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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelete
a Terrorelhárítási Központról

A Kormány
az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva,
a Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1) bekezdés b), c) és g) pontjában, valamint a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény 342.  § (1) bekezdés a)–d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1.  § (1) A Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: Központ) az ország egész területére kiterjedõ illetékességgel rendelkezõ,
a rendészetért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt mûködõ költségvetési szerv.

(2) A Központ tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan
mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

2.  § (1) A Központot a fõigazgató vezeti. A fõigazgatót a miniszter javaslata alapján a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.
(2) A fõigazgatót a fõigazgató-helyettes általános hatáskörrel helyettesíti.

3.  § A miniszter:
a) a kinevezés és a felmentés kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat a fõigazgató felett,
b) kinevezi és felmenti a fõigazgató helyettesét.

4.  § A fõigazgató:
a) vezeti a Központot,
b) felelõs a Központ feladatainak eredményes ellátásáért, mûködésének törvényességéért,
c) felelõs a Központ önálló költségvetési gazdálkodásáért, a könyvvezetési és beszámolási kötelezettség

teljesítéséért,
d) a kinevezés és felmentés kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat a fõigazgató-helyettes felett,
e) a személyi állomány tekintetében – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – gyakorolja a munkáltatói

jogokat,
f) gondoskodik a Központ szervezeti és mûködési szabályzatának elkészítésérõl,
g) gondoskodik a munkaköri leírások, az adatvédelmi, a biztonsági, valamint az iratkezelési szabályzatok

elkészítésérõl,
h) felelõs a Központ által kezelt adatok védelméért.

5.  § A Központ személyi állománya
a) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény alapján

berendelt hivatásos szolgálati viszonyban állókból és
b) ügyviteli, gazdasági és egyéb feladatokat ellátó közalkalmazottakból
áll.
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6.  § A Központ
a) végrehajtja a terrorcselekmény, a légijármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra

alkalmas jármû hatalomba kerítése és az emberrablás bûncselekmények felderítését és megszakítását, valamint
a nyomozó hatóságok, az ügyészség, továbbá a rendvédelmi szervek felkérésére a bûncselekmény elkövetésével
gyanúsítható fegyveres vagy felfegyverkezett személyek elfogását, az egyéb személy elleni erõszakos
bûncselekmények megszakítását, az ön- vagy közveszélyes állapotban lévõ személyek elfogását,

b) elemzi és értékeli a Magyar Köztársaság terrorfenyegetettségének helyzetét,
c) szervezi és koordinálja a terrorcselekmények megelõzését és elhárítását végzõ szervek tevékenységét,
d) részt vesz a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti program kidolgozásában, a veszélyeztetettség

értékelésében és biztonsági intézkedési tervek kidolgozásában,
e) végzi a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmérõl  szóló kormányrendeletben meghatározottak

szerint a köztársasági elnök és a miniszterelnök védelmét, ennek keretében
ea) személy-, valamint létesítményvédelmi feladatainak ellátása során irányítja a feladatok elõkészítését és

végrehajtását, valamint végzi a személy- és létesítményvédelmi feladatkörben felmerülõ tûzszerészeti
feladatokat, a robbantással fenyegetett helyszínek átvizsgálását,

eb) végzi a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából jelentõs – a köztársasági elnök és a miniszterelnök
részvételével megtartott – rendezvények biztosításához kapcsolódó feladatok elõkészítését,

ec) együttmûködik a személy- és létesítményvédelmi feladatok biztosításban érdekelt és a biztosítás
végrehajtásában közvetlenül érintett hazai, valamint külföldi szervekkel és szervezetekkel,

ed) nemzeti kapcsolattartó szervként – a Köztársasági Õrezredet érintõ feladat esetén a Köztársasági Õrezred
bevonásával – ellátja a közéleti személyiségek védelmére szolgáló Európai Hálózat tevékenységével
kapcsolatos feladatokat,

f) személyvédelmi feladatai körében együttmûködik a Rendõrség személyvédelmi feladatokat ellátó szerveivel,
ennek végrehajtása során szakmailag koordinálja és irányítja az ezzel kapcsolatos feladatok elõkészítését és
végrehajtását,

g) felkérésre végrehajthatja a kiadatási és átadási letartóztatásban lévõ személyek államhatárig vagy külföldrõl
Magyarországra történõ kísérésével, valamint az elítélt személyek Magyarországon keresztül történõ
átszállításával kapcsolatos rendvédelmi feladatokat,

h) a belföldi vagy nemzetközi vonatkozású terrorcselekmény bûncselekmények és az azokhoz kapcsolódó más
bûncselekmények vonatkozásában az igazságügyi együttmûködés keretében kapcsolatot tart más államok
terrorellenes szerveivel,

i) a miniszter kijelölése esetén képviseli a Magyar Köztársaságot a terrorizmussal kapcsolatos nemzetközi
fórumokon, egyeztetéseken,

j) a nemzetközi kötelezettségek végrehajtása érdekében együttmûködik a külügyminiszterrel, ennek keretében
koordinálja az e kötelezettségvállalásokból eredõ gyakorlati feladatok teljesítését, különösen a magyarországi
helyszínû elfogó gyakorlatok megszervezését.

7.  § A Központ külön törvény, az Európai Unió kötelezõ jogi aktusa vagy nemzetközi szerzõdés alapján együttmûködik
a külföldi és a nemzetközi, terrorelhárításban érintett rendvédelmi szervekkel, biztonsági szolgálatokkal.

8.  § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmérõl  szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
1.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.  § (1) A Terrorelhárítási Központ megszervezi és végrehajtja a köztársasági elnök és a miniszterelnök állandó
védelmét.
(2) A Köztársasági Õrezred megszervezi és végrehajtja
a) az (1) bekezdésben foglaltak kivételével az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott állandó személyvédelemben
részesülõ állami vezetõk védelmét, valamint az utóbiztosításra jogosultak védelmét,
b) a Magyarországon tartózkodó nemzetközileg védett személy védelmét,
c) az Rtv. 46.  § (6) bekezdése szerint elrendelt ideiglenes védelemben részesített személy védelmét,
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d) a viszonosság alapján – az b) pont szerinti védett személyek körén kívüli – más külföldi személy magyarországi
hivatalos látogatása vagy – a veszélyeztetettségének megfelelõen – magánlátogatása alatti védelmét [az
(1) bekezdésben és az a)–d) pontokban meghatározottak a továbbiakban együtt: védett személy],
e) az 1. melléklet 2. pontjában létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek
(a továbbiakban: kijelölt létesítmény) védelmét.”

9.  § Az R1. 3.  § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(A védelem kiterjed a védett személy)
„f) hivatalos programja során szükséges egészségügyi ellátás biztosítására.”

10.  § Az R1. 8/B.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8/B.  § A védett személy hivatalos programja során a rohamkocsi szintû mentési készenlét biztosításáról
a Terrorelhárítási Központ vagy a Köztársasági Õrezred, akadályoztatásuk, illetve kapacitásukat meghaladó feladat
esetén a Terrorelhárítási Központ vagy a Köztársasági Õrezred felkérésére a Magyar Honvédség Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK) Sürgõsségi Mentõosztálya vagy az Országos
Mentõszolgálat kijelölt egysége gondoskodik.”

11.  § Az R1. 8/E.  § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A védett személy egészségügyi állapotára vonatkozó tájékoztatást – ideértve a közvetlen hozzátartozók részére adott
tájékoztatást is – kizárólag a kezelést irányító vagy végzõ orvos adhat az érintett hozzájárulásával. A védett személy
hozzájárulását – akaratnyilvánításra képtelen állapota esetén – a Köztársasági Õrezred parancsnokának engedélye
pótolja. Egyéb célú tájékoztatás csak a védett személy, vagy a védett személy akaratnyilvánításra képtelen állapota esetén)
„g) az e rendelet alapján utóbiztosításra jogosult esetében – megszûnt tisztségétõl függõen – az a)–b) pontban
meghatározott hivatal.”

12.  § Az R1. 9.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A köztársasági elnök és a miniszterelnök tisztségének megszûnését követõen utóbiztosításra jogosult.”

13.  § (1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

 szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2/A. számú mellékletének „Az IRM, valamint az IRM
irányítása alá tartozó szervek” alcíme és az azt követõ táblázat helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R2. 2/B. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

14.  § A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl  szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) 7.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Köztársasági Õrezred az országos rend õrfõkapitány közvetlen irányítása alatt, országos illetékességgel, önálló
szervként – a köztársasági elnök és a miniszterelnök védelmével összefüggõ feladatok kivételével – ellátja a védett
személyek és a kijelölt létesítmények védelmérõl  szóló kormányrendeletben meghatározott feladatait.”

15.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 11.  §-a és 12.  §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.

16.  § (1) Az R1. 2.  § bevezetõ szövegében „a rend õrség” szövegrész helyébe „a Terrorelhárítási Központ vagy a Köztársasági
Õrezred” szöveg, a 3.  § (4) bekezdésében „a rend õrség” szövegrész helyébe „a Terrorelhárítási Központ vagy
a Köztársasági Õrezred” szöveg, az 5.  § (1) bekezdésében „a Köztársasági Õrezred elsõsorban” szövegrész helyébe
„a Köztársasági Õrezred vagy a Terrorelhárítási Központ elsõsorban” szöveg, az 5.  § (2) bekezdésében „a Köztársasági
Õrezredet terhelik” szövegrész helyébe „a Köztársasági Õrezredet vagy a Terrorelhárítási Központot terhelik” szöveg,
a 7.  §-ában „a Köztársasági Õrezred a vasúttársasággal” szövegrész helyébe „a Köztársasági Õrezred vagy
a Terrorelhárítási Központ a vasúttársasággal” szöveg, a 8.  § (1) bekezdésében „Az 1.  § b) és d) pontjában
meghatározott” szövegrész helyébe „Az 1.  § (2) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott” szöveg, a 8/C.  §
(2) bekezdésének bevezetõ szövegében „a Köztársasági Õrezred” szövegrész helyébe „a Terrorelhárítási Központ vagy
a Köztársasági Õrezred” szöveg, a 13.  § (1) bekezdésében az „alapján az 1.  § b) és d) pontja” szövegrész helyébe
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az „alapján az 1.  § (2) bekezdés b) és d) pontja” szöveg, az R3. 11.  § (2) bekezdés i) pontjában „a Köztársasági Õrezred”
szövegrész helyébe „a Terrorelhárítási Központ vagy a Köztársasági Õrezred” szöveg lép.

(2) Az R1. 8/E.  § (3) bekezdés b) és f) pontjában a „Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség”
szöveg, a 8/C.  § (5) bekezdés b) pontjában „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szövegrész helyébe
„a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár” és a 8/F.  §-ában „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszternek” szövegrész
helyébe „a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárnak” szöveg lép.

17.  § Hatályát veszti
a) az R1. 8/C.  § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) pontjában a „Köztársasági Õrezred által” szöveg, a 8/E.  § (1) bekezdés

bevezetõ szövegében „A védett személy hozzájárulását – akaratnyilvánításra képtelen állapota esetén –
a Köztársasági Õrezred parancsnokának engedélye pótolja.” szövegrész,

b) az R3. 7.  § (2) bekezdés d) pontja és a 9.  § h) pontja.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 1. melléklet 2. pont 7. alpontja helyébe a következõ szöveg lép:
„7. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium központi épülete”

2. Az R1. 1. melléklet 2. pont 9. alpontja helyébe a következõ szöveg lép:
„9. A Belügyminisztérium”

2. melléklet a 232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelethez

Az R2. 2/A. számú melléklet „Az IRM, valamint az IRM irányítása alá tartozó szervek” alcím és az azt követõ táblázat
helyébe a következõ táblázat és rövidítés lép:

[VEZETÕI ALAPMUNKAKÖRÖK]
„A BM, valamint a BM irányítása alá tartozó szervek

Szerv Vezetõi szint Munkakör (beosztás)
Rendfokozati

maximum

Képesítési követelmény

állami iskolai
végzettség

szakképesítés

Minisztériumi fõosztályvezetõi
illetményre

jogosult

fõosztályvezetõ
(BM)

tábornok egyetem szakirányú
felsõfokú

szolgálatvezetõ
(RSZVSZ)

fõigazgató (TEK) egyetem vagy
fõiskolafõigazgató-

helyettes (TEK)
igazgató (TEK) ezredes

titkárságvezetõ
(TEK)

fõosztály-
vezetõ (TEK,

RSZVSZ)
fõosztályvezetõ-

helyettesi
illetményre

jogosult

fõosztályvezetõ-
helyettes

osztályvezetõi
illetményre

jogosult

titkárságvezetõ
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Szerv Vezetõi szint Munkakör (beosztás)
Rendfokozati

maximum

Képesítési követelmény

állami iskolai
végzettség

szakképesítés

osztályvezetõi
illetményre

jogosult

osztályvezetõ alezredes

Központi fõosztályvezetõi
illetményre

jogosult

rektor (RTF)
fõigazgató

(NOPVK)

tábornok egyetem

fõosztályvezetõ-
helyettesi

illetményre
jogosult

rektor-helyettes
(RTF)

igazgató (RTF)
fõtitkár (RTF)

ezredes egyetem vagy
fõiskola

fõosztályvezetõ-
helyettesi

illetményre
jogosult

fõigazgató-
helyettes
(NOPVK),

tanszékvezetõ
(RTF)

osztályvezetõi
illetményre

jogosult

osztályvezetõ
(RTF, NOPVK)

alezredes egyetem vagy
fõiskola

Területi fõosztályvezetõi
illetményre

jogosult

igazgató
(középfokú

oktatási intézet)

ezredes egyetem vagy
fõiskola

fõosztályvezetõ-
helyettesi

illetményre
jogosult

igazgató-
helyettes

(középfokú
oktatási intézet)

alezredes egyetem vagy
fõiskola

osztályvezetõi
illetményre

jogosult

osztályvezetõ
(középfokú

oktatási intézet)

Rövidítések:
BM: Belügyminisztérium
NOPVK: Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ
RSZVSZ: Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
RTF: Rendõrtiszti Fõiskola
TEK: Terrorelhárítási Központ”

3. melléklet a 232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelethez

Az R2. 2/B. számú melléklet helyébe a következõ melléklet lép:

„A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása

Beosztási
kategória

Szerv

BM, NGM, valamint
a BM és az NGM

irányítása alá tartozó
szervek

Rendõrség

Katasztrófa-
védelem
(polgári

védelem, hiv.
áll. tûzoltóság)

Hivatásos
önkormányzati

tûzoltóság

Büntetés-
végrehajtás

Vám- és
Pénzügyõrség

I. BESOROLÁSI OSZTÁLY
VI. Minisztériumi kiemelt

fõreferens
osztályvezetõ-
helyettes (TEK)
belsõ ellenõr

(TEK)
jogtanácsos

(TEK)
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Beosztási
kategória

Szerv

BM, NGM, valamint
a BM és az NGM

irányítása alá tartozó
szervek

Rendõrség

Katasztrófa-
védelem
(polgári

védelem, hiv.
áll. tûzoltóság)

Hivatásos
önkormányzati

tûzoltóság

Büntetés-
végrehajtás

Vám- és
Pénzügyõrség

csoportvezetõ
(TEK)

pszichológus
(TEK)

ügyeletvezetõ
(TEK)

Központi osztályvezetõ-
helyettes

osztály-
vezetõ-

helyettes

osztály-
vezetõ-

helyettes

osztály-
vezetõ-

helyettes

osztály-
vezetõ-

helyettes
alosztályvezetõ alosztály-

vezetõ
alosztály-

vezetõ
alosztály-

vezetõ
kiemelt

fõreferens 
kiemelt

fõreferens
kiemelt

fõreferens
kiemelt

fõreferens
szakcsoport-

vezetõ
fõiskolai tanár,

docens
Területi osztályvezetõ-

helyettes,
alosztályvezetõ,

kiemelt
fõreferens,

szakcsoport-
vezetõ

osztály-
vezetõ-

helyettes,
alosztály-

vezetõ,
kiemelt

fõreferens

osztály-
vezetõ-

helyettes,
alosztály-

vezetõ,
kiemelt

fõreferens

osztály-
vezetõ-

helyettes,
alosztály-

vezetõ,
kiemelt

fõreferens

osztály-
vezetõ-

helyettes,
kiemelt

fõreferens

osztály-
vezetõ-

helyettes,
alosztály-

vezetõ,
kiemelt

fõreferens
Helyi hivatal-

vezetõ,
alosztály-

vezetõ,
kiemelt

fõreferens,
kirendeltség-

vezetõ-
helyettes

osztály-
vezetõ-

helyettes,
alosztály-

vezetõ,
kiemelt

fõreferens

osztály-
vezetõ-

helyettes,
alosztály-

vezetõ,
kiemelt

fõreferens

V. Minisztériumi fõreferens
kiemelt fõelõadó
mentõtiszt (TEK)

kiemelt
biztonsági fõtiszt 

(TEK)
fõmérnök (TEK)

Központi csoportvezetõ,
kiemelt

fõelõadó,
fõiskolai

adjunktus

csoport-
vezetõ,
kiemelt

fõelõadó

csoport-
vezetõ,
kiemelt

fõelõadó

kiemelt
fõelõadó

csoport-
vezetõ,
kiemelt

fõelõadó

Területi csoportvezetõ,
kiemelt fõelõadó

csoport-
vezetõ,
kiemelt

fõelõadó

csoport-
vezetõ,
kiemelt

fõelõadó,
fõiskolai

adjunktus

csoport-
vezetõ,
kiemelt

fõelõadó

csoport-
vezetõ,
kiemelt

fõelõadó

csoport-
vezetõ,
kiemelt

fõelõadó

Helyi csoport-
vezetõ,
kiemelt

fõelõadó

kiemelt
fõelõadó

csoport-
vezetõ,
kiemelt

fõelõadó

csoport-
vezetõ,
kiemelt

fõelõadó
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Beosztási
kategória

Szerv

BM, NGM, valamint
a BM és az NGM

irányítása alá tartozó
szervek

Rendõrség

Katasztrófa-
védelem
(polgári

védelem, hiv.
áll. tûzoltóság)

Hivatásos
önkormányzati

tûzoltóság

Büntetés-
végrehajtás

Vám- és
Pénzügyõrség

IV. Minisztériumi fõelõadó (TEK)
szolgálat-

parancsnok (TEK)
Központi fõelõadó,

fõiskolai
tanársegéd

fõelõadó fõelõadó fõelõadó fõelõadó

Területi fõelõadó fõelõadó fõelõadó fõelõadó fõelõadó fõelõadó
Helyi fõelõadó

technikai
tiszt

fõelõadó fõelõadó fõelõadó

III. Minisztériumi elõadó (TEK)
Központi elõadó elõadó elõadó elõadó elõadó
Területi elõadó elõadó elõadó elõadó elõadó elõadó

Helyi elõadó elõadó elõadó elõadó
II. Központi fogalmazó fogalmazó fogalmazó fogalmazó fogalmazó

Területi fogalmazó fogalmazó fogalmazó fogalmazó fogalmazó fogalmazó
Helyi fogalmazó fogalmazó fogalmazó fogalmazó

I. Központi szerzõdéses
Területi szerzõdéses szerzõdéses

Helyi szerzõdéses szerzõdéses
Pályakezdõ

II. BESOROLÁSI OSZTÁLY
IV. Minisztériumi gépjármûvezetõ

(TEK)
biztonsági

gépjármûvezetõ
(TEK)

referens (TEK)
lakásbiztosító

(TEK)
helyszínbiztosító 

(TEK)
objektumõr

(TEK)
Központi szolgálat-

parancsnok,
szolgálati
csoport-
vezetõ

fõszemlész

Területi szolgálat-
parancsnok

szolgálat-
parancsnok,

szolgálati
csoport-
vezetõ

szolgálat-
vezetõ

szolgálat-
vezetõ

fõfelügyelõ fõszemlész

Helyi szolgálat-
parancsnok,

szolgálati
csoport-
vezetõ,
körzeti

megbízott

szolgálat-
vezetõ, szer-
parancsnok

roham-
parancsnok-

helyettes,
szolgálat-

parancsnok-
helyettes

fõszemlész
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Beosztási
kategória

Szerv

BM, NGM, valamint
a BM és az NGM

irányítása alá tartozó
szervek

Rendõrség

Katasztrófa-
védelem
(polgári

védelem, hiv.
áll. tûzoltóság)

Hivatásos
önkormányzati

tûzoltóság

Büntetés-
végrehajtás

Vám- és
Pénzügyõrség

III. Központi segédelõadó járõrvezetõ,
segéd-
elõadó

segéd-
elõadó

szemlész
segéd-
elõadó

Területi segédelõadó járõrvezetõ,
segéd-
elõadó,
fõhatár-
rendész

segéd-
elõadó

segéd-
elõadó

segéd-
elõadó,

mûvezetõ

szemlész
segéd-
elõadó

Helyi járõrvezetõ,
fõhatár-
rendész

különleges
szerkezelõ

segéd-
elõadó,

szer-
parancsnok,
különleges
szerkezelõ

szemlész

II. Központi gépjármû-
vezetõ

szak-
ügyintézõ

Területi kiképzõ járõr, határ-
rendész

gépjármû-
vezetõ

gépjármû-
vezetõ

felügyelõ szak-
ügyintézõ

Helyi járõr, határ-
rendész

beosztott
tûzoltó

beosztott
tûzoltó

szak-
ügyintézõ

I. Központi szerzõdéses
Területi szerzõdéses szerzõdéses

Helyi szerzõdéses szerzõdéses
Pályakezdõ

Rövidítés:
BM: Belügyminisztérium
NGM: Nemzetgazdasági Minisztérium
TEK: Terrorelhárítási Központ”
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1175/2010. (VIII. 19.) Korm. határozata
a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról,
valamint a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról

A Kormány
1. az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38.  § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 2448,3 millió forint

1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

2. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 54.  § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a 2. mellékletben foglalt átcsoportosítást rendeli el.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

1. melléklet az 1175/2010. (VIII. 19.) Korm. határozathoz

VI. Bíróságok
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külügyminsztérium
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

VI. Bíróságok

031127 1 Bíróságok

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 88,3

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi kiadások 9,9

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

2,6
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Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

16 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –2448,3

XIV. Belügyminisztérium

003737 5 Büntetés-végrehajtás

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 30,0

001580 7 Rendõrség

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi kiadások 236,2

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

63,8

3 Dologi kiadások 600,0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási
kiadások

600,0

001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi kiadások 64,6

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

18,8

3 Dologi kiadások 98,7

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási
kiadások

193,1

XVIII. Külügyminisztérium

004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi kiadások 0,4

3 Dologi kiadások 34,8

004118 2 Külképviseletek igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi kiadások 18,2

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

4,0

3 Dologi kiadások 198,7

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási
kiadások

186,2

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

VI. Bíróságok

031127 1 Bíróságok 88,3

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 12,5

XIV. Belügyminisztérium

003737 5 Büntetés-végrehajtás 30,0

001580 7 Rendõrség 1500,0

001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 375,2

XVIII. Külügyminisztérium

004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 35,2

004118 2 Külképviseletek igazgatása 407,1

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítása +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 2448,3 2448,3
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1175/2010. (VIII. 19.) Korm. határozathoz

I. Országgyûlés
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

I. Országgyûlés

8 Pártalapítványok támogatása

265823 6 Tartalék –40,2

294235 8 „Ökopolisz Alapítvány” 40,2

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1176/2010. (VIII. 19.) Korm. határozata
a közbiztonság megerõsítésével kapcsolatos egyes költségekkel összefüggésben a 2010. évi
központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról, 
valamint a terrorfelderítés mûveleti koordinációjáról és a Terrorellenes Koordinációs Bizottság
létrehozásáról  szóló 2239/2005. (X. 28.) Korm. határozat módosításáról

1. A Kormány
a) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a közbiztonság megerõsítésével összefüggõ kormányzati feladatok

végrehajtására a 2010. évi költségvetés általános tartalékénak terhére biztosítson 1618,3 millió forintot;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter
Határidõ: azonnal

b) egyetért azzal, hogy a Terrorelhárítási Központ létrehozásával összefüggõ közbeszerzési eljárások mindkét év
vonatkozásában az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 12/A. (6) bekezdése szerint megindításra
kerüljenek. Ezzel egy idõben a beszerzések tekintetében felmentést ad a 2010. évi költségvetéssel összefüggõ
egyes feladatokról  szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozatban foglaltak alól,
Felelõs: belügyminiszter
Határidõ: azonnal

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy a jelen kormányhatározattal nem biztosított
mûködési többletkiadásokat vizsgálja felül, és azok finanszírozására külön elõterjesztést készítsen a Kormány
részére, valamint, hogy a 2011. és az azt követõ években szükséges fedezetet a 2011. évi költségvetés tervezése
során a belügyminiszter által vezetett minisztérium fejezetében biztosítsa.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter
Határidõ: 2010. október 31., valamint a 2011. évi költségvetés tervezése mentén

2. A terrorfelderítés mûveleti koordinációjáról és a Terrorellenes Koordinációs Bizottság létrehozásáról  szóló 2239/2005.
(X. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. hat.) 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A Nemzetbiztonsági Kabinet munkáját – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1) bekezdése szerinti testületként – Terrorellenes
Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: TKB) segíti, amely a Magyar Köztársaság nemzetközi terrorizmus elleni
fellépésben vállalt kötelezettségei teljesítésének elõmozdítása érdekében összehangolja az ország érdekeit
esetlegesen fenyegetõ terrorcselekmény felderítését, illetve megelõzését.”

3. A Korm. hat. 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. A TKB a Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) logisztikai bázisán (annak infrastruktúrájával és személyi
állományával), az TEK fõigazgató elnökletével (a továbbiakban: elnök) mûködik. A TKB állandó tagjai:
az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH), az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
a Katonai Biztonsági Hivatal, a Katonai Felderítõ Hivatal, az Országos Rendõr-fõkapitányság, a Vám- és Pénzügyõrség,
a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ (a továbbiakban: SZBKK), valamint a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal képviselõi. Szükség esetén – eseti jelleggel – a TKB elnöke meghívottakkal bõvítheti
a résztvevõk körét.”

4. A Korm. hat. 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. A TKB – feladatainak hatékony ellátása érdekében – hasznosítja az AH, valamint a SZBKK adatbázisát. Az AH és
a SZBKK fõigazgatói – a TKB elnökével történõ megállapodása alapján – kijelöli azt az állandó kapcsolattartó személyt,
aki biztosítja az AH, a SZBKK és a TKB közötti kölcsönös információcserét.”

5. Ez a határozat – a 6. pontban meghatározott kivétellel – a közzétételét követõ nyolcadik napon lép hatályba.
6. E határozat 2–4. pontja 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. 
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.
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