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III. Kormányrendeletek

A Kormány 152/2015. (VI. 19.) Korm. rendelete
az Európai Unió tagállamainak az elektronikus azonosítás területén történő együttműködésével kapcsolatos 
rendelkezésekről

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány az  Európai Unió tagállamainak az  elektronikus azonosítás területén történő együttműködése 
tekintetében a tagállami kapcsolattartási pontként az e-közigazgatásért felelős minisztert jelöli ki.

2. §  A kijelölt tagállami kapcsolattartási pont felelős
a) a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: eIDAS-rendelet) II. Fejezetében,
b) a 2015/296/EU bizottsági végrehajtási határozatban
meghatározott tagállami kötelezettségek teljesítéséért és jogok gyakorlásáért, a tagállamok közötti információcsere 
lebonyolításáért.

3. §  Az eIDAS-rendelet 12.  cikk (5) és (6)  bekezdése szerinti tagállami együttműködés előmozdítására létrejövő 
együttműködési hálózat tevékenységében a kijelölt tagállami kapcsolattartási pont vesz részt.

4. §  Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

5. §  A kijelölt tagállami kapcsolattartási pont adatait (a kapcsolattartási pont nevét, a kapcsolattartási pont feladatainak 
ellátását elősegítő szervezeti egység és vezetőjének megnevezését, a  kapcsolattartási pont címét, elektronikus 
elérhetőségeit), a  magyar elektronikus azonosítási rendszer leírását e  rendelet hatálybalépését követően 
haladéktalanul meg kell küldeni a  többi tagállamnak, a  bejelentési űrlap-tervezetet, valamint az  eIDAS-rendelet 
9. cikk (1) és (5) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusok értelmében szükséges további dokumentumokat 
pedig az együttműködési hálózatnak. A kapcsolattartási pont adatainak változását a változást követő 8 napon belül 
meg kell küldeni az együttműködési hálózatnak.

6. §  Ez a rendelet
a) a  belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi 

szolgáltatásokról, valamint az  1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 
910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. Fejezete,

b) a  belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi 
szolgáltatásokról szóló 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12.  cikkének (7)  bekezdése 
értelmében vett, a  tagállamok által az  elektronikus azonosítás területén folytatandó együttműködésre 
vonatkozó eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2015. február 24-i 2015/296/EU bizottsági végrehajtási 
határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

7. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése a következő 
i) ponttal egészül ki:
(A miniszter az e-közigazgatásért való felelőssége keretében)
„i) ellátja az  Európai Unió tagállamainak az  elektronikus azonosítás területén történő együttműködésével 
kapcsolatos rendelkezésekről szóló kormányrendelet szerinti tagállami kapcsolattartási pont feladatait.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 153/2015. (VI. 19.) Korm. rendelete
a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 
349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következő rendeletet 
alkotja:

1. §  A költségvetési szervek és az  egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 
349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni
a) a  belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére 
rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendeletben meghatározott rendvédelmi 
ágazati pótlékot,
b) a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet 
11/A. §-ában meghatározott honvédelmi ágazati pótlékot, és
c) a  Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alatt álló Információs Hivatalnál foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére polgári hírszerzési ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 18.) MvM 
rendeletben meghatározott polgári hírszerzési ágazati pótlékot.”

2. §  A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az „a (2) bekezdésben, valamint” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdésben, 
a (2a) bekezdésben, valamint” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelete
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény végrehajtásáról

A Kormány a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 340. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 340. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 340. § 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6–10. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 340. § 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 340. § 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 340. § 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 340. § 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 340. § 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
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1. Általános rendelkezések

1. §  A 4–9.  §, a  12.  § (2)–(4)  bekezdésének, a  32.  § (1)  bekezdésének, valamint a  66–72.  § hatálya a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hivatásos állományára nem terjed ki.

2. §  E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervet (a  továbbiakban: rendvédelmi 
szerv) irányító miniszter részére meghatározott hatáskört az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya esetében 
az Országgyűlés elnöke gyakorolja.

3. §  E rendelet alkalmazásában
1. átadó szerv: az  a  rendvédelmi szerv, amelynek állományába a  hivatásos állomány tagja kormányzati 

szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezés, a  más 
rendvédelmi szervhez történő áthelyezés vagy a  Magyar Honvédséghez történő áthelyezés elrendelését 
megelőzően tartozik;

2. átvevő szerv: a hivatásos állomány tagjának
a) kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyba 

történő áthelyezése esetén a  rendvédelmi szervnek a  hivatásos állomány tagját foglalkoztató 
szervezeti egységétől különböző, azon másik szervezeti egysége vagy a  kormányzati szolgálati, 
közszolgálati, közalkalmazotti vagy igazságügyi alkalmazotti jogviszony létrehozására feljogosított 
azon munkáltatói szerv, amelyhez a hivatásos állomány tagját áthelyezik vagy áthelyezését tervezik,

b) más rendvédelmi szervhez történő áthelyezése esetén azon rendvédelmi szerv, amelyhez 
a hivatásos állomány tagját áthelyezik vagy áthelyezését tervezik,

c) Magyar Honvédséghez történő áthelyezése esetén a Magyar Honvédség;
3. fogadó szerv: más szervhez vezénylés esetén a  vezénylés szerinti más szerv, a  miniszter által vezetett 

minisztériumba vagy a miniszter által irányított szervhez vezénylés esetén a vezénylés szerinti minisztérium 
vagy a  miniszter által irányított szerv, az  ügyészi szervezethez vezénylés esetén a  vezénylés szerinti 
ügyészi szervezet, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vezénylés esetén a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
(a továbbiakban: NKE);

4. minisztérium: a  rendvédelmi szervet irányító miniszter által vezetett minisztérium, a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hivatásos állománya esetében a  rendvédelmi szerv felügyeletét ellátó miniszter által vezetett 
minisztérium;

5. rendszeres illetménypótlék: a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 168. § (2) bekezdésében felsorolt pótlékok, 
a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya tekintetében a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 
2010. évi CXXII. törvény 17/B. § (17) bekezdésében felsorolt pótlékok;

6. vezénylő szerv: az a rendvédelmi szerv, amelynek állományába a hivatásos állomány más szervhez vezényelt, 
a  miniszter által vezetett minisztériumba vagy a  miniszter által irányított szervhez vezényelt, az  ügyészi 
szervezethez vezényelt vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vezényelt tagja tartozik.

2. A központi, területi vagy helyi szervnek minősülő szervek, az önálló állománytáblázattal rendelkező 
szervezeti egységek és az állományilletékes parancsnokok

4. §  A rendvédelmi szerv a Hszt. szempontjából központi, területi vagy helyi szervnek minősülő szerveit az 1. melléklet 
határozza meg.

5. §  A rendvédelmi szerv önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egységeit és azok állományilletékes 
parancsnokát a 2. melléklet határozza meg.
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3. A rendvédelmi szervhez tartozásra utaló rendfokozati jelzők

6. § (1) A hivatásos állomány tagja a rendvédelmi szervre utaló rendfokozati jelzőt a rendfokozatot megelőzően elhelyezve 
használja.

 (2) A Hszt. 346. § (2) bekezdése szerinti címzetes jelzőt a rendvédelmi szervhez tartozásra utaló jelzőt megelőzően kell 
elhelyezni.

 (3) Írásbeli megjelenés során a rendfokozat és a rendfokozati jelzők rövidített megjelölése is használható.

7. § (1) A rendvédelmi szervhez tartozásra utaló rendfokozati jelzőket és azok rövidítéseit a 3. melléklet tartalmazza.
 (2) A más szervhez vezénylés, illetve a miniszter által vezetett minisztériumba vagy a miniszter által irányított szervhez 

vezénylés a  rendvédelmi szervhez tartozásra utaló rendfokozati jelzőn akkor sem változtat, ha a  fogadó szerv 
valamely rendvédelmi szerv. A  hivatásos állomány tagja továbbra is a  vezénylő szerv szerinti rendfokozati jelzőt 
viseli, amely rendvédelmi szervnél a szolgálati viszonya fennáll.

4. Munkáltatói jogkörök gyakorlása

8. §  A 4.  melléklet határozza meg azokat, a  Hszt.-ben és más törvényben meg nem jelenő munkáltatói jogokat, 
amelyeket a miniszter, az országos parancsnok vagy az országos főigazgató gyakorol.

9. § (1) Az  állományilletékes parancsnok a  Hszt.-ben a  szolgálati elöljáróhoz telepített munkáltatói jogkörökön túl 
az  alárendeltségébe tartozó, vezetői szolgálati beosztást betöltő szolgálati elöljárót felhatalmazhatja az  alábbi 
munkáltatói jogkörök gyakorlására:
a) a Hszt. 143–146. § szerinti alap- és pótszabadság igénybevételének engedélyezése,
b) a Hszt. 149. §-a szerinti szülési szabadság kiadása.

 (2) A  fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság vezetője gyakorolja az  alábbi 
munkáltatói jogköröket:
a) a Hszt. 79. §-a szerinti könnyített szolgálatban foglalkoztatás elrendelése,
b) a Hszt. 140. §-a szerinti túlszolgálat elrendelése.

5. Áthelyezés

10. § (1) A hivatásos állomány tagjának
a) kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyba történő 

áthelyezése,
b) más rendvédelmi szervhez történő áthelyezése, vagy
c) a Magyar Honvédséghez történő áthelyezése
[az a)–c)  pontban foglaltak a  továbbiakban együtt: áthelyezés] a  hivatásos állomány tagja vagy az  átvevő szerv 
kezdeményezésére történik.

 (2) Ha az  áthelyezést a  hivatásos állomány tagja kezdeményezi, a  kérelmét az  átvevő szerv vezetőjéhez címezve, 
szolgálati úton terjeszti elő. Az  átvevő szervnek a  kérelem teljesíthetőségére vonatkozó nyilatkozatáig 
az  áthelyezéssel kapcsolatos intézkedéseket nem lehet megkezdeni. A  kérelem teljesíthetőségére vonatkozó 
nyilatkozat beszerzése érdekében az átadó szerv az áthelyezési kérelem benyújtásától számított tizenöt napon belül 
megkeresi az átvevő szervet.

 (3) Ha az áthelyezést az átvevő szerv a Hszt. 124. § (3) bekezdésében foglalt eljárás keretében kezdeményezi, a pályázat 
eredményéről a (2) bekezdésben foglalt nyilatkozat megküldésével egyidejűleg értesíti az átadó szervet.

 (4) Ha az (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogviszonyba történő áthelyezésre a rendvédelmi szerv szervezeti egységén 
belül kerül sor, az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) az áthelyezést a hivatásos állomány tagja vagy az állományilletékes parancsnok kezdeményezheti,
b) a  hivatásos állomány tagjának kezdeményezése esetén a  kérelmet az  állományilletékes parancsnoknak 

címezve kell előterjeszteni és a  kérelem teljesíthetőségére vonatkozó nyilatkozatot az  állományilletékes 
parancsnok saját hatáskörében adja ki.
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11. § (1) Az áthelyezésről
a) a  kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyba történő 

áthelyezés esetén a Hszt. 96. §-a szerinti személyek két- vagy háromoldalú megállapodást kötnek,
b) a  más rendvédelmi szervhez történő áthelyezés esetén az  átadó szerv, az  átvevő szerv és a  hivatásos 

állomány tagja háromoldalú megállapodást köt,
c) a  Magyar Honvédséghez történő áthelyezés esetén a  hivatásos állomány tábornoki rendfokozati 

állománycsoportba tartozó vagy ezredesi rendfokozatot viselő tagja esetében a  honvédelemért felelős 
miniszter és a miniszter, a hivatásos állomány – ezredes kivételével – főtiszti, tiszti, zászlósi vagy tiszthelyettesi 
rendfokozati állománycsoportba tartozó tagja esetében a Honvéd Vezérkar főnöke és az országos parancsnok 
a hivatásos állomány tagjával háromoldalú megállapodást köt.

 (2) Az áthelyezésről szóló megállapodást az átadó szervvel folytatott egyeztetés alapján az átvevő szerv készíti elő.
 (3) Az  átadó szerv kérelmére, szolgálati érdekből az  áthelyezést a  felek – az  átvevő szervnek a  kérelem 

teljesíthetőségére vonatkozó nyilatkozatában megjelölt, az  áthelyezést kérő fogadására meghatározott kezdő 
időponttól számított – legfeljebb három hónapra elhalasztják.

 (4) A személyi anyaggyűjtő a Hszt. 276. § (6) bekezdése szerinti betekintésre történő átadásáról az átadó szerv az átvevő 
szerv kérelme esetén intézkedik. A hivatásos állomány tagjának írásbeli hozzájárulását az átadó szerv szerzi be.

 (5) Ha az  áthelyezésre a  rendvédelmi szerven belül kerül sor, az  áthelyezett személyi anyaggyűjtőjét az  átadó szerv 
az áthelyezés elrendelését követően az átvevő szerv részére végleg eredetben átadja.

12. § (1) A  hivatásos állomány tagjának áthelyezését az  erről szóló megállapodásban foglaltak alapján a  (2) és 
(3) bekezdésben meghatározott, az átadó szerv szerinti elöljáró parancsban rendeli el.

 (2) A  Magyar Honvédséghez történő áthelyezésre a  hivatásos állomány tábornoki rendfokozati állománycsoportba 
tartozó vagy ezredesi rendfokozatot viselő tagja esetében a miniszter, – ezredes kivételével – főtiszti, tiszti, zászlósi 
vagy tiszthelyettesi rendfokozati állománycsoportba tartozó tagja esetében az országos parancsok jogosult.

 (3) A  11.  § (1)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerinti áthelyezésre a  kiemelt vezetői vagy középvezetői szolgálati 
beosztásból a miniszter, más szolgálati beosztásból az országos parancsnok jogosult.

 (4) Az  áthelyezési parancs másodlatát vagy hitelesítési záradékkal ellátott másolati példányát az  átvevő szerv részére 
meg kell küldeni.

 (5) A  hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának az  eredeti rendvédelmi szervnél történő megszűnésével 
kapcsolatos eljárásra egyebekben a Hszt. 99. §-ában foglaltak az irányadók.

13. §  Az áthelyezés időpontjával – ha az  áthelyezésre nem a  rendvédelmi szerven belül, a  11.  § (1)  bekezdés a)  pontja 
alapján kerül sor – a hivatásos állomány tagjának az átadó rendvédelmi szerv által nyújtott lakhatási támogatásra 
való jogosultsága szolgálati viszonyra vonatkozó szabály eltérő rendelkezése hiányában megszűnik. Az  átadó és 
az  átvevő szerv megállapodhat az  áthelyezett számára nyújtott támogatás átvállalásában vagy annak egymás 
közötti elszámolásában, ha az  áthelyezéssel létrejövő foglalkoztatási jogviszony alapján az  érintett támogatás 
nyújtására lehetőség van.

14. §  Az áthelyezés az  új szolgálati beosztás vagy munkakör ellátásához szükséges szakismeretek elsajátításához 
és jogszabályban meghatározott egyéb feltételekhez köthető. Ilyen feltétel előírása esetén az  átvevő szerv 
a  feltételekről az  átadó szervet a  10.  § (2)  bekezdése szerinti nyilatkozatban, valamint a  nyilatkozat megtételével 
egyidejűleg a hivatásos állomány tagját írásban tájékoztatja.

6. A hivatásos állomány tagjának más szervhez vezénylése

15. § (1) A Hszt. 62. § (1) bekezdése szerinti megállapodás (a továbbiakban: vezénylési megállapodás) tartalmazza különösen:
a) a megállapodással érintett felek megnevezését és jogállását,
b) a más szervnél történő szolgálat teljesítésének helyét, kezdő időpontját és időtartamát,
c) a betöltendő munkakör vagy ellátandó feladat megjelölését,
d) a munkáltatói jogkört gyakorló személyeket és azok munkáltatói jogköreit,
e) a  vezényeltet a  más szervhez vezénylés tartamára megillető illetményt vagy az  annak alapjául szolgáló 

besorolást,
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f ) a vezényeltet megillető jogosultságok és az őt terhelő kötelezettségek meghatározását,
g) a vezényeltet megillető járandóságok viselésének és biztosításának módját, valamint
h) a  vezényeltnek arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatát, hogy a  megállapodásban foglaltakat megértette és 

azok ismeretében a más szervhez vezénylésbe beleegyezik.
 (2) A vezénylési megállapodással érintett felek: a vezénylő szerv, a vezénylésre jogosult elöljáró, a miniszter, a  fogadó 

szerv, a fogadó szerv irányítását vagy felügyeletét ellátó miniszter és a vezényelt.
 (3) A  vezénylési megállapodás a  más szervhez vezénylés tartama alatt a  vezénylési megállapodást aláíró felek 

egyetértésével módosítható, a  más szervhez vezénylés tartama azonban – a  Hszt. 327.  §-ában és 335.  § 
(3)  bekezdésében meghatározott kivételekkel – a  módosítással sem lépheti túl a  Hszt. 62.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott időtartamot.

 (4) A  rendőrség különleges foglalkoztatási állományába tartozó tagjának a  Hszt. 325.  § (1)  bekezdése szerinti, 
a  közfoglalkoztatás szervezésére, irányítására és végrehajtására irányuló feladatok ellátására létrehozott 
közigazgatási szervhez vezénylésére az országos rendőrfőkapitány és a vezénylés helye szerinti közigazgatási szerv 
megállapodása alapján kerül sor.

16. § (1) A  más szervhez vezénylést a  miniszter, az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya esetében az  Országgyűlési 
Őrség parancsnoka, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya esetében a  kiemelt munkáltatói jogkör 
gyakorlója rendeli el (a továbbiakban együtt: vezénylésre jogosult elöljáró).

 (2) A más szervhez vezénylést a miniszter határozatban, az Országgyűlési Őrség parancsnoka vagy a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal elnöke állományparancsban (a továbbiakban együtt: vezénylésről szóló parancs) rendeli el.

 (3) A  vezénylési megállapodás a  vezénylésről szóló parancs mellékletét képezi. A  vezénylésről szóló parancsot akkor 
lehet kiadmányozni, ha a vezénylési megállapodást már valamennyi fél aláírta.

17. § (1) A  más szervhez vezénylés kezdeményezésére a  fogadó szerv vezetője – saját döntése vagy a  vezénylő szerv 
megkeresése alapján – jogosult.

 (2) A  fogadó szerv vezetője a  kezdeményezésről a  más szervhez vezénylés tervezett időpontjának, céljának és 
az  ellátandó munkakörnek vagy feladatnak a  megjelölésével legalább a  más szervhez vezénylés tervezett kezdő 
időpontját harminc nappal megelőzően értesíti a  más szervhez vezénylésre jogosult elöljárót. A  vezénylő szerv 
hozzájárulásával a kezdeményezés ennél rövidebb határidővel is elfogadható.

 (3) Ha a hivatásos állomány más szervhez vezénylésre jelölt tagjának állományilletékes parancsnoka szolgálati érdekre 
hivatkozva a más szervhez vezénylés mellőzését vagy elhalasztását kéri, a más szervhez vezénylésre jogosult elöljáró 
a kezdeményezővel történő egyeztetést követően dönt a más szervhez vezénylés mellőzéséről vagy a más szervhez 
vezénylés kezdő időpontjának módosításáról.

18. §  A fogadó szerv vezetője a vezénylésről szóló parancs és a mellékletét képező megállapodás kézhezvételét követő 
tizenöt napon belül intézkedik
a) a munkakör ellátására vezényelt esetében a  vezényeltnek a  fogadó szervnél történő munkakörbe 

kinevezésére, meghatározott feladat ellátására vezényelt esetében annak a munkakörnek a meghatározására, 
amelynek szabályai a vezényelt fogadó szervnél történő munkavégzésére irányadóak, valamint

b) a vezényelt illetményének és járandóságainak megállapítására.

19. § (1) A más szervhez vezénylés – a Hszt. 327. §-ában és 335. § (3) bekezdésében meghatározott kivételekkel – a Hszt. 62. § 
(2) bekezdésében meghatározott határidő letelte napján a törvény erejénél fogva megszűnik. A megszűnést a más 
szervhez vezénylésre jogosult elöljáró állapítja meg.

 (2) A  fogadó szerv vezetője a  más szervhez vezénylés megszüntetésére irányuló kezdeményezésben megjelöli a  más 
szervhez vezénylés megszüntetésének a  Hszt. 64.  § (1)  bekezdésében meghatározott okát és az  azt alátámasztó 
indokokat. A kezdeményezés alapján a más szervhez vezénylésre jogosult elöljáró szünteti meg a vezénylést.

 (3) A  más szervhez vezénylés megszüntetésére irányuló kérelmét a  vezényelt a  fogadó szerv vezetőjéhez nyújtja be, 
és azt a  fogadó szerv haladéktalanul továbbítja a  más szervhez vezénylésre jogosult elöljárónak. A  más szervhez 
vezénylésre jogosult elöljáró a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül megszünteti a más szervhez 
vezénylést.
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 (4) A  Hszt. 64.  § (1)  bekezdése alapján a  vezénylő szerv a  szolgálat érdekére hivatkozva a  más szervhez vezénylésre 
jogosult elöljárónál kezdeményezheti a más szervhez vezénylés megszüntetését, különösen akkor ha
a) a  vezényelt olyan fegyelemsértést, bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, amely várhatóan 

a szolgálati viszonyt vagy a rendfokozatot érintő felelősségre vonást von maga után,
b) a vezényelt életvitele kifogásolhatóvá vált,
c) a vezényelt a szolgálati viszonyából eredő továbbképzési kötelezettségét önhibájából nem teljesíti,
d) a  rendvédelmi szervnél vagy a  miniszter vezetése, irányítása alatt álló szervnél pályázat vagy kiválasztási 

eljárás eredményeként a vezényelt vezetői munkakörbe, szolgálati beosztásba kinevezését tervezik, vagy
e) a vezényelt pályázattal az NKE-n oktatói, nevelői munkakört nyert el,
f ) az a rendvédelmi szerv által megjelölt egyéb szolgálati érdekből szükségessé vált.

 (5) A  más szervhez vezénylésre jogosult elöljáró a  más szervhez vezénylést – a  Hszt. 64.  § (1)  bekezdése szerinti 
halasztás esetét kivéve – a  megszüntetés kezdeményezésekor megjelölt naptól kezdődően, ennek hiányában 
azonnali hatállyal szünteti meg, az érintetteteket a megszüntetésről egyidejűleg értesíti.

 (6) A  más szervhez vezénylés megszüntetéséről szóló munkáltatói intézkedés meghatározza a  vezénylés 
megszüntetésének napját.

7. A más szervhez vezényelt foglalkoztatása, a más szervhez vezényelt és a más szerv jogai és 
kötelezettségei

20. §  A más szervhez vezényelt foglalkoztatása során a  foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos összeférhetetlenségi 
szabályokra a  Hszt. 108.  §-a és 109.  § (2)–(6)  bekezdése, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya 
tekintetében a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 33/B.  §-a és 33/C.  §-a, az  ellátott 
munkakörrel kapcsolatos összeférhetetlenségre a fogadó szervnek az ellátott munkakör szerinti foglalkoztatottaira 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

21. § (1) A más szervhez vezényeltet – a szolgálati viszonyából eredően – a más szervhez vezénylésének tartamára az alábbi 
kötelezettségek terhelik:
a) a rendvédelmi szerv vagy a miniszter által elrendelt továbbképzésen való részvétel,
b) a rendvédelemi szervnél előírt egyenruha és felszerelési tárgyak beszerzése és tartása,
c) a  szolgálati viszonnyal összefüggő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági feltételeknek megfelelés, 

az alkalmassági feltételek vizsgálatán való részvétel.
 (2) A  más szervhez vezényelt a  továbbképzési kötelezettségét a  vezénylést megelőzően betöltött szolgálati beosztás 

alapján meghatározott kötelezettség szerint teljesíti. Ha a  más szervhez vezénylés időtartama alatt a  hivatásos 
állomány tagja a  közszolgálati tisztviselők továbbképzésére vonatkozó szabályoknak megfelelő továbbképzésen 
vesz részt, a  közszolgálati tisztviselők továbbképzésére vonatkozó szabályok szerint megállapított továbbképzési 
pontokat a szolgálati viszonyon alapuló továbbképzési kötelezettség teljesítésekor be kell számítani.

 (3) A  fogadó szerv köteles a  más szervhez vezényelt részére biztosítani az  (1)  bekezdés a) és c)  pontja szerinti 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges szabadidőt.

22. § (1) A  más szervhez vezényeltet – a  szolgálati viszonyból eredően – a  Hszt.-ben meghatározott jogosultságokon túl 
a más szervhez vezénylésének tartama alatt is megilletik az alábbi jogosultságok:
a) a rendvédelmi szervnél magasabb szolgálati beosztás betöltésére meghirdetett pályázaton való részvétel és 

a pályázat elnyerése esetén – a más szervhez vezénylés megszüntetésével – a szolgálati beosztás betöltése,
b) a  rendvédelmi szervnél felsőoktatási intézménybe felvételre meghirdetett pályázaton való részvétel és 

a pályázat elnyerése esetén – a más szervhez vezénylés megszüntetésével – a tanulmányok folytatása,
c) a rendvédelmi szerv által nyújtott vagy nyújtható lakhatási támogatás,
d) a hivatásos állomány tagjait megillető egészségügyi ellátás.

 (2) A  más szervhez vezényeltet a  fogadó szervnél a  Hszt.-ben meghatározott jogosultságokon túl az  alábbi 
jogosultságok illetik meg:
a) a  fogadó szervnek az  ellátott munkakör szerinti foglalkoztatottaira vonatkozó kedvezmények és 

támogatások, ha azokban a vezényelt a rendvédelmi szervtől nem részesült,
b) a  más szervhez vezényléssel – így különösen az  utazással, költözéssel, szállás biztosításával – kapcsolatos 

költségek megtérítése.
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 (3) A  Hszt. 63.  § (4)  bekezdése szempontjából a  más szervhez vezénylés előtt a  szolgálati beosztásban elért 
illetményként a más szervhez vezényeltet a vezénylés előtti napon megillető, egy hónapra számított alapilletmény 
és rendszeres illetménypótlékok együttes összegét kell figyelembe venni. Nem kell figyelembe venni 
a teljesítményértékelés alapján kapott juttatást.

 (4) Ha a  fogadó szervnél az  ellátott munkakörre tekintettel megállapítható illetménynek a  Hszt. 63.  § (3)  bekezdés 
d)  pontjában meghatározott mértékű hivatásos pótlékkal növelt összege kevesebb a  Hszt. 63.  § (4)  bekezdése 
szerint – a (3) bekezdésre figyelemmel – megállapított, a más szervhez vezénylés előtt a szolgálati beosztásban elért 
illetménynél, akkor – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a különbözetet rendvédelmi kereset-kiegészítésként kell 
folyósítani a vezényelt részére.

 (5) A  vezénylési megállapodásban a  felek – a  vezényelt kifejezett hozzájárulásával – megállapodhatnak abban, hogy 
a más szervhez vezénylés tartamára a (4) bekezdéstől eltérően a vezényelt részére a fogadó szervnél megállapított 
illetmény nem éri el a más szervhez vezénylés előtt a  szolgálati beosztásban elért illetmény összegét, a hivatásos 
állomány tagjának megállapított illetménye azonban ebben az esetben sem lehet kevesebb, mint a fogadó szervnél 
ellátott munkakörre érvényes bérrendszernek, besorolásnak megfelelő illetménynek a  Hszt. 63.  § (3)  bekezdés 
d) pontja szerinti mértékű hivatásos pótlékkal növelt összege.

8. Vezénylés a miniszter által vezetett minisztériumba vagy a miniszter által irányított szervhez

23. § (1) A  hivatásos állomány tagjának a  Hszt. 51.  § (2)  bekezdésben meghatározott szervhez vezénylésére a  15–22.  § 
rendelkezéseit az ezen alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A  miniszter a  Hszt. 51.  § (2)  bekezdése szerinti szervhez vezényléskor meghatározza, hogy a  hivatásos állomány 
tagját meghatározott munkakör vagy feladat ellátására vezényelheti azzal, hogy a  vezényléskor mindkét esetben 
a  Hszt. 65.  § (2)  bekezdése szerint megállapításra kerül a  betöltött munkakör vagy szolgálati beosztás jogállási 
jellege.

 (3) A vezénylésről szóló határozatban a miniszter rendelkezik
a) arról, hogy a vezénylésre a Hszt. 51. § (2) bekezdése szerinti szervhez meghatározott munkakör vagy feladat 

ellátására kerül-e sor,
b) a  vezénylés ideje alatt a  vezényléssel ellátandó munkakör vagy meghatározott feladatra vezénylés 

esetében az ellátandó feladathoz kapcsolódó munkakör jogállási jellegéről: a vezényelt szolgálati beosztást, 
közalkalmazotti munkakört vagy kormánytisztviselői munkakört tölt-e be,

c) az illetmény megállapításának rendjéről, valamint
d) a juttatások, járandóságok viseléséről.

 (4) Ha a  vezénylés nem a  minisztériumba történik, – a  (3)  bekezdés a) és b)  pontja alapján a  vezénylésről szóló 
határozatban meghatározott keretek között – a  munkakör és az  illetmény meghatározásáról a  fogadó szerv 
munkáltatói jogkört gyakorló vezetője külön állományparancs kiadásával gondoskodik.

 (5) A  15.  § (3)  bekezdésének a  Hszt. 62.  § (2)  bekezdésében meghatározott időtartamra utaló rendelkezése, valamint 
a 19. § (1) bekezdése a miniszter által vezetett minisztériumba vagy a miniszter által irányított szervhez vezénylés 
esetében nem alkalmazható.

 (6) A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya tekintetében a  (2) és (3)  bekezdés vonatkozásában 
a rendelkezést a miniszter helyett a kiemelt munkáltatói jogkör gyakorlója tekintetében kell alkalmazni.

24. § (1) A  vezénylést a  miniszter, a  minisztérium államtitkára vagy közigazgatási államtitkára és a  Hszt. 51.  § (2)  bekezdés 
b) vagy c) pontja szerinti szerv vezetője kezdeményezheti.

 (2) A  vezénylés kezdeményezéséről annak tervezett ideje előtt legalább harminc nappal a  vezénylő szerv vezetőjét 
a vezénylés kezdeményezője értesíti. E határidőtől a miniszter a szolgálati érdekre tekintettel eltérhet.

 (3) Ezen alcím szerinti vezénylésről megállapodást nem kell készíteni, a vezényelt beleegyezését a vezénylés lényeges 
– a  15.  § (1)  bekezdés a)–g)  pontok szerinti – tartalmát is tartalmazó iraton írásban kell rögzíteni. A  vezényléssel 
kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről a vezénylésről szóló határozatban kell rendelkezni.

25. § (1) A  kormánytisztviselői vagy közalkalmazotti munkakörbe vezényelt illetményére és foglalkoztatására a  21. és 22.  § 
rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.

 (2) A  szolgálati beosztásba történő vezénylés esetében a  foglalkoztatással kapcsolatos költségek nem a  vezénylő 
szervet, hanem a Hszt. 51. § (2) bekezdése szerinti fogadó szervet terhelik, ha a hivatásos állomány tagját
a) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervhez,
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b) a terrorizmust elhárító szervhez, vagy
c) a minisztériumba vezetői beosztásba,
vezénylik.

 (3) A  (2)  bekezdésben foglaltakon túl a  vezénylés elrendelésekor a  miniszter eseti jelleggel is dönthet úgy, hogy 
az érintett vezényelt foglalkoztatásával kapcsolatos költségek vagy azok egy része a fogadó szervet terhelik. Ebben 
az esetben a költségek viselésével kapcsolatos rendelkezéseket a vezénylésről szóló határozat tartalmazza.

26. § (1) A miniszter évente meghatározza a minisztériumban és az általa irányított önálló szerveknél vezényléssel betölthető 
szolgálati beosztások számát.

 (2) A Hszt. 51. § (2) bekezdése szerinti szervhez vezénylés esetében szolgálati beosztásnak az a munkakör minősíthető, 
amely
a) tartalmánál fogva kapcsolódik a  rendvédelmi szervekkel kapcsolatos miniszteri irányítási, ellenőrzési 

feladatokhoz, vagy
b) munkakör ellátása a fogadó szerv rendeltetése és a munkaköri feladatok alapján rendvédelmi képzettséget, 

tapasztalatot feltételez, vagy az a munkakör ellátását jelentős mértékben elősegíti.
 (3) A szolgálati beosztásra vezényeltek esetében a 15–22. §-nak az illetménnyel és egyéb járandóságokkal kapcsolatos 

rendelkezéseit a Hszt. 66. §-ában foglalt eltérésekre figyelemmel kell alkalmazni.
 (4) A szolgálati beosztásba vezényeltek esetében a szolgálati beosztásba kinevezésről és a szolgálati beosztás alapján 

meghatározott illetmény meghatározásáról a fogadó szerv vezetője külön állományparancsban gondoskodik.
 (5) A szolgálati beosztásra vezényeltek esetében

a) a  19.  § (2)  bekezdésben foglaltakkal ellentétben a  vezénylés megszüntetésének okát és indokát 
a kezdeményezésben nem kell megjelölni,

b) a  22.  § (3)–(5)  bekezdését azzal kell alkalmazni, hogy a  Hszt. 63.  § (3)  bekezdés d)  pontja szerinti mértékű 
hivatásos pótlék helyett a  hivatásos szolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályok alapján megállapított 
mértékű hivatásos pótlékot kell figyelembe venni.

27. §  A Hszt. 51.  § (2)  bekezdésében meghatározott szervhez szolgálati beosztásba történő vezénylés a  hivatásos 
állomány tagja szolgálati viszonyából fakadó kötelezettségeit és jogosultságait nem érinti. Vele szemben a vezénylés 
helyén a  hatáskörrel rendelkező vezető – a  Hszt. 66.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján őt megillető – munkáltatói 
jogokat ugyanúgy gyakorolja, mint a rendvédelmi szerv hivatásos állománya vonatkozásában a rendvédelmi szerv 
munkáltatói jogkört gyakorló vezetője.

28. § (1) A  hivatásos állomány tagjának a  fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezethez 
vezénylésére a szolgálati beosztásba vezénylés szabályait kell alkalmazni.

 (2) A  vezényeltet a  Hszt. rendelkezései alapján megillető illetmény, juttatások, költségtérítések, kedvezmények és 
támogatások a fogadó szervet terhelik.

9. Vezénylés ügyészi szervezethez

29. § (1) Az ügyészi szervezethez történő vezénylésre a 15–22. § rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.
 (2) A  Hszt. 67.  § (2)  bekezdése szerinti ideiglenes vezénylés esetén az  ideiglenes vezénylésről vagy annak 

megszüntetéséről a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vezetője rendelkezik. 
A  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vezetője a  legfőbb ügyész kezdeményezéséről, 
az ideiglenes vezénylésről és az ideiglenes vezénylés megszüntetéséről előzetesen írásban tájékoztatja a minisztert.

10. Vezénylés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre

30. § (1) A  hivatásos állomány tagját a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló törvény alapján az  NKE és a  minisztérium 
között kötött megállapodás keretében a miniszter oktatói, nevelői munkakörbe vezényli, ha
a) azt az egyetem rektora kezdeményezte, vagy
b) a  hivatásos állomány tagja pályázattal oktatói, nevelői vagy oktatással, oktatásigazgatással összefüggő 

munkakört nyert el.
 (2) Ha a vezénylés az  (1) bekezdésben nem említett munkakörbe történik, a vezénylésre a 15–22. §-t értelemszerűen 

alkalmazni kell.
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 (3) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakat a miniszter helyett 
a kiemelt munkáltatói jogkör gyakorlója vonatkozásában kell alkalmazni.

31. § (1) A  Hszt. 68.  § (3)  bekezdésében meghatározott rendészeti felsőoktatási illetménykiegészítés mértékét az  NKE 
Fenntartói Testülete egyetértésével, úgy kell megállapítani, hogy az azzal kiegészített – idegennyelv-tudási pótlék 
nélkül számított – illetmény
a) rektor esetében legfeljebb a rendvédelmi illetményalap huszonnyolcszorosa,
b) rektor-helyettes, dékán és karon kívüli intézet igazgatója esetében legfeljebb a  rendvédelmi illetményalap 

huszonhatszorosa,
c) dékán-helyettes és karon kívüli intézet igazgató-helyettese esetében legfeljebb a rendvédelmi illetményalap 

huszonnégyszerese,
d) kari tanszékvezető, intézetigazgató és egyetemi tanár esetében legfeljebb a  rendvédelmi illetményalap 

huszonkétszerese,
e) vezetői munkakört be nem töltő, tudományos fokozattal rendelkező esetében legfeljebb a  rendvédelmi 

illetményalap húszszorosa,
f ) egyéb vezetői munkakört betöltő esetében legfeljebb a rendvédelmi illetményalap tizennyolcszorosa
lehet.

 (2) Az  (1)  bekezdésben nem említett oktatói, nevelői munkakört ellátó vezényelt részére a  kimagasló szakmai tudás 
és tevékenység elismeréseként az  NKE Fenntartói Testülete egyetértésével megállapított rendészeti felsőoktatási 
illetménykiegészítés nem haladhatja meg a rendvédelmi illetményalap négyszeresét.

11. Külföldre vezénylés

32. § (1) A  hivatásos állomány tagjának a  Hszt. 69.  § (1)  bekezdése alapján a  miniszter által történő külföldre vezénylését 
a  miniszter az  országos parancsnok vagy az  országos főigazgató véleményének bekérését követően rendeli el. 
Az országos parancsnok, országos főigazgató véleménye nem köti a minisztert.

 (2) A  külföldre vezényléshez történő beleegyezésről, valamint a  Hszt. 69.  § (4)  bekezdésében meghatározott 
tájékoztatás tudomásulvételéről a hivatásos állomány tagja a vezénylést megelőzően írásban nyilatkozik.

 (3) A hivatásos állomány tagja a külföldi szolgálatra vezényléssel járó, a Hszt.-ben meghatározottakon túli pénzbeli és 
természetbeli ellátásra az önálló jogszabályban meghatározottak szerint jogosult.

 (4) A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományának miniszter által történő külföldre vezénylése esetén 
a miniszter a külföldre vezénylést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke véleményének bekérését követően rendeli 
el. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének véleménye nem köti a minisztert.

12. Az összekötő tiszti szolgálat teljesítése céljából tartós külszolgálat céljából külföldre vezénylés 
feltételei, rendje és az érintettet megillető juttatások

33. §  Ezen alcím alkalmazásában:
1. családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó: a  kihelyező elöljáró által a  kihelyező okiratban engedélyezett, 

a tartós külszolgálatot teljesítő összekötő tiszttel a külföldi állomáshely szerinti országban közös háztartásban 
élő, vele életvitelszerűen együtt lakó
a) házastársa,
b) élettársa,
c) vérszerinti, örökbefogadott, nevelt vagy mostohagyermeke addig, amíg a  nemzeti köznevelésről 

szóló törvény szerinti tankötelezettsége fennáll, továbbá annak a  tanévnek a  végéig, 
amelynek időtartama alatt a  gyermek a  huszadik életévét, a  fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékos tanuló esetén a huszonharmadik 
életévét betölti, feltéve, hogy a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben 
tanul;

2. harmadik ország: olyan állam, amely nem tagállama az Európai Uniónak;
3. kihelyező elöljáró: a  miniszter, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya esetében a  kiemelt 

munkáltatói jogkör gyakorlója;
4. kihelyező szerv: az a rendvédelmi szerv, amelynek állományába a hivatásos állomány tagja tartozik;
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5. külföldi állomáshely: az Európai Unió tagállamában vagy harmadik országban lévő hivatal vagy iroda, amelyet 
az összekötői tevékenység ellátása érdekében nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján más állam 
bűnüldöző szervénél, uniós ügynökségnél, intézménynél vagy nemzetközi bűnüldözési szervezetnél hoztak 
létre, vagy amelyet e célból rendelkezésre bocsátottak;

6. összekötő tiszt: a  rendvédelmi szerv hivatásos állományának tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati 
állománycsoportba tartozó tagja, akit a külföldi állomáshelyre tartós külszolgálatra külföldre vezényeltek, és 
akinek feladata, hogy a kihelyező szervet képviselve kapcsolatot tartson az adott állam bűnüldöző szerveivel, 
uniós ügynökséggel, intézménnyel vagy nemzetközi szervezettel abból a  célból, hogy hozzájáruljon 
a bűncselekmények megelőzéséhez vagy nyomozásához a közvetlen, gyors és hatékony, valamint a nemzeti 
rendszerbe illeszthető együttműködés biztosítása révén;

7. tartós külszolgálat: az  a  külföldi állomáshelyen teljesített szolgálat, amelynek tervezett időtartama  
– megszakítás nélkül – a három hónapot meghaladja.

34. §  Az összekötő tiszti szolgálat teljesítésére irányuló tartós külszolgálat céljából a hivatásos állomány azon tiszti, főtiszti 
vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó tagját lehet külföldre vezényelni,
a) aki a külföldi állomáshelynek megfelelő idegennyelv-ismerettel rendelkezik,
b) aki a  jogszabályban meghatározott, a külszolgálatot megelőző alkalmassági vizsgálatok eredménye alapján 

a kijelölt külföldi állomáshelyen folytatandó tartós külszolgálatra alkalmas,
c) aki a  kihelyező szerv vagy a  kihelyező elöljáró által előzetesen – a  külföldi állomáshely sajátosságaira és 

az összekötő tiszti feladatokra tekintettel – meghatározott szakmai követelményeknek megfelel,
d) akinél – a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső szolgálati beosztás vagy munkakör esetében – 

a nemzetbiztonsági ellenőrzés nemzetbiztonsági kockázatot nem állapított meg, valamint
e) aki ellen nincs folyamatban büntető-, méltatlansági vagy fegyelmi eljárás.

35. § (1) A  hivatásos állomány tagjának összekötő tiszti szolgálat teljesítése céljából tartós külszolgálatra történő külföldre 
vezénylésére az országos parancsnok tesz javaslatot.

 (2) A javaslat tartalmazza:
a) a javasolt személy

aa) személyazonosító adatait és rendfokozatát,
ab) szolgálati helyét,
ac) szolgálati beosztását,
ad) képzettségre és szakmai tapasztalataira vonatkozó, az  összekötő tiszti munkakör betöltése 

szempontjából releváns információkat,
b) a külföldi állomáshely megnevezését,
c) az összekötő tiszti munkakör tervezett feladatkörét, az  azzal elérni kívánt célokat, valamint munkaköri 

leírását,
d) a javasolt mandátumterületet,
e) a külföldre vezénylés javasolt időtartamát,
f ) a javasolt személy tanácsosi vagy főtanácsosi munkakörbe történő besorolására és a  szorzószám 

meghatározására irányuló javaslatot,
g) a részletes költségvetési kihatások megállapításához és a  személyügyi intézkedésekhez szükséges 

további adatokat, így a  lakhatással, a  gépjárműhasználattal, a  családtagi pótlékra jogosító hozzátartozók 
kihelyezésével, a  külföldi munkavégzés során felmerülő költségekkel: telefon, protokolláris költségek, 
biztosítás, devizaellátmánnyal kapcsolatos adatokat.

36. § (1) Az  összekötő tiszti szolgálat teljesítése céljából tartós külszolgálatra történő vezénylésről a  kihelyező elöljáró 
a  kihelyező okiratban rendelkezik. A  kihelyező okiratnak tartalmaznia kell a  tartós külszolgálat ellátásával 
kapcsolatos minden lényeges kérdést, így különösen:
 1. a kihelyező szerv megnevezését;
 2. az összekötő tiszt

a) nevét, születési nevét, rendfokozatát, születési helyét és idejét, anyja születési nevét,
b) hazai szolgálati beosztásának megnevezését és besorolását,
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c) hazai illetményét és egyéb járandóságait,
d) külföldi állomáshelyén betöltendő munkakörének megnevezését, munkaköri kulcsszámát és 

szorzószámát;
 3. a külföldi állomáshely megnevezését;
 4. a tartós külszolgálat kezdő időpontját és a külföldre vezénylés várható időtartamát;
 5. az összekötő tiszt havi devizaellátmányát és az e rendelet alapján meghatározott egyéb juttatásait;
 6. a családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja 

születési nevét, családi jogállását, valamint a  családtagi pótlékra jogosító hozzátartozóra nézve járó havi 
devizaellátmányt vagy családtagi pótlékot;

 7. a külföldi állomáshelyre és a  visszautazáshoz, valamint a  szabadságra történő hazautazáshoz biztosított 
utazási napok számát;

 8. a családtagi pótlékra jogosító hozzátartozók külföldi – alap- és középfokú – oktatási vagy óvodai nevelési 
költségei viselésének mértékét és időtartamát;

 9. az összekötő tiszt és a  családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó egészségügyi ellátásával kapcsolatos 
feltételeket;

10. a külföldön használt szolgálati gépjármű fenntartási költségeit;
11. a protokolláris költségeket;
12. az összekötő tiszt kötelezettségeit és jogosultságait, a  tartós külszolgálat ellátásával kapcsolatos egyéb 

feltételeket;
13. az összekötő tiszt irányításának módját.

 (2) A kihelyező okirathoz csatolni kell az összekötő tiszt részletes munkaköri leírását.
 (3) A kihelyező okiratot a kihelyező szerv készíti elő, és azt a javasolt személy írásos beleegyező nyilatkozatával együtt 

felterjeszti a külföldre vezénylés elrendelésére hatáskörrel rendelkező kihelyező elöljárónak.
 (4) Az  (1)–(3)  bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha a  külföldre vezénylés alatt a  hivatásos állomány 

tagjának más külföldi állomáshelyre történő áthelyezése miatt a külföldre vezénylés módosítása szükséges. Ebben 
az esetben a külföldre vezénylést módosító okiratban az (1) bekezdés 4. pontja szerinti, a tartós külszolgálat kezdő 
időpontja mellett a más külföldi állomáshelyre történő áthelyezés napját is fel kell tüntetni.

 (5) A  külföldre vezénylés kezdő időpontját megelőzően az  összekötő tiszt részére az  évi rendes szabadságnak 
a külföldre vezénylést megelőző időtartamra eső időarányos részét ki kell adni.

37. § (1) Az összekötő tisztet a tartós külszolgálat időtartamára összekötő tanácsos vagy összekötő főtanácsos munkakörbe 
kell besorolni, az összekötő tiszt munkaköri feladatainak megfelelően.

 (2) A  külföldre vezénylést megelőzően vezetői beosztást betöltő összekötő tisztet összekötő főtanácsos munkakörbe 
kell besorolni.

 (3) Az  összekötő tanácsos és az  összekötő főtanácsos részére megállapítható szorzószámok kereteit és a  munkaköri 
kulcsszámokat az 5. melléklet tartalmazza.

 (4) A  szorzószámot az  5.  mellékletben meghatározott keretek között a  külföldi állomáshely sajátosságainak, valamint 
az  összekötő tiszt munkaköri feladatainak megfelelően kell megállapítani, melyek változása esetén a  szorzószám 
a tartós külszolgálat időtartama alatt módosítható.

38. § (1) Az összekötő tiszti szolgálat teljesítésére irányuló tartós külszolgálat céljából történő külföldre vezénylés megszűnik:
a) a kihelyező okiratban meghatározott idő lejártával,
b) a kihelyező okiratban meghatározott feltétel bekövetkeztével,
c) a szolgálati viszony megszűnésével.

 (2) Az  összekötő tiszti szolgálat teljesítésére irányuló tartós külszolgálat céljából történő külföldre vezénylés 
megszüntethető:
a) a felek közös megegyezésével,
b) a kihelyezés visszavonásával,
c) az összekötő tiszt kérelmére.

 (3) A külföldre vezénylés (2) bekezdés b) pontja alapján történő megszüntetéséhez az összekötő tiszt egyetértése nem 
szükséges.

 (4) A külföldre vezénylés (1) bekezdés szerinti megszűnéséről vagy (2) bekezdés szerinti megszüntetéséről a kihelyező 
elöljáró határozatban rendelkezik.
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39. § (1) A  külföldre vezénylés a  38.  § (2)  bekezdésének b)  pontjában meghatározott visszavonással a  tartós külszolgálat 
bármely szakaszában megszüntethető, ha
a) az összekötő tiszt ellen indított fegyelmi vagy méltatlansági eljárás elmarasztaló határozattal zárult, és tartós 

külszolgálatának folytatása az  általa elkövetett kötelezettségszegés, illetve az  általa tanúsított magatartás 
miatt a kihelyező szervtől nem várható el,

b) utólag kiderül, hogy az összekötő tiszt a kihelyezés 34. § szerinti feltételeinek már a kihelyezéskor sem felelt 
meg,

c) az összekötő tiszt tartós külszolgálati munkaköre ellátására alkalmatlan minősítést kapott,
d) a jogszabályban meghatározott alkalmassági vizsgálatok eredménye alapján a kijelölt állomáshelyen a tartós 

külszolgálatra alkalmatlan,
e) a külföldi állomáshely megszűnik, illetve működését bármely okból a kihelyező elöljáró tartósan – kilencven 

napot meghaladóan – szünetelteti, vagy
f ) kivételesen fontos szolgálati érdekből ez indokolt.

 (2) A  külföldre vezénylésnek a  kihelyezés visszavonásával történő megszüntetését a  kihelyező szerv vezetője 
kezdeményezi a kihelyező elöljárónál.

40. § (1) Más külföldi állomáshelyre történő áthelyezés esetén a  tartós külszolgálatot folyamatosnak kell tekinteni. A  más 
külföldi állomáshelyre történő áthelyezés esetében az  áthelyezést megelőző és azt követő külföldre vezénylés 
időtartama együttesen nem haladhatja meg a Hszt. 69. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamot.

 (2) A más külföldi állomáshelyre történő áthelyezéshez is az összekötő tiszt egyetértése szükséges.
 (3) A más külföldi állomáshelyre történő áthelyezésről a kihelyező elöljáró határozatban dönt.

41. §  A kihelyező szerv a  külföldre vezénylés megszűnéséről, megszüntetéséről, valamint a  más külföldi állomáshelyre 
történő áthelyezésről – amennyiben annak bekövetkezése előre látható – a  tervezett időpontot legalább három 
hónappal megelőzően az összekötő tisztet írásban értesíti.

42. § (1) Az összekötő tisztet a hazai illetménye – a rá vonatkozó illetményrendszer szabályai szerint, a külföldre vezénylést 
megelőzően betöltött szolgálati beosztása alapján – a  tartós külszolgálat időtartamára változatlanul megilleti, és 
az illetményt a tartós külszolgálat ideje alatt a hivatásos állományt érintő illetményemelések alkalmával emelni kell.

 (2) Az  összekötő tiszt a  tartós külszolgálat időtartama alatt a  hivatásos állomány jutalmazási rendszerében előírtak 
szerint jutalmazható.

 (3) A tartós külszolgálat tartalma alatt az összekötő tisztet – illetményén felül – a maga és a családtagi pótlékra jogosító 
hozzátartozói külföldi létfenntartásával, valamint a  tartós külszolgálati tevékenységgel kapcsolatos költségeinek 
fedezésére szolgáló devizaellátmány, devizaellátmány-pótlék, valamint az  e  rendeletben meghatározott egyéb 
juttatások illetik meg.

43. § (1) Az összekötő tiszt a tartós külszolgálat időtartamára devizaellátmányra jogosult.
 (2) Az összekötő tiszt devizaellátmányának havi összege

a) a  tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a  munkavállalók 
alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok 
kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendeletben (a  továbbiakban: KüM R.) országonként meghatározott 
alapellátmány és

b) az  összekötő tiszt részére a  külföldre vezényléskor az  5.  mellékletben foglalt keretek között meghatározott 
szorzószám

szorzata.
 (3) Az  összekötő tiszt részére a  devizaellátmány a  tartós külszolgálat megkezdése napjától a  tartós külszolgálat 

megszűnésének vagy megszüntetésének napjáig jár. A  töredékhavi ellátmány kiszámításánál a  tárgyhó naptári 
napjainak számát kell alapul venni.

 (4) Az  összekötő tiszt külföldi állomáshelyén részmunkaidőben foglalkoztatott családtagja is jogosult 
devizaellátmányra, melynek összegét a foglalkoztatás időtartamának figyelembevételével kell az 5. melléklet szerint 
meghatározott szorzószám alapján megállapítani.

 (5) A  devizaellátmányt a  KüM R. szerinti devizában úgy kell átutalni, hogy az  az összekötő tiszt devizaszámláján 
legkésőbb a  tárgyhót követő hónap ötödik napján megjelenjen. A  tartós külszolgálat megszűnése vagy 
megszüntetése esetén a devizaellátmány a hazautazást megelőző öt munkanappal korábban is kifizethető.
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44. § (1) A KüM R. 2. mellékletében felsorolt állomáshelyeken tartós külszolgálatot teljesítő összekötő tiszt devizaellátmány-
pótlékra jogosult. A devizaellátmány-pótlék állomáshelyenkénti összegét a KüM R. 2. mellékletében meghatározott 
kiegészítő pótléknak megfelelő mértékben kell megállapítani.

 (2) A  töredékhavi devizaellátmány-pótlék kiszámítására, valamint a  devizaellátmány-pótlék átutalására 
a devizaellátmányra vonatkozó szabályok az irányadók.

 (3) A  devizaellátmány-pótlék nem képezi alapját a  családtagi pótléknak és a  devizaellátmány-előlegnek, egyebekben 
azonban a devizaellátmánnyal esik egy tekintet alá.

45. § (1) Az  összekötő tiszt részére a  devizaellátmányon felül a  kihelyező okiratban családtagi pótlékra jogosító 
hozzátartozóként szerepeltetett családtag után a  családtag tényleges kiutazásától a  végleges hazautazásáig  
– a (2) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével – családtagi pótlék jár.

 (2) Nem jár családtagi pótlék az után a hozzátartozó után, aki
a) a tárgyhónapban a  külföldi állomáshely szerinti – a  KüM R.-ben meghatározott – alapösszeget meghaladó, 

külföldön szerzett jövedelemmel rendelkezik, vagy
b) bármely munkáltatónál külföldön vagy az összekötő tiszt külföldi állomáshelyén teljes vagy napi négy órát 

meghaladó munkaidőben dolgozik.
 (3) A (2) bekezdés a) pontban szereplő jövedelem megszerzését az összekötő tiszt írásban köteles bejelenteni.
 (4) A családtagi pótlék összege

a) házastárs vagy élettárs után
aa) az  összekötő tiszt devizaellátmányának 25%-a, ha a  családtag nem rendelkezik külföldön szerzett 

jövedelemmel,
ab) az  összekötő tiszt devizaellátmányának 12,5%-a, ha a  családtag bármely munkáltatónál legfeljebb 

négy órás részmunkaidőben dolgozik,
b) a gyermek után a 2,5 szorzószámmal számított devizaellátmány

ba) 10%-a a gyermek tizenkettedik életévének betöltéséig,
bb) 15%-a a gyermek tizenkettedik életévének betöltését követően.

 (5) Az  összekötő tiszt nem jogosult családtagi pótlékra, amennyiben a  családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó 
a külföldi állomáshelyet évi kilencven napot meghaladóan elhagyja. Többszöri távollét esetén a részidőket – az évi 
alap- és pótszabadság időtartama kivételével – évente össze kell számítani. A  házastárs vagy élettárs szülés 
miatti távolléte esetén a  kihelyező szerv vezetője ezen időszak összeszámításától – legfeljebb évi hatvan napig – 
eltekinthet. A  családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó külföldi állomáshelyről történő eltávozását az  összekötő 
tiszt az elutazás előtt három munkanappal a kihelyező szerv vezetőjének köteles írásban bejelenteni.

 (6) Ha a családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó a keresőképtelenség ideje alatt a külföldi állomáshelyen tartózkodik, 
a családtagi pótlékot változatlan összegben kell folyósítani.

 (7) Ha a  családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó kiutazására az  összekötő tiszt kihelyezését követően kerül sor, 
a kihelyezési okiratot módosítani kell. A módosításnak tartalmaznia kell az érintett családtag kiutazásának dátumát.

46. § (1) Az összekötő tiszt és a családtagi pótlékra jogosító hozzátartozói számára a kihelyező szerv köteles – az összekötő tiszt 
feladatkörének, a család összetételének, létszámának és a külföldi állomáshely körülményeinek megfelelő – elhelyezést 
biztosítani, az  összekötő tiszt által a  saját nevében megkötött bérleti szerződés útján. Az  elhelyezés során 
az összekötő tiszt és családja részére biztosítani kell a folyamatosan, megfelelően karbantartott, berendezett lakást, 
az  összekötő tiszt részére megfelelő munkakörülményeket nyújtó irodát, vagy az  ezek biztosításához szükséges 
költségtérítést.

 (2) Az  összekötő tiszt részére a  lakásnak a  kihelyező szerv által történő rendelkezésre bocsátásánál a  lakásbérletről 
szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét a szolgálati követelményeket, protokolláris 
kötelezettségeket, gazdaságossági szempontokat, továbbá a  külföldi állomáshelyen érvényesülő sajátosságokat 
kell figyelembe venni. Amennyiben az összekötő tiszt a méltányolható lakásigényt meghaladó méretű lakást bérel, 
igényel, az ebből eredő költségkülönbözet őt terheli.

 (3) A lakás- és garázsbérlet kapcsán felmerülő ingatlanközvetítési díj a kihelyező szervet terheli.
 (4) A lakás- és irodaberendezési tárgyak cseréjéről – amennyiben az irodaberendezési tárgyakat a külföldi állomáshely 

nem biztosítja – vagy az ennek megfelelő költségtérítésről a kihelyező szerv gondoskodik.

47. § (1) A  lakás- és a  garázsbérlet bérleti díját, továbbá a  lakásban elhelyezett, a  kihelyező szerv tulajdonát képező 
berendezési és felszerelési vagyontárgyak, valamint az  ingóságok és a  garázs biztosítási díját, a  lakás- és 
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garázsbérletnél kifizetett letét összegét, továbbá – ha az  a  rendeltetésszerű használat ellenére szükségessé vált – 
a lakásberendezés javításának és cseréjének költségeit a kihelyező szerv megtéríti.

 (2) A magántulajdonú vagyontárgyak biztosításának díja az összekötő tisztet terheli.
 (3) A  lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások – így különösen a  villany-, gáz-, víz- és csatornaszolgáltatás, fűtés, 

hűtés, szemétszállítás – díja az összekötő tisztet terhelik. Amennyiben ezek együttes összege egy-egy naptári éven 
belül meghaladja az  összekötő tiszt devizaellátmánya, devizaellátmány-pótléka és családtagi pótléka együttes 
nettó összegének (a  továbbiakban együtt: összellátmányának) az 5%-át, az ezt meghaladó részt a kihelyező szerv 
átvállalja.

 (4) Amennyiben a lakbér a külön szolgáltatások alapdíját is magában foglalja, úgy a szolgáltatások díjául az összekötő 
tiszt összellátmányának 5%-át kitevő összeget kell megállapítani, amellyel a kihelyező szerv a lakbértérítés összegét 
csökkenti. Ennél kisebb mértékű díj megállapítása csak akkor engedélyezhető, ha a  lakbérként térítendő összeg 
nem éri el az  összekötő tiszt összellátmányának 5%-át. Együtt élő házastársak, élettársak egyazon állomáshelyre 
történő kihelyezése esetén a devizaellátmányuk együttes összegét kell alapul venni.

 (5) A  kihelyező szerv egy mobiltelefon és internet beszerzési költségét, valamint – részletes számla vagy egyéb 
nyilvántartás alapján – a szolgálati beszélgetések és kommunikáció díját megtéríti.

48. § (1) Az ideiglenes szállodai elhelyezés költségeit a kihelyező szerv viseli.
 (2) A szállás vagy a szálloda kategóriáját a kihelyező szerv által meghatározott szempontok alapján kell megválasztani.

49. § (1) Ha az  összekötő tiszt családtagi pótlékra jogosító gyermeke a  fogadó ország jogszabályai szerint a  kihelyezést 
követően válik tankötelessé vagy óvodai nevelésben való részvételre kötelezetté, a kihelyezési okiratot módosítani 
kell. A kihelyezési okirat módosítását az összekötő tiszt a kihelyező szervnél kezdeményezi.

 (2) Ha a  költségkeret felhasználásának engedélyezése a  kihelyező elöljáró külön jóváhagyásához kötött, úgy az  erre 
irányuló előterjesztést az  országos parancsnok terjeszti fel. Az  iskoláztatási, óvodai költség a  befizetést igazoló 
számla alapján számolható el.

 (3) Az összekötő tisztnek a családtagi pótlékra jogosító hozzátartozónak tekintendő gyermeke után az átlagos képzési 
követelményeknek megfelelő és átlagos költségszintű alap- és középfokú oktatási intézményben felmerülő 
tandíjköltséget vagy az  óvodai nevelésben való részvétel költségét – a  (4)  bekezdésben foglalt összeghatárig – 
meg kell téríteni, ha egészségügyi vagy más okból a  helyi állami iskolarendszer nem vehető igénybe, vagy az  is 
tandíjköteles.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti, az  óvodai nevelési költségtérítés vagy tandíjköltség-térítés legmagasabb összege 
gyermekenként és tanévenként az  adott országra a  KüM R.-ben meghatározott alapösszeg háromszorosáig 
terjedhet. Ennél nagyobb költségtérítés csak a  kihelyező elöljáró külön engedélye alapján folyósítható. 
A költségtérítés összegét gyermekenként kell megállapítani és folyósítani. A tandíj vagy az óvodai nevelési költség 
az éves vagy féléves tandíjat és a beiratkozás díját foglalja magában. Nem lehet megtéríteni az oktatási intézmény 
által szervezett kirándulás, szabadidős programok, külön nyelvórák, iskolabusz költségeit.

50. § (1) A kihelyező szerv által meghatározott feltételekkel
a) az összekötő tiszt részére – a feladat jellegétől függően – a kihelyező szerv szolgálati gépjárművet biztosíthat, 

amelyet engedély alapján magáncélra is igénybe vehet a  belföldön használt szolgálati gépjárművekkel 
azonos feltételek mellett,

b) a saját tulajdonú gépjármű szolgálati célú igénybevétele egyedi elbírálás alapján történhet,
c) a devizaelőleg felhasználásával vásárolt gépjárművet – a  más jogszabályban meghatározott térítési díj 

ellenében – az összekötő tiszt a kihelyező szerv utasítása alapján összekötő tiszti munkakörével összefüggő 
feladatai ellátására is köteles használni.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott gépjármű kötelező biztosításának, a külföldi állomáshely szerinti országban való 
forgalomba helyezésének költségeit a kihelyező szerv megtéríti.

51. §  A 46–50. §-ban meghatározott költségeket, valamint díjak felmerülését az összekötő tiszt igazolni köteles.

52. §  A kihelyező szerv az  összekötő tiszt részére a  protokolláris kötelezettségei ellátása érdekében költségkeretet 
engedélyezhet.



8138 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 85. szám 

53. § (1) Az  összekötő tiszt részére tartós külszolgálata megkezdése alkalmával a  kihelyező szerv vezetője kéthavi bruttó 
alapilletménye összegéig terjedő illetményelőleg folyósítását engedélyezheti a  tartós külszolgálat időtartamának 
megfelelő, de legfeljebb tizenkét havi törlesztéssel.

 (2) Az  összekötő tiszt kérelmére, a  tartós külszolgálat megkezdésekor, egyszeri alkalommal devizaellátmány-előleget 
kell folyósítani, melynek összege nem haladhatja meg a  2,5 szorzószámmal számított háromhavi devizaellátmány 
összegét.

 (3) A  kihelyező szerv az  összekötő tiszt kérelmére – kizárólag gépkocsi vásárlása céljából – a  (2)  bekezdésben 
meghatározottakon felül, 2,5 szorzószámmal számított további hat havi devizaellátmány-előleg folyósítását 
engedélyezheti, amelynek összege nem haladhatja meg a gépkocsi vételárát.

 (4) Az  összekötő tiszt a  devizaellátmány-előleg felhasználásával vásárolt gépkocsira – a  devizaellátmány-előleg 
törlesztésének időtartamára – köteles a  vásárlással egyidejűleg CASCO vagy annak megfelelő egyéb biztosítást 
kötni.

 (5) A devizaellátmány-előleg kiszámításánál a családtagi pótlékot nem lehet figyelembe venni.
 (6) A  (2)  bekezdés szerinti előleg legfeljebb tíz, a  (3)  bekezdés szerinti pedig legfeljebb harminchat havi részletre, ha 

a tartós külszolgálat tervezett időtartama ennél rövidebb, annak végéig engedélyezhető. A devizaellátmány-előleg 
törlesztését a  felvételét követő negyedik hónapban kell megkezdeni, a  törlesztésnek a  hazatérés napjáig be kell 
fejeződnie.

 (7) Amennyiben a  tartós külszolgálat – előre nem látható okok miatt – a  devizaellátmány-előleg visszafizetése előtt 
fejeződik be, az összekötő tiszt az előleg fennmaradó részét állomáshelyén egy összegben a felvétel pénznemében 
vagy belföldön legkésőbb a  tartós külszolgálat befejezésétől számított harminc napon belül a  hazatérés 
időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaeladási-árfolyamon számítva, forintban 
köteles visszafizetni.

 (8) Ha az  összekötő tiszt a  devizaellátmány-előleget a  tartós külszolgálat befejezésétől számított harminc napon 
belül nem fizeti vissza, a  kihelyező szerv jogosult a  késedelmes napokra a  Polgári Törvénykönyv szerinti 
késedelmi kamatot felszámítani. Amennyiben a  tartós külszolgálat az  összekötő tisztnek fel nem róhatóan 
a devizaellátmány-előleg visszafizetése előtt fejeződik be, a törlesztésre a kihelyező szerv a (6) és (7) bekezdésben 
foglaltaknál kedvezőbb feltételeket állapíthat meg.

 (9) Az egy évet meg nem haladó időtartamú tartós külszolgálat esetén devizaellátmány-előleg nem adható.

54. § (1) Együtt élő házastársak, élettársak egyazon külföldi állomáshelyre történő kihelyezése esetén a  családtagi pótlék, 
az iskoláztatási költség és a költözés költsége csak az egyiküket illeti meg.

 (2) Az összekötő tiszt az ellátmánnyal kapcsolatos túlfizetésből eredő, valamint a külföldön felmerült egyéb tartozását 
abban a pénznemben köteles megfizetni, amelyben a tartozás fennáll.

 (3) A devizaellátmány, devizaellátmány-pótlék és a családtagi pótlék havi kifizetése a hivatásos állomány tagja részére 
a  külföldi állomáshely országában nyitott fizetési számlára való átutalással történik. Azokon az  állomáshelyeken, 
ahol a  fogadó ország gazdasága, pénzügyi rendszere fejletlen vagy – akár átmenetileg – működése súlyos 
zavarokkal küzd, és ennek következtében bankrendszerének működése nem megbízható, a kifizetés készpénzben is 
történhet.

 (4) A  külföldi szolgálat ideje alatt teljesített külföldi kiküldetés napidíjának kifizetése készpénzben vagy a  hivatásos 
állomány tagja által megjelölt fizetési számlára való átutalással történik.

55. § (1) A kihelyező szerv köteles az utazási költséget megtéríteni:
a) az összekötő tiszt és a családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó külföldi állomáshelyre történő első kiutazása 

és végleges hazautazása alkalmával, ideértve a másik állomáshelyre történő áthelyezést is,
b) az  összekötő tiszt és a  külföldi állomáshelyen tartózkodó családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó 

szabadságra történő haza- és visszautazásakor évente egy alkalommal,
c) az összekötő tiszt ideiglenes hazarendelésekor,
d) az összekötő tiszt szülője, gyermeke, házastársa és annak szülője, továbbá testvére elhalálozása esetén,
e) az összekötő tiszt és a külföldi állomáshelyen tartózkodó családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó, valamint 

indokolt esetben a kísérőjének szülés, egészségügyi kivizsgálás vagy gyógykezelés céljából hazai intézetbe és 
a külföldi állomáshelyre való visszautazásakor.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakon túlmenően a  kihelyező szerv indokolt esetben az  összekötő tiszt egyéb utazási 
költségeihez is hozzájárulhat.
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 (3) Az  összekötő tiszt és a  családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó hazai egészségügyi kivizsgálásra vagy 
gyógykezelésre való utazását, illetve kísérő igénybevételének szükségességét a  kihelyező szerv egészségügyi 
szolgálatának a vezetője igazolja.

 (4) Az utazásnál igénybe vehető szállítási eszközt a kihelyező szerv határozza meg.

56. § (1) Ha az  összekötő tiszt külföldi szolgálata alatt kiküldetést teljesít, költségtérítésre és – a  (2)–(5)  bekezdésekben 
foglaltak szerint – külföldi napidíjra jogosult.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti költségtérítés és külföldi napidíj szempontjából külföldi szolgálatnak kell tekinteni azt is, ha 
az összekötő tiszt a külföldi állomáshely országában teljesít kiküldetést.

 (3) Ha az  összekötő tiszt az  (1)  bekezdés szerinti kiküldetést teljesít, a  külföldi napidíj összege a  KüM R.-ben 
meghatározott külföldi napidíjnak a 25%-a. Nem számolható el napidíj, ha a kiküldetés időtartama a négy órát nem 
éri el. A napidíj fele jár, ha a kiküldetés időtartama a nyolc órát nem éri el.

 (4) Az összekötő tiszt részére szállásköltség csak a naptári naponként nyolc órát meghaladó távollét esetén jár.
 (5) Az összekötő tisztet magyarországi szolgálati útja alkalmával a Magyarországon töltött időre a belföldi kiküldetésre 

vonatkozó szabályok szerinti térítések illetik meg.

57. § (1) Az  összekötő tiszt és a  vele együtt élő családtagi pótlékra jogosító hozzátartozói legszükségesebb ingóságai 
kiszállításának indokolt és számlával igazolt költségeit a  külföldi állomáshelyre történő kiutazás és végleges 
hazautazás alkalmával a kihelyező szerv viseli.

 (2) Ha az  összekötő tiszt az  első kiutazásához, valamint az  ideiglenes vagy végleges hazatéréséhez szolgálati 
gépjárművet vesz igénybe, részére és a  vele együtt utazó, családtagi pótlékra jogosító hozzátartozói részére csak 
az  utazással összefüggésben ténylegesen felmerült, számlával igazolt költségek – így különösen az  üzemanyag, 
szállás, parkolás, autópálya díja – téríthetők, egyéb költségtérítésre nem jogosultak.

 (3) Az  összekötő tiszt részére saját gépjárművel történő utazása esetén az  ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítőkre 
vonatkozó szabályok szerinti költségtérítés jár.

 (4) Gépjárművel történő utazás esetén az utazás időtartamát és útvonalát a kihelyező szervnek kell meghatározni.

58. §  Az összekötő tisztet az évi rendes szabadsága vagy bármely okból történő ideiglenes hazatérése alatt – a betegség 
miatti hazatérés kivételével – a devizaellátmány változatlan összegben megilleti.

59. § (1) Az összekötő tiszt és családtagi pótlékra jogosító családtagja javára – a külföldön eltöltött időre – a kihelyező szerv 
a  külföldi állomáshely szerinti ország egészségügyi ellátásának igénybevételére jogosító biztosítást köt vagy ilyen 
biztosításnak a  kihelyező költségén történő megkötését engedélyezi, amennyiben a  külföldi állomáshely szerinti 
ország és Magyarország között az egészségügyi szolgáltatások kölcsönös igénybevételéről kétoldalú megállapodás 
vagy kötelezően alkalmazandó európai uniós jogszabály nincs.

 (2) Az  (1)  bekezdés hatályán kívül eső esetekben a  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak az irányadók.

60. § (1) Az  összekötő tiszt külföldön történő elhalálozása esetén a  vele a  külföldi állomáshelyen egy háztartásban élő 
családtagja részére az  elhalálozást követő harminc napra az  elhalálozott devizaellátmányát, devizaellátmány-
pótlékát és családtagi pótlékát ki kell fizetni.

 (2) A  családtagi pótlékra jogosító családtag külföldön történő elhalálozása esetén az  összekötő tiszt részére 
az elhalálozást követő harminc napra az elhalálozott után járó családtagi pótlékot ki kell fizetni.

 (3) Az  összekötő tiszt külföldön történt elhalálozása esetén a  hazaszállításról és a  temetésről a  kihelyező szerv 
gondoskodik. Az  összekötő tiszt kérelmére a  kihelyező szerv saját költségén gondoskodik az  összekötő tiszt 
külföldön elhunyt, az (1) bekezdés szerinti családtagja hazaszállításáról és temetéséről.

 (4) Az  összekötő tiszt elhalálozása esetén az  általa felvett illetményelőlegnek és devizaellátmány-előlegnek 
az  elhalálozást követően esedékes, egyébként visszafizetendő részét a  kihelyező szervnek visszafizetni nem kell. 
Az (1) bekezdés szerinti devizaellátmány-előleg levonással nem terhelhető.
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13. A szolgálati viszony szünetelése

61. § (1) A szolgálati viszony szüneteltetése iránt az állományilletékes parancsnok, tábornok esetében a miniszter intézkedik
a) a  Hszt. 73.  §-a szerinti esetben a  hivatásos állomány tagjának az  országgyűlési képviselők, az  Európai 

Parlament tagjainak, a  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a  nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán jelöltként történő nyilvántartásba vételéről szóló írásbeli bejelentését 
követő tizenöt napon belül,

b) a  Hszt. 74.  §-a szerinti esetben a  hivatásos állomány tagjának állami vezetővé kinevezésének vagy 
megválasztásának napját követő tizenöt napon belül,

c) a Hszt. 75. §-a szerinti esetben a hivatásos állomány tagjának a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső szolgálati 
beosztásból történő felmentésével egyidejűleg.

 (2) A szolgálati viszony szüneteltetéséről szóló parancs tartalmazza a szünetelés okát és annak kezdő napját.
 (3) Ezen alcím vonatkozásában

1. a szünetelés kezdő napja:
a) a Hszt. 73. §-a szerinti esetben a hivatásos állomány tagjának az országgyűlési képviselők, az Európai 

Parlament tagjainak, a  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a  nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán jelöltként történő nyilvántartásba vételének napja,

b) a Hszt. 74. §-a szerinti esetben a hivatásos állomány tagjának állami vezetővé kinevezésének napja,
c) a Hszt. 75. §-a szerinti esetben a hivatásos állomány tagjának a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 

szolgálati beosztásból történő felmentés napja;
2. a szünetelés befejező napja:

a) a Hszt. 73. §-a szerinti esetben
aa) ha a  hivatásos állomány jelöltként nyilvántartásba vett tagja a  jelöltségtől visszalépett, 

akkor a visszalépés napja,
ab) az  országgyűlési képviselők, az  Európai Parlament tagjainak, a  helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek, valamint a  nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásának napja, megválasztása esetén a mandátuma igazolásának napja,

b) a Hszt. 74. §-a szerinti esetben az állami vezetői megbízatás megszűnésének napja,
c) a  Hszt. 75.  §-a szerinti esetben az  a  nap, amikor a  kifogásolható életvitelt megalapozó feltételek 

fennállását megállapították, vagy ha a  kifogásolható életvitel megállapítására nem kerül sor 
a kifogástalan életvitel ellenőrzésének befejező napja.

62. § (1) Azt, akinek szünetel a  szolgálati viszonya, az  állományilletékes parancsnok a  szünetelés kezdő napjától köteles 
mentesíteni a szolgálati kötelezettség teljesítése alól.

 (2) A  hivatásos állomány tagjától a  szünetelés időtartamára az  egyéni szolgálati fegyverzetét és a  lőszerkészletét 
be kell vonni, továbbá intézkedni kell a  szolgálati igazolvánnyal és a  szolgálati jelvénnyel kapcsolatos, miniszteri 
rendeletben meghatározott személyügyi intézkedések végrehajtására.

63. § (1) A szolgálati viszony szünetelésének időtartama a szolgálati viszony folyamatosságát nem érinti. A szünetelés ideje 
alatt a szolgálati viszony – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – felmentéssel nem szüntethető meg.

 (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  szolgálati viszony felmentéssel a  szünetelés időtartama alatt is megszüntethető, 
ha a  hivatásos állomány tagja a  hivatásos szolgálatra méltatlanná vált, vagy ha a  hivatásos szolgálatra azért vált 
alkalmatlanná, mert nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményének.

 (3) A szolgálati viszony megszűnik továbbá, ha a szolgálati viszony megszüntetésére fegyelmi fenyítésként kerül sor.
 (4) A  szünetelés időtartama a  Hszt. 282.  § (2)  bekezdésében meghatározott feltétel teljesülése esetén a  hivatásos 

szolgálati időbe beszámít, tényleges szolgálati időként azonban nem vehető figyelembe.

64. § (1) A  szolgálati viszony szünetelése – a  Hszt. 171.  § (1)  bekezdés b), d) és f )  pontja szerinti lakhatási támogatások 
kivételével – a már megszerzett lakhatási támogatást nem érinti.

 (2) A  hivatásos állomány tagja a  szolgálati viszony szünetelésének ideje alatt is jogosult a  rendvédelmi szerv által 
fenntartott vagy támogatott egészségügyi intézményben az egészségügyi ellátás igénybevételére.
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65. § (1) A Hszt. 74. §-a szerinti esetben az állami vezetői megbízás megszűnéséről a minisztérium személyügyi feladatokat 
ellátó szervezeti egysége értesíti a  rendvédelmi szervnek a  hivatásos állomány tagját foglalkoztató szervezeti 
egység szerinti állományilletékes parancsnokot.

 (2) A szolgálati viszony szüneteltetésének megszüntetése iránt az állományilletékes parancsnok intézkedik
a) a Hszt. 73. §-a szerinti esetben a jelöltségtől való visszalépésről, a tisztségbe való megválasztásról vagy annak 

elmaradásáról szóló írásbeli bejelentést követő tizenöt napon belül, bejelentés hiányában a tudomásszerzést 
követő tizenöt napon belül,

b) a  Hszt. 74.  §-a szerinti esetben a  miniszter által vezetett minisztériumnak az  állami vezetői megbízatás 
megszűnéséről szóló értesítését követő tizenöt napon belül,

c) a Hszt. 75. §-a szerinti esetben a kifogástalan életvitel ellenőrzésének befejező napját követő tizenöt napon 
belül, ha az életvitel kifogásolható, akkor a felmentéssel egyidejűleg.

 (3) A Hszt. 73. § (3) bekezdése szerinti esetben a hivatásos állomány tagja részére a Hszt. szerinti illetményt és a 64. § 
(1) bekezdésében meghatározott juttatást és költségtérítést a szünetelés befejező napjától számítva kell folyósítani.

14. Vezetői juttatások

66. § (1) Az országos parancsnok és helyettese, valamint az országos főigazgató és helyettese (a továbbiakban ezen alcímben 
együtt: Hszt. 177.  §-a szerinti vezető) a  66–72.  §-ában meghatározott vezetői juttatásokra jogosult. A  vezetői 
juttatásokra való jogosultság a vezetői kinevezés vagy megbízás időtartamára áll fenn.

 (2) A  juttatások költségvetési fedezetét annak a  rendvédelmi szervnek a  költségvetéséből kell biztosítani, amelyben 
a jogosult a megbízatásából adódó feladatait teljesíti.

67. § (1) Az országos parancsnok és az országos főigazgató részére hivatali lakás használatát lehet biztosítani a (3) bekezdés 
alapján, ha a  saját és a  vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa lakásviszonyait is 
figyelembe véve Budapesten vagy közvetlen vonzáskörzetében megfelelő lakással nem rendelkezik.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott hivatali lakás: egy személy beköltözése esetén kettő, egyéb esetben 
az  együttlakó személyek számának megfelelő, de legkevesebb három lakószobával rendelkező budapesti vagy 
Budapest közvetlen vonzáskörzetében lévő lakás.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott jogosult személy számára hivatali lakás használata a  miniszter előzetes 
engedélyével vehető igénybe.

 (4) A jogosult személyt terhelik a lakáshasználattal összefüggésben felmerülő karbantartási és kisebb javítási költségek, 
az esetlegesen felmerülő közös költség, az energiaszolgáltatási és közüzemi díjak, valamint a távbeszélő-, internet- 
és televízió szolgáltatás díja. A  rendvédelmi szerv költségvetését terheli az  esetlegesen felmerülő bérleti vagy 
lakáshasználati díj és a jogosultat a lakáshasználattal kapcsolatban terhelő külön szolgáltatások díja.

 (5) A jogosult személy által használt hivatali lakás nem cserélhető el, a jogosult számára nem idegeníthető el, a lakásra 
vonatkozó tartási szerződéshez hozzájárulás nem adható, továbbá a  jogosult halála esetén a  lakáshasználati 
jogviszony megszűnik.

 (6) A  jogosult személy köteles a  hivatali lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni 
a jogosultság megszűnésekor.

 (7) A juttatás keretében létrejövő lakáshasználati jogviszonyra egyebekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény rendelkezései megfelelően irányadók.

68. § (1) Az  ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő a Hszt. 177.  §-a szerinti vezetőt külföldi tartózkodása idejére 
költségtérítés, valamint a Hszt. 167. § (5) bekezdésének megfelelően kiadott miniszteri rendelet szerinti napidíj illeti 
meg.

 (2) A költségtérítés magában foglalja
a) a szállásköltséget,
b) a  kiküldetés helyére történő kiutazási és hazautazási költségeket, valamint az  utas- és poggyászbiztosítást, 

valamint
c) a  kiküldetés teljesítésével összefüggésben felmerülő egyéb indokolt költségek – számviteli bizonylatnak 

megfelelő okmánnyal vagy költségkifizetést alátámasztó egyéb bizonylattal igazolt – összegének 
megtérítését.

 (3) Az  ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő a Hszt. 177.  §-a szerinti vezető a  számlával igazolt szállásköltség 
megtérítésére tarthat igényt, ha a  feladatát a  külföldre érkezés napján nem tudja befejezni, vagy ha a  feladata 
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befejezése napján hazautazni nem tud. Ha a Hszt. 177. §-a szerinti vezető a külföldi tartózkodása alatt térítésmentes 
elszállásolásban részesül, szállásköltség-térítésre nem tarthat igényt.

 (4) A  külföldi szállás, szálloda kategóriáját a  kiküldő rendvédelmi szerv országos parancsnoka vagy országos 
főigazgatója által belső szabályzatban meghatározott szempontok szerint kell megválasztani. A  küldöttség tagjai 
számára indokolt esetben a küldöttség vezetőjét megillető szállodában történő elhelyezés is biztosítható.

69. § (1) Ha a hivatalos célú külföldre utazás repülőgéppel történik, az utazásnál a Hszt. 177. §-a szerinti vezető részére turista 
osztálynak megfelelő árú repülőjegy vásárolható.

 (2) Vonattal történő utazás esetén a Hszt. 177. §-a szerinti vezető első osztályt vehet igénybe.

70. § (1) Az  országos parancsnok és az  országos főigazgató személyes gépkocsihasználatra jogosult. A  személyes 
gépkocsihasználathoz számukra gépkocsivezetőt kell biztosítani. A  személyes gépkocsihasználat keretében 
biztosított személygépkocsit az  országos parancsnok, valamint az  országos főigazgató korlátlan kilométerkeret 
felhasználásával veheti igénybe.

 (2) Az országos parancsnok helyettese és az országos főigazgató helyettese a (3) bekezdés szerinti engedéllyel jogosult 
személyes gépkocsihasználatra.

 (3) Az országos parancsnok helyettese és az országos főigazgató helyettese a miniszter előzetes engedélyével vehetik 
igénybe a következő juttatásokat:
a) személyes gépkocsihasználat, ideértve annak havi térítésmentes futásteljesítményét – a munkáltatói jogkört 

gyakorló országos parancsnok vagy országos főigazgató javaslatára,
b) gépkocsivezető biztosítása – a munkáltatói jogkört gyakorló országos parancsnok vagy országos főigazgató 

javaslata alapján, a  (4)  bekezdésben meghatározott korlátozással, ha azt a  rendelkezésre álló erőforrások 
lehetővé teszik.

 (4) A  országos parancsnok helyettesének és az  országos főigazgató helyettesének személyes gépkocsihasználatához 
– az  egy épületen belül elhelyezett, azonos szervezeti egységhez tartozó igényjogosultak számával arányos 
mértékben – egy-három igényjogosult esetén egy fő, négy-hat igényjogosult esetén két fő gépkocsivezető 
biztosítható.

 (5) A  személyes gépkocsihasználat keretében biztosított személygépkocsi hivatalos és magáncélú utazásra egyaránt 
igénybe vehető. A  személygépkocsi tételes menetlevél vezetése nélkül, érvényes forgalmi engedéllyel vehet részt 
a közúti forgalomban.

71. § (1) A  személyes gépkocsihasználatra jogosult a  gépkocsi kilométer-számlálójának állását minden naptári hónap 
utolsó napján köteles az erre szolgáló formanyomtatványon rögzíteni. A 70. § (2) bekezdés szerinti jogosult személy 
a  nyilvántartás szerinti havi futásteljesítmény azon része után, amely a  miniszteri engedélyben meghatározott 
mértéket meghaladja, köteles a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a személygépkocsit üzemben tartó szerv részére 
az üzemanyag-költséget – a fizetési kötelezettség tudomására jutásától számított harminc napon belül – megtéríteni.

 (2) Nem vonatkozik a megtérítési kötelezettség a térítésmentes futásteljesítmény elérését követően a tárgyhónap során 
megtett azon utakra, amelyek hivatalos jellegét a jogosult tételes menetlevéllel igazolja.

 (3) Személyes gépkocsihasználat címén
a) az  országos parancsnok és az  országos főigazgató számára egy, legfeljebb felső-közép 8. kategóriájú 

személygépkocsit,
b) az országos parancsnok helyettese és az országos főigazgató helyettese számára – ha a miniszter a személyes 

gépkocsihasználatot részére engedélyezte – egy, legfeljebb felső-közép 7. kategóriájú személygépkocsit
kell biztosítani. Ha a  rendelkezésre álló járműállományból e  juttatás nem oldható meg, a  jogosult számára 
ideiglenesen eltérő kategóriájú személygépkocsi is kiadható.

 (4) A (3) bekezdés vonatkozásában a személygépkocsi-kategóriát a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint 
a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján 
kiadott, az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló miniszteri utasítás szabályai szerint 
kell meghatározni.

72. § (1) A  Hszt. 177.  §-a szerinti vezető számára számítástechnikai eszközök – hordozható személyi számítógép vagy 
táblagép – és rádiótelefon használatát kell biztosítani.
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 (2) A  miniszter közjogi szervezetszabályozó eszközben állapítja meg az  irányítása alá tartozó szerv hivatásos 
állományába tartozó, a Hszt. 177.  §-a szerinti vezető számára az  (1)  bekezdés szerinti eszközök használatára 
vonatkozó részletszabályokat és az internet-használati jogosultság részletes szabályait.

15. Záró rendelkezések

73. §  Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

74. §  E rendelet 59. § (2) bekezdése a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

75. §  Hatályát veszti a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelethez

A rendvédelmi szervnek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló törvény szempontjából központi, területi vagy helyi szervnek minősülő szervei

 I. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

A B C

1. Központi szerv Területi szerv Helyi szerv 

2. Országos Rendőr-főkapitányság Készenléti Rendőrség rendőrkapitányság

3. Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet határrendészeti kirendeltség

4. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

5. Nemzetközi Bűnügyi 
Együttműködési Központ

6. Rendőrségi Oktatási és Kiképző 
Központ

7. megyei, fővárosi 
rendőr-főkapitányság 

 II. Belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv

A B C

1. Központi szerv Területi szerv Helyi szerv 

2. Nemzeti Védelmi Szolgálat – –

 III. Terrorizmust elhárító szerv

A B C

1. Központi szerv Területi szerv Helyi szerv 

2. Terrorelhárítási Központ – –
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 IV. Hivatásos katasztrófavédelmi szerv

A B C

1. Központi szerv Területi szerv Helyi szerv 

2. Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

megyei, fővárosi 
katasztrófavédelmi igazgatóság

katasztrófavédelmi kirendeltség

3. Katasztrófavédelmi Oktatási 
Központ

4. Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Gazdasági Ellátó Központ

 V. Büntetés-végrehajtási szervezet

A B C

1. Központi szerv Területi szerv Helyi szerv 

2. Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága

Állampusztai Országos Bv. Intézet Baranya Megyei Bv. Intézet

3. Budapesti Fegyház és Börtön Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

4. Büntetés-végrehajtás Központi 
Kórház

Békés Megyei Bv. Intézet

5. Fővárosi Bv. Intézet Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. 
Intézet

6. Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

7. Közép-dunántúli Országos Bv. 
Intézet

Heves Megyei Bv. Intézet

8. Márianosztrai Fegyház és Börtön Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. 
Intézet

9. Pálhalmai Országos Bv. Intézet Somogy Megyei Bv. Intézet

10. Sopronkőhidai Fegyház és Börtön Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Bv. Intézet

11. Szegedi Fegyház és Börtön Tolna Megyei Bv. Intézet

12. Szombathelyi Országos Bv. Intézet Veszprém Megyei Bv. Intézet

13. Tiszalöki Országos Bv. Intézet Zala Megyei Bv. Intézet

14. Váci Fegyház és Börtön

15. Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön

16. Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl)

17. Kalocsai Fegyház és Börtön

18. Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

19. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. 
Intézet 
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20. Bv. Szervezet Oktatási és 
Továbbképzési Központ

 VI. Országgyűlési Őrség

A B C

1. Központi szerv Területi szerv Helyi szerv 

2. Országgyűlési Őrség – –

 VII. Információs Hivatal

A B C

1. Központi szerv Területi szerv Helyi szerv 

2. Információs Hivatal – –

 VIII. Alkotmányvédelmi Hivatal

A B C

1. Központi szerv Területi szerv Helyi szerv 

2. Alkotmányvédelmi Hivatal – –

 IX. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

A B C

1. Központi szerv Területi szerv Helyi szerv 

2. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – –

2. melléklet a 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelethez

A rendvédelmi szervek önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egységei és 
az állományilletékes parancsnokok

 I. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

A B

1. Önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység Állományilletékes parancsnok

2. a 3. sorban foglalt főigazgatóságok kivételével az Országos 
Rendőr-főkapitányság

országos rendőrfőkapitány

3. Országos Rendőr-főkapitányság főigazgatósága főigazgató

4. Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgató

5. a 6. sorban foglalt igazgatóságok kivételével a Készenléti 
Rendőrség

Készenléti Rendőrség parancsnoka

6. Készenléti Rendőrség igazgatósága igazgató

7. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgató 

8. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgató

9. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgató

10. a 11. és 12. sorban foglalt szervezeti egységek kivételével a 
megyei, fővárosi rendőr-főkapitányság

megyei, fővárosi rendőr-főkapitány
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11. rendőrkapitányság rendőrkapitány

12. határrendészeti kirendeltség határrendészeti kirendeltségvezető

 II. Belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv

A B

1. Önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység Állományilletékes parancsnok

2. Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgató

 III. Terrorizmust elhárító szerv

A B

1. Önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység Állományilletékes parancsnok

2. Terrorelhárítási Központ főigazgató

 IV. Hivatásos katasztrófavédelmi szerv

A B

1. Önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység Állományilletékes parancsnok

2. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

főigazgató

3. megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság igazgató

4. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ

igazgató

5. Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgató

 V. Büntetés-végrehajtási szervezet

A B

1. Önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység Állományilletékes parancsnok

2. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoka

3. Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl) főigazgató-főorvos

4. Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főigazgató-főorvos

5. a 3–4. sorban nem szereplő büntetés-végrehajtási intézet büntetés-végrehajtási intézet 
parancsnoka

6. büntetés-végrehajtási intézmény igazgató

 VI. Országgyűlési Őrség

A B

1. Önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység Állományilletékes parancsnok

2. Országgyűlési Őrség Országgyűlési Őrség parancsnoka

 VII. Információs Hivatal

A B

1. Önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység Állományilletékes parancsnok
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2. a 3. és 4. sorban foglaltak kivételével a főigazgató közvetlen 
alárendeltségében működő szervezeti elemek

főigazgató

3. a főigazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében működő 
szervezeti elem

főigazgató-helyettes

4. az igazgató közvetlen alárendeltségében működő szervezeti 
elemek

igazgató

 VIII. Alkotmányvédelmi Hivatal

A B

1. Önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység Állományilletékes parancsnok

2. a 3. és 4. sorban foglaltak kivételével a főigazgató közvetlen 
alárendeltségében működő szervezeti elemek

főigazgató

3. a főigazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében működő 
szervezeti elem

főigazgató-helyettes

4. az igazgató közvetlen alárendeltségében működő szervezeti 
elemek

igazgató

 IX. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

A B

1. Önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység Állományilletékes parancsnok

2. a 3. és 4. sorban foglaltak kivételével a főigazgató közvetlen 
alárendeltségében működő szervezeti elemek

főigazgató

3. a főigazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében működő 
szervezeti elem

főigazgató-helyettes

4. az igazgató közvetlen alárendeltségében működő szervezeti 
elemek

igazgató

3. melléklet a 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelethez

A rendvédelmi szervhez tartozásra utaló rendfokozati jelzők és azok rövidítése

A B C

1. Rendvédelmi szerv Rendfokozati jelző Rendfokozati jelző 

rövidítése

2. Az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerv

„rendőr” „r.”

3. Belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat 
ellátó szerv

„rendőr” „r.”

4. Terrorizmust elhárító szerv „rendőr” „r.”

5. Hivatásos katasztrófavédelmi szerv „tűzoltó” „tű.”

6. Büntetés-végrehajtási szervezet „büntetés-végrehajtási” „bv.”

7. Országgyűlési Őrség „országgyűlési őr” „ogy.”

8. Információs Hivatal „nemzetbiztonsági” „nb.”

9. Alkotmányvédelmi Hivatal „nemzetbiztonsági” „nb.” 

10. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat „nemzetbiztonsági” „nb.”
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4. melléklet a 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelethez

A miniszter, az országos parancsnok és az országos főigazgató Hszt.-ben és más törvényben meg nem 
jelenő munkáltatói jogkörei

A B

1. A munkáltatói intézkedés tartalma A munkáltatói jogkör gyakorlója

2. I. Szolgálati viszonnyal kapcsolatos intézkedések

3. Hivatásos állományba vétel főtiszti, tiszti rendfokozati 
állománycsoportba tartozó rendfokozati kinevezéssel egyidejűleg

miniszter 

4. Szolgálati viszony megszüntetése kiemelt vezetői szolgálati beosztást 
betöltő esetében

miniszter

5. Szolgálati viszony megszüntetése főtiszti, tiszti rendfokozati 
állománycsoportba tartozó esetében

országos parancsnok,
országos főigazgató

6. Szolgálati viszony szüneteltetése tábornok esetében miniszter

7. Hivatásos állományba visszavétel főtiszti, tiszti rendfokozati 
állománycsoportba tartozó esetében

országos parancsnok,
országos főigazgató

8. Magyar Honvédséghez történő áthelyezés tábornoki rendfokozati 
állománycsoportba tartozó vagy ezredesi rendfokozatot viselő 
esetében 

miniszter

9. Magyar Honvédséghez történő áthelyezés ezredes kivételével főtiszti, 
tiszti, zászlósi vagy tiszthelyettesi rendfokozati állománycsoportba 
tartozó esetében

országos parancsnok

10. Más rendvédelmi szervhez történő áthelyezés kiemelt vezetői vagy 
középvezetői szolgálati beosztásból

miniszter

11. Más rendvédelmi szervhez történő áthelyezés – a kiemelt vezetői 
vagy középvezetői szolgálati beosztáson kívüli – más szolgálati 
beosztásból

országos parancsnok

12. Kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi 
alkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezés kiemelt vezetői vagy 
középvezetői szolgálati beosztásból

miniszter

13. Kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi 
alkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezés – a kiemelt vezetői vagy 
középvezetői szolgálati beosztáson kívüli – más szolgálati beosztásból

országos parancsnok

14. II. Rendfokozatot érintő döntések

15. Tiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó rendfokozatba első 
alkalommal történő kinevezés

miniszter

16. Magasabb rendfokozatba történő soron kívüli kinevezés vagy 
előléptetés főtiszti, tiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó 
esetében

miniszter,
országos parancsnok, 
országos főigazgató

17. III. Vezénylés, szolgálati beosztásra vonatkozó döntések

18. Kiemelt vezetői szolgálati beosztásba történő kinevezés, megbízás, 
kinevezés és megbízás visszavonása

miniszter

19. Szakirányító 1, szakirányító 2 és főosztályvezető 1 szolgálati 
beosztásba történő kinevezés, megbízás, kinevezés és megbízás 
visszavonása

országos parancsnok, 
országos főigazgató

20. Főosztályvezető 2 szolgálati beosztásba történő kinevezés, megbízás, 
kinevezés és megbízás visszavonása, ha a beosztás betöltője az 
állományilletékes parancsnok szervezetszerű helyettesének minősül

országos parancsnok, 
országos főigazgató

21. Más szervhez vezénylés miniszter
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22. IV. Fegyelmi hatáskörök

23. A rendfokozatot érintő fegyelmi fenyítés kiszabása az 
ezredesi rendfokozat kivételével a főtiszti, tiszti rendfokozati 
állománycsoportba tartozó esetében

országos főigazgató

24. A köztársasági elnök jogkörébe nem tartozó fegyelmi fenyítések 
kiszabása tábornok esetében

miniszter

25. V. Egyéb döntések

26. Illetmény nélküli szabadság engedélyezése kiemelt vezető esetében miniszter

27. A rendvédelmi szerv halottjává nyilvánítás országos főigazgató 

28. Kitüntetésre vonatkozó javaslat felterjesztése a köztársasági elnökhöz miniszter

29. Különleges foglalkoztatási állomány tagjának a közfoglalkoztatás 
szervezésére, irányítására és végrehajtására irányuló feladatok 
ellátására létrehozott közigazgatási szervhez vezénylése

országos rendőrfőkapitány

Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában az  Országgyűlési Őrség parancsnoka gyakorolja 
a következő munkáltatói jogokat:
a) a 3. sorban meghatározottaktól eltérően a főtiszti, tiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó rendfokozati 

kinevezéssel egyidejűleg történő hivatásos állományba vétele,
b) a 10. sorban meghatározottaktól eltérően a középvezetői szolgálati beosztásból a más rendvédelmi szervhez 

történő áthelyezés,
c) a 12. sorban meghatározottaktól eltérően a  középvezetői szolgálati beosztásból a  kormányzati szolgálati, 

közszolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezés,
d) a 15. sorban meghatározottaktól eltérően a tiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó rendfokozatba első 

alkalommal történő kinevezés,
e) a 21. sorban meghatározottaktól eltérően a más szervhez vezénylés.

5. melléklet a 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelethez

Munkaköri kulcsszámok és a devizaellátmányhoz meghatározható szorzószámok az összekötő tisztek 
tartós külszolgálatra külföldre vezénylése esetében

Kulcsszám Munkakör  Szorzószám
1.  Összekötő főtanácsos 3,20–4,00
2.  Összekötő tanácsos 2,50–3,50
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 30/2015. (VI. 19.) MvM rendelete
egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 11.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 9356/1976. számú határozatával védetté nyilvánított, Budapest III. kerület 
17824/9 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel a  műemléki érték (lakóház) 
megsemmisülésére – megszüntetem.

2. § (1) Az  egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról szóló 8/2002. (III. 8.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R1.) 
1.  §  (1)  bekezdésében védetté nyilvánított Budapest XII. kerület 7805/1 helyrajzi számú földrészleten álló, egykori 
Erzsébet Kórház pavilonos, eklektikus épületegyütteséből az  egykori Machlup Adolf üdülőház és az  egykori 
kazánház műemléki védettségét – a műemléki érték megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

 (2) A  Budapest XII. kerület 7805/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  földrészleten 
megtalálható egykori Erzsébet Kórház pavilonos, eklektikus épületegyüttese további épületei fennállására 
tekintettel – fenntartom.

3. § (1) Az  egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 
12/1999.  (VIII.  18.) NKÖM rendelettel védetté nyilvánított Budapest XIII. kerület, a  telekalakításokat követően 
a  25896/1 helyrajzi számú földrészleten álló rézműves-műhely műemléki védettségét – a  műemléki érték 
megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

 (2) A  Budapest XIII. kerület 25896/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  földrészleten 
megtalálható Eisele-gépgyár eredeti épületegyüttese további épületei fennállására tekintettel – fenntartom.

4. § (1) Az  egyes műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 21/1997. (VII. 29.) KTM–MKM együttes rendelettel 
(a  továbbiakban: R2.) védetté nyilvánított Budapest XIV. kerület 29753 helyrajzi számú földrészleten álló 
Barlangvasút és Céllövölde hátfala műemléki védettségét – tekintettel, hogy a műemlékké nyilvánítás céljának nem 
felelnek meg – megszüntetem.

 (2) A  Budapest XIV. kerület 29753 helyrajzi számú földrészleten nyilvántartott Dodgem, Hullámvasút és Mesecsónak 
együttese, Körhinta építményei és a hozzájuk tartozó technikai berendezések műemléki védettségét fenntartom.

5. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Budapest 
XIV.  kerület 31566/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a védelem alapját képező értékeit (ház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

6. §  A Budapest XXI. kerület 210012/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki 
érték (volt távíróállomás) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

7. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 10155/1975. számú határozatával védetté nyilvánított, Abasár (Heves 
megye) 756 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki érték (lakóház) 
megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

8. §  Az Ajka (Veszprém megye) 4665 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték 
(népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.
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9. §  Az Ajka (Veszprém megye) 4695 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték 
(népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

10. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/35/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonberény 
(Somogy megye) 2482/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki érték 
(présház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

11. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/88/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonberény 
(Somogy megye) 2034/3 helyrajzi számú ingatlan (présház) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

12. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/92/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonberény 
(Somogy megye) 2554 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a védelem alapját képező értékeit (présház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

13. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/10/1990. számú határozatával védetté nyilvánított Balatonberény 
(Somogy megye), a  telekalakítást követően a  2392/2, 2392/3, 2392/4 és 2392/5 helyrajzi számokon nyilvántartott 
ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem alapját képező értékeit (présház) 
helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

14. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/49/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonberény 
(Somogy megye) 2100 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (présház) 
megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

15. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/28/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonberény 
(Somogy megye), a telekalakítást követően a 2042/1 és 2042/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki 
védettségét – a műemléki érték (présház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

16. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/108/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonberény 
(Somogy megye) 2284 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (présház) 
megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

17. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/109/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonberény 
(Somogy megye) 2285 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (présház) 
megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

18. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/111/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonberény 
(Somogy megye) 2171 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (présház) 
megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

19. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Balatongyörök 
(Zala megye) 086/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a védelem alapját képező értékeit (Rhédey-féle népi présház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

20. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Balatonkenese 
(Veszprém megye) 1227 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki érték (népi 
lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

21. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/112/1990. számú határozatával védetté nyilvánított Balatonkeresztúr 
(Somogy megye), a  telekalakítást követően a  1402/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki 
védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem alapját képező értékeit (présház) helyreállíthatatlanul 
elvesztette – megszüntetem.
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22. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/9/1990. számú határozatával védetté nyilvánított Balatonkeresztúr 
(Somogy megye) 1394 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a védelem alapját képező értékeit (présház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

23. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/84/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonkeresztúr 
(Somogy megye), a  telekalakításokat követően az  1399/1, 1399/2, 1399/3, 1399/4 és 1399/5 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (présház) 
helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

24. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/96/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonkeresztúr 
(Somogy megye) 1305 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a védelem alapját képező értékeit (présház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

25. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/74/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonkeresztúr 
(Somogy megye) 1443/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki érték 
(présház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

26. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 561/1987. számú határozatával védetté nyilvánított, Békéscsaba (Békés megye) 
4291 helyrajzi számú ingatlan (népi lakóház) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  műemlék szakmai 
ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

27. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 819/1979. számú határozatával védetté nyilvánított Bugac (Bács-Kiskun 
megye), a  telekalakítást követően a  0395/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét 
– tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (tanya) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

28. § (1) Az  Országos Műemléki Felügyelőség 13740/1983. számú határozatával védetté nyilvánított, Dég (Fejér 
megye) 39 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten állt magtár műemléki védettségét – a  műemléki érték 
megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

 (2) A Dég 39 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét fenntartom a földrészleten megtalálható 
borpince fennállására tekintettel.

29. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 12313/1977. számú határozatával védetté nyilvánított, Emőd (Borsod-Abaúj-
Zemplén megye), a  telekalakításokat követően az  567/2, 567/3 és az  567/5 helyrajzi számon nyilvántartott 
ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem alapját képező értékeit (lakóház) 
helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

30. §  A Felsőpáhok (Zala megye) 260 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték 
(présház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

31. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 12716/1973. számú határozatával védetté nyilvánított, Felsőszentmárton 
(Baranya megye) 277 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóház és 
gazdasági épületek) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

32. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 459/1966. számú határozatával védetté nyilvánított, Füzesgyarmat (Békés 
megye) 1604/1 és 1604/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a védelem alapját képező értékeit (népi gazdaház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

33. § (1) Az  egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 
19/1999.  (XII.  20.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R3.) 10.  § (1)  bekezdésben védetté nyilvánított 
Jászfelsőszentgyörgy (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 072/23 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét 
– a műemléki érték (présház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

 (2) Műemléki környezetként jelölöm ki a Jászfelsőszentgyörgy 072/23 helyrajzi számú ingatlant.
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34. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Karancskeszi 
(Nógrád megye) 203 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (Haan Júlia 
sírköve) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

35. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 12716/1973. számú határozatával védetté nyilvánított, Kémes (Baranya 
megye) 151 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki érték (népi lakóház) 
megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

36. § (1) Országos Műemléki Felügyelőség 16591-I/1971. számú határozatával védetté nyilvánított Kölesd (Tolna megye), 
a telekalakítást követően a 090/4 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten álló volt Jeszenszky-kastélyhoz, illetve 
a  hozzá tartozó egykori majorsági gazdasági épületek műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem 
alapját képező értékeiket helyreállíthatatlanul elvesztették – megszüntetem.

 (2) A  Kölesd 090/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét fenntartom a  földrészleten 
megtalálható volt Jeszenszky-kastély és a  hozzá tartozó park, a  parkban lévő emlékoszlop és a  Nepomuki Szent 
János kápolna fennállására tekintettel.

37. §  A Magyarpolány (Veszprém megye) 411, 412, 413 és 414 helyrajzi számú ingatlanok műemléki 
védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem alapját képező értékeit (népi lakóház) helyreállíthatatlanul 
elvesztette – megszüntetem.

38. § (1) A  Magyarpolány (Veszprém megye) 454, 455, 456 és 457 helyrajzi számú ingatlanok műemléki 
védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem alapját képező értékeit (népi lakóház) helyreállíthatatlanul 
elvesztette – megszüntetem.

 (2) A  Magyarpolány 408, 409, 410, 454, 455, 456, 457 és 463 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a  423 helyrajzi 
számú közterületnek a  454, 462 és a  463 helyrajzi számú ingatlanokkal határos szakaszát a  Magyarpolány 
462 helyrajzi számú ingatlan műemléki környezeteként jelölöm ki.

39. §  A Magyarpolány (Veszprém megye) 425 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (népi 
lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

40. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 12716/1973. számú határozatával védetté nyilvánított, Magyarsarlós (Baranya 
megye) 172 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki érték (népi lakóház) 
megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

41. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 17003/1981. számú határozatával védetté nyilvánított, Mezőhegyes (Békés 
megye), a telekalakítást követően a 056/25 és 056/26 helyrajzi számon nyilvántartott, a 28-as majorból áthelyezett 
fa harangláb műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék elpusztult – megszüntetem.

42. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Mezőkövesd 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 4823 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki 
érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

43. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 12716/1973. számú határozatával védetté nyilvánított, Mindszentgodisa 
(Baranya megye) 248/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki érték 
(kovácsműhely) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

44. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 10155/1975. számú határozatával védetté nyilvánított, Nagyréde (Heves 
megye) 642 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki érték (népi lakóház) 
megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

45. § (1) Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 15/2000. (IX. 15.) 
NKÖM rendelet (a továbbiakban: R4.) 10. § (1) bekezdésében védetté nyilvánított Neszmély (Komárom-Esztergom 
megye) 432 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten álló gazdasági épület és ól műemléki védettségét 
– a műemléki érték megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.
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 (2) A  Neszmély 432 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan védettségét továbbra is fenntartom tekintettel 
a földrészleteken álló lakóház és kukoricagóré műemléki értékeire.

46. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Nézsa (Nógrád 
megye) 94/1 helyrajzi számon nyilvántartott gótikus mérművek műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

47. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 11223/1989. számú határozatával védetté nyilvánított, Pamlény (Borsod-Abaúj-
Zemplén megye) 19 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki érték (népi 
lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

48. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Pápa (Veszprém 
megye) 409 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki érték (Vörös híd) 
megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

49. § (1) A  22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Pápa (Veszprém 
megye), a telekalakítások után az 57/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki 
érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

 (2) A  Pápa 57/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki jelentőségű terület és műemléki környezet 
védettsége továbbra is fennáll.

50. §  A Perkupa (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 177 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki 
védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem alapját képező értékeit (népi lakóház) helyreállíthatatlanul 
elvesztette – megszüntetem.

51. § (1) Az  Országos Műemléki Felügyelőség 9740/1979. számú határozatával védetté nyilvánított Pécsely (Veszprém 
megye), a  telekalakításokat követően 1082/1 és 1082/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok közül 
a  1082/1  helyrajzi számú ingatlan védettségét – tekintettel arra, hogy a  műemlék szakmai ismérveinek nem felel 
meg, mert a földrészleten műemléki érték nem található – megszüntetem.

 (2) A  Pécsely 1081/7, 1082/1, 1083/1, 1625, 1626, 1628, 1630 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a  1060 helyrajzi 
számú közterületnek a  1083/1, 1081/7 és 1082/2 helyrajzi számú ingatlanokkal határos szakaszát műemléki 
környezetként jelölöm ki.

 (3) A Pécsely 1082/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (présház) műemléki védettsége továbbra is fennáll.

52. § (1) Az  Országos Műemléki Felügyelőség 5138/15/1984. számú határozatával védetté nyilvánított, Pula 
(Veszprém megye) 98/5 helyrajzi számon nyilvántartott pajta műemléki védettségét – megsemmisülésére 
tekintettel – megszüntetem.

 (2) A Pula 98/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan védettsége – a  lakóház, gazdasági épület, nyárikonyha 
vonatkozásában – továbbra is fennáll.

53. §  A Rönök (Vas megye), a  telekalakítások után az 54/3 és 54/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki 
védettségét – a műemléki érték (lakóház és pajta) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

54. § (1) A  22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Sárszentlőrinc 
(Tolna megye) 327 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (Hajdúház) 
megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

 (2) A Sárszentlőrinc 327 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

55. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Sümeg (Veszprém 
megye) 7121 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (Bajomy-pince) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.
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56. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 11223/1989. számú határozatával védetté nyilvánított, Szászfa (Borsod-Abaúj-
Zemplén megye) 19 helyrajzi számú ingatlan (népi lakóház) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

57. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 11223/1989. számú határozatával védetté nyilvánított, Szászfa (Borsod-Abaúj-
Zemplén megye) 120 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki érték (népi 
lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

58. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 7255/1979. számú határozatával védetté nyilvánított, Szeghalom (Békés 
megye) 511 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki érték (népi lakóház) 
megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

59. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 10093/1970. számú határozatával védetté nyilvánított, Táp 
(Győr-Moson-Sopron megye) 216 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, 
hogy a  földrészleten műemléki érték (Varga Katalin népi lakóháza) nem található, mivel azt szabadtéri néprajzi 
múzeumba szállították – megszüntetem.

60. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 776/1975. számú határozatával védetté nyilvánított, Táp (Győr-Moson-Sopron 
megye) 341 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (népi lakóház) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

61. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 776/1975. számú határozatával védetté nyilvánított, Táp (Győr-Moson-Sopron 
megye) 343 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki érték (népi lakóház) 
megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

62. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 776/1975. számú határozatával védetté nyilvánított, Táp (Győr-Moson-Sopron 
megye) 345 helyrajzi számú ingatlan (népi lakóház) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  műemlék 
szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

63. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 7255/1979. számú határozatával védetté nyilvánított, Tunyogmatolcs 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 1002 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki 
érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

64. § (1) Az  Országos Műemléki Felügyelőség 5138/12/1984. számú határozatával védetté nyilvánított, Varászló (Somogy 
megye) 50 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (vízimalom) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

 (2) A Varászló 50 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét fenntartom, a  földrészleten 
megtalálható molnárlakás fennállására tekintettel.

65. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 5166/1980. számú határozatával védetté nyilvánított, Vászoly (Veszprém 
megye) 1021 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem 
alapját képező értékeit (présház-pince) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

66. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 776/1975. számú határozatával védetté nyilvánított Velem (Vas 
megye), a  telekalakítást követően a  1107/1 és a  1107/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki 
védettségét –  tekintettel arra, hogy a  védelem alapját képező értékeit (présház) helyreállíthatatlanul 
elvesztette – megszüntetem.

67. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 623/1975. számú határozatával védetté nyilvánított Velem (Vas megye) 
835 helyrajzi számon nyilvántartott Pieta-szobor műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai 
ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.
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68. § (1) A  22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Veszprém 
(Veszprém megye) 580 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóház) 
megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

 (2) A  Veszprém 580 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet és műemléki jelentőségű terület 
védettsége továbbra is fennáll.

69. § (1) A 1620-111/1951. KM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Veszprém (Veszprém megye), a telekalakítást 
követően 9 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki érték (egyemeletes 
lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

 (2) A Veszprém 9 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

70. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Veszprém 
(Veszprém megye), a  telekalakítást követően az  1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét 
– a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

71. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Veszprém 
(Veszprém megye), a telekalakítást követően a 2544 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét 
– a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

72. §  A Veszprém (Veszprém megye) 2800/1 helyrajzi számú ingatlan (lakóház) műemléki védettségét – tekintettel arra, 
hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

73. § (1) A  22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Vonyarcvashegy 
(Zala megye), a telekalakítást követően, az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté 
nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 21/2004. (X. 12.) NKÖM rendelet 
(a  továbbiakban: R5.) 31.  § (2)  bekezdésében meghatározott 391/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan 
műemléki védettségét – a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

 (2) Az  R5. 31.  § (3)  bekezdésében meghatározott Vonyarcvashegy 391/1 és 391/4 helyrajzi számon nyilvántartott 
ingatlanok műemléki környezet védettségét megszüntetem.

74. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 2948/1987. számú határozatával védetté nyilvánított, Zádorfalva 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 162 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki 
érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

75. § (1) Országos Műemléki Felügyelőség 2362/1987. számú határozatával védetté nyilvánított Zalalövő (Zala megye), 
a telekalakítást követően a 1307/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, 
hogy a védelem alapját képező értékeit (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

 (2) A  Zalalövő 1307/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét fenntartom a  földrészleten 
megtalálható Nepomuki Szent János szobor fennállására tekintettel.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott műemlék műemléki környezeteként a Zalalövő 1277, 1278 és a 1307/1 helyrajzi 
számon nyilvántartott ingatlanokat, valamint a  1296, a  1276/29 és a  1279/1 helyrajzi számú közterületek ezen 
ingatlanokkal határos szakaszát jelölöm ki.

76. § (1) A 863-0246/1952. KM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Zirc (Veszprém megye) 216 helyrajzi számú 
földrészleten álló Nepomuki Szent János szobor műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai 
ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

 (2) A  Zirc 216 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki és műemléki környezet védettségét fenntartom, 
tekintettel a földrészleteken álló volt ciszterci apátsági épületek (magtár épület és virágház) műemléki értékeire.
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Záró rendelkezések

77. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

78. § (1) Az R1. 1. § (1) bekezdésében a „7085/1” szövegrész helyébe a „7805/1” szöveg,
 (2) Az R2. 1. § (2) bekezdésében az „épületek” szövegrész helyébe az „építmények” szöveg,
 (3) Az R3. 10. § (2) bekezdésében a „061/23; 072/38;” szövegrész helyébe a „061/23; 072/23; 072/38;” szöveg,
 (4) Az R4. 10. § (5) bekezdésében a „lakóház és gazdasági épületek (kukoricagóré, ól)” szövegrész helyébe a „lakóház és 

kukoricagóré” szöveg
lép.

79. §  Hatályát veszti
a) az R2. 1. § (1) bekezdésében a „ , Barlangvasút, Céllövölde hátfala” szövegrész,
b) az R2. 1. § (2) bekezdésében az „ , épületrészek” szövegrész,
c) az R3. 10. § (1) bekezdésében a „ ; 072/23” szövegrész,
d) az R5. 31. §-a,
e) az egyes építmények műemlékké nyilvánítása, illetőleg műemlék jellegük megszüntetéséről szóló 

14297/1960. ÉM miniszteri határozat II. számú melléklete „B” részében az „Uj u. 6. /Kolostor u. 3.-al azonos/” és 
az „Uj u. 10. /Kolostor u. 7.-el azonos/”, valamint

f ) az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, 
illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet 97.  § 
(2) bekezdésében a „449, 450,” szövegrész.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

A belügyminiszter 39/2015. (VI. 19.) BM rendelete
a polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány 
formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet, továbbá 
a polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha és a fényvisszaverő 
mellény jellemzőinek meghatározásáról szóló 62/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. § g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 4. § tekintetében a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. § d) és f ) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 
22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 
28.  § c) és e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány 
formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet 
módosítása

1. § (1) A  polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a  polgárőr igazolvány formátumáról 
és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet1.) 2. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2) A működési támogatás
a) a polgárőr egyesület részére a Ptv. 3. § (1) bekezdése szerinti, vagy
b) területi polgárőr szövetség részére a Ptv. 7. § (6) bekezdése szerinti
feladatok ellátásához, valamint az ehhez kapcsolódó működési költségekhez nyújtható.”

 (2) A Rendelet1. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha sem a  költségvetési támogatás, sem az  OPSZ egyéb bevételei nem fedezik az  (1)  bekezdésben 
meghatározott valamennyi feladat ellátását, a  költségvetési támogatást elsősorban az  OPSZ, valamint a  polgárőr 
egyesületek és a  területi polgárőr szövetségek működési költségeinek, valamint a  Ptv. 3.  § (1)  bekezdése és 
7. § (6) bekezdése szerinti feladatok ellátásának biztosítására kell felhasználni.”

2. §  A Rendelet1. 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  működési támogatásra vonatkozó kérelmét a  polgárőr egyesületnek a  területi polgárőr szövetséghez kell 
írásban benyújtania.
(2) A  működési támogatásra vonatkozó kérelmét a  területi polgárőr szövetségnek az  OPSZ-hez kell írásban 
benyújtania.
(3) A működési támogatásra vonatkozó kérelem elbírálására jogosult szerv:
a) az (1) bekezdés alapján benyújtott kérelem esetében a területi polgárőr szövetség,
b) a (2) bekezdés alapján benyújtott kérelem esetében az OPSZ.”

3. §  A Rendelet1. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A céltámogatásra vonatkozó kérelmet a polgárőr egyesületnek az OPSZ-hez kell írásban benyújtania.
(3) A céltámogatásra vonatkozó kérelem elbírálására jogosult szerv az OPSZ.”

4. §  A Rendelet1. 6. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A polgárőr igazolvány, valamint az ifjú polgárőr igazolvány
6. § A polgárőr igazolvány, valamint az ifjú polgárőr igazolvány az ISO 7810 (1995) szabvány vagy ezzel egyenértékű 
más kritériumok alapján gyártott, egyedi grafikus mintázatú, műanyag kártyaigazolvány, amelynek mindkét oldalán 
kék, világoskék és fehér árnyalatú alnyomat található.”

5. §  A Rendelet1.
a) 2.  § (1)  bekezdés h)  pontjában a  „formaruha és” szövegrész helyébe a  „formaruha, illetve a  Ptv. 

9/A. § (4) bekezdésében, valamint”,
b) 2.  § (1)  bekezdés j)  pontjában az „igazolvány kiadásával” szövegrész helyébe az „igazolvány, illetve a  Ptv. 

9/A. § (3) bekezdése szerinti ifjú polgárőr igazolvány kiadásával”, valamint
c) 4. § (4) bekezdésében a „60” szövegrész helyébe a „30”
szöveg lép.

2. A polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha és 
a fényvisszaverő mellény jellemzőinek meghatározásáról szóló 62/2013. (XI. 28.) BM rendelet 
módosítása

6. § (1) A  polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a  formaruha és a  fényvisszaverő mellény 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 62/2013. (XI. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet2.) 1. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A feladata ellátása során
a) a polgárőr az 1. mellékletben számára meghatározott formaruhát és fényvisszaverő mellényt,
b) az ifjú polgárőr az 1. mellékletben számára meghatározott fényvisszaverő mellényt
köteles viselni, amely viseleteket a (2) bekezdés szerint összeállított műszaki leírás alapján kell kialakítani.”

 (2) A Rendelet2. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  polgárőr részére kiadott formaruha és a  fényvisszaverő mellény, illetve az  ifjú polgárőr részére kiadott 
fényvisszaverő mellény a polgárőr egyesület tulajdona.”

 (3) A Rendelet2. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A polgárőr köteles a formaruha és a fényvisszaverő mellény megőrzésére, rendeltetésszerű használatára. Az ifjú 
polgárőr köteles a fényvisszaverő mellény megőrzésére, rendeltetésszerű használatára.”
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7. §  A Rendelet2. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  polgárőr egyesület a  polgárőrt és az  ifjú polgárőrt értesíti a  formaruha, illetve a  fényvisszaverő mellény 
átvételének időpontjáról és helyszínéről.”

8. §  A Rendelet2. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  formaruha vagy a  fényvisszaverő mellény – ifjú polgárőr esetében a  fényvisszaverő mellény – 
megrongálódását, megsemmisülését, elvesztését a  polgárőrnek, illetve az  ifjú polgárőrnek haladéktalanul írásban 
jelentenie kell a polgárőr egyesületnél.”

9. §  A Rendelet2. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egyesületi tagsága megszűnésével egyidejűleg a  polgárőrnek, illetve az  ifjú polgárőrnek tételes elszámolási 
kötelezettsége keletkezik a  polgárőr egyesülettel szemben a  részére kiadott formaruha, illetve fényvisszaverő 
mellény tekintetében.”

10. §  A Rendelet2. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. §  A Rendelet2.
a) 2. § (1) bekezdésében a „mellény igényéről” szövegrész helyébe a „mellény, az ifjú polgárőr a fényvisszaverő 

mellény igényéről”,
b) 2.  § (2)  bekezdésében a „fényvisszaverő mellényt” szövegrész helyébe a „fényvisszaverő mellényt, valamint 

az ifjú polgárőr által ellátandó feladatok figyelembevételével biztosítja a fényvisszaverő mellényt”,
c) 3.  § (3)  bekezdésében a  „polgárőr kötelessége” szövegrész helyébe a  „polgárőr, illetve az  ifjú polgárőr 

kötelessége”, valamint
d) 3.  § (4)  bekezdésében a  „polgárőri feladatok” szövegrész helyébe a  „polgárőri, illetve az  ifjú polgárőri 

feladatok”
szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

12. §  Ez a rendelet a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról 
szóló 2015. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 39/2015. (VI. 19.) BM rendelethez

 1. A Rendelet2. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A fényvisszaverő mellény jellemzői:
1.1. A polgárőrök mellénye esetében
Szín:
Fluo narancs vagy zöld felső és alsó rész, fluo sárga középrész. Két oldalon függőlegesen futó ezüst jól láthatósági 
csík (50 mm széles). Derék részen vízszintesen körbe futó ezüst jól láthatósági csík (50 mm széles), alatta 50 mm-es 
navy kék betét, alatta 50 mm széles vinyl steppelt jól láthatósági csík „POLGÁRŐRSÉG” felirat applikációval.
Ékítmények:
Jobb mellrészen „POLGÁRŐRSÉG” szitanyomott felirat fényvisszaverő színnel kék alapon 10 cm-es szélességben 
tépőzáras rögzítéssel. Háton, felső részen középen elhelyezett „POLGÁRŐRSÉG” szitanyomott felirat fényvisszaverő 
színnel kék alapon 28 cm-es szélességben, tépőzáras rögzítéssel. Mindkét esetben az  alkalmazott betűtípus: 
Tahoma, Bold.
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1.2. Az ifjú polgárőrök mellénye esetében
Szín:
Fluo narancs vagy zöld felső és alsó rész, fluo sárga középrész. Két oldalon függőlegesen futó ezüst jól láthatósági 
csík (50 mm széles). Derék részen vízszintesen körbe futó ezüst jól láthatósági csík (50 mm széles), alatta 50 mm-es 
navy kék betét, alatta 50 mm széles vinyl steppelt jól láthatósági csík „IFJÚ POLGÁRŐR” felirat applikációval.
Ékítmények:
Jobb mellrészen „IFJÚ POLGÁRŐR” szitanyomott felirat fényvisszaverő színnel kék alapon 10 cm-es szélességben 
tépőzáras rögzítéssel. Háton, felső részen középen elhelyezett „IFJÚ POLGÁRŐR” szitanyomott felirat fényvisszaverő 
színnel kék alapon 28 cm-es szélességben, tépőzáras rögzítéssel. Mindkét esetben az  alkalmazott betűtípus: 
Tahoma, Bold.”

Az emberi erőforrások minisztere 32/2015. (VI. 19.) EMMI rendelete
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló  
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (1)  bekezdés a), e), g), n), p) és t)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a 3–16. § és a 18. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90.  § 16.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. §  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 20. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  Nkt. 49.  § (3)  bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a  gyermek a  kötelező 
felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az  ilyen ingatlan a  polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a  gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként 
az  óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez  nem teljesül, vagy 
ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a  gyermek a  nyilvántartásban szereplő lakhelyén 
vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti 
esetben az  óvodavezető vagy a  fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az  óvodába jelentkező 
gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől 
számított 15 napon belül bemutatja a  területileg illetékes védőnőtől származó, a  védőnői ellátás igénybevételét 
igazoló nyilatkozatot.
(10) Ha az  óvodavezető, illetve az  általa vagy a  fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a  szülő 
a  védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az  óvodavezető, illetve az  általa vagy a  fenntartó által szervezett 
bizottság jogosult az  életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha 
az óvodavezető, az általa, illetve a  fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül 
a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni 
kell, hogy a  gyermek nem életvitelszerűen lakik a  kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján 
az óvodai felvétel megtagadható.”

2. § (1) Az R. 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi 
foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a gyermek, a tanuló – gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak 
szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
c) a  gyermek, a  tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget 
tenni,
d) a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2a) bekezdése szerinti igazolással igazolja.”

 (2) Az R. 51. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  gyermek az  Nkt. 8.  § (2)  bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben 
igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri 
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a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti
a) óvodás gyermek esetén a  gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és 
a gyermekjóléti szolgálatot,
b) tanuló esetén a  tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a  gyermekvédelmi 
szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a  területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén 
– gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével – a gyermekjóléti szolgálatot.”

 (3) Az R. 51. §-a a következő (4b) és (4c) bekezdésekkel egészül ki:
„(4b) Ha a  gyermek az  Nkt. 8.  § (2)  bekezdése alapján vesz részt az  óvodai nevelésben, és az  igazolatlan 
mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános 
szabálysértési hatóságot.
(4c) Ha a  gyermek az  Nkt. 8.  § (2)  bekezdése alapján vesz részt az  óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása 
egy nevelési évben eléri a  húsz nevelési napot, az  óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a  gyermek tényleges 
tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.”

3. §  Az R. 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a  fegyelmi tárgyalás pedagógiai 
célokat szolgál. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a  kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha 
a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem az eljárás megindításának alapjául 
szolgáló indítvány elutasításával vagy felmentéssel végződött, a  határidőt a  jogerős határozat közlésétől kell 
számítani.”

4. § (1) Az R. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kiskorú tanuló esetén a  fegyelmi eljárásba a  szülőt minden esetben be kell vonni. A  fegyelmi eljárásban 
a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt meghatalmazott képviselője is képviselheti.”

 (2) Az R. 56. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését előadja. 
A kiskorú tanuló kérésére a meghallgatáson a szülő részvételét biztosítani kell. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja 
a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra 
a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni.”

5. §  Az R. 57. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  fegyelmi büntetés megállapításánál a  tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az  elkövetett cselekmény súlyát 
figyelembe kell venni. A  fegyelmi büntetést a  nevelőtestület hozza. Az  iskolai, kollégiumi diákönkormányzat 
véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.
(4) Ha a fegyelmi eljárás során a kiskorú tanuló veszélyeztetettsége felmerül, a nevelési-oktatási intézmény vezetője 
jelzi azt a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnak, indokolt 
esetben a gyámhatóság számára is.
(5) A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az iskolában kell lefolytatni.”

6. §  Az R. 118. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  szakmai munkaközösség feladatainak ellátására a  pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti 
munkaközösség is létrehozható. Az  intézmények közötti munkaközösség jogkörét, működésének rendjét, 
vezetőjének kiválasztását az érdekeltek közötti megállapodás határozza meg.
(5) A  szakmai munkaközösség tagja és vezetője a  belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt vehet, ha 
köznevelési szakértőként nem járhat el. A  szakmai munkaközösség – az  SZMSZ-ben meghatározottak szerint  – 
gondoskodik a  pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai segítéséről. 
A nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e a szakmai munkaközösség részére további feladatokat állapíthat meg.
(6) Az óvodában, iskolában, kollégiumban az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre. 
Külön szakmai munkaközösség működhet a tagintézményben.
(7) A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének kikérésével 
az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre.”
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7. §  Az R. 123. § (4) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(A köznevelési intézmény jogszabály szerinti megnevezése)
„q) szakképzési centrum”
(lehet.)

8. §  Az R. 126. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakképzési centrum rövid neve az egyedi elnevezést és az SZC rövidítést tartalmazza.”

9. §  Az R. 145. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés különösen az  óra- és foglalkozáslátogatás, a  megfigyelés, 
az  interjú és a  pedagógiai dokumentumok vizsgálata módszereit alkalmazza. Az  intézmény ellenőrzését legalább 
három –  a  jogszabályi feltételek szerint kijelölt – köznevelési szakértőből álló csoport végzi. A  szakértői csoport 
intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatait jegyzőkönyvben rögzíti.”

10. §  Az R. XV. Fejezete a következő 59/A. alcímmel egészül ki:
„59/A. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a miniszter által elrendelt szakmai ellenőrzés és a fenntartó 
által indított törvényességi ellenőrzés szabályai
156.  § (1) A  pedagógiai-szakmai ellenőrzés megkezdése előtt legalább hét nappal az  ellenőrzés vezetőjének 
egyeztetnie kell a  köznevelési intézmény vezetőjével és azzal, aki az  ellenőrzést kezdeményezte, a  pedagógiai-
szakmai ellenőrzés időtartamát, formáját, módszereit, az ellenőrzés időpontját, továbbá, hogy az érdekeltek milyen 
módon nyilváníthatnak véleményt az ellenőrzés megállapításairól.
(2) A  pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait megkapja az, akit az  ellenőrzés érintett, továbbá az, akinek 
a  kezdeményezésére az  ellenőrzés indult, valamint a  fenntartó. Ha az  ellenőrzés nemzetiségi feladatot ellátó 
köznevelési intézményben folyik, a  pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait meg kell küldeni az  érdekelt 
települési nemzetiségi önkormányzatnak, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatnak.
(3) Az  oktatásért felelős miniszter által az  Nkt. 77.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerint szervezett szakmai ellenőrzés 
megkezdése előtt legalább hét nappal értesíteni kell a köznevelési intézmény fenntartóját, tájékoztatva arról, hogy 
a szakmai ellenőrzés lefolytatásánál jelen lehet.
(4) A  köznevelési intézményben a  fenntartó által indított törvényességi ellenőrzésnél az  (1) és (2)  bekezdésben 
foglaltakat alkalmazni kell azzal az  eltéréssel, hogy az  előzetes egyeztetésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell 
megtartani, ha az az ellenőrzés eredményességét veszélyezteti.
(5) A  pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a  szakmai ellenőrzés megállapításait a  személyiségvédelemre vonatkozó 
jogszabályok megtartásával, anonimizált módon kell az  érintett nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak 
hiányában a helyben szokásos módon, továbbá az ellenőrzést indító honlapján nyilvánosságra hozni.
(6) A  köznevelési intézményben a  pedagógiai-szakmai ellenőrzést, a  szakmai ellenőrzést végző személynek és 
a  fenntartó által indított törvényességi ellenőrzést végző személynek, szervezetnek nincs döntési, intézkedési 
jogköre.”

11. §  Az R. 157. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„157. § (1) Ha a köznevelési intézmény székhelye megváltozik, az Nkt. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint újra 
nyilvántartásba kell venni, feltéve, hogy a kormányhivatal illetékessége is megváltozik. Az  ismételt nyilvántartásba 
vétel a köznevelési intézmény létrejöttének időpontját nem érinti.
(2) Az  egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények működéséhez 
szükséges engedély iránti kérelmet az  intézmény nyilvántartásba vételét, vagy annak módosítását követő hat 
hónapon belül lehet benyújtani az  intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. A  telephelyre 
vonatkozó működési engedély kiadása iránti kérelmet a  telephely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell 
benyújtani. A  telephelyre vonatkozó működési engedély kiadása tárgyában a  telephely szerint illetékes 
kormányhivatal az intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal véleményének kikérésével hoz határozatot. 
A határozatot meg kell küldeni a székhely szerint illetékes kormányhivatalnak is.
(3) Új iskola indítása esetén, valamint az  Nkt. 84.  § (7)  bekezdése szerinti esetekben a  tervezett indítás vagy 
az átszervezés, fenntartóváltás évének május utolsó munkanapjáig nyújthatja be a  fenntartó a kormányhivatalhoz 
az intézmény működésének megkezdéséhez szükséges engedély iránti kérelmet.”
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12. § (1) Az R. 158. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a nevelési-oktatási intézménynek a székhelyén kívül telephelye is van, a  telephelyre az Nkt. 23. §-a szerint 
működési engedélyt kell kérni. A  telephely szerint illetékes kormányhivatal a  telephelyen működő tagintézmény 
tekintetében lefolytatja az Nkt. 23. §-ában meghatározott eljárást, és gyakorolja a fenntartó, valamint az intézmény 
működésének törvényességi és hatósági ellenőrzésével kapcsolatos hatásköröket, azzal az  eltéréssel, hogy 
a nyilvántartásból történő törlésről – megkeresésre – a székhely szerinti kormányhivatal intézkedik.
(6) Ha a  határozatban szereplő adatokban változás következik be, a  kormányhivatal – figyelemmel 
az  (1)  bekezdésben foglaltakra – határozatot ad ki a  kiegészítéssel vagy a  módosítással egységes szerkezetben. 
Ha a  nevelési-oktatási intézmény alapfeladata, feladatellátási helye megváltozik, a  kormányhivatal a  működési 
engedély kiadása érdekében indított eljárásban azokat a feltételeket vizsgálja, amelyeket a változás érintett.
(7) A kormányhivatal a nevelési-oktatási intézményt törli a nyilvántartásból,
a) ha megtagadja a működési engedély kiadását, vagy
b) ha a törvényességi ellenőrzés keretében talált törvénysértés megszüntetéséről a fenntartó a megadott határidőn 
belül nem intézkedett, és emiatt a kormányhivatal a működési engedélyt jogerősen visszavonta.”

 (2)  Az R. 158. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A kormányhivatal a köznevelési intézmény nyilvántartásból való törléséről értesíti a költségvetési hozzájárulást 
folyósító szervet.
(9) Ha a  másodfokú határozatot a  bíróság előtt megtámadták, a  nevelési-oktatási intézmény a  bíróság jogerős 
ítéletének meghozataláig a nyilvántartásból nem törölhető.”

13. §  Az R. 169. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nevelési-oktatási intézmény kivizsgálja és nyilvántartja a  tanuló- és gyermekbaleseteket, teljesíti az  előírt 
bejelentési kötelezettséget.”

14. §  Az R. 171.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § a  következő (2a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1) Az  általános iskola és a  középfokú iskola a  tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának 
ellensúlyozása céljából képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervez, amelynek keretei között 
a  tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a  tanuló tanulási, 
továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. Mindkét felkészítés alapelve az  oktatás méltányosságának erősítése 
és a tanulók iskolai sikerességének elősegítése, a tanulói előrehaladást támogató korszerű módszerek, a társadalmi-
gazdasági helyzetből eredő hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenység, a  tanulói közösségfejlesztés, 
a  család bevonása és támogatása, valamint az  esélyteremtést hatékonyan támogató intézményfejlesztés és 
módszertani megújulás révén. Az  alapelveknek megfelelő pedagógiai rendszer magában foglalja az  elvárt 
eredmények intézményi szintű meghatározását, célrendszerét és a szükséges beavatkozások tervezését, a  tanulási 
és tanítási folyamatot segítő eszközrendszer keretében egyéni haladási ütemet segítő differenciált és kooperatív 
tanulásszervezést, az  önálló tanulási képesség kialakítását, a  tanulók kreatív tevékenységére épülő foglalkozásait, 
a  tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységeket, a  tanulmányi előrehaladást segítő képességfejlesztő 
programokat, az  átmenetek segítését a  tanulói előrehaladás, valamint az  intézményi, illetve telephelyi szintű 
teljesítmény rendszeres értékelését.
(2) Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a  képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók, 
akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azokkal a  tanulókkal, akik nem vesznek részt 
a képességkibontakoztató felkészítésben. A képességkibontakoztató és az  integrációs felkészítés (a továbbiakban: 
képességkibontakoztató felkészítés) megszervezése nem járhat együtt a  hátrányos és a  halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók elkülönítésével.
(2a) A képességkibontakoztató felkészítés keretében – a tanuló egyedi helyzetéhez igazodva – biztosítja az iskola
a) a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
b) a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítő programot,
c) a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet.”

15. §  Az R. 180. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„180.  § (1) Az  a  tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába 
nem nyert felvételt, tanulmányait az  általános iskola kezdeményezésére a  Híd I. programban folytatja. 
A  Híd  I.  programban szervezett nevelés-oktatás az  egyéni képességekre és szükségletekre épülő differenciált 
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fejlődési utak biztosításával pótolja a  továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvető ismereteket, 
kompetenciákat. A  Híd I. programban szervezett nevelés-oktatás felkészíti a  tanulókat az  egyéni képességeikhez 
igazodó tanulási módszerek elsajátítására, illetve pályaorientációs tevékenység keretében megismerteti a tanulókat 
a  munkaerőpiacra történő belépéshez szükséges ismeretekkel. A  Híd I. program keretében a  tanuló középfokú 
iskolába történő felvételi vizsgát tesz. A program végén a tanulmányi követelmények teljesítéséről a szervező iskola 
tanúsítványt állít ki. A Híd I. programot úgy kell megszervezni, hogy az érintett tanulók számára – igény esetén – 
biztosítható legyen a kollégiumi elhelyezés.
(2) Ha a  tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai 
évfolyamot sikeresen elvégzett, azt a  tanévet követően, amelyben tizenötödik életévét betölti, az  általános 
iskola kezdeményezi felvételét a  Híd II. programba. E  határidő egy évvel meghosszabbítható abban az  esetben, 
ha a  tanuló az  általános iskola első évfolyamán a  tanulmányait a  hetedik életévében kezdte meg, továbbá ha 
a  tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni, mert a  tanuló tartós gyógykezelés alatt állt vagy 
tanulmányait külföldön folytatta. A  Híd II. programban nyújtott nevelés-oktatás tanulásra motivál, fejleszti 
a  jogszabályban meghatározott egyes szakmák sikeres elsajátításához szükséges készségeket, szakmacsoporton 
belüli pályaorientációs feladatokat lát el, részszakképesítés megszerzésére készít fel. A Híd II. program záróvizsgával, 
ennek részeként komplex szakmai vizsgával zárul. A  Híd II. program elvégzéséről a  szervező iskola alapfokú 
végzettséget igazoló tanúsítványt, sikeres komplex szakmai vizsgáról pedig részszakképesítést igazoló szakmai 
bizonyítványt állít ki. A tanuló a Híd II. program keretében elsajátítja azokat az  ismereteket, amelyek a szakképzés 
megkezdéséhez szükségesek, továbbá megszerzi a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és 
gyakorlati tudáselemeket. A tanuló a Híd II. program sikeres befejezése után a szakiskolai szakképzési évfolyamon, 
évfolyamokon készülhet fel a szakmai vizsga letételére.
(3) A  Köznevelési Hídprogramok keretében a  tanulók komplex fejlesztését szolgáló tevékenységek, foglalkozások 
és programok a  délelőtti és délutáni időszakban arányosan elosztva kerülnek megszervezésre. A  Köznevelési 
Hídprogramokban az  érintett tanulók egyéni képességeihez igazodó pedagógiai tevékenységrendszer 
megvalósításában résztvevő pedagógusok illetménypótlékra jogosultak abban az  esetben, ha az  adott tanévben 
a pedagógiai tevékenységükkel érintett tanulóik legalább hetven százaléka eredményes középfokú írásbeli felvételi 
vizsgát tesz, vagy Híd II. program esetében a második évfolyamba lépett.
(4) A Köznevelési Hídprogramok keretein belül szervezhető olyan osztály is, amely az Országos Képzési Jegyzékről 
szóló kormányrendeletben meghatározott szakképesítések körében folytatott szakiskolai képzés megkezdésére 
készíti fel azokat a  tanulókat, akik általános iskolai tanulmányaikat a  tankötelezettségük végéig nem tudták 
teljesíteni és hat általános iskolai évfolyamnál kevesebbet fejeztek be sikeresen.
(5) A  Központ a  Köznevelési Hídprogramokat a  következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy 
intézményeket az érintett tanévet megelőző március 31-éig jelöli ki, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.
(6) A Központ az alábbi szempontok figyelembevételével jelöli ki az intézményeket:
a) a középfokú iskola elsősorban az Nkt. 20. §-ában foglalt többcélú intézményként, összetett iskolaként, egységes 
iskolaként vagy közös igazgatású köznevelési intézményként működik,
b) Híd I. program esetén érettségi vizsgára felkészítő nevelés-oktatást folytat,
c) Híd II. program esetén van szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakképzési évfolyama, vagy felnőttoktatást 
szervez.
(7) Ha a  tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az  általános iskola tájékoztatást ad a  Híd I. és 
Híd  II.  programokról a  szülőnek, és értesítést küld a  tanulóról a  tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnak annak érdekében, hogy a  tankötelezettség teljesítését 
figyelemmel tudja kísérni. Az  általános iskola a  Híd I. programba bekapcsolódni kívánó tanulóról értesítést küld 
a  Központnak. Ha a  Híd I. programot a  tanköteles tanuló nem kezdi meg, arról a  Központ értesíti az  általános 
szabálysértési hatóságot.”

16. §  Az R. 78. alcíme a következő 191/A. §-sal egészül ki:
„191/A.  § (1) Az  oktatásért felelős miniszter, a  sportpolitikáért felelős miniszter programok kiadásával, pályázatok 
kiírásával, pedagógus-továbbképzés biztosításával segítheti a mindennapos testnevelés feladatainak végrehajtását, 
a sportiskolák megalakulását és működését.
(2) Az oktatásért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter közös programok kiadásával, pályázatok 
kiírásával segíti a  környezeti nevelés, oktatás feladatainak végrehajtását és az  Erdei Iskola Program, Erdei Óvoda 
Program, Zöld Óvoda Program, Ökoiskola Program megvalósulását.
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(3) Az  oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával 
segíti az iskolai könyvtárak és a közgyűjtemények nevelési-oktatási feladatainak végrehajtását.
(4) Az  oktatásért felelős miniszter, a  honvédelemért felelős miniszter közös programok kiadásával, pályázatok 
kiírásával, pedagógus-továbbképzés biztosításával segíti a  nevelési-oktatási intézményekben folyó honvédelmi 
nevelési feladatok végrehajtását.
(5) Az  oktatásért felelős miniszter, a  földművelésügyi miniszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával, 
pedagógus-továbbképzés biztosításával segíti a  nevelési-oktatási intézményekben folyó mezőgazdasági, 
agrárszakképzési feladatok végrehajtását.”

17. §  Az R.
a) 51.  § (6)  bekezdés a)  pontjában az  „a közoktatási törvény 24.  § (3)  bekezdése” szövegrész helyébe 

az „az Nkt. 8. § (2) bekezdése”,
b) XVI. FEJEZET címében az  „A NEM ÁLLAMI, NEM TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI” szövegrész helyébe 

az „AZ EGYHÁZI, MAGÁN ÉS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI”,
c) 60. alcím címében az „A működési engedély” szövegrész helyébe az „A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos és 

a működési engedély”,
d) 158. § (1) bekezdésében az „a nem állami, nem települési önkormányzati” szövegrész helyébe az „az egyházi, 

magán és nemzetiségi önkormányzati”,
e) 62. alcímében az „A nem állami, nem települési önkormányzati” szövegrész helyébe az „Az egyházi, magán és 

nemzetiségi önkormányzati”,
f ) 160. §-ában az „egyházi és más nem állami, nem települési önkormányzati” szövegrész helyébe az „egyházi, 

magán és nemzetiségi önkormányzati”,
g) 169. § (8) bekezdésében az „a nem állami, nem települési önkormányzati” szövegrész helyébe az „az egyházi, 

magán és nemzetiségi önkormányzati”
szöveg lép.

18. §  Hatályát veszti az R. 77. § (3) és (4) bekezdése.

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 17. § a) pontja 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

A földművelésügyi miniszter 32/2015. (VI. 19.) FM rendelete
a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok 
felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 28.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
megállapított feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1.  melléklet XLIV. A  Nemzeti 
Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. A  Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások címébe 
sorolt központi kezelésű előirányzatok, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.  
(XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új központi kezelésű 
kiadási előirányzatok felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.
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2. §  Az e  rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e  rendelet hatálybalépését 
megelőzően tett kötelezettségvállalások az  adott előirányzat tekintetében az  1.  melléklet M oszlopában kijelölt 
kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak minősülnek.

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 32/2015. (VI. 19.) FM rendelethez

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve  

  A B C D  E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jogcím- 
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben 
részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete 

2   A Nemzeti Földalappal kapcsolatos 
kiadások           

3     Felhalmozási jellegű kiadások           
4       Ingatlan vásárlás           

5 278323      Termőföld vásárlás 

1. Az államnak a Nemzeti Földalapról szóló 
2010. évi LXXXVII. évi törvényben (a 
továbbiakban: Nfatv.) foglalt termőföld 
elővásárlási jogának gyakorlásához kapcsolódó 
kiadások finanszírozása, 
2. az Nfatv. alapján az állam részére ellenérték 
fejében felajánlott termőföldek megvétele 
kiadásainak finanszírozása, 
3. a birtok-összevonási célú termőföldcserék 
államot terhelő értékkülönbözetének 
elszámolása, 
4. a kisajátítással kapcsolatos 
termőföldvásárlások finanszírozása. 

1. szerződés  
2. közigazgatási 
hatósági döntés 
3. bírósági 
döntés 
szerinti jogosult 

- - 

1. tulajdonjog- 
változást 
eredményező okirat 
2. közigazgatási 
hatósági döntés 
3. bírósági döntés 
alapján egy 
összegben vagy 
részletekben 

- - 

Az előirányzat 
kezelője a 
Nemzeti 

Földalapkezelő 
Szervezet (a 

továbbiakban: 
NFA). 

- - 

6     Hasznosítással kapcsolatos folyó 
kiadások    

7 278390 

    

Életjáradék termőföldért 
Az állam által megkötött életjáradéki 
szerződésekben az állam terhére vállalt fizetési 
kötelezettségek kiadásainak finanszírozása.  

életjáradékra 
jogosult - - 

Országos 
Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatósággal 
kötött megállapodás 
alapján részletekben 

- - NFA - - 

8   Ingatlanok fenntartásával járó 
kiadások            

9 296135       Hasznosítási 
kötelezettség kiadásai 

Az állam tulajdonában és az NFA tulajdonosi 
joggyakorlásában lévő ingatlan vagyonelemek 
hasznosításával kapcsolatos kifizetések 
biztosítása. 
 

a szolgáltatás 
teljesítését végző 
szerződéses 
partner 
 

- - 
megbízási szerződés 
alapján 
teljesítésarányosan 

- - NFA - - 

10 296146 

    

Egyéb vagyonkezelési kiadások 

Az NFA tulajdonosi joggyakorlásához 
kapcsolódó és más előirányzati jogcímhez nem 
kapcsolható kifizetések biztosítása, így 
különösen: 
1. a vagyonnyilvántartás és gazdálkodás 
szükségleteit kielégítő digitális térképi állomány 
időszakos frissítése kiadásainak finanszírozása,  
2. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek 
különböző rekultivációs, művelési ág 
helyreállítási munkálatainak finanszírozása, 
3. az illegálisan lerakott hulladékok elszállítása 
kiadásainak finanszírozása, 
4. az NFA elődei által kiadott tulajdonosi 
hozzájárulások alapján megvalósított 
értéknövelő beruházások lejáró haszonbérleti 

1. a szolgáltatás 
teljesítését végző 
szerződéses 
partner 
2. közigazgatási 
hatóság 
3. helyi 
önkormányzat 
4. Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal  

- - 

1. szerződés alapján 
teljesítésarányosan 
2. közigazgatási 
hatóság döntése 
alapján egy 
összegben 

- - NFA - - 
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XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve  

  A B C D  E F G H I J K L M N O 
szerződés miatti elszámolása költségeinek 
finanszírozása, 
5. a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyonhoz 
kapcsolódó különféle hatósági határozatok 
alapján fizetendő kiadások finanszírozása,  
6. a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 
után fizetendő általános forgalmi adó 
megfizetése. 
 

11     A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai    

12 296168 

    

Tanácsadók, értékbecslők és 
jogi képviselők díja 

Azon kifizetések finanszírozása, melyek az 
NFA tulajdonosi joggyakorlási tevékenysége 
során az egyes ügyletek előkészítésére, 
lebonyolítására irányulnak, és azok a rábízott 
vagyon egyes meghatározott vagyonelemeihez, 
vagyonelem-csoportjaihoz köthetők, így 
különösen, de nem kizárólagosan: 
1. az NFA által foglalkoztatott tanácsadók, 
szakértők, jogi képviselők megbízási díjai,  
2. a vagyonértékelések, értékbecslések kiadásai. 

a szolgáltatás 
teljesítését végző 
szerződéses 
partner 

- - 
megbízási szerződés 
alapján 
teljesítésarányosan 

- - NFA - - 

13 296179 

    

Eljárási költségek, díjak 
Az NFA-t terhelő perviteli, illetve egyéb 
kapcsolódó szakértői eljárások díjainak 
finanszírozása. 

1. közigazgatási 
hatóság 
2. bíróság 
3. pernyertes 
ellenérdekű felek 

- - 

1. közigazgatási 
hatóság döntése 
2. bíróság döntése  
3. jogszabály  
alapján egy 
összegben vagy 
részletekben 

- - NFA - - 

14 296180 

    

Állami tulajdonú 
ingatlanvagyon felmérés 

A földvagyon auditálásához kötődően felmerülő 
munkák – természetbeni és ingatlan-
nyilvántartási állapot, jogi és hasznosítási 
helyzet felmérése, tanúsítvánnyal való 
dokumentálása – költségeinek finanszírozása, 
így különösen: 
1. az Nfatv.-ben előírt Nemzeti Földalap 
vagyonnyilvántartás fejlesztése,  
2. az érintett földrészletek tanúsítványainak 
feldolgozása, 
3. az adatok vagyon- és szerződés-
nyilvántartással való összevetése, 
4. a termőföld hasznosítási szerződések 
felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása, 
4.1. a földhasználat tárgyát képező földrészletek 
egyeztetése,  
4.2. a kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek 
teljesítésének visszamenőleges ellenőrzése,  
5. az adatok vagyonnyilvántartási rendszerbe 
történő betöltésének ellenőrzése, felülvizsgálata 
és auditálása. 

a szolgáltatás 
teljesítését végző 
szerződéses 
partner 

- - 
megbízási szerződés 
alapján 
teljesítésarányosan 

- - NFA - - 
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XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve  

  A B C D  E F G H I J K L M N O 

15 303557 

    

Állami tulajdonú 
ingatlanvagyon jogi rendezése 

1. Az ismert, illetve a felmérés következtében 
feltárt jogilag rendezetlen állami tulajdonban 
lévő földrészletek jogi rendezése, a jogszerűtlen, 
illetve a valóságnak nem megfelelő állapotok 
tisztázása és rendezése az érintett földrészletek 
minél teljesebb körű, birtokpolitikai elveknek 
megfelelő hasznosítása érdekében,  
2. az állami fölterületek elbirtoklásának 
megakadályozása, helytelenül hasznosított, 
rendezetlen jogi helyzetű ingatlanok megfelelő 
hasznosításának jogi előkészítése. 

a szolgáltatás 
teljesítését végző 
szerződéses 
partner 

- - 
megbízási szerződés 
alapján 
teljesítésarányosan 

- - NFA - - 

16 334684 

    
Bírósági döntésből eredő 
kiadások 

A Nemzeti Földalapot érintő peres ügyek 
várható bírósági elmarasztalásai kiadásainak 
finanszírozása. 

az elismert, jogos 
követeléssel 
rendelkező üzleti 
partner 

- - 
bírósági döntés 
alapján egy 
összegben 

- - NFA - - 

17 296191   Fejezeti tartalék Az év közben felmerülő, előre nem látható 
kiadások finanszírozása. - - - előirányzat-

átcsoportosítással - - - - - 
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A nemzeti fejlesztési miniszter 31/2015. (VI. 19.) NFM rendelete
a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló  
26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (1)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában meghatározott 
feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel és a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. § (1) A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. melléklet 2. pontja 2015. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 31/2015. (VI. 19.) NFM rendelethez

Az R. 2. mellékletének módosítása

 1. Az  R. 2.  melléklet II. NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK fejezet Nem ellenőrzött légterek című táblázata a  következő 
35–36. sorral egészül ki:
„

A B C

35
Nyíregyháza Drop Zone 

10 km sugarú kör a 475856N 
0214100E középpont körül

FL155 (4700 m)/4000’ 
(1200 m) AMSL

(ICAO „G”) Közzétett 
üzemidő szerint

36

LHKV Drop Zone

FL165 (5050 m)/GND
(ICAO „G”) Közzétett 

üzemidő szerint

463100N 0173400E

463100N 0174700E

461800N 0174700E

461800N 0173400E

463100N 0173400E
”

 2. Az  R. 2.  melléklet II. NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK fejezet Nem ellenőrzött légterek című táblázata a  következő 
37. sorral egészül ki:
„

A B C

37

LHMP Drop Zone 
5,556 km (3 NM) sugarú kör 

a 464758N 0194102E középpont körül 
Kecskemét MCTR légtér átfedő részének 

kizárásával

FL145 (4400 m)/GND
(ICAO „G”) Közzétett 

üzemidő szerint

”
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2. melléklet a 31/2015. (VI. 19.) NFM rendelethez

Az R. 3. mellékletének módosítása

Az R. 3. mellékletének Korlátozott légterek című táblázata helyébe a következő táblázat lép:
„

A B C D E

1 Korlátozott légterek

2 Légtér azonosítója Légtér neve/oldalhatárai Felső/alsó határa Korlátozás

3 LHR1

Budapest

3500’ (1050 m) 
AMSL/GND

A légiközlekedési 
hatóság 

engedélyével 
vehető igénybe.

473059N 0185828E

473055N 0190118E

473054N 0190159E

473053N 0190237E

473038N 0190321E

473022N 0190325E

472941N 0190336E

472859N 0190147E

472910N 0190047E

472931N 0185846E

473002N 0185812E

473059N 0185828E

4 LHR1A

Budapest

3500’ (1050 m) 
AMSL/GND

A légiközlekedési 
hatóság 

engedélyével 
vehető igénybe.

473154N 0185620E

473154N 0185756E

473121N 0185756E

473121N 0185620E

473154N 0185620E

5 LHR3
Balatonfűzfő 

2 km sugarú kör 
a 470503N 0180254E középpont körül

7500’ (2300 m) 
AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) 
kisebb sebességű 

légijárművek 
számára.

6 LHR4
Zalaegerszeg 

1 km sugarú kör 
a 464816N 0163720E középpont körül

7500’ (2300 m) 
AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) 
kisebb sebességű 

légijárművek 
számára.

7 LHR5
Répcelak 

2 km sugarú kör 
a 472508N 0170055E középpont körül

7500’ (2300 m) 
AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) 
kisebb sebességű 

légijárművek 
számára.

8 LHR6
Százhalombatta 
2 km sugarú kör 

a 471702N 0185358E középpont körül

7500’ (2300 m) 
AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) 
kisebb sebességű 

légijárművek 
számára.

9 LHR8
Kazincbarcika 

2,5 km sugarú kör 
a 481429N 0203956E középpont körül

3500’ (1050 m) 
AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) 
kisebb sebességű 

légijárművek 
számára.
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10 LHR9
Tiszaújváros 

3 km sugarú kör 
a 475413N 0210134E középpont körül

7500’ (2300 m) 
AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) 
kisebb sebességű 

légijárművek 
számára.

11 LHR10
Hajdúszoboszló 
5 km sugarú kör 

a 473154N 0212253E középpont körül

7500’ (2300 m) 
AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) 
kisebb sebességű 

légijárművek 
számára.

12 LHR11
Tiszavasvári 

1,5 km sugarú kör 
a 475703N 0212153E középpont körül

7500’ (2300 m) 
AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) 
kisebb sebességű 

légijárművek 
számára.

13 LHR12
Sajóbábony 

1,5 km sugarú kör 
a 481003N 0204253E középpont körül

7500’ (2300 m) 
AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) 
kisebb sebességű 

légijárművek 
számára.

14 LHR14
Algyő 

3 km sugarú kör 
a 461904N 0201246E középpont körül

7500’ (2300 m) 
AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) 
kisebb sebességű 

légijárművek 
számára.

15 LHR15
Dunaújváros 

2 km sugarú kör 
a 465703N 0185554E középpont körül

7500’ (2300 m) 
AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) 
kisebb sebességű 

légijárművek 
számára.

16 LHR16
Szolnok–Tószeg 
2 km sugarú kör 

a 470804N 0200753E középpont körül

7500’ (2300 m) 
AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) 
kisebb sebességű 

légijárművek 
számára.

17 LHR22
Pét 

2 km sugarú kör  
471003N 0180824E középpont körül

7500’ (2300 m) 
AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) 
kisebb sebességű 

légijárművek 
számára.

18 LHR29
Nyírtelek 

2,5 km sugarú kör 
a 480150N 0213827E középpont körül

2500’ (750 m) 
AMSL/GND

Polgári 
légijárművek 

számára.

19 LHR30
Hajdúsámson 

2 km sugarú kör 
a 473846N 0214451E középpont körül

2500’ (750 m) 
AMSL/GND

Polgári 
légijárművek 

számára.

20 LHR31
Heves–Alatka 

2 km sugarú kör 
a 474000N 0201629E középpont körül

2500’ (750 m) 
AMSL/GND

Polgári 
légijárművek 

számára.

21 LHR32
Vác–Derecskedűlő 

2 km sugarú kör 
a 474444N 0190831E középpont körül

2500’ (750 m) 
AMSL/GND

Polgári 
légijárművek 

számára.

22 LHR33
Hetényegyháza 
2 km sugarú kör 

a 465554N 0193555E középpont körül

2500’ (750 m) 
AMSL/GND

Polgári 
légijárművek 

számára.
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23 LHR34

Táborfalva

3000’ (900 m) 
AMSL/GND

Polgári 
légijárművek 

számára.

470627N 0192534E

470317N 0192426E

470233N 0192733E

470548N 0192848E

470627N 0192534E

24 LHR35
Pusztavacs 

2,5 km sugarú kör 
a 470957N 0192806E középpont körül

2500’ (750 m) 
AMSL/GND

Polgári 
légijárművek 

számára.

25 LHR36
Pusztaederics 

2,5 km sugarú kör 
a 463925N 0164740E középpont körül

7500’ (2300 m) 
AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) 
kisebb sebességű 

légijárművek 
számára.

26 LHR37
Zsana 

2,5 km sugarú kör 
a 462525N 0194200E középpont körül

7500’ (2300 m) 
AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) 
kisebb sebességű 

légijárművek 
számára.

27 LHR38
Kardoskút 

4,5 km sugarú kör 
a 462854N 0204423E középpont körül

7500’ (2300 m) 
AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) 
kisebb sebességű 

légijárművek 
számára.

”

A nemzeti fejlesztési miniszter 32/2015. (VI. 19.) NFM rendelete
az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet módosításáról

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet 2.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 32/2015. (VI. 19.) NFM rendelethez

Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet 
2. melléklete módosítása

Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet 2. melléklet 3.1. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. Futó- és hordmű
A metró járműveknél alkalmazható kerékpárok
– monoblokk kerékpár;
– abroncsos kerékpár;
– rugalmas betéttel szerelt abroncsos kerékpár.
A rugalmas betéttel ellátott kerékpár esetén az  abroncs axiális irányban csak olyan mértékben mozdulhat el 
rugalmasan, hogy a  jármű vágányon történő vezetését ne veszélyeztesse. Az  axiális elmozdulás nem lehet 
több ±1 mm-nél. Az  ilyen típusú kerekeknek tuskós fékezése csak akkor engedhető meg, ha az  előforduló 
legkedvezőtlenebb üzemi viszonyok mellett történő tuskós fékezés során fellépő igénybevételeket károsodás nélkül 
elviselik.
A kerék futófelülete olyan legyen, hogy az  megfeleljen az  üzemeltető által meghatározott és az  engedélyező 
hatóság által jóváhagyott kerékprofilnak.
Az üzemeltető által meghatározott kerékprofil rajzának legalább az alábbi fő méreteket kell tartalmaznia:
– kerék átmérője;
– kerék futófelületének alakja és méretei;
– nyomkarima alakja és méretei.
Rugalmas betéttel szerelt kerekekben a  kerékabroncsot és a  kerékvázat megfelelő keresztmetszetű és kialakítású 
hajlékony villamos vezetővel kell összekötni.
A metró járművek áram-visszavezetését úgy kell kialakítani, hogy a csapágyazás és a rugózat az áramvezetésben ne 
vegyen részt.
A jármű rugózásának biztosítania kell a  menetközben fellépő dinamikus erők felvételét maradandó alakváltozás 
nélkül. A  rugózásnak olyan kialakításúnak kell lennie, amely biztonságos és megfelelő utazási komfortot biztosít. 
A rugózás megfelelő csillapítása külső lengéscsillapító alkalmazásával is megoldható.
A futó- és a  hordmű kialakításának a  megengedett legnagyobb pályahibák mellett is megfelelő futásjóságot kell 
biztosítania.
A futásjósági mérőszám akkor megfelelő, ha annak Sperling szerinti értéke legfeljebb wzegs= 2,5.
A rugórendszernek terheléstől függetlenül biztosítania kell a  jármű állandó padlómagasságát, kivéve az  OVSZ II. 
hatálybalépésekor érvényes engedéllyel rendelkező, meglévő járművek átépítése vagy korszerűsítése esetén.
A futóműnek, rendkívüli kocsi emelések alkalmával, kocsiszekrénnyel együtt kell emelhetőnek lennie.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1402/2015. (VI. 19.) Korm. határozata
Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiájának elfogadásáról,  
és a végrehajtásával összefüggő feladatokról

A Kormány
 1. elfogadja Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiáját, és elrendeli a  stratégia 

közzétételét a kormányzati portálon,
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő azonnal

 2. felhívja a  feladatkörükben érintett minisztereket, hogy a  szakpolitikai stratégiai dokumentumok kidolgozása és 
a jogalkotási tevékenység során vegyék figyelembe a stratégiában meghatározott célokat és feladatokat.

Felelős: földművelésügyi miniszter
 feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1403/2015. (VI. 19.) Korm. határozata
az „M4 autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)” című projekttel, valamint Szolnok megyei 
jogú város gyorsforgalmi kapcsolatának megteremtésével kapcsolatos egyes kérdésekről

A Kormány
 1.  felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő 

Részvénytársaság (a  továbbiakban: NIF Zrt.) útján gondoskodjon – a  költségvetési kockázatok és kiadások 
csökkentésére, valamint a szükséges élet- és vagyonvédelemre figyelemmel – az „M4 autópálya Abony–Fegyvernek 
új Tisza-híddal (kivitelezés)” című projekt (a  továbbiakban: projekt) keretében megépült műtárgy állag- és 
vagyonvédelméről, továbbá tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  projekt lezárását 
követően két éven belül kerüljön megindításra:
a) az Abony–Törökszentmiklós (Szolnok északi elkerülő) szakaszon, az  eddigi, a  projekt szerinti nyomvonalon, 

az  útszakasz kivitelezése a  műszaki tartalom csökkentésével, 2x2 sávos gyorsforgalmi út kiépítésével, és új 
Tisza-híd megépítésével,

b) a Törökszentmiklós–Fegyvernek szakaszon indokolt esetben a nyomvonal felülvizsgálata mellett, az útszakasz 
kivitelezése a műszaki tartalom csökkentésével, 2x2 sávos gyorsforgalmi út kiépítésével;
Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  azonnal

 2.  egyetért Szolnok megyei jogú város gyorsforgalmi úthálózatba történő bekapcsolásával, az  M4 gyorsforgalmi út  
M0 és Abony közötti 2x2 sávos kiépítésével;

 3.  elrendeli az 1. és a 2. pontban foglalt fejlesztésekre vonatkozó közbeszerzési stratégia kidolgozását a NIF Zrt. útján.
Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1404/2015. (VI. 19.) Korm. határozata
a kormányzati integráció érdekében fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
–  a  kormányzati integrációval összefüggésben, a  családtámogatási, szociális támogatási és lakáscélú állami támogatásokkal 
kapcsolatos feladatok hatékony ellátása érdekében − elrendeli az 1. melléklet szerint

a) 2 727 675 ezer forint tartós átcsoportosítását a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 
8.  Magyar Államkincstár cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei 
kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

b) 122 813 ezer forint tartós átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 
8. Magyar Államkincstár cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 
fejezet, 35. Garancia és hozzájárulás a  társadalombiztosítási ellátásokhoz cím, 1. Nyugdíjbiztosítási Alap 
támogatása alcím, 8. A kormányzati integráció érdekében történő pénzeszköz-átadás jogcímcsoport javára.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1404/2015. (VI. 19.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap

Ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K1 Személyi juttatások 1 507 123 746 340

K2 431 967 212 516
K3 Dologi kiadások 788 585 262 860

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
237287 8 Magyar Államkincstár

K1 Személyi juttatások -1 552 914 -767 719

K2 -444 941 -218 533
K3 Dologi kiadások -852 633 -284 209

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
35 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
353828 8 A kormányzati integráció érdekében történő pénzeszköz-átadás

K5 Egyéb működési célú kiadások 122 813 48 745
LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap

5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek
219404 1 Központi hivatali szerv

K1 Személyi juttatások 45 791 21 379
K2 12 974 6 017
K3 Dologi kiadások 64 048 21 349

Ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap

5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek
219404 1 Központi hivatali szerv

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 813 48 745

Ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 2 727 675 1 221 716
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

237287 8 Magyar Államkincstár -2 850 488 -1 270 461

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 789 fő
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 15 fő

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos 2 850 488 1 425 244            1 425 244             
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal  
Nemzetgazdasági Minisztérium
 Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

1 példány

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó

  j
és szociális hozzájárulási adó

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó



8178 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 85. szám 

A Kormány 1405/2015. (VI. 19.) Korm. határozata
a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és a céltartalékokból történő 
előirányzat-átcsoportosításról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet címrendjének 
a  8. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 1. Tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos kiadások alcím, 1. A  Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. tőkeemelés és pótbefizetés 
jogcímcsoporttal történő kiegészítését;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) 152.  §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetnél 
keletkezett 372 853 ezer forint, a  XIX. Uniós Fejlesztések fejezetnél keletkezett 2  202 059 ezer forint, a   
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 43  973 ezer forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt költségvetési maradvány felhasználását;

c) az Ávr. 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi az  I. Országgyűlés fejezet 1. Országgyűlés 
Hivatala címnél keletkezett 966  691 ezer forint, a  XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett  
60 000 ezer forint, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 544 300 ezer forint 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 2015. június 30-át követő felhasználását;

d) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli 
el;

e) az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetnél 
keletkezett 103 559 ezer forint, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 1 913 310 ezer forint 
kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem 
terhelt költségvetési maradvány felhasználását;
Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

f ) az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 4. § (1) bekezdése szerinti céltartaléknak 
a  központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából 206  592  ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 
alcím terhére, a  XX. emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 14.  Országos Mentőszolgálat cím javára, 
a 2. melléklet szerint.
Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1405/2015. (VI. 19.) Korm. határozathoz

1. melléklet a …./2015. (….) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Címnév Alcímnév 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
   Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

XI. Miniszterelnökség
12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 906 600
XII. Földművelésügyi Minisztérium

20
7

1
K5 Egyéb működési célú kiadások -372 853

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

40 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -497 900

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
8 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. tőkeemelés és pótbefizetés 

K6 Beruházások 1 668 312
XIX. Uniós Fejlesztések

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek

2 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek
22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -92 050
28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -145 878
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Közreműködői intézményrendszer támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -291 698

8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 672 433

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
22 Óvodai férőhelybővítés pályázat

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 497 900

A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

Uniós programok árfolyam-különbözete
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2. melléklet az 1405/2015. (VI. 19.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

002994 14 Országos Mentőszolgálat
K1 Személyi juttatások 162 671
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 921

XI. Miniszterelnökség
34 Céltartalékok

329928 1 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja
K5 Egyéb működési célú kiadások -206 592

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
ezer forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

002994 14 Országos Mentőszolgálat 206 592

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 206 592 206 592
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
Államháztartási 
egyedi azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító
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A Kormány 1406/2015. (VI. 19.) Korm. határozata
a Budai Vigadó felújítása érdekében szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a Budai Vigadó felújításával;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 

a  Budai Vigadó felújítása érdekében 2015. évben szükséges 298,9 millió forint biztosításáról a  Magyarország  
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. július 31.

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak a Budai Vigadó 
felújításához szükséges 2016. évi 2478,5 millió forint, 2017. évi 1709,3 millió forint és 2018. évi 1066,5 millió forint 
biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2016–2018. évi központi költségvetések tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1407/2015. (VI. 19.) Korm. határozata
az egyes kiemelt kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység 
keretében felmerülő aktuális feladatokról

A Kormány az  egyes kiemelt kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység elindításáról 
dönt.
A Kormány ennek érdekében, a  kormányzati lakossági tájékoztató levelek küldésével kapcsolatos feladatokról szóló 
1848/2014. (XII. 30.) Korm. határozatra figyelemmel felhívja
 1. a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  2.  pont szerinti feladatok ellátásához szükséges forrásokat 

az  érintett minisztériumnál biztosítsa, valamint a  küldemények címzettek részére való megküldésével kapcsolatos 
feladatok ellátásáról a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjon;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 2. az  igazságügyi minisztert a  tájékoztató kiadványok előállításával kapcsolatos feladatok Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) bevonásával történő ellátására.

Felelős: igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1408/2015. (VI. 19.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján 37,5 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 7. Állami 
többletfeladatok jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. szeptember 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1408/2015. (VI. 19.) Korm. határozathoz

	  

1. melléklet a        /2015. (       ) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII.

20
38

280845 7
K5 37,5

XI.
297102 32

K5 Egyéb működési célú kiadások -37,5

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Millió forintban, egy tizedessel

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII.

20
38

280845 7
37,5

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 37,5 37,5
Nemzetgazdasági Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

2 példány
1 példány

Állami többletfeladatok

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Egyéb feladatok

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Állami többletfeladatok
Egyéb feladatok

Egyéb működési célú kiadások
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A Kormány 1409/2015. (VI. 19.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti 
hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás szövegének végleges 
megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Horvát Köztársaság Kormánya között a  közös államhatáron lévő közúti 

hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) 
bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a  nemzeti fejlesztési minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 
szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. jóváhagyja a  Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a  Megállapodás 
szövegének végleges megállapítását követően annak a  Magyar Közlönyben a  Kormány rendeleteként történő 
kihirdetését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.


	A Kormány 152/2015. (VI. 19.) Korm. rendelete
	az Európai Unió tagállamainak az elektronikus azonosítás területén történő együttműködésével kapcsolatos rendelkezésekről

	A Kormány 153/2015. (VI. 19.) Korm. rendelete
	a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelete
	a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 30/2015. (VI. 19.) MvM rendelete
	egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről

	A belügyminiszter 39/2015. (VI. 19.) BM rendelete
	a polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet, továbbá a polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályá

	Az emberi erőforrások minisztere 32/2015. (VI. 19.) EMMI rendelete
	a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

	A földművelésügyi miniszter 32/2015. (VI. 19.) FM rendelete
	a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 31/2015. (VI. 19.) NFM rendelete
	a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 
26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 32/2015. (VI. 19.) NFM rendelete
	az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet módosításáról

	A Kormány 1402/2015. (VI. 19.) Korm. határozata
	Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiájának elfogadásáról, 
és a végrehajtásával összefüggő feladatokról

	A Kormány 1403/2015. (VI. 19.) Korm. határozata
	az „M4 autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)” című projekttel, valamint Szolnok megyei jogú város gyorsforgalmi kapcsolatának megteremtésével kapcsolatos egyes kérdésekről

	A Kormány 1404/2015. (VI. 19.) Korm. határozata
	a kormányzati integráció érdekében fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1405/2015. (VI. 19.) Korm. határozata
	a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és a céltartalékokból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1406/2015. (VI. 19.) Korm. határozata
	a Budai Vigadó felújítása érdekében szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1407/2015. (VI. 19.) Korm. határozata
	az egyes kiemelt kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység keretében felmerülő aktuális feladatokról

	A Kormány 1408/2015. (VI. 19.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1409/2015. (VI. 19.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról


		2015-06-19T16:32:53+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




