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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2022. (V. 31.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:

1. §  A jegybanki alapkamat mértéke 5,90%.

2. § (1) Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 13/2022. (IV. 26.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 17/2022. (V. 31.) BM rendelete
az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány 
rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai 
szabályairól; a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá 
a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól szóló 12/2016. (V. 4.) BM rendelet módosításáról

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott 
ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 
96.  § (1a)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  arcképmás, az  ujj- és tenyérnyomat, valamint a  DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány 
rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; 
a  DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá a  nyilvántartás technikai 
vezetésének részletes szabályairól szóló 12/2016. (V. 4.) BM rendelet [a továbbiakban: 12/2016. (V. 4.) BM rendelet] 
2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  nyomozást végző nyomozó hatóság a  fogvatartásban lévő terhelt arcképmás-rögzítéséről – a  terhelthez 
kapcsolódó arcképmáskísérő adatlap megküldésével és a kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési címéről 
való tájékoztatással – a terhelt fogvatartását végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet erre kijelölt és az arcképmás 
rögzítéséről oktatásban részesült tagja útján is gondoskodhat.”

 (2) A 12/2016. (V. 4.) BM rendelet 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1a)  bekezdésben meghatározott esetben a  büntetés-végrehajtási intézet a  terhelt arcképmását és 
az  arcképmáskísérő adatlapot legkésőbb a  megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül – elkülönítés 
esetén annak lejártát követően haladéktalanul – megküldi a  nyomozást végző nyomozó hatóság elektronikus 
levelezési címére, valamint az aláírt arcképmáskísérő adatlapot eredetben is továbbítja.”

2. §  A 12/2016. (V. 4.) BM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Ha a nyomozást az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) 
végzi,
a) az ujj- és tenyérnyomat és a DNS-minta rögzítését a rendőrségnél alkalmazott bűnügyi technikus,
b) az ujj- és tenyérnyomat-vételt és a DNS-mintavételt a gyanúsítottal szemben nyomozást végző nyomozó hatóság 
erre kijelölt és mintavételről oktatásban részesült tagja
hajtja végre.
(2) A  nyomozást végző nyomozó hatóság a  fogvatartásban lévő terhelt ujj- és tenyérnyomat és a  DNS-minta 
rögzítéséről a  terhelthez kapcsolódó, belső azonosító kóddal ellátott ujjnyomat-lap és tenyérnyomat-lap két-két 
példányának, illetve a  kitöltött DNS-mintavételi lap és DNS-mintavételi egységcsomag megküldésével a  terhelt 
fogvatartását végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet erre kijelölt és a  mintavételről oktatásban részesült tagja 
útján is gondoskodhat.”

3. §  A 12/2016. (V. 4.) BM rendelet 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a büntetés-végrehajtási intézet a nyomozást végző nyomozó 
hatóság részére legkésőbb a  megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül – elkülönítés esetén annak 
lejártát követően haladéktalanul – megküldi a  terhelthez kapcsolódó ujjnyomat-lapot, tenyérnyomat-lapot, 
illetve DNS-mintát és – a mintavételt foganatosító személy által aláírt és a mintavétel helye tekintetében kitöltött 
mintavételi jegyzőkönyvvel együtt – a DNS-mintavételi egységcsomagot.”
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

4. §  A 12/2016. (V. 4.) BM rendelet 5. § (6) bekezdésében a „3. §-ban” szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

5. §  Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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