a harmadik országbeli állampolgár légi úton történő kitoloncolásához közvetlen légi járat igénybevételére 
nincs lehetőség, de a kitoloncolás végrehajtása a  légi úton történő kiutasítás céljából történő átszállítás eseteiben 
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biztosított segítségnyújtásról szóló, 2003. november 25-i 2003/110/EK tanácsi irányelv rendelkezéseinek 
alkalmazására köteles állam területén történő átszállítással (e § alkalmazásában a  továbbiakban: légi átszállítás) 
biztosítható, a Hivatal ehhez az adott állam (a továbbiakban: felkért állam) kijelölt hatóságának hozzájárulását kéri.”

3. §  A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet 13.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„13. § (1) Ez a rendelet
a) a  légi úton történő kiutasítás céljából történő átszállítás eseteiben biztosított segítségnyújtásról szóló, 
2003. november 25-i 2003/110/EK tanácsi irányelvnek, valamint b) a  harmadik országok illegálisan tartózkodó 
állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a  tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 
2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (5) bekezdésének való megfelelést 
szolgálja.
(2) Ez  a  rendelet harmadik államok kiutasított állampolgárainak két vagy több tagállam területéről történő 
kitoloncolására szolgáló közös légi járatok szervezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/573/EK tanácsi határozat 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

2. Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló  
27/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

4. §  Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet 
20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az őrizet foganatosításának tartama alatt
a) büntetőeljárás során elrendelt előzetes letartóztatás, kiszabott elzárás vagy szabadságvesztés,
b) kiadatási letartóztatás, ideiglenes kiadatási letartóztatás, átadási letartóztatás, ideiglenes átadási letartóztatás, 
vagy
c) szabálysértési eljárásban kiszabott elzárás vagy pénzbírság átváltoztatása folytán kiszabott elzárás
végrehajtása érdekében értesítés érkezik, az értesítés beérkezésének napján az őrizetet meg kell szakítani, és erről 
az  őrizetet elrendelő idegenrendészeti hatóságot, továbbá az  őrizet meghosszabbításáról rendelkező bíróságot 
haladéktalanul értesíteni kell.”

3. A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosítása

5. §  A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 1.  § (2)  bekezdés e)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a menekültügyi feladatai keretében)
„e) működteti és felügyeli a  befogadó állomást és menekültügyi őrzött befogadó központot (a  továbbiakban: 
befogadó központ);”

6. §  A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A befogadó központ vezetőjét a Hivatal főigazgatója nevezi ki.
(2) A befogadó központban foglalkoztatottak kormánytisztviselők és közalkalmazottak.
(3) A befogadó központ napi huszonnégy órában folyamatosan működik.
(4) A befogadó központban
a) egészségügyi szolgálat,
b) szociális szolgálat,
c) élelmezési szolgálat, valamint
d) fegyveres biztonsági őrség
működik.”

7. §  A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„5.  § A  lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem 
minimumkövetelményeiről, valamint a  tagállamok e  személyek befogadása és a  befogadás következményeinek 
viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 
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20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv, valamint a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi 
védelemre jogosultként való elismerésére, az  egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, 
valamint a  nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályozásról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján a  nemzeti kapcsolattartó pontra háruló feladatokat Magyarország Európai 
Unió mellett működő Állandó Képviselete látja el.”

8. §  A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő 
bekezdés lép:
„(1) E  rendelet – a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel, valamint a  menedékjogról szóló 2007. évi 
LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel együtt – a  következő közösségi jogi 
aktusoknak történő megfelelést szolgálja:
a) a  lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem 
minimumkövetelményeiről, valamint a  tagállamok e  személyek befogadása és a  befogadás következményeinek 
viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 
20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv 27. cikke;
b) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló, 2005. 
december 1-i 2005/85/EK tanácsi irányelv 4. cikk (1) bekezdése, 8. cikk (2) bekezdés c) pontja, 13. cikk (3) bekezdés 
a) pontja, 17. cikk (4) bekezdése;
c) a  harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való 
elismerésére, az  egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a  nyújtott védelem 
tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 
36. és 37. cikke.”

9. §  Hatályát veszti a  menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 8.  § (2)  bekezdés 
b) pontja.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet
a) a légi úton történő kiutasítás céljából történő átszállítás eseteiben biztosított segítségnyújtásról szóló, 2003. 

november 25-i 2003/110/EK tanácsi irányelvnek, 
b) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban 

használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 8. cikk (5) bekezdésének, 

c) a  lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti 
védelem minimumkövetelményeiről, valamint a  tagállamok e  személyek befogadása és a  befogadás 
következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló 
intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv 27. cikkének,

d) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló, 
2005. december 1-i 2005/85/EK tanácsi irányelv 4. cikk (1) bekezdése, 8. cikk (2) bekezdés c) pontja, 13. cikk 
(3) bekezdés a) pontja, 17. cikk (4) bekezdésének, valamint

e) a  harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való 
elismerésére, az  egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a  nyújtott 
védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 36. és 37. cikkének

való megfelelést szolgálja.
 (2) Ez  a  rendelet a  harmadik államok kiutasított állampolgárainak két vagy több tagállam területéről történő 

kitoloncolására szolgáló közös légi járatok szervezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/573/EK tanácsi határozat 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. §  Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A nemzetgazdasági miniszter 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelete
a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő  
és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről  
és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
87/B.  §-ában, valamint a  társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 66.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
73. § l) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  Az üzletszerű
a) társasházkezelő vagy ingatlankezelő,
b) ingatlanközvetítő vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő
tevékenység (a továbbiakban együtt: szolgáltatási tevékenység) végzéséhez szükséges a) pont esetén bejelentést, 
b)  pont esetén kérelmet (a továbbiakban együtt: kérelem) az  ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok 
kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendeletben meghatározott ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnál 
(a továbbiakban: hatóság) kell benyújtani.

2. §  Szolgáltatási tevékenységet – üzletszerű társasházkezelő vagy ingatlankezelő tevékenység esetén a társasházakról 
szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) 53.  § (3)  bekezdésében, üzletszerű ingatlanközvetítő 
vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenység esetén a  lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 
64/C. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – olyan
a) természetes személy szolgáltató végezhet, aki

aa) a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti társasházkezelői, ingatlankezelői, 
ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szakképesítéssel (a továbbiakban: 
szakképesítés) rendelkezik, és

ab) olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, 
melynek tevékenységi köre az  általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra 
szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed,

b) gazdálkodó szervezet szolgáltató végezhet,
ba) amelynek tevékenységi köre az  általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra 

szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed, és
bb) amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy – egyéni vállalkozó 

esetén, ha a  tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottal rendelkezik, 
aki a  hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, e  rendelet szerinti 
nyilvántartásban szerepel.

3. § (1) A kérelem – üzletszerű társasházkezelő vagy ingatlankezelő tevékenység esetén a  szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22.  § (1)  bekezdésében, 
üzletszerű ingatlanközvetítő vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenység esetén az  Lt. 64/C.  § 
(3) bekezdésében meghatározott adatokon túlmenően − tartalmazza
a) a szolgáltatási tevékenység során használni kívánt nyelv vagy nyelvek megjelölését,
b) a hatósággal való kapcsolattartás módját,
c) természetes személy szolgáltató esetén

ca) a szakképesítését tanúsító bizonyítvány számát, kiadása helyét és időpontját, valamint az azt kiállító 
intézmény megjelölését,

cb) a szolgáltató munkáltatójának nevét és székhelyét,
d) gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén

da) a szolgáltató cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásba vételi számát,
db) a szolgáltató tevékenységi körét,
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dc) a képviseletre jogosult személy – egyéni vállalkozó esetén a saját – nevét, lakóhelyét,
dd) a gazdálkodó szervezet 2.  § b)  pont bb)  alpontja szerinti személyesen közreműködő tagja, 

alkalmazottja vagy foglalkoztatottja nevét és az e rendelet szerinti nyilvántartásba vételi számát.
 (2) A szolgáltatónak a feltételek teljesítését a következők szerint kell igazolni:

a) a 2. § a) pont aa) alpontjában foglaltakat a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolatával,
b) a 2.  § a)  pont ab)  alpontjában foglaltakat a  munkáltató vagy a  foglalkoztató pecsétjével és cégszerű 

aláírásával ellátott, 30 napnál nem régebben kiállított igazolással,
c) a 2. § a) pont ab) alpontjában és b) pont ba) alpontjában foglaltakat 90 napnál nem régebbi cégkivonattal 

egyéni vállalkozó esetében az  egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles 
másolatával,

d) a Tt. 49.  § (1)  bekezdés c)  pontja és az  Lt. 64/C.  § (5)  bekezdése szerinti köztartozásmentességet – ha 
a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban – 30 napnál 
nem régebben kiállított közokirattal.

 (3) Amennyiben a  szolgáltató a  kérelemhez a  (2)  bekezdés c) és d)  pontja szerinti iratokat nem csatolja, a  hatóság 
a  bejelentés vagy az  engedély feltételeinek megállapítása érdekében adatszolgáltatási kérelemmel fordul 
a nyilvántartást vezető hatósághoz.

4. § (1) A hatóság a  hiánytalan bejelentést tevő üzletszerű társasházkezelő vagy ingatlankezelő, valamint a  szolgáltatási 
tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel rendelkező ingatlanközvetítő vagy ingatlanvagyon-értékelő és 
-közvetítői tevékenységet végző szolgáltatókról nyilvántartást vezet.

 (2) A nyilvántartást szolgáltatási tevékenységenként elkülönítve kell vezetni:
a) a társasházkezelő szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről,
b) az ingatlankezelő szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről,
c) az ingatlanközvetítő szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó 

szervezetekről,
d) ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről és 

gazdálkodó szervezetekről.

5. § (1) A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és – ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői 
szolgáltatási tevékenység esetén – a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha
a) ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll,
b) a természetes személy szolgáltató meghalt vagy a nyilvántartásból való törlését kéri,
c) a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy
d) a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a  cégbíróság hivatalból törölte a  cégnyilvántartásból vagy az  egyéni 

vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából.
 (2) A hatóság – az  a)–c)  pont esetén a  tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra, 

a  d)  pont esetén a  feltétel biztosításáig, az  e)  pont esetén a  büntetett előélethez fűződő hátrányos 
jogkövetkezmények alól való mentesülés időpontjáig – megtiltja a  szolgáltatási tevékenység végzését annak 
a szolgáltatónak,
a) aki a  hatósághoz olyan valótlan tartalmú kérelmet nyújtott be, melynek érdemi befolyása volt a  kérelem 

elbírálására vagy a szolgáltatási tevékenység jogszerű végzésének az ellenőrzésére,
b) aki a hatósági ellenőrzést akadályozza,
c) aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól 

számított 5 munkanapon belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására 
sem tesz eleget,

d) amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a  tevékenység 
folytatásának feltételével már nem rendelkezik,

e) akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek.
 (3) A hatóság a  tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változást a  szolgáltatónál évente 

legalább egy alkalommal ellenőrzi.

6. §  Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
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7. §  E rendelet rendelkezései nem érintik az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett jogosultságok, 
valamint a szakképesítést tanúsító bizonyítványok érvényességét.

8. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

9. §  Hatályát veszti
a) az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az  üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység 

folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól szóló 30/2009. (XI. 3.) ÖM rendelet,
b) az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az  üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői 

tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól szóló 31/2009. (XI. 18.) ÖM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 24/2013. (VI. 28.) NGM rendelete
a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég által saját magával szemben kért rendkívüli 
minőségellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetéséről

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi 
LXXV. törvény 228. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1.  § (1) A  saját magával szemben kezdeményezett rendkívüli minőségellenőrzési eljárásért a  kérelmező kamarai tag 
könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat 
(a továbbiakban: díj) kell fizetnie.

 (2) A  közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségén alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai 
tag könyvvizsgáló által fizetendő díj mértéke 150 000 Ft kérelmenként.

 (3) A  közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségén alapuló könyvvizsgálatát ellátó 
könyvvizsgáló cég által fizetendő díj mértéke 250 000 Ft kérelmenként.

 (4) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti díjat a  Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 számú 
számlájára kell befizetni.

 (5) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti díjat az  e  célból rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetési 
megbízással vagy fizetési számlák közötti átutalással kell teljesíteni.

2.  § (1) A díj a Nemzetgazdasági Minisztérium működési bevételét képezi.
 (2) A  díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az  államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.
 (3) A  díjfizetés vonatkozásában az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28.  § (2) és (3)  bekezdésében, a  31.  § 

(1)  bekezdésében, valamint a  73/A.  §-ában foglaltakat, a  díj visszafizetésére a  32.  §-ában foglaltakat, a  mulasztási 
bírságra a 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az illetéken díjat kell érteni.

3.  §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 25/2013. (VI. 28.) NGM rendelete
a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek  
és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok 
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet módosításáról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és 
taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a  pénztárgéppel rögzített adatok 
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
71.  §  (1)  bekezdésében a „2013. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2013. augusztus 31-ig” szöveg, a  Rendelet 
75/A. § (1) bekezdésében a „2013. június 30-ig” szövegrészek helyébe a „2013. augusztus 31-ig” szöveg lép.

2. §  Hatályát veszti a Rendelet 74. §-a.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelete
a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, 
a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai 
továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső 
kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és az elemi költségvetésről 
szóló 10/2013. (III. 13.) NGM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában, a 2. alcím tekintetében az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (3)  bekezdés 2.  pontjában, valamint 4.  pontjában, a  3. alcím tekintetében 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.§ (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 
rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 
módosítása

1. § (1) A  szakfeladatrendről és az  államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § E rendelet alkalmazásában akkor kell befektetési célúnak tekinteni a kiadást és a bevételt, ha a befektetés célja 
nem a  befektető valamely közfeladatának ellátását, kiváltását végző, segítő gazdasági társaság, szövetkezet vagy 
más jogi személy alapítása vagy e célból jogi személyben történő részesedés szerzése.”

 (2) Az R1. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti elkülönítés a szakfeladat számához illesztett kódokkal történik. A használandó kód
a) az Áht. 1. § (2) bekezdése szerint ellátott szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén „1”,
b) szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység esetén „2”,
c) vállalkozási tevékenység esetén „3”,
d) befektetési célú szakfeladat esetén „4”,
e) államháztartáson kívüli támogatás esetén „5”,
f ) államháztartáson belüli támogatás esetén „6”,
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g) az Áht. 1. § (3) bekezdése szerinti, harmadik fél bevonásával ellátott közfeladat esetén „7”,
h) technikai szakfeladat esetén „9”.”

 (3) Az R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szakfeladatrendet az  1.  melléklet, a  szakfeladatok tartalmi meghatározásait és a  hozzájuk kapcsolódó 
mutatókat a 2. melléklet tartalmazza.”

 (4) Az R1. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A használatot segítő útmutatót a Magyar Államkincstár internetes honlapján közzéteszi.”

2. § (1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R1. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R1. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. §  Hatályát veszti az R1. 3. melléklete.

2. A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező 
szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső 
kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosítása

4. § (1) A  költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai 
továbbképzéséről, valamint a  költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer 
témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (a  továbbiakban: R2.) 2.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító engedéllyel kapcsolatosan a miniszter 
részére az  1.  mellékletben foglalt adattartalommal, nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell a  kérelmet 
benyújtania az  engedélyt kérő természetes személynek (a  továbbiakban: kérelmező). A  kérelem benyújtásával 
kapcsolatos részletes információkat, nyomtatványokat, űrlapokat a miniszter a miniszter által vezetett minisztérium 
honlapján teszi közzé.”

 (2)  Az R2. 3/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartásból törölt természetes személy kérheti a belső ellenőrök nyilvántartásába újbóli felvételét:)
„a) a törlést követő 1 év után, ha a törlésre az (1) bekezdés a) pontja miatt,”
(került sor.)

 (3)  Az R2. 3/A. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartásból törölt természetes személy kérheti a belső ellenőrök nyilvántartásába újbóli felvételét:)
„e) a törlést követő 1 év után, ha a törlésre az (1) bekezdés e) pontja miatt,”
(került sor.)

 (4)  Az R2. a következő 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B. § (1) Nem törölhető a nyilvántartásból a 3/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján azon továbbképzésre kötelezett 
személy, aki – a  határidő lejártát követően – úgy teljesíti ezen kötelezettségét, hogy a  kötelező továbbképzés 
képzési programjában meghatározott előzetes tudásszint-felmérésen legalább 80%-os eredményt ér el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesítés feltétele, hogy az érintett személy a tudásszint-felmérésen az erre 
vonatkozó felszólító levél kézhezvételét követő 6 hónapon belül részt vesz. Aki az  előzetes tudásszint-felmérésen 
akadályoztatása miatt nem tud részt venni, egy alkalommal lehetősége van a  vizsga pótlására a  meghatározott 
6 hónapon belül. A sikertelen tudásszint-felmérő megismétlésére nincs lehetőség.
(3) Azt a személyt, aki az (1) bekezdés szerinti tudásszint-felmérésen nem ér el legalább 80%-os eredményt, a belső 
ellenőrök nyilvántartásából törölni kell.”

 (5)  Az R2. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 3/A. § (1) bekezdésében meghatározott körülmények ellenőrzéséről a miniszter legalább évente intézkedik.”

 (6)  Az R2. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16.  § A  3/A. § (2)  bekezdésnek, valamint a  3/B. §-nak a  szakfeladatrendről és az  államháztartási szakágazati 
rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, a  költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők 
nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a  költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági 
vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és az  elemi 
költségvetésről szóló 10/2013. (III. 13.) NGM rendelet módosításáról szóló 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelettel 
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(a  továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a  Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”

5. §  Hatályát veszti az R2 2. § (2) és (3) bekezdése.

3. Az elemi költségvetésről szóló 10/2013. (III. 13.) NGM rendelet módosítása

6. §  Az  elemi költségvetésről szóló 10/2013. (III. 13.) NGM rendelet (a  továbbiakban: R3.) 11.  §-a a  következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az „A) Elemi költségvetés” elnevezésű nyomtatványgarnitúrák űrlapjainak kitöltését segítő útmutatót a Kincstár 
internetes honlapján közzéteszi.”

7. § (1) Az R3. 12. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Áht. 108.§ (2) bekezdése szerinti időközi költségvetési jelentés az alábbi űrlapok sorait tartalmazza:)
„c) 04. űrlap 01., 11., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 41., 52., 57., 59., 69., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 
86., 87., 88., 89., 90., 99., 100., 111., 112., 113., 114. sorai,”

 (2) Az R3. 12. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Áht. 108. § (2) bekezdése szerinti időközi költségvetési jelentés az alábbi űrlapok sorait tartalmazza:)
„ h) 09. űrlap 23., 24., 25., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 57., 68., 79., 80., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 
96., 97., 98., 99., 100., 101., 103., 112., 123., 134., 144. sorai,”

8. §  Az R3. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

9. §  Hatályát veszti az R3. 2. melléklete.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § (1) bekezdése és az 5. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelethez

Az R1. 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
 1. Az államháztartási szakfeladatok rendjébe beillesztendő új szakfeladatok:

721200 Génmegőrzés, fajtavédelem
841911 Forgatási célú finanszírozási műveletek technikai előirányzata
841912 Befektetési célú finanszírozási műveletek
841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek

 2. Megszűnnek (törlésre kerülnek) az alábbi szakfeladatok:
640000 Pénzügyi közvetítés
650000 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok
660002 Egyéb pénzügyi tevékenység
780000 Munkaerő-piaci szolgáltatás
841906 Finanszírozási műveletek
841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)
842207 Honvédelmi K + F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése
920000 Szerencsejáték, fogadás
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek



62762 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 109. szám 

2. melléklet a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelethez

Az R1. 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
 1. Az államháztartási szakfeladatok rendjébe beillesztett új szakfeladatok tartalmi meghatározása:

a) 721200 Génmegőrzés, fajtavédelem
 Itt kell megtervezni és elszámolni:
 – a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai erőforrások 

génmegőrzésével, védelmével, hasznosításával, valamint az  ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztéssel 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

b) 841911 Forgatási célú finanszírozási műveletek
 Itt kell megtervezni és elszámolni:
 – a forgatási célú finanszírozási műveletek bevételi és kiadási előirányzatát az önkormányzati alrendszerben.
c) 841912 Befektetési célú finanszírozási műveletek
 A befektetési célú finanszírozási műveletek bevételei között kell megtervezni és elszámolni:
 – a költségvetési hiány finanszírozásával kapcsolatos felhalmozási, működési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel 

bevételeit, a rövid lejáratú hitelfelvétel bevételeit (a likvid hitelek igénybevétele kivételével),
 – a hosszú lejáratú kötvénykibocsátással kapcsolatos bevételeket,
 – a költségvetési többlet évközi hasznosítása céljából vásárolt befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok (kárpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények stb.) eladásakor, beváltásakor elszámolt 
bevételeket.

 A befektetési célú finanszírozási műveletek kiadásai között kell megtervezni és elszámolni:
 – a  költségvetési többlet évközi hasznosítása céljából vásárolt befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok (kárpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények stb.) vásárlásának kiadásait,
 – a költségvetési hiány fedezetére, valamint a fejlesztések, vagy működés érdekében felvett hosszú lejáratú 

hitelek, pénzügyi lízing miatti kötelezettségek, a rövid lejáratú hitelek (likvid hitel kivételével) törlesztésével 
kapcsolatos kiadásokat,

 – az  önkormányzatok által felhalmozási vagy működési célra kibocsátott hosszú lejáratú kötvények 
beváltásával kapcsolatos kiadásokat.

 Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 – a forgatási célú finanszírozási bevételeket és kiadásokat.
d) 841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek
 A támogatási célú finanszírozási műveletek bevételei között kell megtervezni és elszámolni:
 – a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevételét,
 – a költségvetési szerv, fejezet kezelésű előirányzat kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként 

az államháztartás központi alrendszerében a központi támogatás, és
 – az önkormányzat alrendszerében az irányító szervtől kapott támogatás fizetési számlán történő jóváírását.
 A támogatási célú finanszírozási műveletek kiadásai között kell megtervezni és elszámolni:
 – az önkormányzat alrendszerében az irányító szerv által nyújtott támogatást.

 2. Megváltozik a tartalmi meghatározása az alábbi szakfeladatoknak:
a) 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
 Itt kell megtervezni és elszámolni:
 – a helyi önkormányzatokat, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat, valamint a társulásokat 

megillető költségvetési támogatási, valamint a  feladatra nem tervezhető sajátos folyó, felhalmozási és tőke 
jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket.

b) 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)
 Itt kell megtervezni és elszámolni:
 – a  biztosítotti egészségbiztosítási járulékot, az  egyéb járulékokat és hozzájárulásokat, az  egészségügyi 

hozzájárulást, a késedelmi pótlék és bírság összegét, a költségvetési hozzájárulásokat, az egészségbiztosítási 
tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételeket.

 Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 – az egészségbiztosítási költségvetési szervek bevételeit és támogatásait;
 – az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételeket.
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c) 842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása
 Itt kell megtervezni és elszámolni:
 – a honvédelemmel kapcsolatos közigazgatási és katonai vezetés-irányítási feladatok keretében 

a  kormányzati döntések előkészítésével és végrehajtásával – ide értve a  jogi, az  igazgatási, a  kontrolling, 
a híradó, az informatikai és információvédelmi, a védelempolitikai és nemzetközi együttműködési, a védelmi 
tervezési, a haderő-tervezési, a hadműveleti és kiképzési, a humánpolitikai, a személyzeti, a kommunikációs, 
a  toborzási és a  civil kapcsolati, továbbá a  vagyonfelügyeleti feladatokat is –, valamint az  ellenőrzési, 
a hatósági és szakhatósági tevékenységekkel, illetve feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

d) 842202 Védelmi képesség fenntartása
 Itt kell megtervezni és elszámolni:
 – a logisztikai, egészségügyi, infrastrukturális, protokolláris, valamint pénzügyi és számviteli, a  központi 

beszerzési, a  szakanyag ellátási és szolgáltatási, a  katonai adatfeldolgozási, a  híradó, az  informatikai 
és információvédelmi, a  geoinformatikai, a  kulturális, a  szociális és üdültetési tevékenységekkel, 
a  toborzással, valamint a  honvédelmi szervezetek működésének máshová nem sorolható tevékenységeivel 
és e  tevékenységek végrehajtását végző honvédelmi szervezetek intézményi kiadásaival kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat.

e) 842203 Védelmi képesség fejlesztése
 Itt kell megtervezni és elszámolni:
 – a  katonai képességek fejlesztéséhez kapcsolódó humán-, egészségügyi, hadfelszerelési, infrastrukturális, 

NATO biztonsági beruházási és egyéb fejlesztési programokkal, valamint
 – a K+ F feladattal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
f ) 842204 Haderő kiképzése, felkészítése
 Itt kell megtervezni és elszámolni:
 – a nemzeti, a  NATO, EU és többnemzetiségű erők számára meghatározott készenléti és műveleti eljárások 

érdekében végrehajtott katonai szakmai kiképzési és továbbképzési, egyéni és kollektív kiképzési 
feladatokkal, a  tagországokkal kialakított és elfogadott katonai, adminisztratív harcászati és hadműveleti 
szintű gyakorlatokkal és értékelésekkel, valamint kiképzési rendezvényekkel kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat.

g) 842205 Haderő hazai tevékenysége
 Itt kell megtervezni és elszámolni:
 – a haderő védelmi célú alkalmazásával, a  hadműveleti és készenléti szolgálat ellátásával, a  katonai 

alegységek készenlétben tartásával, a fegyveres készenléti szolgálat ellátásával, a helyőrségi és egyéb katonai 
feladatokkal, valamint a tűzszerész feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

h) 843031 Egészségbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása
 Itt kell megtervezni és elszámolni:
 – az  egészségbiztosítás jogszabályban meghatározott központi irányítási, szakigazgatási tevékenységével 

kapcsolatos működési bevételeket és kiadásokat.
 Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 – az E. Alap ellátási szektor jogszabályban meghatározott bevételeit (841904) és kiadásait (843041-843048),
 – az ellátások fedezetére szolgáló vagyonnal való gazdálkodás bevételeit és kiadásait (841152).
i) 843045 Gyógyszertámogatás finanszírozása
 Itt kell megtervezni és elszámolni:
 – a  gyógyszertámogatás kiadásaival, a  speciális beszerzésű gyógyszerkiadással és a  gyógyszertámogatás 

céltartalékával kapcsolatos kiadásokat.
j) 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások finanszírozása
 Itt kell megtervezni és elszámolni:
 – a kifizetőhelyeket megillető költségtérítéssel, a postaköltséggel, az egyéb kiadásokkal, a gyógyszergyártók 

ellentételezésével, elszámolási különbözet rendezésével, a  gyógyszertárak juttatásával és a  gyógyszertárak 
szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokat.

k) 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
 Itt kell megtervezni és elszámolni:
 – az általános iskola 1–4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az  iskola pedagógiai programja szerint 

(a  kötelező tanórák, a  nem kötelező tanórák, a  tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással, 
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az iskolaotthonos oktatással, valamint a köznevelési törvény szerinti működtetésével kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat.

 Mutatószámok (kizárólag a szakmai feladatellátás tekintetében):
 – Kapacitásmutató: férőhelyek száma
 – Feladatmutató: tanulók száma
l) 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
 Itt kell megtervezni és elszámolni:
 – az általános iskola 5–8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az  iskola pedagógiai programja szerint 

(a  kötelező tanórák, a  nem kötelező tanórák, a  tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással, 
az iskolaotthonos oktatással, valamint a köznevelési törvény szerinti működtetésével kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat.

 Mutatószámok (kizárólag a szakmai feladatellátás tekintetében):
 – Kapacitásmutató: férőhelyek száma
 – Feladatmutató: tanulók száma
m) 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
 Itt kell megtervezni és elszámolni:
 – a  zeneművészeti ágra kiadott alapfokú művészetoktatás követelményeire és tantervi programjára épülő, 

a  zeneművészetek területén meglévő tehetség felismerése és fejlesztése érdekében végzett művészi 
kifejezőkészségeket megalapozó, illetve a  szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú oktatási, nevelési 
tevékenységgel, valamint az intézmény köznevelési törvény szerinti működtetésével kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat.

 Mutatószámok (kizárólag a szakmai feladatellátás tekintetében):
 – Kapacitásmutató: férőhelyek száma
 – Feladatmutató: tanulók száma
n) 852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
 Itt kell megtervezni és elszámolni:
 – a képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágakra kiadott alapfokú művészetoktatás 

követelményeire és tantervi programjára épülő, a zeneművészetek területén meglévő tehetség felismerése és 
fejlesztése érdekében végzett művészi kifejezőkészségeket megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra 
felkészítő alapfokú oktatási, nevelési tevékenységgel, valamint az  intézmény köznevelési törvény szerinti 
működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

 Mutatószámok (kizárólag a szakmai feladatellátás tekintetében):
 – Kapacitásmutató: férőhelyek száma
 – Feladatmutató: tanulók száma

3. melléklet a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelethez

Az R1. 4. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
 1. Az államháztartási szakágazati rendjébe beillesztett új szakágazatok:

721120 Génmegőrzés, fajtavédelem
842211 Honvédelem ágazati feladatai
842480 Államhatalmi szervek speciális védelme
910500 Közművelődési intézmények tevékenysége

 2. Megszűnnek (törlésre kerülnek) az alábbi szakágazatok:
017000 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
021000 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
024000 Erdészeti szolgáltatás
411000 Épületépítési projekt szervezése
412000 Lakó- és nem lakó épület építése
421100 Út, autópálya építése
421200 Vasút építése
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421300 Híd, alagút építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429100 Vízi létesítmény építése
439900 Egyéb speciális szaképítés m.n.s
581300 Napilapkiadás
619000 Egyéb távközlés
620300 Számítógép-üzemeltetés
620900 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
642000 Vagyonkezelés (holding)
683200 Ingatlankezelés
691000 Jogi tevékenység
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
701000 Üzletvezetés
702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
711100 Építészmérnöki tevékenység
732000 Piac-, közvélemény-kutatás
750000 Állat-egészségügyi ellátás
781000 Munkaközvetítés
782000 Munkaerő-kölcsönzés
783000 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
791100 Utazásközvetítés
791200 Utazásszervezés
811000 Építményüzemeltetés
812100 Általános épülettakarítás
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás
812900 Egyéb takarítás
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
829100 Követelésbehajtás
829900 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
841217 Társadalmi szolgáltatások alapkutatásának igazgatása
842112 Gazdasági segítség nyújtása külföldön
842113 Nemzetközi katonai segítség nyújtása
842220 Védelmi képességek fenntartása
842230 Védelmi képességek fejlesztése
842240 Haderő kiképzése, felkészítése
842250 Haderő (hazai) tevékenysége
842260 Polgári védelmi tevékenység
842270 Mozgósítási, tartalékolási tevékenység
842430 Köztársasági őrezredi tevékenység
842440 Határőrségi tevékenység
843030 Egyéb társadalombiztosítási szakigazgatás
855100 Sport, szabadidős képzés
855200 Kulturális képzés
855300 Járművezető-oktatás
900200 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
931200 Sportegyesületi tevékenység
932100 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
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4. melléklet a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelethez

Az R1. 5. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
 1. Az államháztartási szakfeladatok rendjébe beillesztett új szakágazatok tartalmi meghatározása:

a) 721120 Génmegőrzés, fajtavédelem
 Ebbe a szakágazatba tartoznak:
 – a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai erőforrások 

génmegőrzése, védelme, hasznosítása, valamint az ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés.
b) 842211 Honvédelem ágazati feladatai
 Ebbe a szakágazatba tartozik:
 – a  haderő védelmi célú alkalmazásával, képzésével, felkészítésével, kiszolgálásával, támogatásával, 

fenntartásával, fejlesztésével, valamint a  hadműveleti és készenléti szolgálat ellátásával kapcsolatos 
tevékenység.

c) 842480 Államhatalmi szervek speciális védelme
 Ebbe a szakágazatba tartoznak:
 – az  államhatalmi szerv védelme, függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének biztosítása, 

az  e  törvényben meghatározott személyvédelmi, létesítménybiztosítási feladatok biztosítása, valamint 
az elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatok ellátása.

d) 910500 Közművelődési intézmények tevékenysége
 Ebbe a szakágazatba tartoznak:
 – a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 1. számú mellékletének p) pontja szerinti közművelődési intézmények működtetése.
 2. Megszűnő (törlésre kerülő) tartalmi meghatározások:

A 3.  melléklet 2.  pontjában szereplő, megszűnő szakágazatokhoz tartozó, azokkal azonos sorszámú tartalmi 
meghatározások törlésre kerülnek.

5. melléklet a 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelethez

 1. Az R3. 1. melléklet 09. űrlap 33. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől”

 2. Az R3. 1. melléklet 09. űrlap 47. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)”

 3. Az R3. 1. melléklet 09. űrlap 88. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„88. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől”

 4. Az R3. 1. melléklet 09. űrlap 102. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„102. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)”

 5. Az R3. 1. melléklet 09. űrlap a következő 125-144 sorokkal egészül ki:
„125. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől”
„126. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól, EU-s 
programok és azok hazai társfinanszírozása”
„127. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól”
„128. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjaitól”
„129. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól”
„130. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől”
„131. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől”
„132. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől”
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„133. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és 
költségvetési szerveitől”
„134. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 
(125+…+133)”
„135. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől”
„136. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól, 
EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása”
„137. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű 
előirányzatoktól”
„138. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjaitól”
„139. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól”
„140. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől”
„141. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési 
szerveitől”
„142. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől”
„143. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és 
költségvetési szerveitől”
„144. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 
(135+…+143)”

 6.  Az R3. 1. melléklet 80. űrlap 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről 
(=09/35+09/134)”

 7.  Az R3. 1. melléklet 80. űrlap 45. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+44)”

 8.  Az R3. 1. melléklet 80. űrlap 49. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)”

 9.  Az R3. 1. melléklet 80. űrlap 61. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„61. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson 
belülről (=09/90+09/144)”

 10.  Az R3. 1. melléklet 80. űrlap 63. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„63. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+…+62)”

 11.  Az R3. 1. melléklet 80. űrlap 67. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„67. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)”

 12.  Az R3. 1. melléklet 98. űrlap 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről 
(=09/35+09/134)”

 13.  Az R3. 1. melléklet 98. űrlap 44. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+43)”

 14.  Az R3. 1. melléklet 98. űrlap 48. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„48. Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)”

 15.  Az R3. 1. melléklet 98. űrlap 59. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„59. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson 
belülről (=09/90+09/144)”

 16.  Az R3. 1. melléklet 98. űrlap 61. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„61. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+…+60)”

 17.  Az R3. 1. melléklet 98. űrlap 65. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„65. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)”



62768 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 109. szám 

A nemzetgazdasági miniszter 27/2013. (VI. 28.) NGM rendelete
a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala 
munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet módosításáról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47.  § (2)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

 1. § A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi 
kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet (a  továbbiakban: NGM rendelet) 
1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 2. § Nem lép hatályba az NGM rendelet 4. §-a és 2. melléklete.

 3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. június 30-án lép hatályba.
  (2) Az 1. § és az 1. melléklet 2013. július 1-jén lép hatályba.
  (3) Ez a rendelet 2013. július 2-án hatályát veszti.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 27/2013. (VI. 28.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelethez

 1. Budapest Főváros Kormányhivatala
1.1. III. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége

1.1.1. Székhelye: 1039 Budapest III. Heltai Jenő tér 7.
1.1.2. Illetékesség: I., II., III. kerület

1.2. IV. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége
1.2.1. Székhelye: 1043 Budapest IV. Kassai utca 24/b.
1.2.2. Illetékesség: IV., XIV., XV. kerület

1.3. VIII. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége
1.3.1. Székhelye: 1085 Budapest VIII. Baross u. 22–26.
1.3.2. Illetékesség: V., VII., VIII. kerület

1.4. IX. Kerületi I. Munkaügyi Kirendeltsége
1.4.1. Székhelye: 1092 Budapest IX. Ráday u. 42–44.
1.4.2. Illetékesség: IX., XI., XII., XXII. kerület

1.5. IX. Kerületi II. Munkaügyi Kirendeltsége
1.5.1. Székhelye: 1096 Budapest IX. Haller u. 6.
1.5.2. Illetékesség: Fővárosi hajléktalan álláskeresők ügyeinek intézése

1.6. XIII. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége
1.6.1. Székhelye: 1137 Budapest XIII. Katona József u. 25.
1.6.2. Illetékesség: VI., XIII. kerület

1.7. XVI. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége
1.7.1. Székhelye: 1163 Budapest XVI. Vívó u. 2.
1.7.2. Illetékesség: X., XVI., XVII. kerület

1.8. XVIII. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége
1.8.1. Székhelye: 1181 Budapest XVIII. Darus u. 5.
1.8.2. Illetékesség: XVIII., XIX. kerület

1.9. XX. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége
1.9.1. Székhelye: 1203 Budapest XX. János utca 6.
1.9.2. Illetékesség: XX., XXIII. kerület
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1.10. XXI. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége
1.10.1. Székhelye: 1211 Budapest XXI. Mansfeld Péter u. 1.
1.10.2. Illetékesség: XXI. kerület

 2. Baranya megye
2.1. Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

2.1.1. Székhelye: Komló
2.1.2. Illetékesség:
 Alsómocsolád
 Apátvarasd
  Ág
  Bakóca
  Baranyajenő
  Baranyaszentgyörgy
  Bikal
  Bodolyabér
  Egyházaskozár
  Erdősmecske
  Erzsébet
  Fazekasboda
  Felsőegerszeg
  Geresdlak
  Gerényes
  Gödre
  Hegyhátmaróc
  Hidas
  Kárász
  Kátoly
  Kékesd
  Kisbeszterce
  Kishajmás
  Kisvaszar
  Komló
  Köblény
  Liget
  Lovászhetény
  Magyaregregy
  Magyarhertelend
  Magyarszék
  Martonfa
  Mágocs
  Mánfa
  Máza
  Mecseknádasd
  Mecsekpölöske
  Mekényes
  Meződ
  Mindszentgodisa
  Nagyhajmás
  Nagypall
  Oroszló
  Óbánya
  Ófalu
  Palé
  Pécsvárad
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  Sásd
  Szalatnak
  Szágy
  Szárász
  Szászvár
  Szellő
  Tarrós
  Tékes
  Tormás
  Tófű
  Varga
  Vásárosdombó
  Vázsnok
  Vékény
  Zengővárkony

2.2. Mohácsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
2.2.1. Székhelye: Mohács
2.2.2. Illetékesség:
  Babarc
  Bár
  Belvárdgyula
  Bezedek
  Borjád
  Bóly
  Dunaszekcső
  Erdősmárok
  Feked
  Görcsönydoboka
  Hásságy
  Himesháza
  Homorúd
  Ivándárda
  Kisbudmér
  Kisnyárád
  Kölked
  Lánycsók
  Lippó
  Liptód
  Majs
  Maráza
  Máriakéménd
  Mohács
  Monyoród
  Nagybudmér
  Nagynyárád
  Olasz
  Palotabozsok
  Pócsa
  Sárok
  Sátorhely
  Somberek
  Szajk
  Szebény
  Szederkény
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  Székelyszabar
  Szűr
  Töttös
  Udvar
  Versend
  Véménd

2.3. Pécsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
2.3.1. Székhelye: Pécs
2.3.2. Illetékesség:
  Abaliget
  Aranyosgadány
  Áta
  Bakonya
  Berkesd
  Birján
  Bogád
  Bosta
  Cserkút
  Egerág
  Ellend
  Görcsöny
  Gyód
  Hosszúhetény
  Husztót
  Keszü
  Kisherend
  Kovácsszénája
  Kozármisleny
  Kökény
  Kővágószőlős
  Kővágótöttös
  Lothárd
  Magyarsarlós
  Nagykozár
  Orfű
  Ócsárd
  Pellérd
  Pereked
  Pécs
  Pécsudvard
  Pogány
  Regenye
  Romonya
  Szalánta
  Szemely
  Szilágy
  Szilvás
  Szőke
  Szőkéd

2.4. Sellyei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
2.4.1. Székhelye: Sellye
2.4.2. Illetékesség:
  Adorjás
  Baksa
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  Baranyahídvég
  Besence
  Bogádmindszent
  Bogdása
  Csányoszró
  Drávafok
  Drávaiványi
  Drávakeresztúr
  Drávasztára
  Felsőszentmárton
  Gilvánfa
  Hegyszentmárton
  Hirics
  Kákics
  Kemse
  Kisasszonyfa
  Kisszentmárton
  Kórós
  Lúzsok
  Magyarmecske
  Magyartelek
  Markóc
  Marócsa
  Nagycsány
  Okorág
  Ózdfalu
  Páprád
  Piskó
  Sámod
  Sellye
  Sósvertike
  Tengeri
  Téseny
  Vajszló
  Vejti
  Zaláta

2.5. Siklósi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
2.5.1. Székhelye: Siklós
2.5.2. Illetékesség:
  Alsószentmárton
  Babarcszőlős
  Beremend
  Bisse
  Cún
  Csarnóta
  Diósviszló
  Drávacsehi
  Drávacsepely
  Drávapalkonya
  Drávapiski
  Drávaszabolcs
  Drávaszerdahely
  Egyházasharaszti
  Garé



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 109. szám 62773

  Gordisa
  Harkány
  Illocska
  Ipacsfa
  Ivánbattyán
  Kásád
  Kémes
  Kisdér
  Kisharsány
  Kisjakabfalva
  Kiskassa
  Kislippó
  Kistapolca
  Kistótfalu
  Kovácshida
  Lapáncsa
  Magyarbóly
  Márfa
  Márok
  Matty
  Nagyharsány
  Nagytótfalu
  Old
  Palkonya
  Peterd
  Pécsdevecser
  Rádfalva
  Siklós
  Siklósbodony
  Siklósnagyfalu
  Szaporca
  Szava
  Tésenfa
  Túrony
  Újpetre
  Villány
  Villánykövesd
  Vokány

2.6. Szentlőrinci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
2.6.1. Székhelye: Szentlőrinc
2.6.2. Illetékesség:
  Bicsérd
  Boda
  Bükkösd
  Cserdi
  Csonkamindszent
  Dinnyeberki
  Gerde
  Gyöngyfa
  Helesfa
  Hetvehely
  Kacsóta
  Királyegyháza
  Okorvölgy
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  Pécsbagota
  Sumony
  Szabadszentkirály
  Szentdénes
  Szentkatalin
  Szentlőrinc
  Velény
  Zók

2.7. Szigetvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
2.7.1. Székhelye: Szigetvár
2.7.2. Illetékesség:
  Almamellék
  Almáskeresztúr
  Basal
  Bánfa
  Boldogasszonyfa
  Botykapeterd
  Bürüs
  Csebény
  Csertő
  Dencsháza
  Endrőc
  Gyöngyösmellék
  Hobol
  Horváthertelend
  Ibafa
  Katádfa
  Kétújfalu
  Kisdobsza
  Kistamási
  Magyarlukafa
  Merenye
  Molvány
  Mozsgó
  Nagydobsza
  Nagypeterd
  Nemeske
  Nagyváty
  Nyugotszenterzsébet
  Patapoklosi
  Pettend
  Rózsafa
  Somogyapáti
  Somogyhárságy
  Somogyhatvan
  Somogyviszló
  Szentegát
  Szentlászló
  Szigetvár
  Szörény
  Szulimán
  Teklafalu
  Tótszentgyörgy
  Várad 
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  Vásárosbéc
  Zádor

 3. Bács-Kiskun megye
3.1. Bajai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

3.1.1. Székhelye: Baja
3.1.2. Illetékesség:
  Baja
  Bácsszentgyörgy
  Bátmonostor
  Csátalja
  Csávoly
  Dávod
  Dunafalva
  Érsekcsanád
  Érsekhalma
  Felsőszentiván
  Gara
  Hercegszántó
  Nagybaracska
  Nemesnádudvar
  Sükösd
  Szeremle
  Vaskút

3.2. Bácsalmási Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
3.2.1. Székhelye: Bácsalmás
3.2.2. Illetékesség:
  Bácsalmás
  Bácsbokod
  Bácsborsód
  Bácsszőlős
  Csikéria
  Katymár
  Kunbaja
  Madaras
  Mátételke
  Tataháza

3.3. Jánoshalmai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
3.3.1. Székhelye: Jánoshalma
3.3.2. Illetékesség:
  Borota
  Jánoshalma
  Kéleshalom
  Mélykút
  Rém

3.4. Kalocsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
3.4.1. Székhelye: Kalocsa
3.4.2. Illetékesség:
  Bátya
  Drágszél
  Dunapataj
  Dunaszentbenedek
  Dunatetétlen



62776 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 109. szám 

  Dusnok
  Fajsz
  Foktő
  Géderlak
  Hajós
  Harta
  Homokmégy
  Kalocsa
  Miske
  Ordas
  Öregcsertő
  Solt
  Szakmár
  Újsolt
  Újtelek
  Uszód

3.5. Kecskeméti Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
3.5.1. Székhelye: Kecskemét
3.5.2. Illetékesség:
  Ágasegyháza
  Ballószög
  Felsőlajos
  Fülöpháza
  Fülöpjakab
  Helvécia
  Jakabszállás
  Kecskemét
  Kerekegyháza
  Kunbaracs
  Kunszállás
  Ladánybene
  Lajosmizse
  Nyárlőrinc
  Orgovány
  Városföld

3.6. Kiskőrösi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
3.6.1. Székhelye: Kiskőrös
3.6.2. Illetékesség:
  Akasztó
  Bócsa
  Császártöltés
  Csengőd
  Fülöpszállás
  Imrehegy
  Izsák
  Kaskantyú
  Kecel
  Kiskőrös
  Páhi
  Soltszentimre
  Soltvadkert
  Tabdi
  Tázlár



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 109. szám 62777

3.7. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
3.7.1. Székhelye: Kiskunfélegyháza
3.7.2. Illetékesség:
  Bugac
  Bugacpusztaháza
  Gátér
  Kiskunfélegyháza
  Pálmonostora
  Petőfiszállás

3.8. Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
3.8.1. Székhelye: Kiskunhalas
3.8.2. Illetékesség:
  Balotaszállás
  Harkakötöny
  Kelebia
  Kiskunhalas
  Kisszállás
  Kunfehértó
  Pirtó
  Tompa
  Zsana

3.9. Kiskunmajsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
3.9.1. Székhelye: Kiskunmajsa
3.9.2. Illetékesség:
  Csólyospálos
  Jászszentlászló
  Kiskunmajsa
  Kömpöc
  Móricgát
  Szank

3.10. Kunszentmiklósi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
3.10.1. Székhelye: Kunszentmiklós
3.10.2. Illetékesség:
  Apostag
  Dunaegyháza
  Dunavecse
  Kunadacs
  Kunpeszér
  Kunszentmiklós
  Szabadszállás
  Szalkszentmárton
  Tass

3.11. Tiszakécskei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
3.11.1. Székhelye: Tiszakécske
3.11.2. Illetékesség:
  Lakitelek
  Szentkirály
  Tiszaalpár
  Tiszakécske
  Tiszaug

 4. Békés megye
4.1. Békési Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

4.1.1. Székhelye: Békés
4.1.2. Illetékesség:
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  Békés
  Bélmegyer
  Kamut
  Köröstarcsa
  Mezőberény
  Murony
  Tarhos

4.2. Békéscsabai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
4.2.1. Székhelye: Békéscsaba
4.2.2. Illetékesség:
  Békéscsaba
  Csabaszabadi
  Csorvás
  Doboz
  Gerendás
  Kétsoprony
  Szabadkígyós
  Telekgerendás
  Újkígyós

4.3. Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
4.3.1. Székhelye: Gyomaendrőd
4.3.2. Illetékesség:
  Csárdaszállás
  Dévaványa
  Ecsegfalva
  Gyomaendrőd
  Hunya

4.4. Gyulai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
4.4.1. Székhelye: Gyula
4.4.2. Illetékesség:
  Elek
  Gyula
  Kétegyháza
  Lőkösháza

4.5. Mezőkovácsházai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
4.5.1. Székhelye: Mezőkovácsháza
4.5.2. Illetékesség:
  Almáskamarás
  Battonya
  Dombegyház
  Dombiratos
  Kaszaper
  Kevermes
  Kisdombegyház
  Kunágota
  Magyarbánhegyes
  Magyardombegyház
  Medgyesbodzás
  Medgyesegyháza
  Mezőhegyes
  Mezőkovácsháza
  Nagybánhegyes
  Nagykamarás
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  Pusztaottlaka
  Végegyháza

4.6. Orosházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
4.6.1. Székhelye: Orosháza
4.6.2. Illetékesség:
  Békéssámson
  Csanádapáca
  Gádoros
  Kardoskút
  Nagyszénás
  Orosháza
  Pusztaföldvár
  Tótkomlós

4.7. Sarkadi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
4.7.1. Székhelye: Sarkad
4.7.2. Illetékesség:
  Biharugra
  Geszt
  Körösnagyharsány
  Kötegyán
  Mezőgyán
  Méhkerék
  Okány
  Sarkad
  Sarkadkeresztúr
  Újszalonta
  Zsadány

4.8. Szarvasi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
4.8.1. Székhelye: Szarvas
4.8.2. Illetékesség:
  Békésszentandrás
  Csabacsűd
  Kardos
  Kondoros
  Örménykút
  Szarvas

4.9. Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
4.9.1. Székhelye: Szeghalom
4.9.2. Illetékesség:
  Bucsa
  Füzesgyarmat
  Kertészsziget
  Körösladány
  Körösújfalu
  Szeghalom
  Vésztő

 5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
5.1. Edelényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

5.1.1. Székhelye: Edelény
5.1.2. Illetékesség:
  Abod
  Balajt
  Becskeháza
  Boldva
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  Borsodszirák
  Bódvalenke
  Bódvarákó
  Bódvaszilas
  Damak
  Debréte
  Edelény
  Égerszög
  Galvács
  Hangács
  Hegymeg
  Hidvégardó
  Irota
  Komjáti
  Lak
  Ládbesenyő
  Martonyi
  Meszes
  Nyomár
  Perkupa
  Rakaca
  Rakacaszend
  Szakácsi
  Szalonna
  Szendrő
  Szendrőlád
  Szin
  Szinpetri
  Szögliget
  Szőlősardó
  Szuhogy
  Teresztenye
  Tomor
  Tornabarakony
  Tornakápolna
  Tornanádaska
  Tornaszentandrás
  Tornaszentjakab
  Varbóc
  Viszló
  Ziliz

5.2. Encsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.2.1. Székhelye: Encs
5.2.2. Illetékesség:
  Alsógagy
  Baktakék
  Beret
  Büttös
  Csenyéte
  Csobád
  Detek
  Encs
  Fancsal
  Fáj
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  Felsőgagy
  Forró
  Fulókércs
  Gagyapáti
  Garadna
  Hernádpetri
  Hernádszentandrás
  Hernádvécse
  Ináncs
  Kány
  Keresztéte
  Krasznokvajda
  Litka
  Méra
  Novajidrány
  Perecse
  Pusztaradvány
  Szalaszend
  Szemere

5.3. Gönci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség
5.3.1. Székhelye: Gönc
5.3.2. Illetékesség:
  Abaújalpár
  Abaújkér
  Abaújszántó
  Abaújvár
  Arka
  Baskó
  Boldogkőújfalu
  Boldogkőváralja
  Felsődobsza
  Fony
  Gibárt
  Golop
  Gönc
  Göncruszka
  Hejce
  Hernádbűd
  Hernádcéce
  Hernádszurdok
  Hidasnémeti
  Kéked
  Korlát
  Mogyoróska
  Pányok
  Pere
  Regéc
  Sima
  Tállya
  Telkibánya
  Tornyosnémeti
  Vilmány
  Vizsoly
  Zsujta
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5.4. Kazincbarcikai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.4.1. Székhelye: Kazincbarcika
5.4.2. Illetékesség:
  Alacska
  Alsótelekes
  Bánhorváti
  Berente
  Dédestapolcsány
  Felsőtelekes
  Izsófalva
  Kazincbarcika
  Kurityán
  Mályinka
  Múcsony
  Nagybarca
  Ormosbánya
  Rudabánya
  Rudolftelep
  Sajógalgóc
  Sajóivánka
  Sajókaza
  Sajószentpéter
  Szuhakálló
  Tardona
  Vadna

5.5. Mezőcsáti Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.5.1. Székhelye: Mezőcsát
5.5.2. Illetékesség:
  Ároktő
  Gelej
  Hejőpapi
  Igrici
  Mezőcsát
  Tiszadorogma
  Tiszakeszi
  Tiszatarján

5.6. Mezőkövesdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.6.1. Székhelye: Mezőkövesd
5.6.2. Illetékesség:
  Bogács
  Borsodgeszt
  Borsodivánka
  Bükkábrány
  Bükkzsérc
  Cserépfalu
  Cserépváralja
  Csincse
  Egerlövő
  Kács
  Mezőkeresztes
  Mezőkövesd
  Mezőnagymihály
  Mezőnyárád
  Négyes
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  Sály
  Szentistván
  Szomolya
  Tard
  Tibolddaróc
  Tiszabábolna
  Tiszavalk
  Vatta

5.7. Miskolci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.7.1. Székhelye: Miskolc
5.7.2. Illetékesség:
  Alsózsolca
  Arnót
  Berzék
  Bőcs
  Bükkaranyos
  Bükkszentkereszt
  Emőd
  Felsőzsolca
  Gesztely
  Harsány
  Hernádkak
  Hernádnémeti
  Kisgyőr
  Kistokaj
  Kondó
  Köröm
  Mályi
  Miskolc
  Nyékládháza
  Onga
  Ónod
  Parasznya
  Radostyán
  Répáshuta
  Sajóbábony
  Sajóecseg
  Sajóhídvég
  Sajókápolna
  Sajókeresztúr
  Sajólád
  Sajólászlófalva
  Sajópálfala
  Sajópetri
  Sajósenye
  Sajóvámos
  Sóstófalva
  Szirmabesenyő
  Újcsanálos
  Varbó

5.8. Ózdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.8.1. Székhelye: Ózd
5.8.2. Illetékesség:
  Arló
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  Borsodbóta
  Borsodnádasd
  Borsodszentgyörgy
  Bükkmogyorósd
  Csernely
  Csokvaomány
  Domaháza
  Farkaslyuk
  Hangony
  Járdánháza
  Kissikátor
  Lénárddaróc
  Nekézseny
  Ózd
  Sáta
  Uppony

5.9. Putnoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.9.1. Székhelye: Putnok
5.9.2. Illetékesség:
  Aggtelek
  Alsószuha
  Bánréve
  Dövény
  Dubicsány
  Felsőkelecsény
  Felsőnyárád
  Gömörszőlős
  Hét
  Imola
  Jákfalva
  Jósvafő
  Kánó
  Kelemér
  Királd
  Putnok
  Ragály
  Sajómercse
  Sajónémeti
  Sajópüspöki
  Sajóvelezd
  Serényfalva
  Szuhafő
  Trizs
  Zádorfalva
  Zubogy

5.10. Sárospataki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.10.1. Székhelye: Sárospatak
5.10.2. Illetékesség:
  Bodrogolaszi
  Erdőhorváti
  Györgytarló
  Háromhuta
  Hercegkút
  Kenézlő
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  Komlóska
  Makkoshotyka
  Olaszliszka
  Sárazsadány
  Sárospatak
  Tolcsva
  Vajdácska
  Vámosújfalu
  Viss
  Zalkod

5.11. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.11.1. Székhelye: Sátoraljaújhely
5.11.2. Illetékesség:
  Alsóberecki
  Alsóregmec
  Bodroghalom
  Bózsva
  Cigánd
  Dámóc
  Felsőberecki
  Felsőregmec
  Filkeháza
  Füzér
  Füzérkajata
  Füzérkomlós
  Füzérradvány
  Hollóháza
  Karcsa
  Karos
  Kishuta
  Kisrozvágy
  Kovácsvágás
  Lácacséke
  Mikóháza
  Nagyhuta
  Nagyrozvágy
  Nyíri
  Pácin
  Pálháza
  Pusztafalu
  Révleányvár
  Ricse
  Sátoraljaújhely
  Semjén
  Tiszacsermely
  Tiszakarád
  Vágáshuta
  Vilyvitány
  Zemplénagárd

5.12. Szerencsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.12.1. Székhelye: Szerencs
5.12.2. Illetékesség:
  Alsódobsza
  Bekecs
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  Legyesbénye
  Mád
  Megyaszó
  Mezőzombor
  Monok
  Prügy
  Rátka
  Szerencs
  Taktaharkány
  Taktakenéz
  Taktaszada
  Tiszalúc

5.13. Szikszói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.13.1. Székhelye: Szikszó
5.13.2. Illetékesség:
  Abaújlak
  Abaújszolnok
  Alsóvadász
  Aszaló
  Felsővadász
  Gadna
  Gagybátor
  Gagyvendégi
  Halmaj
  Hernádkércs
  Homrogd
  Kázsmárk
  Kiskinizs
  Kupa
  Léh
  Monaj
  Nagykinizs
  Nyésta
  Pamlény
  Rásonysápberencs
  Selyeb
  Szászfa
  Szentistvánbaksa
  Szikszó

5.14. Tiszaújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.14.1. Székhelye: Tiszaújváros
5.14.2. Illetékesség:
  Girincs
  Hejőbába
  Hejőkeresztúr
  Hejőkürt
  Hejőszalonta
  Kesznyéten
  Kiscsécs
  Muhi
  Nagycsécs
  Nemesbikk
  Oszlár
  Sajóörös
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  Sajószöged
  Szakáld
  Tiszapalkonya
  Tiszaújváros

5.15. Tokaji Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.15.1. Székhelye: Tokaj
5.15.2. Illetékesség:
  Bodrogkeresztúr
  Bodrogkisfalud
  Csobaj
  Erdőbénye
  Szegi
  Szegilong
  Taktabáj
  Tarcal
  Tiszaladány
  Tiszatardos
  Tokaj

 6. Csongrád megye
6.1. Csongrádi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

6.1.1. Székhelye: Csongrád
6.1.2. Illetékesség:
  Csanytelek
  Csongrád
  Felgyő
  Tömörkény

6.2. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
6.2.1. Székhelye: Hódmezővásárhely
6.2.2. Illetékesség:
  Hódmezővásárhely
  Mártély
  Mindszent
  Székkutas

6.3. Kisteleki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
6.3.1. Székhelye: Kistelek
6.3.2. Illetékesség:
  Baks
  Balástya
  Csengele
  Kistelek
  Ópusztaszer
  Pusztaszer

6.4. Makói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
6.4.1. Székhelye: Makó
6.4.2. Illetékesség:
  Ambrózfalva
  Apátfalva
  Csanádalberti
  Csanádpalota
  Földeák
  Királyhegyes
  Kiszombor
  Kövegy
  Magyarcsanád
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  Makó
  Maroslele
  Nagyér
  Nagylak
  Óföldeák
  Pitvaros

6.5. Mórahalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
6.5.1. Székhelye: Mórahalom
6.5.2. Illetékesség:
  Ásotthalom
  Bordány
  Forráskút
  Mórahalom
  Öttömös
  Pusztamérges
  Ruzsa
  Üllés
  Zákányszék
  Zsombó

6.6. Szegedi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
6.6.1. Székhelye: Szeged
6.6.2. Illetékesség:
  Algyő
  Deszk
  Domaszék
  Dóc
  Ferencszállás
  Klárafalva
  Kübekháza
  Röszke
  Sándorfalva
  Szatymaz
  Szeged
  Tiszasziget
  Újszentiván

6.7. Szentesi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
6.7.1. Székhelye: Szentes
6.7.2. Illetékesség:
  Árpádhalom
  Derekegyház
  Eperjes
  Fábiánsebestyén
  Nagymágocs
  Nagytőke
  Szegvár
  Szentes

 7. Fejér megye
7.1. Bicskei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

7.1.1. Székhelye: Bicske
7.1.2. Illetékesség:
  Alcsútdoboz
  Bicske
  Bodmér
  Csabdi
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  Csákvár
  Etyek
  Felcsút
  Mány
  Óbarok
  Szár
  Tabajd
  Újbarok
  Vértesacsa
  Vértesboglár

7.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
7.2.1. Székhelye: Dunaújváros
7.2.2. Illetékesség:
  Adony
  Baracs
  Beloiannisz
  Besnyő
  Daruszentmiklós
  Dunaújváros
  Előszállás
  Iváncsa
  Kisapostag
  Kulcs
  Mezőfalva
  Nagykarácsony
  Nagyvenyim
  Perkáta
  Pusztaszabolcs
  Rácalmás

7.3. Enyingi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
7.3.1. Székhelye: Enying
7.3.2. Illetékesség:
  Dég
  Enying
  Lajoskomárom
  Mezőkomárom
  Szabadhídvég

7.4. Gárdonyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
7.4.1. Székhelye: Gárdony
7.4.2. Illetékesség:
  Gárdony
  Kápolnásnyék
  Nadap
  Pákozd
  Pázmánd
  Sukoró
  Szabadegyháza
  Velence
  Vereb
  Zichyújfalu

7.5. Martonvásári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
7.5.1. Székhelye: Ercsi
7.5.2. Illetékesség:
  Baracska
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  Ercsi
  Gyúró
  Kajászó
  Martonvásár
  Ráckeresztúr
  Tordas
  Vál

7.6. Móri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
7.6.1. Székhelye: Mór
7.6.2. Illetékesség:
  Bakonycsernye
  Balinka
  Bodajk
  Csákberény
  Csókakő
  Fehérvárcsurgó
  Isztimér
  Kincsesbánya
  Mór
  Nagyveleg
  Pusztavám
  Söréd

7.7. Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
7.7.1. Székhelye: Sárbogárd
7.7.2. Illetékesség:
  Alap
  Alsószentiván
  Cece
  Hantos
  Igar
  Mezőszilas
  Nagylók
  Sárbogárd
  Sáregres
  Sárkeresztúr
  Sárszentágota
  Vajta

7.8. Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
7.8.1. Székhelye: Székesfehérvár
7.8.2. Illetékesség:
  Aba
  Bakonykúti
  Csór
  Csősz
  Füle
  Gánt
  Iszkaszentgyörgy
  Jenő
  Káloz
  Kisláng
  Kőszárhegy
  Lepsény
  Lovasberény
  Magyaralmás
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  Mátyásdomb
  Mezőszentgyörgy
  Moha
  Nádasdladány
  Pátka
  Polgárdi
  Sárkeresztes
  Sárkeszi
  Sárosd
  Sárszentmihály
  Seregélyes
  Soponya
  Szabadbattyán
  Székesfehérvár
  Tác
  Úrhida
  Zámoly

 8. Győr-Moson-Sopron megye
8.1. Csornai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

8.1.1. Székhelye: Csorna
8.1.2. Illetékesség:
  Acsalag
  Barbacs
  Bágyogszovát
  Bodonhely
  Bogyoszló
  Bősárkány
  Cakóháza
  Csorna
  Dör
  Egyed
  Farád
  Jobaháza
  Kóny
  Maglóca
  Magyarkeresztúr
  Markotabödöge
  Páli
  Pásztori
  Potyond
  Rábacsanak
  Rábapordány
  Rábasebes
  Rábaszentandrás
  Rábatamási
  Rábcakapi
  Sobor
  Sopronnémeti
  Szany
  Szil
  Szilsárkány
  Tárnokréti
  Vág
  Zsebeháza
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8.2. Győri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
8.2.1. Székhelye: Győr
8.2.2. Illetékesség:
  Abda
 Árpás
 Bakonygyirót
 Bakonypéterd
 Bakonyszentlászló
 Bezi
 Börcs
 Bőny
 Csikvánd
 Dunaszeg
 Dunaszentpál
 Enese
 Écs
 Fehértó
 Felpéc
 Fenyőfő
 Gönyű
 Gyarmat
 Gyömöre
 Győr
 Győrasszonyfa
 Győrladamér
 Győrság
 Győrsövényház
 Győrszemere
 Győrújbarát
 Győrújfalu
 Győrzámoly
 Ikrény
 Kajárpéc
 Kisbabot
 Kisbajcs
 Koroncó
 Kunsziget
 Lázi
 Mezőörs
 Mérges
 Mosonszentmiklós
 Mórichida
 Nagybajcs
 Nagyszentjános
 Nyalka
 Nyúl
 Öttevény
 Pannonhalma
 Pázmándfalu
 Pér
 Ravazd
 Rábacsécsény
 Rábapatona
 Rábaszentmihály
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 Rábaszentmiklós
 Rétalap
 Románd
 Sikátor
 Sokorópátka
 Szerecseny
 Tarjánpuszta
 Táp
 Tápszentmiklós
 Tényő
 Tét
 Töltéstava
 Vámosszabadi
 Veszprémvarsány
 Vének

8.3. Kapuvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
8.3.1. Székhelye: Kapuvár
8.3.2. Illetékesség:
 Babót
 Beled
 Cirák
 Dénesfa
 Edve
 Gyóró
 Himod
 Hövej
 Kapuvár
 Kisfalud
 Mihályi
 Osli
 Rábakecöl
 Répceszemere
 Szárföld
 Vadosfa
 Vásárosfalu
 Veszkény
 Vitnyéd

8.4. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
8.4.1. Székhelye: Mosonmagyaróvár
8.4.2. Illetékesség:
 Ásványráró
 Bezenye
 Darnózseli
 Dunakiliti
 Dunaremete
 Dunasziget
 Feketeerdő
 Halászi
 Hegyeshalom
 Hédervár
 Jánossomorja
 Károlyháza
 Kimle
 Kisbodak
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 Levél
 Lébény
 Lipót
 Máriakálnok
 Mecsér
 Mosonmagyaróvár
 Mosonszolnok
 Mosonudvar
 Püski
 Rajka
 Újrónafő
 Várbalog

8.5. Soproni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
8.5.1. Székhelye Sopron
8.5.2. Illetékesség:
 Agyagosszergény
 Ágfalva
 Csapod
 Csáfordjánosfa
 Csér
 Ebergőc
 Egyházasfalu
 Fertőboz
 Fertőd
 Fertőendréd
 Fertőhomok
 Fertőrákos
 Fertőszentmiklós
 Fertőszéplak
 Gyalóka
 Harka
 Hegykő
 Hidegség
 Iván
 Kópháza
 Lövő
 Nagycenk
 Nagylózs
 Nemeskér
 Pereszteg
 Petőháza
 Pinnye
 Pusztacsalád
 Répcevis
 Röjtökmuzsaj
 Sarród
 Sopron
 Sopronhorpács
 Sopronkövesd
 Szakony
 Újkér
 Und
 Völcsej
 Zsira
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 9. Hajdú-Bihar megye
9.1. Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

9.1.1. Székhelye: Balmazújváros
9.1.2. Illetékesség:
 Balmazújváros
 Egyek
 Hortobágy
 Tiszacsege
 Újszentmargita

9.2. Berettyóújfalui Járási Hivatal Járási I. Munkaügyi Kirendeltsége
9.2.1. Székhelye: Berettyóújfalu
9.2.2. Illetékesség:
 Bakonszeg
 Berettyóújfalu
 Csökmő
 Darvas
 Furta
 Gáborján
 Hencida
 Mezőpeterd
 Mezősas
 Szentpéterszeg
 Váncsod
 Vekerd
 Zsáka

9.3. Berettyóújfalui Járási Hivatal Járási II. Munkaügyi Kirendeltsége
9.3.1. Székhelye: Biharkeresztes
9.3.2. Illetékesség:
 Ártánd
 Bedő
 Berekböszörmény
 Biharkeresztes
 Bojt
 Nagykereki
 Told

9.4. Berettyóújfalui Járási Hivatal Járási III. Munkaügyi Kirendeltsége
9.4.1. Székhelye: Komádi
9.4.2. Illetékesség:
 Komádi
 Körösszakál
 Körösszegapáti
 Magyarhomorog
 Újiráz

9.5. Debreceni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
9.5.1. Székhelye: Debrecen
9.5.2. Illetékesség
 Debrecen
 Hajdúsámson

9.6. Derecskei Járási Hivatal Járási I. Munkaügyi Kirendeltsége
9.6.1. Székhelye: Derecske
9.6.2. Illetékesség:
 Derecske
 Esztár
 Kismarja
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 Konyár
 Mikepércs
 Pocsaj
 Sáránd
 Tépe

9.7. Derecskei Járási Hivatal Járási II. Munkaügyi Kirendeltsége
9.7.1. Székhelye: Létavértes
9.7.2. Illetékesség:
 Hajdúbagos
 Hosszúpályi
 Kokad
 Létavértes
 Monostorpályi

9.8. Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
9.8.1. Székhelye: Hajdúböszörmény
9.8.2. Illetékesség:
 Hajdúböszörmény
 Hajdúdorog

9.9. Hajdúhadházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
9.9.1. Székhelye: Hajdúhadház
9.9.2. Illetékesség:
 Bocskaikert
 Hajdúhadház
 Téglás

9.10. Hajdúnánási Járási Hivatal Járási I. Munkaügyi Kirendeltsége
9.10.1. Székhelye: Hajdúnánás
9.10.2. Illetékesség:
 Hajdúnánás
 Görbeháza

9.11. Hajdúnánási Járási Hivatal Járási II. Munkaügyi Kirendeltsége
9.11.1. Székhelye: Polgár
9.11.2. Illetékesség:
 Folyás
 Polgár
 Tiszagyulaháza
 Újtikos

9.12. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
9.12.1. Székhelye: Hajdúszoboszló
9.12.2. Illetékesség:
 Ebes
 Hajdúszoboszló
 Hajdúszovát
 Nagyhegyes
 Nádudvar

9.13. Nyíradonyi Járási Hivatal Járási I. Munkaügyi Kirendeltsége
9.13.1. Székhelye: Nyíradony
9.13.2. Illetékesség:
 Nyíradony

9.14. Nyíradonyi Járási Hivatal Járási II. Munkaügyi Kirendeltsége
9.14.1. Székhelye: Vámospércs
9.14.2. Illetékesség:
 Álmosd
 Bagamér
 Fülöp
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 Nyíracsád
 Nyírábrány
 Nyírmártonfalva
 Újléta
 Vámospércs

9.15. Püspökladányi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
9.15.1. Székhelye: Püspökladány
9.15.2. Illetékesség:
 Báránd
 Bihardancsháza
 Biharnagybajom
 Bihartorda
 Földes
 Kaba
 Nagyrábé
 Püspökladány
 Sáp
 Sárrétudvari
 Szerep
 Tetétlen

 10. Heves megye
10.1. Egri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

10.1.1. Székhelye: Eger
10.1.2. Illetékesség:
 Andornaktálya
 Balaton
 Bátor
 Bekölce
 Bélapátfalva
 Bükkszentmárton
 Demjén
 Eger
 Egerbakta
 Egerbocs
 Egercsehi
 Egerszalók
 Egerszólát
 Feldebrő
 Felsőtárkány
 Hevesaranyos
 Kerecsend
 Maklár
 Mikófalva
 Mónosbél
 Nagytálya
 Nagyvisnyó
 Noszvaj
 Novaj
 Ostoros
 Szarvaskő
 Szilvásvárad
 Szúcs
 Tarnaszentmária
 Verpelét
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10.2. Füzesabonyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
10.2.1. Székhelye: Füzesabony
10.2.2. Illetékesség:
 Aldebrő
 Besenyőtelek
 Dormánd
 Egerfarmos
 Füzesabony
 Kál
 Kápolna
 Kompolt
 Mezőszemere
 Mezőtárkány
 Nagyút
 Poroszló
 Sarud
 Szihalom
 Tófalu
 Újlőrincfalva

10.3. Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
10.3.1. Székhelye: Gyöngyös
10.3.2. Illetékesség:
 Abasár
 Adács
 Atkár
 Detk
 Domoszló
 Gyöngyös
 Gyöngyöshalász
 Gyöngyösoroszi
 Gyöngyöspata
 Gyöngyössolymos
 Gyöngyöstarján
 Halmajugra
 Karácsond
 Kisnána
 Ludas
 Markaz
 Mátraszentimre
 Nagyfüged
 Nagyréde
 Pálosvörösmart
 Szűcsi
 Vámosgyörk
 Vécs
 Visonta
 Visznek

10.4. Hatvani Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
10.4.1. Székhelye: Hatvan
10.4.2. Illetékesség:
 Apc
 Boldog
 Csány
 Ecséd
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 Hatvan
 Heréd
 Hort
 Kerekharaszt
 Lőrinci
 Nagykökényes
 Petőfibánya
 Rózsaszentmárton
 Zagyvaszántó

10.5. Hevesi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
10.5.1. Székhelye: Heves
10.5.2. Illetékesség:
 Átány
 Boconád
 Erdőtelek
 Erk
 Heves
 Hevesvezekény
 Kisköre
 Kömlő
 Pély
 Tarnabod
 Tarnaméra
 Tarnaörs
 Tarnaszentmiklós
 Tarnazsadány
 Tenk
 Tiszanána
 Zaránk

10.6. Pétervásárai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
10.6.1. Székhelye: Pétervására
10.6.2. Illetékesség:
 Bodony
 Bükkszenterzsébet
 Bükkszék
 Erdőkövesd
 Fedémes
 Istenmezeje
 Ivád
 Kisfüzes
 Mátraballa
 Mátraderecske
 Parád
 Parádsasvár
 Pétervására
 Recsk
 Sirok
 Szajla
 Szentdomonkos
 Tarnalelesz
 Terpes
 Váraszó
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 11. Jász-Nagykun-Szolnok megye
11.1. Jászberényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

11.1.1. Székhelye: Jászberény
11.1.2. Illetékesség:
 Alattyán
 Jánoshida
 Jászalsószentgyörgy
 Jászapáti
 Jászágó
 Jászárokszállás
 Jászberény
 Jászboldogháza
 Jászdózsa
 Jászfelsőszentgyörgy
 Jászfényszaru
 Jászivány
 Jászjákóhalma
 Jászkisér
 Jászladány
 Jászszentandrás
 Jásztelek
 Pusztamonostor

11.2. Karcagi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
11.2.1. Székhelye: Karcag
11.2.2. Illetékesség:
 Berekfürdő
 Karcag
 Kenderes
 Kisújszállás
 Kunmadaras

11.3. Kunhegyesi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
11.3.1. Székhelye: Kunhegyes
11.3.2. Illetékesség:
 Abádszalók
 Kunhegyes
 Tiszabő
 Tiszabura
 Tiszagyenda
 Tiszaroff
 Tomajmonostora

11.4. Kunszentmártoni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
11.4.1. Székhelye: Kunszentmárton
11.4.2. Illetékesség:
 Cibakháza
 Cserkeszőlő
 Csépa
 Kunszentmárton
 Nagyrév
 Öcsöd
 Szelevény
 Tiszaföldvár
 Tiszainoka
 Tiszakürt
 Tiszasas
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11.5. Mezőtúri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
11.5.1. Székhelye: Mezőtúr
11.5.2. Illetékesség:
 Kétpó
 Mesterszállás
 Mezőhék
 Mezőtúr
 Túrkeve

11.6. Szolnoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
11.6.1. Székhelye: Szolnok
11.6.2. Illetékesség:
 Besenyszög
 Csataszög
 Hunyadfalva
 Kőtelek
 Martfű
 Nagykörű
 Rákóczifalva
 Rákócziújfalu
 Szajol
 Szászberek
 Szolnok
 Tiszajenő
 Tiszasüly
 Tiszavárkony
 Tószeg
 Újszász
 Vezseny
 Zagyvarékas

11.7. Tiszafüredi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
11.7.1. Székhelye: Tiszafüred
11.7.2. Illetékesség:
 Nagyiván
 Tiszaderzs
 Tiszafüred
 Tiszaigar
 Tiszaörs
 Tiszaszentimre
 Tiszaszőlős

11.8. Törökszentmiklósi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
11.8.1. Székhelye: Törökszentmiklós
11.8.2. Illetékesség:
 Fegyvernek
 Kengyel
 Kuncsorba
 Örményes
 Tiszapüspöki
 Tiszatenyő
 Törökszentmiklós

 12. Komárom-Esztergom megye
12.1. Esztergomi Járási Hivatal Járási I. Munkaügyi Kirendeltsége

12.1.1. Székhelye: Esztergom
12.1.2. Illetékesség:
 Bajót
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 Dömös
 Esztergom
 Lábatlan
 Mogyorósbánya
 Nyergesújfalu
 Pilismarót
 Süttő
 Tát

12.2. Esztergomi Járási Hivatal Járási II. Munkaügyi Kirendeltsége
12.2.1. Székhelye: Dorog
12.2.2. Illetékesség:
 Annavölgy
 Bajna
 Csolnok
 Dág
 Dorog
 Epöl
 Kesztölc
 Leányvár
 Máriahalom
 Nagysáp
 Piliscsév
 Sárisáp
 Tokod
 Tokodaltáró
 Úny

12.3. Kisbéri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
12.3.1. Székhelye: Kisbér
12.3.2. Illetékesség:
 Aka
 Ácsteszér
 Ászár
 Bakonybánk
 Bakonysárkány
 Bakonyszombathely
 Bársonyos
 Csatka
 Császár
 Csép
 Ete
 Kerékteleki
 Kisbér
 Réde
 Súr
 Tárkány
 Vérteskethely

12.4. Komáromi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
12.4.1. Székhelye: Komárom
12.4.2. Illetékesség:
 Almásfüzitő
 Ács
 Bana
 Bábolna
 Csém
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 Kisigmánd
 Komárom
 Mocsa
 Nagyigmánd

12.5. Oroszlányi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
12.5.1. Székhelye: Oroszlány
12.5.2. Illetékesség:
 Bokod
 Dad
 Kecskéd
 Kömlőd
 Oroszlány
 Szákszend

12.6. Tatai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
12.6.1. Székhelye: Tata
12.6.2. Illetékesség:
 Baj
 Dunaalmás
 Dunaszentmiklós
 Kocs
 Naszály
 Neszmély
 Szomód
 Tardos
 Tata
 Vértestolna

12.7. Tatabányai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
12.7.1. Székhelye: Tatabánya
12.7.2. Illetékesség:
 Gyermely
 Héreg
 Környe
 Szárliget
 Szomor
 Tarján
 Tatabánya
 Várgesztes
 Vértessomló
 Vértesszőlős

 13. Nógrád megye
13.1. Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

13.1.1. Székhelye: Balassagyarmat
13.1.2. Illetékesség:
 Balassagyarmat
 Becske
 Bercel
 Cserháthaláp
 Cserhátsurány
 Csesztve
 Csitár
 Debercsény
 Dejtár
 Drégelypalánk
 Érsekvadkert
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 Galgaguta
 Herencsény
 Hont
 Hugyag
 Iliny
 Ipolyszög
 Ipolyvece
 Magyarnándor
 Mohora
 Nógrádkövesd
 Nógrádmarcal
 Őrhalom
 Patak
 Patvarc
 Szanda
 Szécsénke
 Szügy
 Terény

13.2. Bátonyterenyei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
13.2.1. Székhelye: Bátonyterenye
13.2.2. Illetékesség:
 Bátonyterenye
 Dorogháza
 Mátramindszent
 Mátranovák
 Mátraterenye
 Mátraverebély
 Nemti
 Szuha

13.3. Pásztói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
13.3.1. Székhelye: Pásztó
13.3.2. Illetékesség:
 Alsótold
 Bér
 Bokor
 Buják
 Cserhátszentiván
 Csécse
 Ecseg
 Egyházasdengeleg
 Erdőkürt
 Erdőtarcsa
 Felsőtold
 Garáb
 Héhalom
 Jobbágyi
 Kálló
 Kisbágyon
 Kozárd
 Kutasó
 Mátraszőlős
 Palotás
 Pásztó
 Szarvasgede
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 Szirák
 Szurdokpüspöki
 Tar
 Vanyarc

13.4. Rétsági Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
13.4.1. Székhelye: Rétság
13.4.2. Illetékesség:
 Alsópetény
 Bánk
 Berkenye
 Borsosberény
 Diósjenő
 Felsőpetény
 Horpács
 Keszeg
 Kétbodony
 Kisecset
 Legénd
 Nagyoroszi
 Nézsa
 Nógrád
 Nógrádsáp
 Nőtincs
 Ősagárd
 Pusztaberki
 Rétság
 Romhány
 Szátok
 Szendehely
 Szente
 Tereske
 Tolmács

13.5. Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
13.5.1. Székhelye: Salgótarján
13.5.2. Illetékesség:
 Bárna
 Cered
 Egyházasgerge
 Etes
 Ipolytarnóc
 Karancsalja
 Karancsberény
 Karancskeszi
 Karancslapujtő
 Karancsság
 Kazár
 Kisbárkány
 Kishartyán
 Litke
 Lucfalva
 Márkháza
 Mátraszele
 Mihálygerge
 Nagybárkány
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 Nagykeresztúr
 Rákóczibánya
 Salgótarján
 Ságújfalu
 Sámsonháza
 Somoskőújfalu
 Sóshartyán
 Szilaspogony
 Vizslás
 Zabar

13.6. Szécsényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
13.6.1. Székhelye: Szécsény
13.6.2. Illetékesség:
 Endrefalva
 Hollókő
 Ludányhalászi
 Magyargéc
 Nagylóc
 Nógrádmegyer
 Nógrádsipek
 Nógrádszakál
 Piliny
 Rimóc
 Szalmatercs
 Szécsény
 Szécsényfelfalu
 Varsány

 14. Pest megye
14.1. Budakeszi Járási Hivatal Járási I. Munkaügyi Kirendeltsége

14.1.1. Székhelye: Budaörs
14.1.2. Illetékesség:
 Biatorbágy
 Budakeszi
 Budaörs
 Herceghalom
 Nagykovácsi
 Páty
 Pilisborosjenő
 Pilisszántó
 Pilisszentiván
 Pilisvörösvár
 Remeteszőlős
 Solymár
 Üröm

14.2. Budakeszi Járási Hivatal Járási II. Munkaügyi Kirendeltsége
14.2.1. Székhelye: Zsámbék
14.2.2. Illetékesség:
 Budajenő
 Perbál
 Piliscsaba
 Pilisjászfalu
 Telki
 Tinnye
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 Tök
 Zsámbék

14.3. Ceglédi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
14.3.1. Székhelye: Cegléd
14.3.2. Illetékesség:
 Abony
 Albertirsa
 Cegléd
 Ceglédbercel
 Csemő
 Dánszentmiklós
 Jászkarajenő
 Kocsér
 Kőröstetétlen
 Mikebuda
 Nagykőrös
 Nyársapát
 Tápiószőlős
 Törtel
 Újszilvás

14.4. Dabasi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
14.4.1. Székhelye: Dabas
14.4.2. Illetékesség:
 Alsónémedi
 Bugyi
 Dabas
 Felsőpakony
 Gyál
 Hernád
 Inárcs
 Kakucs
 Ócsa
 Örkény
 Pusztavacs
 Tatárszentgyörgy
 Táborfalva
 Újhartyán
 Újlengyel

14.5. Érdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
14.5.1. Székhelye: Érd
14.5.2. Illetékesség:
 Diósd
 Érd
 Pusztazámor
 Sóskút
 Százhalombatta
 Tárnok
 Törökbálint

14.6. Gödöllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
14.6.1. Székhelye: Gödöllő
14.6.2. Illetékesség:
 Aszód
 Bag
 Csömör
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 Dány
 Domony
 Erdőkertes
 Galgahévíz
 Galgamácsa
 Gödöllő
 Hévízgyörk
 Iklad
 Isaszeg
 Kartal
 Kerepes
 Kistarcsa
 Mogyoród
 Nagytarcsa
 Pécel
 Szada
 Tura
 Valkó
 Vácegres
 Vácszentlászló
 Veresegyház
 Verség
 Zsámbok

14.7. Monori Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
14.7.1. Székhelye: Monor
14.7.2. Illetékesség:
 Bénye
 Csévharaszt
 Ecser
 Gomba
 Gyömrő
 Káva
 Maglód
 Monor
 Monorierdő
 Nyáregyháza
 Péteri
 Pilis
 Üllő
 Vasad
 Vecsés

14.8. Nagykátai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
14.8.1. Székhelye: Nagykáta
14.8.2. Illetékesség:
 Farmos
 Kóka
 Mende
 Nagykáta
 Pánd
 Sülysáp
 Szentlőrinckáta
 Szentmártonkáta
 Tápióbicske
 Tápiógyörgye
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 Tápióság
 Tápiószecső
 Tápiószele
 Tápiószentmárton
 Tóalmás
 Úri

14.9. Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
14.9.1. Székhelye: Ráckeve
14.9.2. Illetékesség:
 Apaj
 Áporka
 Délegyháza
 Dömsöd
 Dunaharaszti
 Dunavarsány
 Halásztelek
 Kiskunlacháza
 Lórév
 Majosháza
 Makád
 Ráckeve
 Szigetbecse
 Szigetcsép
 Szigethalom
 Szigetszentmárton
 Szigetszentmiklós
 Szigetújfalu
 Taksony
 Tököl

14.10. Szentendrei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
14.10.1. Székhelye: Szentendre
14.10.2. Illetékesség:
 Budakalász
 Csobánka
 Dunabogdány
 Kisoroszi
 Leányfalu
 Pilisszentkereszt
 Pilisszentlászló
 Pomáz
 Pócsmegyer
 Szentendre
 Szigetmonostor
 Tahitótfalu
 Visegrád

14.11. Váci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség
14.11.1. Székhelye: Vác
14.11.2. Illetékesség:
 Acsa
 Bernecebaráti
 Csörög
 Csővár
 Csomád
 Dunakeszi
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 Fót
 Galgagyörk
 Göd
 Ipolydamásd
 Ipolytölgyes
 Kemence
 Kismaros
 Kisnémedi
 Kosd
 Kóspallag
 Letkés
 Márianosztra
 Nagybörzsöny
 Nagymaros
 Őrbottyán
 Penc
 Perőcsény
 Püspökhatvan
 Püspökszilágy
 Rád
 Szob
 Szokolya
 Sződ
 Sződliget
 Tésa
 Vác
 Vácduka
 Váchartyán
 Váckisújfalu
 Vácrátót
 Vámosmikola
 Verőce
 Zebegény

 15. Somogy megye
15.1. Barcsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

15.1.1. Székhelye: Barcs
15.1.2. Illetékesség:
 Babócsa
 Barcs
 Bélavár
 Bolhó
 Csokonyavisonta
 Darány
 Drávagárdony
 Drávatamási
 Heresznye
 Homokszentgyörgy
 Istvándi
 Kastélyosdombó
 Kálmáncsa
 Komlósd
 Lad
 Lakócsa
 Patosfa
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 Péterhida
 Potony
 Rinyaújlak
 Rinyaújnép
 Somogyaracs
 Szentborbás
 Szulok
 Tótújfalu
 Vízvár

15.2. Csurgói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
15.2.1. Székhelye: Csurgó
15.2.2. Illetékesség:
 Berzence
 Csurgó
 Csurgónagymarton
 Gyékényes
 Iharos
 Iharosberény
 Inke
 Őrtilos
 Pogányszentpéter
 Porrog
 Porrogszentkirály
 Porrogszentpál
 Somogybükkösd
 Somogycsicsó
 Somogyudvarhely
 Szenta
 Zákány
 Zákányfalu

15.3. Fonyódi Járási Hivatal Járási Balatonboglári Munkaügyi Kirendeltsége
15.3.1. Székhelye: Balatonboglár
15.3.2. Illetékesség:
 Balatonboglár
 Balatonfenyves
 Balatonlelle
 Buzsák
 Fonyód
 Gamás
 Gyugy
 Hács
 Karád
 Kisberény
 Látrány
 Lengyeltóti
 Ordacsehi
 Öreglak
 Pamuk
 Somogybabod
 Somogytúr
 Somogyvámos
 Somogyvár
 Szőlősgyörök
 Visz
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15.4. Kaposvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
15.4.1. Székhelye: Kaposvár
15.4.2. Illetékesség:
 Alsóbogát
 Baté
 Bárdudvarnok
 Bodrog
 Bőszénfa
 Büssü
 Cserénfa
 Csoma
 Csombárd
 Csököly
 Ecseny
 Edde
 Felsőmocsolád
 Fonó
 Gadács
 Gálosfa
 Gige
 Gölle
 Hajmás
 Hedrehely
 Hencse
 Hetes
 Igal
 Jákó
 Juta
 Kadarkút
 Kaposfő
 Kaposgyarmat
 Kaposhomok
 Kaposkeresztúr
 Kaposmérő
 Kaposszerdahely
 Kaposújlak
 Kaposvár
 Kazsok
 Kercseliget
 Kisasszond
 Kisgyalán
 Kiskorpád
 Kőkút
 Magyaratád
 Magyaregres
 Mernye
 Mezőcsokonya
 Mike
 Mosdós
 Nagybajom
 Nagyberki
 Orci
 Osztopán
 Patalom
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 Patca
 Pálmajor
 Polány
 Ráksi
 Rinyakovácsi
 Sántos
 Simonfa
 Somodor
 Somogyaszaló
 Somogyfajsz
 Somogygeszti
 Somogyjád
 Somogysárd
 Somogyszil
 Szabadi
 Szenna
 Szentbalázs
 Szentgáloskér
 Szilvásszentmárton
 Taszár
 Újvárfalva
 Várda
 Visnye
 Zimány
 Zselickisfalud
 Zselickislak
 Zselicszentpál

15.5. Marcali Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
15.5.1. Székhelye: Marcali
15.5.2. Illetékesség:
 Balatonberény
 Balatonkeresztúr
 Balatonmáriafürdő
 Balatonszentgyörgy
 Balatonújlak
 Böhönye
 Csákány
 Csömend
 Főnyed
 Gadány
 Hollád
 Hosszúvíz
 Kelevíz
 Kéthely
 Libickozma
 Marcali
 Mesztegnyő
 Nagyszakácsi
 Nemesdéd
 Nemeskisfalud
 Nemesvid
 Nikla
 Pusztakovácsi
 Sávoly
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 Somogysámson
 Somogysimonyi
 Somogyszentpál
 Somogyzsitfa
 Szegerdő
 Szenyér
 Szőkedencs
 Tapsony
 Táska
 Tikos
 Varászló
 Vése
 Vörs

15.6. Nagyatádi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
15.6.1. Székhelye: Nagyatád
15.6.2. Illetékesség:
 Bakháza
 Beleg
 Bolhás
 Görgeteg
 Háromfa
 Kaszó
 Kisbajom
 Kutas
 Lábod
 Nagyatád
 Nagykorpád
 Ötvöskónyi
 Rinyabesenyő
 Rinyaszentkirály
 Segesd
 Somogyszob
 Szabás
 Tarany

15.7. Siófoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
15.7.1. Székhelye: Siófok
15.7.2. Illetékesség:
 Ádánd
 Balatonendréd
 Balatonföldvár
 Balatonőszöd
 Balatonszabadi
 Balatonszárszó
 Balatonszemes
 Balatonvilágos
 Bálványos
 Kereki
 Kötcse
 Kőröshegy
 Nagyberény
 Nagycsepely
 Nyim
 Pusztaszemes
 Ságvár
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 Siófok
 Siójut
 Som
 Szántód
 Szólád
 Teleki
 Zamárdi

15.8. Tabi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
15.8.1. Székhelye: Tab
15.8.2. Illetékesség:
 Andocs
 Bábonymegyer
 Bedegkér
 Bonnya
 Fiad
 Kapoly
 Kánya
 Kára
 Kisbárapáti
 Lulla
 Miklósi
 Nágocs
 Sérsekszőlős
 Somogyacsa
 Somogydöröcske
 Somogyegres
 Somogymeggyes
 Szorosad
 Tab
 Tengőd
 Torvaj
 Törökkoppány
 Zala
 Zics

 16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
16.1. Baktalórántházai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

16.1.1. Székhelye: Baktalórántháza
16.1.2. Illetékesség:
 Baktalórántháza
 Besenyőd
 Laskod
 Levelek
 Magy
 Nyíribrony
 Nyírjákó
 Nyírkércs
 Ófehértó
 Petneháza
 Ramocsaháza
 Rohod

16.2. Csengeri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
16.2.1. Székhelye: Csenger
16.2.2. Illetékesség:
 Csenger
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 Csengersima
 Csengerújfalu
 Komlódtótfalu
 Pátyod
 Porcsalma
 Szamosangyalos
 Szamosbecs
 Szamostatárfalva
 Tyukod
 Ura

16.3. Fehérgyarmati Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
16.3.1. Székhelye: Fehérgyarmat
16.3.2. Illetékesség:
 Botpalád
 Cégénydányád
 Csaholc
 Császló
 Csegöld
 Darnó
 Fehérgyarmat
 Fülesd
 Gacsály
 Garbolc
 Gyügye
 Hermánszeg
 Jánkmajtis
 Kérsemjén
 Kisar
 Kishódos
 Kisnamény
 Kispalád
 Kisszekeres
 Kölcse
 Kömörő
 Magosliget
 Mánd
 Méhtelek
 Milota
 Nábrád
 Nagyar
 Nagyhódos
 Nagyszekeres
 Nemesborzova
 Olcsvaapáti
 Panyola
 Penyige
 Rozsály
 Sonkád
 Szamossályi
 Szamosújlak
 Szatmárcseke
 Tiszabecs
 Tiszacsécse
 Tiszakóród
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 Tisztaberek
 Tivadar
 Tunyogmatolcs
 Túristvándi
 Túrricse
 Uszka
 Vámosoroszi
 Zajta
 Zsarolyán

16.4. Kisvárdai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
16.4.1. Székhelye: Kisvárda
16.4.2. Illetékesség:
 Ajak
 Anarcs
 Benk
 Dombrád
 Döge
 Eperjeske
 Fényeslitke
 Győröcske
 Gyulaháza
 Jéke
 Kékcse
 Kisvárda
 Komoró
 Lövőpetri
 Mándok
 Mezőladány
 Nyírkarász
 Nyírlövő
 Nyírtass
 Pap
 Pátroha
 Rétközberencs
 Szabolcsbáka
 Szabolcsveresmart
 Tiszabezdéd
 Tiszakanyár
 Tiszamogyorós
 Tiszaszentmárton
 Tornyospálca
 Tuzsér
 Újdombrád
 Újkenéz
 Záhony
 Zsurk

16.5. Mátészalkai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
16.5.1. Székhelye: Mátészalka
16.5.2. Illetékesség:
 Fábiánháza
 Fülpösdaróc
 Géberjén
 Győrtelek
 Hodász
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 Jármi
 Kántorjánosi
 Kocsord
 Mátészalka
 Mérk
 Nagydobos
 Nagyecsed
 Nyírcsaholy
 Nyírkáta
 Nyírmeggyes
 Nyírparasznya
 Ópályi
 Ököritófülpös
 Őr
 Papos
 Rápolt
 Szamoskér
 Szamosszeg
 Tiborszállás
 Vaja
 Vállaj

16.6. Nagykállói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
16.6.1. Székhelye: Nagykálló
16.6.2. Illetékesség:
 Balkány
 Biri
 Bököny
 Érpatak
 Geszteréd
 Kállósemjén
 Nagykálló
 Szakoly

16.7. Nyírbátori Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
16.7.1. Székhelye: Nyírbátor
16.7.2. Illetékesség:
 Bátorliget
 Encsencs
 Kisléta
 Máriapócs
 Nyírbátor
 Nyírbéltek
 Nyírbogát
 Nyírcsászári
 Nyírderzs
 Nyírgelse
 Nyírgyulaj
 Nyírlugos
 Nyírmihálydi
 Nyírpilis
 Nyírvasvári
 Ömböly
 Penészlek
 Piricse



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 109. szám 62819

 Pócspetri
 Terem

16.8. Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
16.8.1. Székhelye: Nyíregyháza
16.8.2. Illetékesség:
 Apagy
 Balsa
 Berkesz
 Beszterec
 Buj
 Demecser
 Gávavencsellő
 Gégény
 Ibrány
 Kálmánháza
 Kemecse
 Kék
 Kótaj
 Nagycserkesz
 Nagyhalász
 Napkor
 Nyírbogdány
 Nyíregyháza
 Nyírpazony
 Nyírtelek
 Nyírtét
 Nyírtura
 Paszab
 Rakamaz
 Sényő
 Szabolcs
 Székely
 Timár
 Tiszabercel
 Tiszanagyfalu
 Tiszarád
 Tiszatelek
 Újfehértó
 Vasmegyer

16.9. Tiszavasvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
16.9.1. Székhelye: Tiszavasvári
16.9.2. Illetékesség:
 Szorgalmatos
 Tiszadada
 Tiszadob
 Tiszaeszlár
 Tiszalök
 Tiszavasvári

16.10. Vásárosnaményi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
16.10.1. Székhelye: Vásárosnamény
16.10.2. Illetékesség:
 Aranyosapáti
 Barabás
 Beregdaróc
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 Beregsurány
 Csaroda
 Gelénes
 Gemzse
 Gulács
 Gyüre
 Hetefejércse
 Ilk
 Jánd
 Kisvarsány
 Lónya
 Márokpapi
 Mátyus
 Nagyvarsány
 Nyírmada
 Olcsva
 Pusztadobos
 Tarpa
 Tákos
 Tiszaadony
 Tiszakerecseny
 Tiszaszalka
 Tiszavid
 Vámosatya
 Vásárosnamény

 17. Tolna megye
17.1. Bonyhádi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

17.1.1. Székhelye: Bonyhád
17.1.2. Illetékesség:
 Aparhant
 Bátaapáti
 Bonyhád
 Bonyhádvarasd
 Cikó
 Felsőnána
 Grábóc
 Györe
 Izmény
 Kakasd
 Kéty
 Kisdorog
 Kismányok
 Kisvejke
 Lengyel
 Mórágy
 Mőcsény
 Mucsfa
 Murga
 Nagymányok
 Nagyvejke
 Tevel
 Váralja
 Závod
 Zomba
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17.2. Dombóvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
17.2.1. Székhelye: Dombóvár
17.2.2. Illetékesség:
 Attala
 Csibrák
 Csikóstőttős
 Dalmand
 Dombóvár
 Döbrököz
 Gyulaj
 Jágónak
 Kapospula
 Kaposszekcső
 Kocsola
 Kurd
 Lápafő
 Nak
 Szakcs
 Várong

17.3. Paksi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
17.3.1. Székhelye: Paks
17.3.2. Illetékesség:
 Bikács
 Bölcske
 Dunaföldvár
 Dunaszentgyörgy
 Gerjen
 Györköny
 Kajdacs
 Madocsa
 Nagydorog
 Németkér
 Paks
 Pálfa
 Pusztahencse
 Sárszentlőrinc
 Tengelic

17.4. Szekszárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
17.4.1. Székhelye: Szekszárd
17.4.2. Illetékesség:
 Alsónána
 Alsónyék
 Báta
 Bátaszék
 Bogyiszló
 Decs
 Fadd
 Fácánkert
 Harc
 Kistormás
 Kölesd
 Medina
 Őcsény
 Pörböly
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 Sárpilis
 Sióagárd
 Szálka
 Szedres
 Szekszárd
 Tolna
 Várdomb

17.5. Tamási Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
17.5.1. Székhelye: Tamási
17.5.2. Illetékesség:
 Belecska
 Diósberény
 Dúzs
 Értény
 Felsőnyék
 Fürged
 Gyönk
 Hőgyész
 Iregszemcse
 Kalaznó
 Keszőhidegkút
 Kisszékely
 Koppányszántó
 Magyarkeszi
 Miszla
 Mucsi
 Nagykónyi
 Nagyszékely
 Nagyszokoly
 Ozora
 Pári
 Pincehely
 Regöly
 Simontornya
 Szakadát
 Szakály
 Szárazd
 Tamási
 Tolnanémedi
 Udvari
 Újireg
 Varsád

 18. Vas megye
18.1. Celldömölki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

18.1.1. Székhelye: Celldömölk
18.1.2. Illetékesség:
 Boba
 Borgáta
 Celldömölk
 Csönge
 Duka
 Egyházashetye
 Jánosháza
 Karakó
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 Keléd
 Kemeneskápolna
 Kemenesmagasi
 Kemenesmihályfa
 Kemenespálfa
 Kemenessömjén
 Kemenesszentmárton
 Kenyeri
 Kissomlyó
 Köcsk
 Mersevát
 Mesteri
 Nagysimonyi
 Nemeskeresztúr
 Nemeskocs
 Ostffyasszonyfa
 Pápoc
 Szergény
 Tokorcs
 Vönöck

18.2. Körmendi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
18.2.1. Székhelye: Körmend
18.2.2. Illetékesség:
 Bajánsenye
 Csákánydoroszló
 Daraboshegy
 Döbörhegy
 Döröske
 Egyházashollós
 Egyházasrádóc
 Felsőjánosfa
 Felsőmarác
 Halastó
 Halogy
 Harasztifalu
 Hegyháthodász
 Hegyhátsál
 Hegyhátszentjakab
 Hegyhátszentmárton
 Ispánk
 Ivánc
 Katafa
 Kemestaródfa
 Kercaszomor
 Kerkáskápolna
 Kisrákos
 Körmend
 Magyarnádalja
 Magyarszecsőd
 Magyarszombatfa
 Molnaszecsőd
 Nagykölked
 Nagymizdó
 Nagyrákos
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 Nádasd
 Nemesrempehollós
 Őrimagyarósd
 Őriszentpéter
 Pankasz
 Pinkamindszent
 Rádóckölked
 Szaknyér
 Szalafő
 Szarvaskend
 Szatta
 Szőce
 Vasalja
 Velemér
 Viszák

18.3. Kőszegi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
18.3.1. Székhelye: Kőszeg
18.3.2. Illetékesség:
 Bozsok
 Bük
 Cák
 Csepreg
 Gyöngyösfalu
 Horvátzsidány
 Iklanberény
 Kiszsidány
 Kőszeg
 Kőszegdoroszló
 Kőszegpaty
 Kőszegszerdahely
 Lócs
 Lukácsháza
 Nemescsó
 Ólmod
 Peresznye
 Pusztacsó
 Tormásliget
 Tömörd
 Velem

18.4. Sárvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
18.4.1. Székhelye: Sárvár
18.4.2. Illetékesség:
 Bejcgyertyános
 Bögöt
 Bögöte
 Bő
 Chernelházadamonya
 Csánig
 Csénye
 Gérce
 Gór
 Hegyfalu
 Hosszúpereszteg
 Ikervár
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 Jákfa
 Káld
 Kenéz
 Megyehíd
 Meggyeskovácsi
 Mesterháza
 Nagygeresd
 Nemesládony
 Nick
 Nyőgér
 Ölbő
 Pecöl
 Porpác
 Pósfa
 Rábapaty
 Répcelak
 Répceszentgyörgy
 Sajtoskál
 Sárvár
 Simaság
 Sitke
 Sótony
 Szeleste
 Tompaládony
 Uraiújfalu
 Vasegerszeg
 Vashosszúfalu
 Vámoscsalád
 Vásárosmiske
 Zsédeny

18.5. Szentgotthárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
18.5.1. Székhelye: Szentgotthárd
18.5.2. Illetékesség:
 Alsószölnök
 Apátistvánfalva
 Csörötnek
 Felsőszölnök
 Gasztony
 Kétvölgy
 Kondorfa
 Magyarlak
 Nemesmedves
 Orfalu
 Rábagyarmat
 Rátót
 Rönök
 Szakonyfalu
 Szentgotthárd
 Vasszentmihály

18.6. Szombathelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
18.6.1. Székhelye: Szombathely
18.6.2. Illetékesség:
 Acsád
 Balogunyom
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 Bozzai
 Bucsu
 Csempeszkopács
 Dozmat
 Felsőcsatár
 Gencsapáti
 Gyanógeregye
 Horvátlövő
 Ják
 Kisunyom
 Meszlen
 Narda
 Nárai
 Nemesbőd
 Nemeskolta
 Perenye
 Pornóapáti
 Rábatöttös
 Rum
 Salköveskút
 Sé
 Sorkifalud
 Sorkikápolna
 Sorokpolány
 Söpte
 Szentpéterfa
 Szombathely
 Tanakajd
 Táplánszentkereszt
 Torony
 Vasasszonyfa
 Vaskeresztes
 Vassurány
 Vasszécseny
 Vasszilvágy
 Vát
 Vép
 Zsennye

18.7. Vasvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
18.7.1. Székhelye: Vasvár
18.7.2 Illetékesség:
 Alsóújlak
 Andrásfa
 Bérbaltavár
 Csehi
 Csehimindszent
 Csipkerek
 Egervölgy
 Gersekarát
 Győrvár
 Hegyhátszentpéter
 Kám
 Mikosszéplak
 Nagytilaj
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 Olaszfa
 Oszkó
 Pácsony
 Petőmihályfa
 Püspökmolnári
 Rábahídvég
 Sárfimizdó
 Szemenye
 Telekes
 Vasvár

 19. Veszprém megye
19.1. Ajkai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

19.1.1. Székhelye: Ajka
19.1.2. Illetékesség:
 Ajka
 Csehbánya
 Farkasgyepű
 Halimba
 Kislőd
 Magyarpolány
 Nyirád
 Öcs
 Szőc
 Úrkút
 Városlőd

19.2. Balatonalmádi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
19.2.1. Székhelye: Balatonalmádi
19.2.2. Illetékesség:
 Balatonalmádi
 Balatonfőkajár
 Balatonfűzfő
 Balatonkenese
 Csajág
 Felsőörs
 Királyszentistván
 Küngös
 Litér
 Papkeszi

19.3. Balatonfüredi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
19.3.1. Székhelye: Balatonfüred
19.3.2. Illetékesség:
 Alsóörs
 Aszófő
 Balatonakali
 Balatoncsicsó
 Balatonfüred
 Balatonszepezd
 Balatonszőlős
 Balatonudvari
 Csopak
 Dörgicse
 Lovas
 Monoszló
 Óbudavár
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 Örvényes
 Paloznak
 Pécsely
 Szentantalfa
 Szentjakabfa
 Tagyon
 Tihany
 Vászoly
 Zánka

19.4. Devecseri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
19.4.1. Székhelye: Devecser
19.4.2. Illetékesség
 Adorjánháza
 Apácatorna
 Borszörcsök
 Csögle
 Dabrony
 Devecser
 Doba
 Egeralja
 Iszkáz
 Kamond
 Karakószörcsök
 Kerta
 Kisberzseny
 Kiscsősz
 Kispirit
 Kisszőlős
 Kolontár
 Nagyalásony
 Nagypirit
 Noszlop
 Oroszi
 Pusztamiske
 Somlójenő
 Somlószőlős
 Somlóvásárhely
 Somlóvecse
 Tüskevár
 Vid

19.5. Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
19.5.1. Székhelye: Pápa
19.5.2. Illetékesség:
 Adásztevel
 Bakonyjákó
 Bakonykoppány
 Bakonypölöske
 Bakonyság
 Bakonyszentiván
 Bakonyszücs
 Bakonytamási
 Béb
 Békás
 Csót
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 Dáka
 Döbrönte
 Egyházaskesző
 Ganna
 Gecse
 Gic
 Homokbödöge
 Kemeneshőgyész
 Kemenesszentpéter
 Kup
 Külsővat
 Lovászpatona
 Magyargencs
 Malomsok
 Marcalgergelyi
 Marcaltő
 Mezőlak
 Mihályháza
 Nagyacsád
 Nagydém
 Nagygyimót
 Nagytevel
 Nemesgörzsöny
 Nemesszalók
 Németbánya
 Nóráp
 Nyárád
 Pápa
 Pápadereske
 Pápakovácsi
 Pápasalamon
 Pápateszér
 Takácsi
 Ugod
 Vanyola
 Vaszar
 Várkesző
 Vinár

19.6. Sümegi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
19.6.1. Székhelye: Sümeg
19.6.2. Illetékesség:
 Bazsi
 Bodorfa
 Csabrendek
 Dabronc
 Gógánfa
 Gyepükaján
 Hetyefő
 Hosztót
 Káptalanfa
 Megyer
 Nemeshany
 Rigács
 Sümeg
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 Sümegprága
 Szentimrefalva
 Ukk
 Veszprémgalsa
 Zalaerdőd
 Zalagyömörő
 Zalameggyes
 Zalaszegvár

19.7. Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
19.7.1. Székhelye: Tapolca
19.7.2. Illetékesség:
 Ábrahámhegy
 Badacsonytomaj
 Badacsonytördemic
 Balatonederics
 Balatonhenye
 Balatonrendes
 Gyulakeszi
 Hegyesd
 Hegymagas
 Kapolcs
 Káptalantóti
 Kékkút
 Kisapáti
 Köveskál
 Kővágóörs
 Lesencefalu
 Lesenceistvánd
 Lesencetomaj
 Mindszentkálla
 Monostorapáti
 Nemesgulács
 Nemesvita
 Raposka
 Révfülöp
 Salföld
 Sáska
 Szentbékkálla
 Szigliget
 Taliándörögd
 Tapolca
 Uzsa
 Vigántpetend
 Zalahaláp

19.8. Várpalotai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
19.8.1. Székhelye: Várpalota
19.8.2. Illetékesség:
 Berhida
 Jásd
 Öskü
 Ősi
 Pétfürdő
 Tés
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 Várpalota
 Vilonya

19.9. Veszprémi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
19.9.1. Székhelye: Veszprém
19.9.2. Illetékesség:
 Barnag
 Bánd
 Eplény
 Hajmáskér
 Hárskút
 Herend
 Hidegkút
 Márkó
 Mencshely
 Nagyvázsony
 Nemesvámos
 Pula
 Sóly
 Szentgál
 Szentkirályszabadja
 Tótvázsony
 Veszprém
 Veszprémfajsz
 Vöröstó

19.10. Zirci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
19.10.1. Székhelye: Zirc
19.10.2. Illetékesség:
 Bakonybél
 Bakonynána
 Bakonyoszlop
 Bakonyszentkirály
 Borzavár
 Csesznek
 Csetény
 Dudar
 Lókút
 Nagyesztergár
 Olaszfalu
 Pénzesgyőr
 Porva
 Szápár
 Zirc

 20. Zala megye
20.1. Keszthelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

20.1.1. Székhelye: Keszthely
20.1.2. Illetékesség:
 Alsópáhok
 Balatongyörök
 Bókaháza
 Cserszegtomaj
 Dióskál
 Egeraracsa
 Esztergályhorváti
 Felsőpáhok
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 Gétye
 Gyenesdiás
 Hévíz
 Karmacs
 Keszthely
 Ligetfalva
 Nemesbük
 Rezi
 Sármellék
 Szentgyörgyvár
 Vállus
 Várvölgy
 Vindornyafok
 Vindornyalak
 Vindornyaszőlős
 Vonyarcvashegy
 Zalaapáti
 Zalacsány
 Zalaköveskút
 Zalaszántó
 Zalaszentmárton
 Zalavár

20.2. Lenti Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
20.2.1. Székhelye: Lenti
20.2.2. Illetékesség:
 Alsószenterzsébet
 Baglad
 Barlahida
 Belsősárd
 Bödeháza
 Csesztreg
 Csömödér
 Dobri
 Felsőszenterzsébet
 Gáborjánháza
 Gosztola
 Hernyék
 Iklódbördőce
 Kálócfa
 Kányavár
 Kerkabarabás
 Kerkafalva
 Kerkakutas
 Kerkateskánd
 Kissziget
 Kozmadombja
 Külsősárd
 Lendvadedes
 Lendvajakabfa
 Lenti
 Lovászi
 Magyarföld
 Márokföld
 Mikekarácsonyfa
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 Nemesnép
 Nova
 Ortaháza
 Páka
 Pórszombat
 Pördefölde
 Pusztaapáti
 Ramocsa
 Resznek
 Rédics
 Szentgyörgyvölgy
 Szécsisziget
 Szíjártóháza
 Szilvágy
 Tormafölde
 Tornyiszentmiklós
 Zalabaksa
 Zalaszombatfa
 Zebecke

20.3. Letenyei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
20.3.1. Székhelye: Letenye
20.3.2. Illetékesség:
 Bánokszentgyörgy
 Bázakerettye
 Becsehely
 Borsfa
 Bucsuta
 Csörnyeföld
 Kerkaszentkirály
 Kiscsehi
 Kistolmács
 Lasztonya
 Letenye
 Lispeszentadorján
 Maróc
 Molnári
 Murarátka
 Muraszemenye
 Oltárc
 Petrivente
 Pusztamagyaród
 Semjénháza
 Szentliszló
 Szentmargitfalva
 Tótszentmárton
 Tótszerdahely
 Valkonya
 Várfölde
 Zajk

20.4. Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
20.4.1. Székhelye: Nagykanizsa
20.4.2. Illetékesség:
 Alsórajk
 Balatonmagyaród
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 Belezna
 Bocska
 Börzönce
 Csapi
 Eszteregnye
 Felsőrajk
 Fityeház
 Fűzvölgy
 Galambok
 Garabonc
 Gelse
 Gelsesziget
 Hahót
 Homokkomárom
 Hosszúvölgy
 Kacorlak
 Kerecseny
 Kilimán
 Kisrécse
 Liszó
 Magyarszentmiklós
 Magyarszerdahely
 Miháld
 Murakeresztúr
 Nagybakónak
 Nagykanizsa
 Nagyrada
 Nagyrécse
 Nemespátró
 Orosztony
 Pat
 Pölöskefő
 Pötréte
 Rigyác
 Sand
 Sormás
 Surd
 Szepetnek
 Újudvar
 Zalakaros
 Zalakomár
 Zalamerenye
 Zalasárszeg
 Zalaszabar
 Zalaszentbalázs
 Zalaszentjakab
 Zalaújlak

20.5. Zalaegerszegi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
20.5.1. Székhelye: Zalaegerszeg
20.5.2. Illetékesség:
 Alibánfa
 Almásháza
 Alsónemesapáti
 Babosdöbréte
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 Bagod
 Bak
 Baktüttös
 Becsvölgye
 Bezeréd
 Bocfölde
 Boncodfölde
 Böde
 Búcsúszentlászló
 Csatár
 Csertalakos
 Csonkahegyhát
 Csöde
 Dobronhegy
 Egervár
 Gellénháza
 Gombosszeg
 Gősfa
 Gutorfölde
 Gyűrűs
 Hagyárosbörönd
 Hottó
 Iborfia
 Kávás
 Kemendollár
 Keménfa
 Kisbucsa
 Kiskutas
 Kispáli
 Kustánszeg
 Lakhegy
 Lickóvadamos
 Milejszeg
 Misefa
 Nagykapornak
 Nagykutas
 Nagylengyel
 Nagypáli
 Nemesapáti
 Nemeshetés
 Nemesrádó
 Nemessándorháza
 Nemesszentandrás
 Németfalu
 Orbányosfa
 Ormándlak
 Ozmánbük
 Pacsa
 Padár
 Pálfiszeg
 Pethőhenye
 Petrikeresztúr
 Pókaszepetk
 Pölöske
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 Pusztaederics
 Pusztaszentlászló
 Salomvár
 Sárhida
 Söjtör
 Szentkozmadombja
 Szentpéterfölde
 Szentpéterúr
 Teskánd
 Tilaj
 Tófej
 Vasboldogasszony
 Vaspör
 Vöckönd
 Zalaboldogfa
 Zalacséb
 Zalaegerszeg
 Zalaháshágy
 Zalaigrice
 Zalaistvánd
 Zalalövő
 Zalaszentgyörgy
 Zalaszentiván
 Zalaszentlőrinc
 Zalaszentmihály
 Zalatárnok

20.6. Zalaszentgróti Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
20.6.1. Székhelye: Zalaszentgrót
20.6.2. Illetékesség:
 Batyk
 Döbröce
 Dötk
 Kallósd
 Kehidakustány
 Kisgörbő
 Kisvásárhely
 Mihályfa
 Nagygörbő
 Óhíd
 Pakod
 Sénye
 Sümegcsehi
 Szalapa
 Tekenye
 Türje
 Zalabér
 Zalaszentgrót
 Zalaszentlászló
 Zalavég”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 35/2013. (VI. 28.) NFM rendelete
az atomenergiáról szóló törvény alapján a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő befizetési 
kötelezettség teljesítésének módjáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
84. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 63.  §-a és 63/A.  §-a szerinti befizetési kötelezettséget a  Központi 
Nukleáris Pénzügyi Alap Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00280934-00000000 számú fizetési számlájára 
kell teljesíteni.

2. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

Az Országos Választási Bizottság 49/2013. (VI. 28.) OVB határozata
 

Az Országos Választási Bizottság – 2013. június 24-én megtartott ülésén – a  választási eljárásról szóló 1997. évi 
C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva M. J., K. L.-né,  
F. J.-né, K. J.-né, M. G., L. Cs. magánszemélyek (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos 
népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a  Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a  Kúriához címzett kifogást 
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; 
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy 
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az  illeték mértéke 
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.  Beadványozók 2013. május 28-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bizottsághoz 
az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2.  §-a 
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy – népirtás leállítása érdekében – azt az  országgyűlési képviselőt, aki  
a  http://devizarabszolga.5mp.eu/ oldalon rögzített, 2013. évi MIC. számú, Devizarabszolga Felszabadító Törvényt 
2013. augusztus 20-ig nem szavazza meg, fosszák meg vagyonától, és 48 órán belül végezzék ki?”
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 8.  cikke rögzíti az  országos népszavazásra 
vonatkozó alapvető rendelkezéseket. Az  Alaptörvény 8.  cikk (2)  bekezdése szerint „Országos népszavazás tárgya 
az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet.” Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy 
egyéni felelősség megállapítására és büntetés kiszabására az Országgyűlés nem rendelkezik hatáskörrel, így abban 
népszavazás kezdeményezésére nincs lehetőség.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a Ve. 3. § d) pontjában foglalt alapelvet, a  jóhiszemű 
és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét a  népszavazás kezdeményezésére vonatkozó eljárás folyamán is 
érvényesíteni kell. E  követelménynek a  kezdeményezés azért nem felel meg, mert a  jogállamiság elvéből fakadó, 
a  jogi kérdésekben tájékozatlan személyek számára is nyilvánvaló alkotmányos alapjogokkal (pl. élethez való 
jog) szembe helyezkedik, köztudomású tényekről nem vesz tudomást. Ilyen köztudomású ténynek tekinthető, 
hogy a  halálbüntetés a  magyar jogrendszerben 1990 óta nem létező jogintézmény. A  Bizottság megállítja, hogy 
a kezdeményezés Alaptörvény ellenes célra –kivégzésre – irányul, így az abban megfogalmazott kötelezettségnek 
egy érvényes és eredményes népszavazás esetén az Országgyűlés csak az Alaptörvény módosításával tudna eleget 
tenni, ami az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján tiltott tárgykörnek minősül.
Fentiek alapján a  Bizottság az  Nsztv. 10.  § a) és b)  pontja alapján – mivel a  kérdés nem tartozik az  Országgyűlés 
feladat- és hatáskörébe és a  kérdésben nem lehet népszavazást tartani – az  aláírásgyűjtő ívek hitelesítését 
megtagadta.

II.  Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a  jelenlegi jogszabályi rendelkezések még abban az  esetben 
sem teszik lehetővé a  beadványok érdemi vizsgálat nélküli elutasítását, ha azok – mint jelen beadvány is – 
nyilvánvalóan lehetetlen és jó erkölcsbe ütköző célra irányulnak.

III.  A határozat az  Alaptörvény 8.  cikk (2)  bekezdésén és a  8.  cikk (3)  bekezdés a)  pontján, az  Nsztv. 2.  §-án, 
a  10.  §  a)  és  b)  pontján, a  régi Ve. 3.  § d)  pontján, a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
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349.  §  (1)  bekezdés c)  pontján, a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a  régi Ve. 130.  §-ának (1)  bekezdésén, 
az  illetékekről szóló tájékoztatás az  1990. évi XCIII. törvény 37.  § (1)  bekezdésén, 39.  § (3)  bekezdés d)  pontján, 
a 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

  Dr. Bordás Vilmos s. k.,
  az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 50/2013. (VI. 28.) OVB határozata
 

Az Országos Választási Bizottság – 2013. június 24-én megtartott ülésén – a  választási eljárásról szóló 1997. évi 
C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva M. J., V. J.-né, 
K. S.-né, özv. Sz. D. J.-né, K. J., S. B.-né magánszemélyek (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos 
népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a  Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a  Kúriához címzett kifogást 
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; 
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy 
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az  illeték mértéke 
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.  Beadványozók 2013. május 28-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bizottsághoz 
az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2.  §-a 
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy – népirtás leállítása érdekében – tízmillió forint vérdíjat kapjon, aki a  http://
devizarabszolga.5mp.eu/ oldalon rögzített, 2013. évi MIC. számú, Devizarabszolga Felszabadító Törvényt 
2013. augusztus 20-ig meg nem szavazó országgyűlési képviselőt, 48 órán belül kivégzi?”
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a  népszavazás kezdeményezésére vonatkozó eljárás folyamán 
is érvényesíteni kell a  régi Ve. 3.  § d)  pontjában foglalt alapelvet, a  jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás 
követelményét. E  követelménynek a  kezdeményezés azért nem felel meg, mert az  a  jogállamiság elvéből fakadó, 
– a jogi kérdésekben tájékozatlan személyek számára is nyilvánvaló – alkotmányos elvárásokkal (pl. jogorvoslathoz 
való jog) szembe helyezkedik, köztudomású tényekről nem vesz tudomást. Ilyen köztudomású ténynek tekinthető, 
hogy a halálbüntetés a magyar jogrendszerben 1990 óta nem létező jogintézmény.
A Bizottság megállapítja, hogy a  kezdeményezés Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 
8. cikk (3) bekezdés a) pontjában meghatározott tiltott tárgykörnek minősül. A kezdeményezésben megfogalmazott 
kérdés Alaptörvény ellenes célra – kivégzésre – irányul, így az  abban megfogalmazott kötelezettségnek egy 
érvényes és eredményes népszavazás esetén az  Országgyűlés csak az  Alaptörvény módosításával tudna eleget 
tenni.
A Bizottság fenti indokolásával egyező döntést hozott továbbá a Kúria a Knk.IV.37.249/2013/2.számú végzésében, 
amelyben kimondta, hogy „Magyarország az  Alkotmánybíróság 23/1990. (X. 31.) AB határozatában foglalt, 
a  halálbüntetés főbüntetésének megsemmisítése révén vált alkalmassá különböző nemzetközi multilaterális 
szervezetekben való tagságra. Emellett e büntetési nem kizártságát maga az Alaptörvény által deklarált az Európai 
Unióban viselt tagság is kizárja. Így a  népszavazást kezdeményezők által feltett kérdésben alkotmányos, jogszerű 
népszavazás lebonyolítása, a kérdés hitelesítése … előre teljesen eredménytelennek mutatkozik”.
Fentiek alapján a Bizottság az Nsztv. 10. § b) pontja alapján – mivel a kérdésben nem lehet országos népszavazást 
tartani – az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadta.
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II.  Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a  jelenlegi jogszabályi rendelkezések még abban az  esetben 
sem teszik lehetővé a  beadványok érdemi vizsgálat nélküli elutasítását, ha azok – mint jelen beadvány is – 
nyilvánvalóan lehetetlen és jó erkölcsbe ütköző célra irányulnak.

III.  A határozat az  Alaptörvény 8.  cikk (3)  bekezdés a)  pontján, az  Nsztv. 2.  §-án, a  10.  § b)  pontján, a  régi Ve. 
3. § d) pontján, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról 
szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 
37.  § (1)  bekezdésén, 39.  § (3)  bekezdés d)  pontján, 42.  § (1)  bekezdés g)  pontján, valamint a  62.  § (1)  bekezdés 
s) pontján alapul.

  Dr. Bordás Vilmos s. k.,
  az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 51/2013. (VI. 28.) OVB határozata
 

Az Országos Választási Bizottság – 2013. június 24-én megtartott ülésén – a  választási eljárásról szóló 1997. évi 
C.  törvény (a  továbbiakban: régi Ve.) 124/A.  § (3)  bekezdés b)  pontjában foglalt hatáskörében eljárva M. J., M. G., 
D. G., P. Gy.-né, B.-né V. É. magánszemélyek (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos népszavazási 
kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a  Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a  Kúriához címzett kifogást 
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; 
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy 
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az  illeték mértéke 
15 000  Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.  Beadványozók 2013. május 28-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bizottsághoz 
az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a  továbbiakban: Nsztv.) 2.  §-a 
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy – népirtás leállítása érdekében – az  országgyűlési képviselő mentesüljön a  büntetőjogi 
felelősségre vonás alól, ha a  http://devizarabszolga.5mp.eu/ oldalon rögzített, 2013. évi MIC. számú, Devizarabszolga 
Felszabadító Törvényt 2013. augusztus 20-ig megszavazza?”
Magyarország Alaptörvénye (a  továbbiakban: Alaptörvény) 8.  cikke rögzíti az  országos népszavazásra 
vonatkozó alapvető rendelkezéseket. Az  Alaptörvény 8.  cikk (2)  bekezdése szerint „Országos népszavazás tárgya 
az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet.” Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy 
büntetőjogi egyéni felelősség megállapítására, büntetés kiszabására és felelősségre vonás alóli mentesítésre 
az Országgyűlés nem rendelkezik hatáskörrel, így abban népszavazás kezdeményezésére nincs lehetőség.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a  kezdeményezésben foglalt kérdés az  Nsztv. 13.  § 
(1)  bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek sem felel meg. Az  egyértelműség követelménye 
azt jelenti, hogy a  népszavazásra szánt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy 
a  választópolgár a  népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni az  szükséges, hogy a  kérdés 
világos és kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a  népszavazásra feltenni kívánt kérdés megtévesztő, ugyanis 
azt a  téves látszatot kelti, mintha a  kezdeményezésben megjelölt törvény egy létező és hatályos törvény lenne. 
Megtévesztő továbbá azért is, mert nem állapítható meg egyértelműen, hogy beadványozó milyen bűncselekmény 
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miatt, milyen büntetőjogi felelősségre vonás alól kívánja mentesíteni az országgyűlési képviselőket. Ezért a feltenni 
kívánt kérdés sérti az Nsztv. 13. § (1) bekezdésben foglalt egyértelműség követelményét.
Fentiek alapján a  Bizottság az  Nsztv. 10.  § a) és c)  pontja alapján – mivel a  kérdés nem tartozik az  Országgyűlés 
feladat- és határkörébe, valamint a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelménynek – 
az aláírásgyűjtő ívek hitelesítését megtagadta.

II.  Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a  jelenlegi jogszabályi rendelkezések még abban az  esetben 
sem teszik lehetővé a  beadványok érdemi vizsgálat nélküli elutasítását, ha azok – mint jelen beadvány is – 
nyilvánvalóan lehetetlen és jó erkölcsbe ütköző célra irányulnak.

III.  A határozat az Alaptörvény 8. cikk (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, a 10. § a) és c) pontján, a 13. § (1) bekezdésén, 
a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349.  § (1)  bekezdés c)  pontján, a  jogorvoslatról szóló 
tájékoztatás a  régi Ve. 130.  §-ának (1)  bekezdésén, az  illetékekről szóló tájékoztatás az  1990. évi XCIII. törvény 
37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés 
s) pontján alapul.

  Dr. Bordás Vilmos s. k.,
  az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 52/2013. (VI. 28.) OVB határozata
 

Az Országos Választási Bizottság – 2013. június 24-én megtartott ülésén – a  választási eljárásról szóló 1997.  évi 
C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A.  § (3)  bekezdés b)  pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. 
magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában 
meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesíti.
A határozat ellen – a  Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a  Kúriához címzett kifogást 
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; 
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy 
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az  illeték mértéke 
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.  Beadványozó 2013. június 3-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az  Országos Választási Bizottsághoz 
az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2.  §-a 
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az  Országgyűlés úgy módosítsa, a  fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és 
a  dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV törvényt, hogy a  dohányboltban csak dohányterméket 
lehessen forgalmazni?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyűjtő ív a törvényben meghatározott formai, valamint 
a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a hitelesítésének 
akadálya nincs.
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II.  A határozat a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349.  § (1)  bekezdés c)  pontján, az  Nsztv. 2.  §-án, 
a  régi Ve. 117.  § (1)  bekezdésén, a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a  régi Ve. 130.  §-ának (1)  bekezdésén, 
az  illetékekről szóló tájékoztatás az  1990. évi XCIII. tv. 37.  § (1)  bekezdésén, 39.  § (3)  bekezdés d)  pontján, 
42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.

  Dr. Bordás Vilmos s. k.,
  az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 53/2013. (VI. 28.) OVB határozata
 

Az Országos Választási Bizottság – 2013. június 24-én megtartott ülésén – a  választási eljárásról szóló 1997.  évi 
C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A.  § (3)  bekezdés b)  pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. 
magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában 
meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a  Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a  Kúriához címzett kifogást 
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; 
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy 
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az  illeték mértéke 
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.  Beadványozó 2013. június 3-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az  Országos Választási Bizottsághoz 
az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2.  §-a 
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az  Országgyűlés úgy módosítsa, a  fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és 
a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV törvény 15. paragrafusában meghatározott kiskereskedelmi 
árrés mértékét, hogy a  legnagyobb kereskedelmi árrés mértéke a  dohánytermék – adókkal nem csökkentett 
kiskereskedelmi eladási árának négy százaléka legyen?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a  kezdeményezésben foglalt kérdés az  Nsztv. 
13.  §  (1)  bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek nem felel meg. Az  egyértelműség követelménye 
azt jelenti, hogy a  népszavazásra szánt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy 
a  választópolgár a  népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni az  szükséges, hogy a  kérdés 
világos és kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni.
A beadványozó a  népszavazásra feltenni kívánt kérdésében a  fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és 
a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) „15. paragrafusában 
meghatározott kiskereskedelmi árrés” mértékét kívánja csökkenteni. Az Fdvtv. 15. §-a azonban sem kiskereskedelmi 
árrésről, sem annak mértékéről nem rendelkezik.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a  népszavazásra feltenni kívánt kérdés tehát fentiek 
miatt megtévesztő, ugyanis azt a  téves látszatot kelti, mintha a  jelenleg hatályos Fdvtv. 15.  §-a rendelkezne 
a kiskereskedelmi árrés mértékéről.
Ezért a feltenni kívánt kérdés sérti az Nsztv. 13. § (1) bekezdésben foglalt egyértelműség követelményét.
Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § c) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása 
nem felel meg a  törvényben foglalt követelményeknek – az  aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését 
megtagadja.
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II.  A határozat az  Nsztv. 2.  §-án, a  10.  § c)  pontján, 13.  § (1)  bekezdésén, a  választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI.  törvény 349.  § (1)  bekezdés c)  pontján, az  Fdvtv. 15.  §-án, a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a  régi Ve. 
130.  §-ának (1)  bekezdésén, az  illetékekről szóló tájékoztatás az  1990. évi XCIII. törvény 37.  § (1)  bekezdésén, 
39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

  Dr. Bordás Vilmos s. k.,
  az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 54/2013. (VI. 28.) OVB határozata
 

Az Országos Választási Bizottság – 2013. június 24-én megtartott ülésén – a  választási eljárásról szóló 1997.  évi 
C. törvény (a  továbbiakban: régi Ve.) 124/A.  § (3)  bekezdés b)  pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. 
magánszemély (a  továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában 
meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a  Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a  Kúriához címzett kifogást 
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; 
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy 
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az  illeték mértéke 
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.  Beadványozó 2013. június 3-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az  Országos Választási Bizottsághoz 
az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a  továbbiakban: Nsztv.) 2.  §-a 
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tiltsa meg politikai hirdetés sajtó és szabadtéri reklámhordozó útján történő 
közzétételét?”
Magyarország Alaptörvénye (a  továbbiakban: Alaptörvény) 8.  cikke tartalmazza az  országos népszavazásra 
vonatkozó alapvető rendelkezéseket. Az  Alaptörvény 8.  cikk (3)  bekezdése c)  pontja szerint nem lehet országos 
népszavazást tartani az  országgyűlési képviselők, a  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint 
az európai parlamenti képviselők választásáról szóló törvények tartalmáról.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 148. §-a szabályozza a sajtótermékekben 
politikai hirdetések közzétételének részletszabályait a  választási kampányidőszakban. Tekintettel arra, hogy egy 
érvényes és eredményes népszavazás esetén szükségessé válna a  választási eljárásról szóló törvény módosítása, 
az  Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a  kezdeményezésben szereplő kérdés tiltott tárgykörnek 
minősül, így a kérdésben nem tartható népszavazás.
Az Alaptörvény IX.  cikk (1)  bekezdése szerint mindenkinek joga van a  véleménynyilvánítás szabadságához. 
Az  Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a  kérdésben megtartásra kerülő országos népszavazás 
eredményének az  Országgyűlés csak úgy tudna eleget tenni, ha az  Alaptörvényben meghatározott alkotmányos 
jogot korlátozná. Mindezek alapján a  Bizottság álláspontja, hogy a  kérdés az  Alaptörvény módosítását tenné 
szükségessé, ami viszont az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján tiltott tárgykör, így a kérdésben nem 
tartható népszavazás.
Fentiek alapján az  Országos Választási Bizottság – az  Nsztv. 10.  § b)  pontja alapján, mivel a  kérdésben nem lehet 
országos népszavazást tartani – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

II.  A határozat az  Alaptörvény IX.  cikk (1)  bekezdésén, a  8.  cikk (3)  bekezdés a) és c)  pontján, az  Nsztv. 2.  §-án, és 
a 10. § b) pontján, a Ve. 148. §-án és a 349. § (1) bekezdés c) pontján, a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 
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130. §-ának (1) bekezdésén, az  illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § 
(3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

  Dr. Bordás Vilmos s. k.,
  az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 55/2013. (VI. 28.) OVB határozata
 

Az Országos Választási Bizottság – 2013. június 24-én megtartott ülésén – a  választási eljárásról szóló 
1997.  évi C. törvény (a  továbbiakban: régi Ve.) 124/A.  § (3)  bekezdés b)  pontjában foglalt hatáskörében eljárva 
B.  Z.  magánszemély (a  továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés 
tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a  Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a  Kúriához címzett kifogást 
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;  
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy 
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az  illeték mértéke 
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.  Beadványozó 2013. június 3-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az  Országos Választási Bizottsághoz 
az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a  továbbiakban: Nsztv.) 2.  §-a 
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tiltsa meg a kormány, a helyi önkormányzat és a költségvetési szerv tevékenységét és 
terveit ismertető, magyarázó vagy népszerűsítő hirdetés sajtó és szabadtéri reklámhordozó útján történő közzétételét?”
Magyarország Alaptörvénye (a  továbbiakban: Alaptörvény) IX.  cikk (1)  bekezdése szerint mindenkinek joga van 
a véleménynyilvánítás szabadságához. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben megtartásra 
kerülő országos népszavazás eredményének az  Országgyűlés csak úgy tudna eleget tenni, ha az  Alaptörvényben 
meghatározott alkotmányos jogot korlátozná. Mindezek alapján a  Bizottság álláspontja, hogy a  kérdés 
az  Alaptörvény módosítását tenné szükségessé, ami viszont az  Alaptörvény 8.  cikk (3)  bekezdés a)  pontja alapján 
tiltott tárgykör, így a kérdésben nem tartható népszavazás.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a  kezdeményezésben foglalt kérdés az  Nsztv. 13.  § 
(1)  bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek sem felel meg. Az  egyértelműség követelménye 
azt jelenti, hogy a  népszavazásra szánt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy 
a  választópolgár a  népszavazás kezdeményezésre feltett kérdést egyértelműen tudja támogatni aláírásával 
az szükséges, hogy a kérdés kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető.
Az Országos Választási Bizottság megítélése szerint a „a kormány, a  helyi önkormányzat és a  költségvetési szerv” 
fordulat együttállása miatt a választópolgárok nem dönthetnek akként, hogy közülük csak az egyiket támogassák 
aláírásukkal. Mivel a  választópolgár csak abban az  esetben tudja aláírásával támogatni a  kérdést, ha mind 
a kormányra, mind a helyi önkormányzatra és mind a költségvetési szervre vonatkozó kérdés-részt támogatja, így 
eltérő válasz esetén nem tudja választói akaratát megfelelő módon kinyilvánítani. Ugyanilyen problémát okoz 
a „sajtó és szabadtéri reklámhordozó útján” fordulatok egyidejű használata is.
Fentiek alapján az  Országos Választási Bizottság – az  Nsztv. 10.  § b) és c)  pontja alapján, mivel a  kérdésben nem 
lehet országos népszavazást tartani, valamint a  kérdés megfogalmazása nem felel meg a  törvényben foglalt 
követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
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II.  A határozat az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésén, 8. cikk (3) bekezdés a) pontján, az Nsztv. 2. §-án, a 10. § b) és 
c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, 
a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a  régi Ve. 130.  §-ának (1)  bekezdésén, az  illetékekről szóló tájékoztatás  
az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint 
a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

  Dr. Bordás Vilmos s. k.,
  az Országos Választási Bizottság elnöke
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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