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Kormányrendeletek

A Kormány 343/2021. (VI. 16.) Korm. rendelete
a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„3. § Ez a rendelet 2021. december 18-án hatályát veszti.”
2. §		
Ez a rendelet 2021. június 17-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IV.

4801

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

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 5/2021. (VI. 16.) NMHH rendelete
az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel
kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos
hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 31. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2. § c) pontja, a 9. § (3) bekezdése, a 12. § a) pontja és a 3. melléklet 2022. június 1. napján lép hatályba.”
(2) Az R. 31. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A 34. § (1) bekezdés d) pontja 2022. május 31. napján lép hatályba.
(6) A 34. § (1) bekezdés c) pontja 2023. június 1. napján lép hatályba.”

2. §		
Az R. 33. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A hatósági engedélyezési eljárások tekintetében a kérelem 2022. június 1. napja és 2023. május 31. napja között
– a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – a 9. § (2) bekezdése vagy a 9. § (3) bekezdése szerint nyújtható be.
(9) Az építési engedély iránti kérelem és ugyanezen építési engedély alapján létesített elektronikus hírközlési
építmény használatbavételéhez szükséges engedély iránti kérelem
a) 2022. június 1. napja és 2022. augusztus 31. napja között a 9. § (2) bekezdése vagy a 9. § (3) bekezdése szerint
nyújtható be;
b) 2022. szeptember 1. napjától a 9. § (3) bekezdése szerint nyújtható be.”
3. §		
Az R. 34. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hatályát veszti)
„d) a 33. § (2)–(4) és (6) bekezdése.”
4. §		
Az R.
1.
13. § (8) bekezdésében a „nem követelmény, a Hatóság” szövegrész helyébe a „nem követelmény, és szolgalmi
vagy más használati jog létesítése nem szükséges, a Hatóság” szöveg,
2.
13. § (8) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „kizárólag közterületen elhelyezkedő elektronikus hírközlő,”
szövegrész helyébe az „elektronikus hírközlő,” szöveg, a „kábelek kizárólag közterületet érintő elhelyezésére”
szövegrész helyébe a „kábelek elhelyezésére” szöveg
lép.
5. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
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7. §		
Hatályát veszti az R.
a)
31. § (4) bekezdése,
b)
2. melléklet 1.2.3. Fennmaradási engedélyezési dokumentáció alcím „Tervadatok A tervezett/felhasznált
hírközlési építmény objektumainak adatai az EHO-ban meghatározott módon és adattartalommal
(EOV koordinátái, a talppont magassági koordinátája, stb., XML)” szövegrésze.
8. §		
Az R. 3. melléklete a 2. melléklet szerint lép hatályba.
9. §		
Nem lép hatályba az R.
a)
11. § (4) bekezdése,
b)
34. § (1) bekezdés a) és b) pontja.
		
		

Dr. Karas Monika s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

1. melléklet az 5/2021. (VI. 16.) NMHH rendelethez
Az R. 2. mellékletében az 1.1. Vezetékes elektronikus hírközlési építmények 1.1.1. Az építési engedélyezési
dokumentáció elemei cím Szöveges munkarészek (1 db PDF/A file-ban összefűzve) Építési engedélyezési engedély
kérelem mellékletei (egyenkénti csatolmányként) alcím ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Építési jogosultságot, jogszerűséget igazoló dokumentumok (PDF/A)]
„ba) A jogszerűen épült saját tulajdonú fizikai infrastruktúra igénybevétele, valamint a meglévő fizikai infrastruktúra
Eht. 94. § (4e) bekezdése szerinti igénybevétele kivételével az érintett ingatlanokra vonatkozó építési jogosultság
igazolása a nem közterületi ingatlanokra vonatkozóan (tulajdonosi hozzájárulás) vagy az Eht. 94/A. §-a szerinti
szolgalmi vagy más használati jog létesítésére irányuló kérelem”

2. melléklet az 5/2021. (VI. 16.) NMHH rendelethez
Az R. 3. mellékletében az 1.1. Vezetékes elektronikus hírközlési építmények 1.1.1. Az építési engedélyezési
dokumentáció elemei cím Szöveges munkarészek (1 db PDF/A file-ban összefűzve, felelős tervező által aláírva)
Építési engedélyezési engedély kérelem mellékletei (egyenkénti csatolmányként) alcím ba) alpontja a következő
szöveggel lép hatályba:
[Építési jogosultságot, jogszerűséget igazoló dokumentumok (PDF/A)]
„ba) A jogszerűen épült saját tulajdonú fizikai infrastruktúra igénybevétele, valamint a meglévő fizikai infrastruktúra
Eht. 94. § (4e) bekezdése szerinti igénybevétele kivételével az érintett ingatlanokra vonatkozó építési jogosultság
igazolása a nem közterületi ingatlanokra vonatkozóan (tulajdonosi hozzájárulás) vagy az Eht. 94/A. §-a szerinti
szolgalmi vagy más használati jog létesítésére irányuló kérelem”
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V.

4803

A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 14/2021. (VI. 16.) BM rendelete
a képesítési követelményekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78. §
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §
(2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. és 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
az 5. alcím és az 1–8. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) alpontjában, valamint 341. § (1) bekezdés 19. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. §
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím, valamint a 9. és 10. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) és b) alpontjában, valamint 341. § (1) bekezdés
19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
40. § (1) bekezdés 2., 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (4) bekezdés
a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi
miniszterrel egyetértésben –,
a 8. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosítása
1. §

(1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A. § (1) bekezdése a következő 24. és 25. ponttal egészül ki:
[Személy- és vagyonőri igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes ellátására az SzVMt. 1. § (3) bekezdés
a)–d) pontjában előírt szakképesítésnek számít]
„24. a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.)
1. mellékletében kiadott Szakmajegyzék szerinti, Rendészet és közszolgálat ágazatba sorolt szakmák, kivéve
a Közszolgálati technikus szakma Közigazgatási ügyintéző szakmairánya, illetve
25. a felnőttképzésért felelős miniszter által programkövetelménnyel közzétett azon szakképesítések, amelyek KEOR
szerinti besorolása 1032 Személy és vagyonvédelem körébe tartoznak, kivéve
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a) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
hatálya alá tartozó munkakörök betöltésére jogosító szakképesítéseket,
b) a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó
munkakörök betöltésére jogosító szakképesítéseket,
c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó
egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet szerinti munkakörök betöltésére jogosító szakképesítéseket
vagy
d) a vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképesítést.”
(2) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A. § (2) bekezdése a következő 8. ponttal egészül ki:
[Vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység személyes ellátására az SzVMt. 1. § (5) bekezdés a)–d) pontjában előírt
szakképesítésnek számít]
„8. a vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképesítés (sorszám: 10324020).”
(3) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A. § (3) bekezdése a következő 13. és 14. ponttal egészül ki:
[Magánnyomozói igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti magánnyomozói tevékenység személyes ellátásához szükséges magánnyomozói szakképesítésnek
számít]
„13. a magánnyomozó szakképesítés (sorszám: 10325019), illetve
14. az Szkr. 1. mellékletében kiadott Szakmajegyzék szerinti, Rendészet és közszolgálat ágazatba sorolt szakmák,
kivéve a Közszolgálati technikus szakma Közigazgatási ügyintéző szakmairánya és a Rendészeti őr szakma.”
2. §		
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A. § (2) bekezdés 7. pontjában a „végzettsége.” szövegrész
helyébe a „végzettsége, illetve” szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet
a)
10/A. § (1) bekezdés 21. pontjában az „illetve” szövegrész,
b)
10/A. § (2) bekezdés 6. pontjában az „illetve” szövegrész,
c)
10/A. § (3) bekezdés 11. pontjában az „illetve” szövegrész.

2. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi
szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet módosítása
4. §		
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő
oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet
a)
6. § a) pontjában az „érettségivel” szövegrész helyébe az „érettségi végzettséggel” szöveg,
b)
6. § d) pontjában az „érettségivel” szövegrész helyébe az „érettségi végzettséggel,” szöveg
lép.
5. §		
Hatályát veszti a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával
összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet
a)
6. § a) pontjában az „az Országos Képzési Jegyzékben szereplő” szövegrész,
b)
6. § d) pontjában az „az Országos Képzési Jegyzékben szereplő” szövegrész,
c)
6. § e) pontjában az „az Országos Képzési Jegyzékben szereplő” szövegrész.
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3. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai
teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó
eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló
26/2013. (VI. 26.) BM rendelet módosítása
6. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének
ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről
és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet VI. alcím 3. pont
3.4. alpontjában az „OKJ-s” szövegrész helyébe az „a szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai” szöveg lép.

4. A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról szóló
59/2014. (XII. 8.) BM rendelet módosítása
7. §		
A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 59/2014. (XII. 8.)
BM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A kiegészítő képzés és a vizsga helyett az (1) bekezdésben meghatározottak mellett az 5. mellékletben
meghatározott szakképesítések fogadhatók el.”

5. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál,
az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai
képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet módosítása
8. §		
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó
egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya kiterjed:)
„h) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó állományára.”
9. §		
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó
egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában
1. belső szakmai képzés: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állománya számára szervezett, a szakmai képzés körébe
nem tartozó, képesítési követelményként meghatározott szakmai tanfolyam, illetve az önkormányzati, létesítményi,
önkéntes tűzoltóságok állománya számára beosztás betöltésre feljogosító felkészítés, amely képzési programmal
rendelkezik,
2. hatósági kiegészítő képzés: a hatósági, iparbiztonsági szakterületen szolgálatot teljesítők részére szervezett
legalább 100 órás képzés, mely a hatósági szakterületen felsőszintű végzettségnek minősül,
3. katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam: a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél nem szakmai szolgálati
beosztásban foglalkoztatottak felkészítésére szervezett képzés,
4. nem szakmai szolgálati beosztások: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv működését biztosító,
a katasztrófavédelmi és polgári védelmi, tűzoltósági, iparbiztonsági és ügyeleti szakterülethez nem tartozó
funkcionális munkakörök,
5. önkéntes és alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyam: az önkéntes tűzoltó
egyesületek szaktevékenység végzésére jogosult tagjainak, valamint a létesítményi tűzoltóságok alkalomszerűen
igénybe vehető tagjainak parancsnoki tevékenység ellátására szervezett felkészítés,
6. önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyam: az önkormányzati és főfoglalkozású
létesítményi tűzoltóságok felsőfokú állami végzettséggel nem rendelkező tagjainak felsőszintű szakmai képesítése,
amely parancsnoki beosztás betöltésére jogosít,
7. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnoki tanfolyam: az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok
főfoglalkozású tagjainak egy raj szaktevékenységének irányítására szervezett felkészítés,
8. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szervező tanfolyam: parancsnoki tevékenység ellátására szervezett
felkészítés azon önkormányzati vagy főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok tagjai részére, akik felsőfokú állami
végzettséggel rendelkeznek, és parancsnoki beosztást töltenek be, vagy kinevezésüket tervezik,
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9. önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyam: az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok főfoglalkozású
tagjai számára szervezett felkészítés,
10. rendvédelmi alapozó képzés: a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél beosztásban szolgálatot teljesítők részére
szervezett legalább 100 órás elméleti és gyakorlati képzés,
11. szakmai képzés: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv alapfeladatot ellátó állománya és a gazdálkodó
szervezeteknél a katasztrófavédelem, a polgári védelem, valamint a tűzvédelem szakágazatban, illetve a tűzvédelmi
szolgáltatás területén foglalkoztatottak részére szakma végzésére jogosító, beosztás betöltését biztosító,
programkövetelménnyel rendelkező olyan szakképesítés megszerzésére irányuló képzés, amelynek célja a szakma
végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek, képességek megszerzése,
12. tűzoltásvezető I. tanfolyam: a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes
tűzoltó egyesületek tűzoltó szakképzettséggel vagy önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami
végzettséggel rendelkező tagjainak a tűzoltásvezetői feladatok elvégzésére szervezett legalább 40 órás felkészítése,
13. tűzoltásvezető II. tanfolyam: az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenység végzésére jogosult tagjainak,
valamint az alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságok tagjainak a tűzoltó alaptanfolyami
végzettség megszerzését követően, tűzoltásvezetői feladatok elvégzésére szervezett legalább 140 órás felkészítése,
14. tűzoltó alaptanfolyam: az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjainak, az önkormányzati
tűzoltóságok önkéntes jogviszonyban álló, valamint a létesítményi tűzoltóságok alkalomszerűen igénybe vehető
tagjainak alapfokú felkészítésére szervezett, legalább 40 órás felkészítése,
15. tűzoltó tiszti kiegészítő képzés: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet és jogelőd
intézményében a tűzoltósági és ügyeleti szakterületen beosztás betöltésére nem jogosító állami felsőfokú
végzettséget szerzett, vagy a 3. melléklet 2.1.3.4. pontja szerinti végzettséget szerzett, de az ott meghatározottak
szerinti középszintű szakmai végzettséggel nem rendelkező hivatásos állományúak számára szervezett legalább
300 óra időtartamú képzés,
16. tűzvédelmi oktatás: a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi előírások ismertetése, amely elméleti részből, valamint
– ahol azt e rendelet előírja – gyakorlati részből áll.”
10. §		
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó
egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami végzettség – a hivatásos állomány részére előírt
rendvédelmi alapozó képzés teljesítése esetén – elfogadott hivatásos tűzoltó szakképesítésként.”
11. §		
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó
egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tűzvédelmi szakértők esetében felsőfokú tűzvédelmi szakképesítésként elismert felsőszintű szakmai
képesítéseket az 1. melléklet 1.2.3. pontja, a 3. melléklet 2.1.3. pontja és a 6. melléklet 3. pontja tartalmazza.”
12. §		
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó
egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A Katasztrófavédelmi Oktatási Központban (a továbbiakban: KOK) folyó katasztrófavédelmi, polgári
védelmi, tűzvédelmi, valamint iparbiztonsági szakmai képzések képzési programjait a KOK készíti el.
(2) A szakmai képzést végző szervnek rendelkeznie kell a képzési programban meghatározottak végrehajtásához
szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, ennek hiányában a képzés nem indítható. A szakmai képzés megkezdését
a képzést végző szervnek a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál (a továbbiakban:
BM OKF) előzetesen be kell jelentenie. Az adott képzésre vonatkozó képzési programokban foglaltak, valamint
speciális feltételek meglétét, a képzés végrehajtását a BM OKF ellenőrizheti.
(3) A tűzoltó alaptanfolyamot a KOK és a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban:
katasztrófavédelmi igazgatóságok) szervezik, és a tanfolyam eredményes elvégzését követően kiadják a képzés
elvégzését igazoló okiratot.
(4) A tűzoltásvezető I. tanfolyamot és a tűzoltásvezető II. tanfolyamot a KOK és a katasztrófavédelmi igazgatóságok
szervezik, a képzés elvégzését igazoló okiratot a tanfolyam szervezője adja ki.
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(5) Az önkéntes és alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyamot a KOK és
kihelyezett képzésként a katasztrófavédelmi igazgatóságok szervezik, a képzés elvégzését igazoló okiratot a KOK
adja ki.
(6) Az önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyamot a KOK szervezi és adja ki
a képzés elvégzését igazoló okiratot.
(7) A katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyamot a KOK szervezi és adja ki a képzés elvégzését igazoló okiratot.
(8) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyamot a KOK és kihelyezett képzésként a katasztrófavédelmi
igazgatóságok szervezik, a képzés elvégzését igazoló okiratot a KOK adja ki.
(9) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnoki tanfolyamot a KOK szervezi és adja ki a képzés
elvégzését igazoló okiratot.
(10) A (3)–(7) bekezdésben, valamint a 2. mellékletben meghatározott képzések esetében a képzési programokat
a BM OKF-fel történt egyeztetést követően a KOK készíti el, és azokat a BM OKF főigazgatója hagyja jóvá.
(11) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete képzési tevékenysége keretében együttműködik
a KOK-kal.
(12) A rendvédelmi alapozó képzést a KOK szervezi és adja ki a képzés elvégzését igazoló okiratot. A rendvédelmi
alapozó képzés elvégzése alól mentesül az, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vagy annak jogelőd intézménye,
vagy rendvédelmi szerv rendvédelmi alapkiképzésén vett részt.
(13) A hatósági kiegészítő képzést a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott képzési program alapján a KOK szervezi,
hajtja végre és adja ki a képzés elvégzését igazoló okiratot.
(14) A tűzoltó tiszti kiegészítő képzést a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott képzési program alapján a KOK
szervezi, hajtja végre és adja ki a képzés elvégzését igazoló okiratot. A tűzoltó tiszti kiegészítő képzésre történő
beiskolázás feltétele a legalább 5 év tűzoltó szakmai gyakorlat megléte.”
13. §		
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó
egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A kihelyezett formában történő képzések indításáról a személyi, a tárgyi és a technikai feltételek
figyelembevételével a KOK igazgatója dönt. A kihelyezett képzéseken a vizsgáztatást a KOK végzi.
(2) A katasztrófavédelmi igazgatóságok által önállóan szervezhető képzések esetében a KOK készíti el és aktualizálja
a képzési programokat.”
14. §		
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó
egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § Ha a tűzoltás vezetői jogosultság megszerzése a 17. § a) pont aa) alpontja, vagy 17. § b) pont ba) alpontja
szerint történt, akkor a jogosultság megszerzését követően 5 évente legalább 40 órás, a tűzoltás vezetésével
kapcsolatos továbbképzésen kell részt vennie az érintettnek. Ezen továbbképzés területi szervezésben vagy
a KOK által központi szervezésben kerül megtartásra. A továbbképzés tanmenetét a KOK készíti el, és a BM OKF
főigazgatója hagyja jóvá. A továbbképzés teljesítéséről a szervezeti egység vezetője igazoló okiratot ad ki. Az így
megszerzett jogosultság szolgálati beosztás betöltésére nem jogosít, az a tűzoltás vezetői feladatok alkalomszerű
ellátását teszi lehetővé. Az igazoló okirat másolatát az érintett személyi anyagában el kell elhelyezni.”
15. §

(1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó
egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó
egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó
egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó
egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
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(5) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó
egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó
egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó
egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó
egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
16. §		
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó
egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet
a)
1. § a) pontjában a „szervek” szövegrész helyébe a „szerv” szöveg és a „közalkalmazottaira” szövegrész helyébe
a „rendvédelmi igazgatási alkalmazottaira, munkavállalóira” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „szervek” szövegrész helyébe a „szerv” szöveg és a „közalkalmazottai”
szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazottai, munkavállalói” szöveg,
c)
3. § (1) bekezdés a) pontjában az „1. pontja” szövegrész helyébe az „1. és 5. pontja” szöveg,
d)
3. § (2) bekezdésében a „3/A. melléklet” szövegrész helyébe a „4. melléklet” szöveg,
e)
5. § (1) bekezdésében a „szervek” szövegrész helyébe a „szerv” szöveg,
f)
5. § (3) bekezdésében a „szervekével” szövegrész helyébe a „szervével” szöveg,
g)
6. §-ában az „a 4. melléklet” szövegrész helyébe az „az 5. melléklet” szöveg,
h)
7. § (3) bekezdésében a „felsőfokú” szövegrész helyébe a „felsőszintű” szöveg,
i)
7. § (5) bekezdésében az „az 5. melléklet” szövegrész helyébe az „a 6. melléklet” szöveg,
j)
9. § (1) bekezdésében a „szakképesítéssel rendelkezik” szövegrész helyébe a „szakképesítéssel, vagy
e tevékenység végzésére feljogosító egyéb szakképesítéssel rendelkezik” szöveg,
k)
13. § (2) bekezdésében a „6. melléklet” szövegrész helyébe a „7. melléklet” szöveg,
l)
13. § (3) bekezdésében a „szervek” szövegrész helyébe a „szerv” szöveg,
m)
13. § (4) bekezdésében a „7. melléklet” szövegrész helyébe a „8. melléklet” szöveg,
n)
5. alcím címében a „szervek” szövegrész helyébe a „szerv” szöveg,
o)
15. §-ában a „szerveknél” szövegrész helyébe a „szervnél” szöveg,
p)
16. § (1) bekezdésében a „szerveknél” szövegrész helyébe a „szervnél” szöveg,
q)
17. § a) pont nyitó szövegrészében a „szerveknél” szövegrész helyébe a „szervnél” szöveg,
r)
20. § (3) bekezdésében az „oktatási tematika” szövegrész helyébe az „azonos szintű, legnagyobb óraszámú
képzés oktatási tematikájának” szöveg
lép.
17. §		
Hatályát veszti a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál,
az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési
követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet
a)
20. § (1) bekezdése,
b)
20. § (2) bekezdésében az „– ide nem értve a 18. § (1) és (2) bekezdés alapján szakmai képesítés
megszerzésére kötelezetteket –” szövegrész,
c)
3/A. melléklete.
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6. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél
a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása
18. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11. §-a a következő
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha az érintett szakirányú továbbképzéssel vagy technikus végzettséggel nem rendelkezik, a tiszti vagy
a tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztás betöltéséhez rendvédelmi alapozó képzés
elvégzése szükséges.”
19. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:
„21. § A 9. és 10. mellékletnek a képesítési követelményekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr.4.) hatálybalépését megelőző napon hatályos
szabályai szerinti, legkésőbb 2022. december 31-ig megszerzett képesítés a Módr.4. hatálybalépését követően is
megfelel az e rendelet szerinti rendvédelmi végzettségnek.”
20. §

(1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 9. melléklete helyébe
a 9. melléklet lép.
(2) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 10. melléklete helyébe
a 10. melléklet lép.

21. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a)
12. § (1) bekezdésében a „szakképzettségeket, szakmai” szövegrész helyébe a „szakképzettségeket,
szakképesítéseket,” szöveg,
b)
12. § (2) bekezdésében a „szakképzettségeket, szakmai alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket”
szövegrész helyébe a „felsőfokú szakképzettségeket, szakképzettségeket, szakképesítéseket, egyéb szakmai
képesítéseket” szöveg,
c)
12. § (3) bekezdésében a „szakmai alap-” szövegrész helyébe a „szakképesítéseket, alap-” szöveg és
a „szerveknél” szövegrész helyébe a „szervnél” szöveg
lép.

7. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek
az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról szóló
53/2016. (XII. 16.) BM rendelet módosítása
22. §		
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői
intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról szóló 53/2016. (XII. 16.) BM rendelet 2. §
(3) bekezdésében az „az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
szóló kormányrendeletben szereplő” szövegrész helyébe az „a szakképzésről szóló törvény szerinti” szöveg lép.
23. §		
Hatályát veszti az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek
az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról szóló 53/2016.
(XII. 16.) BM rendelet
a)
2. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezőjében az „Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti”
szövegrész,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat B:5 mezőjében az „OKJ szerinti” szövegrész,
c)
2. mellékletében foglalt táblázat B:13 mezőjében az „OKJ szerinti” szövegrész.
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8. A Terrorelhárítási Központ műveleti kötéltechnikai tevékenysége ellátásának szabályairól szóló
32/2017. (XII. 20.) BM rendelet módosítása
24. §		
Hatályát veszti a Terrorelhárítási Központ műveleti kötéltechnikai tevékenysége ellátásának szabályairól szóló
32/2017. (XII. 20.) BM rendelet 1. § 12. pontjában az „Országos Képzési Jegyzékben meghatározott” szövegrész.

9. Záró rendelkezések
25. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelethez
„1. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

Szakmai képesítések szintjei az alkalmazó szerveknél szakterületenként és szolgálati beosztások vagy
munkakörök szerint
1. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv tagjainak és a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási
intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjaira, valamint azok szakmai felügyeletét végző személyekre
vonatkozóan
1.1. A katasztrófavédelmi és polgári védelmi szakterület
1.1.1.
Alapszintű:
1.1.1.1. katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyami végzettség,
1.1.1.2. katasztrófavédelmi előadó szakképesítés,
1.1.1.3. katasztrófavédelmi szakelőadó szakképesítés.
1.1.2.
Középszintű:
1.1.2.1. katasztrófavédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés,
1.1.2.2. katasztrófa- és polgári védelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés,
1.1.2.3. katasztrófavédelmi referens szakképesítés-ráépülés.
1.1.3.
Felsőszintű:
1.1.3.1. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi szervező szakmairány,
1.1.3.2. rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány,
1.1.3.3. rendészeti szervező szakképesítés, iparbiztonsági szervező szakmairány,
1.1.3.4. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi és polgári védelmi szervező
szakképesítés-elágazás,
1.1.3.5. rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás,
1.1.3.6. katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés,
1.1.3.7. építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,
1.1.3.8. építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,
1.1.3.9. rendészeti igazgatás alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,
1.1.3.10. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció,
1.1.3.11. védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,
1.1.3.12. védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány,
1.1.3.13. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak műszaki, katasztrófavédelmi, közlekedési
(katasztrófavédelmi specializáció) vagy biztonságtechnikai szakirány,
1.1.3.14. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány,
1.1.3.15. katasztrófavédelem alapképzési szak, katasztrófavédelmi műveleti szakirány,
1.1.3.16. katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány,
1.1.3.17. katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági szakirány,
1.1.3.18. védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,
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1.1.3.19. katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és
technikai szakirány,
1.1.3.20. tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés,
1.1.3.21. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi
mérnök szak,
1.1.3.22. katasztrófavédelem mesterképzési szak,
1.1.3.23. rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak katasztrófavédelmi szakterület,
1.1.3.24. tűzvédelmi tervezési szakmérnök,
1.1.3.25. katasztrófavédelmi tiszt szakképesítés.
1.1.4.
A rendvédelmi alkalmazotti állomány részére munkáltatói igény esetén − az érintett
beleegyezésével − az előző szakmai végzettségek, szakképzettségek bármelyike.
1.1.5.
A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte
esetén) a minimálisan elfogadott szakmai végzettségeket, szakképzettségeket és szaktanfolyamokat
az 1.1.1. pont tartalmazza, illetve a katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése is elegendő.
Tűzoltósági és ügyeleti szakterület
1.2.1.
Alapszintű:
1.2.1.1. tűzoltó II. részszakképesítés,
1.2.1.2. tűzoltó I. szakképesítés,
1.2.1.3. tűzoltó szakképesítés.
1.2.2.
Középszintű:
1.2.2.1. tűzoltó szerparancsnok szakképesítés-ráépülés,
1.2.2.2. műveletirányító referens képesítés (csak műveletirányító referens beosztás betöltése esetén),
1.2.2.3. tűzoltó szerparancsnok szakképesítés.
1.2.3.
Felsőszintű:
1.2.3.1. építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,
1.2.3.2. építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,
1.2.3.3. védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány,
1.2.3.4. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány,
1.2.3.5. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány (tűzoltósági szakterületen
csak abban az esetben fogadható el, ha rendelkezik legalább középszintű tűzoltás, műszaki mentés
vezetésére jogosító végzettséggel),
1.2.3.6. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció,
1.2.3.7. katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány,
1.2.3.8. rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás,
1.2.3.9. rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány,
1.2.3.10. tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés (tűzoltósági szakterületen csak abban az esetben
fogadható el, ha rendelkezik legalább közép szintű tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító
végzettséggel),
1.2.3.11. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök,
1.2.3.12. tűzvédelmi mérnök szak,
1.2.3.13. egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak,
1.2.3.14. tűzvédelmi tervezési szakmérnök (csak abban az esetben fogadható el, ha rendelkezik legalább
közép szintű tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettséggel),
1.2.3.15. katasztrófavédelmi tiszt szakképesítés,
1.2.3.16. tűzoltó tiszti kiegészítő képzés (a 2. § 15. pontja alapján),
1.2.3.17. katasztrófavédelem mesterképzési szak és legalább közép szintű tűzoltás, műszaki mentés
vezetésére jogosító végzettség).
1.2.4.
A rendvédelmi alkalmazotti állomány részére munkáltatói igény esetén – az érintett
beleegyezésével – az előző szakmai végzettségek, szakképzettségek bármelyike.
1.2.5.
A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte
esetén) a minimálisan elfogadott szakmai végzettségeket, szakképzettségeket és szaktanfolyamokat
az 1.2.1. pont tartalmazza, illetve a katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése is
megfelelő.
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1.3.

Hatósági, iparbiztonsági szakterület
1.3.1.
Alapszintű: katasztrófavédelmi szakelőadó szakképesítés.
1.3.2.
Középszintű:
1.3.2.1. katasztrófavédelmi referens szakképesítés-ráépülés.
1.3.3.
Felsőszintű:
1.3.3.1. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi szervező, iparbiztonsági szervező vagy
tűzvédelmi szervező szakmairány,
1.3.3.2. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi és polgári védelmi vagy tűzoltó szervező
szakképesítés-elágazás,
1.3.3.3. katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés,
1.3.3.4. építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,
1.3.3.5. építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,
1.3.3.6. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,
1.3.3.7. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció,
1.3.3.8. katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági, katasztrófavédelmi műveleti vagy tűzvédelmi
és mentésirányítási szakirány,
1.3.3.9. védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi vagy tűzvédelmi és tűzoltó szakirány,
1.3.3.10. védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,
1.3.3.11. rendészeti igazgatási alapképzési szak igazgatásrendészeti szakirány,
1.3.3.12. bűnügyi igazgatási alapképzési szak, bűnügyi nyomozó szakirány (legalább alapszintű
katasztrófavédelmi vagy iparbiztonsági szakképesítéssel együtt),
1.3.3.13. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány,
1.3.3.14. katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, vagy
műszaki és technikai szakirány,
1.3.3.15. környezetmérnök mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,
1.3.3.16. tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés, főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi
mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak,
1.3.3.17. biztonság- és védelempolitika mesterszak,
1.3.3.18. információbiztonsági szakterületen szakirányú egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és
szakképzettség megszerzését követően katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése,
1.3.3.19. katasztrófavédelem mesterképzési szak,
1.3.3.20. rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak katasztrófavédelmi szakterület,
1.3.3.21. tűzvédelmi tervezési szakmérnök,
1.3.3.22. katasztrófavédelmi tiszt szakképesítés,
1.3.3.23. vegyészmérnök alap- és mesterszak (okleveles vegyészmérnök) és hatósági kiegészítő képzés,
1.3.3.24. vegyész alap- és mesterszak (okleveles vegyész) és hatósági kiegészítő képzés,
1.3.3.25. biomérnök alap- és mesterszak (okleveles biomérnök) és hatósági kiegészítő képzés,
1.3.3.26. hatósági jogi szakterületen (vízügyi és vízvédelmi, kritikus infrastruktúra koordinációs,
tűzmegelőzési, veszélyes szállítmányok, veszélyes üzemek, atomerőmű-engedélyezési hatósági
szakterületek) jogász osztatlan szak és hatósági kiegészítő képzés,
1.3.3.27. vízügyi és vízvédelmi szakterületen szakirányú egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és
szakképzettség megszerzését követően katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése.
1.3.4.
A rendvédelmi alkalmazotti állomány részére munkáltatói igény esetén – az érintett
beleegyezésével – az előző szakmai végzettségek, szakképzettségek bármelyike.
1.3.5.
A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte
esetén) a minimálisan elfogadott szakmai végzettségeket, szakképzettségeket és szaktanfolyamokat
az 1.3.1. pont tartalmazza, illetve a katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése is elegendő.
2. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó
tagjaira vonatkozóan
2.1. Önkormányzati, illetve létesítményi tűzoltóságok főfoglalkozású tagjaira vonatkozóan
2.1.1.
Alapszintű:
2.1.1.1. önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami végzettség,
2.1.1.2. önkéntes és alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyami
végzettség,
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2.1.1.3. 6 hetes tűzoltó alaptanfolyami végzettség,
2.1.1.4. az 1.2.1. pontban foglaltak valamelyike.
2.1.2.
Középszintű:
2.1.2.1. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok tanfolyami végzettség,
2.1.2.2. az 1.2.2. pontban foglaltak valamelyike.
2.1.3.
Felsőszintű:
2.1.3.1. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szervező képesítés,
2.1.3.2. önkormányzati és létesítményi tűzoltó parancsnok képesítés,
2.1.3.3. az 1.2.3. pontban foglaltak valamelyike.
2.2. Az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenység végzésére jogosult tagjainak, valamint az önkormányzati
tűzoltóságok önkéntes jogviszonyban álló és létesítményi tűzoltóságok alkalomszerűen igénybe vehető
tagjaira vonatkozóan
2.2.1.
Alapszintű: tűzoltó alaptanfolyami végzettség.
2.2.2.
Középszintű:
2.2.2.1. tűzoltó szakképesítés, tűzoltó II. részszakképesítés, önkormányzati és létesítményi tűzoltó
tanfolyami vagy 6 hetes tűzoltó tanfolyami végzettség és tűzoltásvezető I. tanfolyami végzettség,
2.2.2.2. tűzoltó alaptanfolyami végzettség és tűzoltásvezető II. tanfolyami végzettség,
2.2.2.3. tűzoltó szerparancsnok szakképesítés-ráépülés,
2.2.2.4. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok tanfolyami végzettség,
2.2.2.5. tűzoltó szerparancsnok szakképesítés.
2.2.3.
Felsőszintű:
2.2.3.1. önkéntes és alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyami
végzettség,
2.2.3.2. a 2.1.3. pontban foglaltak valamelyike.
3. A gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófa- és polgári védelem szakágazat területén foglalkoztatottakra
vonatkozóan
3.1. Alapszintű: katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági).
3.2. Középszintű:
3.2.1.
katasztrófavédelmi előadó szakképesítés (OKJ 52 861 03),
3.2.2.
katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági).
3.3. Felsőszintű:
3.3.1.
katasztrófavédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés,
3.3.2.
rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi vagy iparbiztonsági szervező
szakmairány,
3.3.3.
rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező vagy katasztrófa- és polgári védelmi szervező
szakképesítés-elágazás,
3.3.4.
katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés,
3.3.5.
építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,
3.3.6.
építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,
3.3.7.
tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés,
3.3.8.
főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök,
3.3.9.
tűzvédelmi mérnök szak,
3.3.10. egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak,
3.3.11. tűzvédelmi tervezési szakmérnök,
3.3.12. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,
3.3.13. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció,
3.3.14. védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó vagy katasztrófavédelmi szakirány,
3.3.15. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, műszaki, katasztrófavédelmi, közlekedési
szakirány (katasztrófavédelmi specializáció) vagy tűzvédelmi szakirány,
3.3.16. katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási, katasztrófavédelmi műveleti
vagy iparbiztonsági szakirány,
3.3.17. védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,
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katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és
technikai szakirány,
3.3.19. katasztrófavédelem mesterképzési szak.
3.4. A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél polgári védelmi és iparbiztonsági beosztás betöltésére jogosító
képesítések elfogadottak a gazdálkodó szervezeteknél katasztrófavédelmi szakágazatban foglalkoztatottak
azonos szintű képesítéseként.
4. A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottakra vonatkozóan
4.1. Alapszintű: nincs.
4.2. Középszintű: tűzvédelmi előadó szakképesítés.
4.3. Felsőszintű:
4.3.1.
tűzvédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés,
4.3.2.
építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,
4.3.3.
építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,
4.3.4.
építéstudományi kar, tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés,
4.3.5.
tűzvédelmi főelőadó szakképesítés,
4.3.6.
védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány,
4.3.7.
had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány,
4.3.8.
rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,
4.3.9.
rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció,
4.3.10. rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás,
4.3.11. rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány,
4.3.12. katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány BA,
4.3.13. tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés,
4.3.14. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi
mérnök szak,
4.3.15. tűzvédelmi tervezési szakmérnök,
4.3.16. katasztrófavédelem mesterképzési szak.
4.4. A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél tűzoltó és tűzvédelmi beosztás betöltésére jogosító felsőszintű
képesítések elfogadottak a gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak azonos
szintű képesítéseként.
5. Egyéb szakterületekre vonatkozóan
5.1. Alapszintű: kéményseprő szakképesítés.
5.2. Középszintű: kéményseprő mester (szakmunkás végzettséggel).
5.3. Felsőszintű: kéményseprő mester (felsőfokú szakirányú állami végzettséggel).”

2. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelethez
„2. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

Szakmai tanfolyamok mint belső szakmai képzések
1. A KOK által szervezett és lebonyolításra kerülő műszaki szaktanfolyamok:
1.1. tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyam,
1.2. emelőkosaras tűzoltó gépjármű-, illetve kosaras mentőberendezés kezelői szaktanfolyam,
1.3. létrás tűzoltó gépjármű kezelői szaktanfolyam,
1.4. tűzoltódaru-kezelői szaktanfolyam,
1.5. cserefelépítmény-hordozó jármű kezelői szaktanfolyam (ha rendelkezik beépített, zárt hajtásláncú
konténeremelő berendezéssel vagy beépített kiegészítő hajtásrendszerrel),
1.6. műszaki mentő gépjármű kezelői szaktanfolyam (ha a jármű rendelkezik beépített kialakítású, a 7. melléklet
1.3., 1.4., 1.5. és 1.6. pontja szerinti gépcsaládok és géptípusok valamelyikével),
1.7. vegyi balesetelhárító gépjármű kezelői szaktanfolyam (ha a jármű rendelkezik beépített kialakítású,
a 7. melléklet 1.3., 1.4., 1.5. és 1.6. pontja szerinti gépcsaládok és géptípusok valamelyikével),
1.8. légzésvédő-készülék palacktöltő kompresszor kezelői szaktanfolyam,
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1.9. áramfejlesztő kezelői szaktanfolyam (10 KVA látszólagos teljesítmény feletti),
1.10. egyéb tűzoltó gépjármű, cserefelépítmény, berendezés kezelői szaktanfolyam (ha rendelkezik
tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött géppel).
2. A KOK által, valamint kihelyezett formában a KOK felügyeletével a katasztrófavédelmi igazgatóságok által is
lebonyolítható műszaki szaktanfolyamok:
2.1. gépjárműfecskendő kezelői szaktanfolyam,
2.2. vízszállító tűzoltó gépjármű kezelői szaktanfolyam,
2.3. különleges oltó gépjármű kezelői szaktanfolyam,
2.4. műszaki mentés gépeinek kezelői szaktanfolyama,
2.5. vegyi balesetelhárító gépek kezelői szaktanfolyama,
2.6. oltó- és egyéb folyadék szállítására használható (szivattyúval ellátott) gépek kezelői szaktanfolyama,
2.7. vegyi balesetelhárító cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam,
2.8. műszaki mentő cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam,
2.9. oltó cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam,
2.10. áramfejlesztő kezelői szaktanfolyam (10 KVA és az alatti látszólagos teljesítménynél),
2.11. tűzoltás és műszaki mentés az előzőekben fel nem sorolt egyéb gépei, berendezései, cserefelépítményei,
járművei kezelői szaktanfolyama.
3. A KOK által szervezhető egyéb szakmai képzések, továbbképzések, tanfolyamok:
3.1. katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam,
3.2. tűzvizsgáló tanfolyam,
3.3. Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) tanfolyam,
3.4. műveletirányító tanfolyam,
3.5. Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) tanfolyam,
3.6. önkéntes és alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyam,
3.7. tűzoltásvezető I. tanfolyam és tűzoltásvezető II. tanfolyam,
3.8. tűzoltó alaptanfolyam,
3.9. önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyam,
3.10. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok tanfolyam,
3.11. Egységes Digitális Rádiórendszer kezelői tanfolyam,
3.12. önkéntes tűzoltó egyesületek mentorainak felkészítő tanfolyama,
3.13. a kihelyezett formában végrehajtható képzések mentorainak felkészítő tanfolyama,
3.14. közbiztonsági referens tanfolyam,
3.15. próbaidős tiszti állomány felkészítő tanfolyam,
3.16. biztonsági összekötő tanfolyam,
3.17. veszélyes ipari védelmi ügyintéző tanfolyam,
3.18. veszélyes áru szállítás ellenőri tanfolyam,
3.19. egyéb tűzoltó, tűzvédelmi, polgári védelmi és iparbiztonsági szakmai tanfolyamok,
3.20. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szervező tanfolyam,
3.21. önkormányzati és létesítményi tűzoltó parancsnok tanfolyam,
3.22. tűzoltó II. ráképzés (a tűzoltó II. és tűzoltó I. szakképzések összevonása miatt),
3.23. tűzvédelmi szakvizsga,
3.24. rendfokozati vizsga,
3.25. rendvédelmi alapozó képzés,
3.26. tűzoltó szervező kiegészítő képzés,
3.27. hatósági kiegészítő képzés.”
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3. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelethez
„3. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományú tagjai és a katasztrófa- és tűzvédelmi
szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjai, valamint
ez utóbbiak szakmai felügyeletét végző személyek által e rendelet hatálybalépése előtt megszerzett,
elismerhető szakmai képesítések szintjei
1. Katasztrófa- és polgári védelmi szakterület
1.1. Szakmai szolgálati beosztásokban
1.1.1.
Alapszintű:
1.1.1.1. Polgári Védelmi Oktatási Intézet (a továbbiakban: PVOI) 5 hónapos levelező polgári védelmi
tanfolyami képesítés,
1.1.1.2. Polgári Védelem Országos Vezetőképző Intézet (a továbbiakban: PV OVKI) 4 hetes nappali polgári
védelmi tanfolyami képesítés.
1.1.2.
Középszintű:
1.1.2.1. PV OVKI 8 hetes nappali polgári védelmi tanfolyami képesítés,
1.1.2.2. PV Kiképző Központ zászlósképző tanfolyami képesítés.
1.1.3.
Felsőszintű:
1.1.3.1. egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző
szakon szerzett képesítés,
1.1.3.2. főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak,
1.1.3.3. főiskolai, egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány,
1.1.3.4. egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány,
1.1.3.5. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi
mérnök szak,
1.1.3.6. főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (a 2002. február 28-át követően
beiskolázottak részéről e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató
rendelkezik a hivatásos állományra előírt valamely – tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító –,
legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel),
1.1.3.7. katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és
technikai szakirány MA [egyetemi szintű katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés],
1.1.3.8. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófa- és polgári védelmi szervező szakképesítés-elágazás,
1.1.3.9. a hazai vagy külföldi, a munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett
szakirányú végzettség,
1.1.3.10. a PV OVKI, a BM Tűz- és Polgári Védelmi Intézet (a továbbiakban: BM TPVI), valamint a PVOI
5 hónapos nappali felsőfokú polgári védelmi tanfolyami végzettség,
1.1.3.11. PV Kiképző Központ 4 hónapos nappali polgári védelmi tiszti átképző tanfolyami képesítés,
1.1.3.12. PVOI, Polgári Védelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: PVOK), BM KOK 10 hónapos levelező
polgári védelmi vezetői tanfolyami képesítés.
1.2. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén)
a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat az 1.1.1. pont tartalmazza, illetve
a katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése is elegendő.
2. Tűzoltósági és ügyeleti szakterület
2.1. Szakmai szolgálati beosztásokban
2.1.1.
Alapszintű:
2.1.1.1. 6 hetes tűzoltó alapfokú tanfolyam,
2.1.1.2. három és fél vagy öt hónapos tiszthelyettes-képző szakon szerzett képesítés,
2.1.1.3. tűzoltó szakképesítés.
2.1.2.
Középszintű:
2.1.2.1. katasztrófa- és tűzvédelmi technikus szakképesítés,
2.1.2.2. tűzoltó technikus szakképesítés-ráépülés,
2.1.2.3. a hazai és külföldi tűzoltó, egy- vagy kétéves nappali, illetve hároméves levelező tiszti képzés,
hároméves levelező tűzvédelmi vezetői képzés,
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2.1.2.4.
2.1.2.5.
2.1.2.6.
2.1.2.7.
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tűzoltótechnikus szakképesítés,
BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán szerzett képesítés,
tiszti vizsga,
zászlósképző, 10 hónapos tűzoltó tiszthelyettes-képző, tűzoltó (OKJ azonosító szám:
32 8915 01) szakképesítés,
2.1.2.8. az 1995 előtti legalább megyei szintű irányító szervezet által szervezett egyesületi parancsnoki
tanfolyam, valamint 1995-től a 300 tanórát meghaladó képzési idejű önkéntes és létesítményi
tűzoltóparancsnok-képző szakon megszerzett képesítés,
2.1.2.9. BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet tűzoltó szakmunkásképző szak (10 hónapos
OKJ 93 25362 14 20 01 tűzoltó).
2.1.3.
Felsőszintű:
2.1.3.1. egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző
szakon szerzett képesítés,
2.1.3.2. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi
mérnök szak,
2.1.3.3. főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak (e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha
a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra előírt, valamely – tűzoltás, műszaki mentés
vezetésére jogosító – legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel),
2.1.3.4. főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (a 2002. február 28-át követően
beiskolázottak részéről e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató
rendelkezik a hivatásos állományra előírt valamely – tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító –
legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel),
2.1.3.5. katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és
technikai szakirány MA (egyetemi szintű),
2.1.3.6. katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés,
2.1.3.7. rendészeti szervező szakképzés, tűzoltó szervező szakképesítés (elágazás),
2.1.3.8. külföldi, a munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett szakirányú végzettség,
2.1.3.9. a 2002. december 31. előtt megszerzett tűzoltó technikusi képesítés a 2002. december 31. előtt
megkezdett felsőfokú iskolai tanulmányokban szerzett végzettséggel együtt,
2.1.3.10. a kétéves nappali vagy hároméves levelező tisztképző szakon és a BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán
szerzett képesítés, a 2002. december 31. előtt megkezdett felsőfokú iskolai tanulmányokban
szerzett végzettséggel együtt,
2.1.3.11. főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak, tűzvédelmi szakirány.
2.2. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén)
a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat a 2.1.1. pont tartalmazza, illetve
a katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése is elegendő.
3. Iparbiztonsági szakterület
3.1. Szakmai szolgálati beosztásokban
3.1.1.
Alapszintű: katasztrófavédelmi alaptanfolyami képesítés.
3.1.2.
Felsőszintű:
3.1.2.1. egyetemi és főiskolai szintű végzettség megszerzését követően rendészeti szervező,
katasztrófavédelmi szervező, vagy iparbiztonsági szervező szakmairányon szerzett képesítés,
3.1.2.2. főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak, katasztrófavédelmi szakirány,
3.1.2.3. egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány,
3.1.2.4. egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány,
3.1.2.5. főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak, tűzvédelmi szakirány,
3.1.2.6. katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és
technikai szakirány MA (egyetemi szintű),
3.1.2.7. katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés,
3.1.2.8. egyetemi és főiskolai szintű végzettség megszerzését követően rendészeti szervező szakképesítés,
katasztrófa- és polgári védelmi szervező szakképesítés-elágazás,
3.1.2.9. iparbiztonsági szakirányú egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség megszerzését követően
katasztrófavédelmi alaptanfolyamon szerzett képesítés,
3.1.2.10. egyetemi szintű biztonság- és védelempolitikai szak.
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3.2.

A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén)
a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat a 3.1.1. pont tartalmazza, illetve
a katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése is elegendő.”

4. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelethez
„4. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások képesítési
követelményei
1. Alapfeladatot ellátó szolgálati beosztások
1.1. Az alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati
beosztások képesítési követelményei
A
1.

B
BESOROLÁS

C
ISKOLAI VÉGZETTSÉG

D

E

SZAKMAI KÉPESÍTÉSI

RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI

KÖVETELMÉNY

KÖVETELMÉNY

2.

kiemelt vezetők

központi szerv vezetője

felsőfokú
szakképzettség
(egyetem/MA)

nem szükséges

MVK+VK+RSZV

3.

kiemelt vezetők

központi szerv vezetőjének
helyettese

felsőfokú
szakképzettség
(egyetem/MA)

szakterületi felsőszintű

MVK+VK+RSZV

szakterületi felsőszintű

MVK+VK+RSZV

4.

kiemelt vezetők

területi szerv vezetője

felsőfokú
szakképzettség
(egyetem/MA)

5.

középvezető

szakirányító 1

felsőfokú
szakképzettség
(egyetem/MA)

szakterületi felsőszintű

MVK+VK+RSZV

6.

középvezető

szakirányító 2

felsőfokú
szakképzettség

szakterületi felsőszintű

MVK+VK+RSZV

7.

középvezető

főosztályvezető 1

felsőfokú
szakképzettség

szakterületi felsőszintű

MVK+VK+RSZV

8.

középvezető

főosztályvezető 2

felsőfokú
szakképzettség

szakterületi felsőszintű

MVK+VK+RSZV

9.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 1

felsőfokú
szakképzettség

szakterületi felsőszintű

VK+RSZV

10.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 2

felsőfokú
szakképzettség

szakterületi felsőszintű

VK+RSZV

11.

beosztott vezető

osztályvezető 1

felsőfokú
szakképzettség

szakterületi felsőszintű

VK+RSZV

12.

beosztott vezető

osztályvezető 2

felsőfokú
szakképzettség

szakterületi felsőszintű

VK+RSZV
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1.2.
A

Az alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati
beosztások képesítési követelményei
B

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

2.

E

felsőfokú szakképzettség

C
SZAKMAI KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY

D
RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

szakterületi felsőszintű

beosztáshoz előírt szaktanfolyam + RSZV

3.

D

felsőfokú szakképzettség

szakterületi felsőszintű

Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt
szaktanfolyam

4.

C

felsőfokú szakképzettség

szakterületi felsőszintű

Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt
szaktanfolyam

5.

B

felsőfokú szakképzettség

szakterületi felsőszintű

Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt
szaktanfolyam

6.

A

felsőfokú szakképzettség

szakterületi felsőszintű

Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt
szaktanfolyam

1.3.
A

Az alapfeladatot ellátó beosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati
beosztások képesítési követelményei
B

C
SZAKMAI KÉPESÍTÉSI

D

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

2.

D

érettségi végzettség

Szakterületi
középszintű

Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt
szaktanfolyam

3.

C

érettségi végzettség

Szakterületi
középszintű

Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt
szaktanfolyam

4.

B

érettségi végzettség

Szakterületi alapszintű

Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt
szaktanfolyam

5.

A

szakképesítés, technikumi
vagy érettségi végzettség

Szakterületi alapszintű

Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt
szaktanfolyam

1.4.

KÖVETELMÉNY

RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

Magyarázat az 1.1–1.3. pontokhoz:
1.4.1.
Iskolai végzettség
1.4.1.1. Felsőfokú végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon
szerzett végzettség (BSc, BA).
1.4.1.2. Szakirányú egyetemi végzettség: rendészeti, közigazgatási, katonai, jogi végzettséget adó egyetemi
vagy mesterképzési szakon (MSc, MA) vagy e szakoknak megfeleltethető, korábban létesített szakon
szerzett felsőfokú végzettség.
1.4.2.
Szakterületi szakképesítés: a katasztrófavédelmi, tűzoltósági, polgári védelmi, iparbiztonsági vagy
ügyeleti szakterület ellátására rendszeresített szolgálati beosztásokhoz tartozó képesítés.
1.4.3.
Beosztáshoz előírt szaktanfolyam: a szolgálati beosztás ellátásához szükséges ismereteket adó,
jogszabályban vagy főigazgatói utasításban előírt és a munkaköri leírásban rögzített rendészeti
tárgyú iskolarendszeren kívüli képzés.
1.4.4.
Rövidítések
1.4.4.1. MVK: mestervezetővé képző tanfolyam,
1.4.4.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,
1.4.4.3. RSZV: rendészeti szakvizsga.
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2. Alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak nem minősülő szolgálati beosztások
2.1. Az alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak nem minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati
beosztások képesítési követelményei
A

B

1.

BESOROLÁS

C

D

E

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

SZAKTERÜLETI SZAKKÉPESÍTÉS

RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY

2.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének
helyettese

felsőfokú
szakképzettség
(egyetem/MA)

beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés

Rendészeti
alapvizsga
MVK+VK+RSZV

3.

középvezető

szakirányító 1

felsőfokú
szakképzettség
(egyetem/MA)

beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés

Rendészeti
alapvizsga
MVK+VK+RSZV

beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés

Rendészeti
alapvizsga
MVK+VK+RSZV

4.

középvezető

szakirányító 2

felsőfokú
szakképzettség

5.

középvezető

főosztályvezető 1

felsőfokú
szakképzettség

beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés

Rendészeti
alapvizsga
MVK+VK+RSZV

6.

középvezető

főosztályvezető 2

felsőfokú
szakképzettség

beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés

Rendészeti
alapvizsga
MVK+VK+RSZV

7.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 1

felsőfokú
szakképzettség

beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés

Rendészeti
alapvizsga
VK+RSZV

8.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 2

felsőfokú
szakképzettség

beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés

Rendészeti
alapvizsga
VK+RSZV

9.

beosztott vezető

osztályvezető 1

felsőfokú
szakképzettség

beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés

Rendészeti
alapvizsga
VK+RSZV

osztályvezető 2

felsőfokú
szakképzettség

beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés

Rendészeti
alapvizsga
VK+RSZV

10.

beosztott vezető
2.2.

1.

Az alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak nem minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati
beosztások képesítési követelményei

A

B

C

D

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

SZAKTERÜLETI SZAKKÉPESÍTÉS

RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

Rendészeti alapvizsga + RSZV

2.

E

felsőfokú szakképzettség

beosztásnak megfelelő felsőfokú
szakképesítés

3.

D

felsőfokú szakképzettség

beosztásnak megfelelő felsőfokú
szakképesítés

Rendészeti alapvizsga

4.

C

felsőfokú szakképzettség

beosztásnak megfelelő
szakképesítés

Rendészeti alapvizsga

5.

B

felsőfokú szakképzettség

beosztásnak megfelelő
szakképesítés

Rendészeti alapvizsga

6.

A

felsőfokú szakképzettség

beosztásnak megfelelő
szakképesítés

Rendészeti alapvizsga
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2.3.

Az alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak nem minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó
szolgálati beosztások képesítési követelményei

A

B

C

D

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

SZAKTERÜLETI SZAKKÉPESÍTÉS

RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

D

érettségi végzettség

beosztásnak megfelelő szakképesítés

Rendészeti alapvizsga

3.

C

érettségi végzettség

beosztásnak megfelelő szakképesítés

Rendészeti alapvizsga

4.

B

érettségi végzettség

beosztásnak megfelelő szakképesítés

Rendészeti alapvizsga

2.4.

Magyarázat 2.1–2.3. pontokhoz:
2.4.1.
Iskolai végzettség
2.4.1.1. Felsőfokú szakképzettség végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban
alapképzési szakon szerzett végzettség (BSc, BA).
2.4.1.2. Szakirányú felsőfokú szakképzettség: a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új
képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletben szereplő
felsőfokú szakképzettségek valamelyike:
2.4.1.2.1. jogi, igazgatási szakterületen,
2.4.1.2.2. ügyviteli és adatvédelmi szakterületen,
2.4.1.2.3. humánigazgatási (személyügy, munkaügy, szociális és társadalombiztosítási igazgatás)
szakterületen,
2.4.1.2.4. oktatás, képzési, nevelési szakterületen,
2.4.1.2.5. informatikai fejlesztés és infrastruktúra szakterületen,
2.4.1.2.6. sajtó és tájékoztatási szakterületen,
2.4.1.2.7. pénzügyi, számviteli szakterületen,
2.4.1.2.8. műszaki-logisztikai fejlesztési, fenntartási és ellátási szakterületen,
2.4.1.2.9. egészségügyi, közegészségügyi és munkavédelmi szakterületen,
2.4.1.2.10. állategészségügyi, kiképzési és gondozási szakterületen,
2.4.1.2.11. belső ellenőri szakterületen,
2.4.1.2.12. rendészeti, katonai szakterületen.
2.4.2.
Beosztásnak megfelelő szakképesítés: jogszabályban meghatározott, a szolgálati beosztás ellátására
vonatkozó, szakterületnek megfelelő közép-, felsőfokú vagy emelt szintű szakképzettség, egyéb
képesítés.
2.4.3.
Rövidítések
2.4.3.1. MVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam,
2.4.3.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,
2.4.3.3. RSZV: rendészeti szakvizsga.
3. Megfeleltetések
3.1. Felsőfokú rendészeti tárgyú szakképesítésnek kell tekinteni az 1. és 3. mellékletben felsőszintű képesítésnek
elismert szakmai képesítéseket.
3.2. Nem alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak minősülő szolgálati beosztások tekintetében gazdálkodási,
műszaki, informatikai, logisztikai, pénzügyi szakterületen szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni
a Zalka Máté Műszaki Katonai Főiskolán vagy jogutódain szerzett szakirányú végzettséget.
3.3. Középfokú rendészeti tárgyú képesítésnek felel meg a Katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyami képesítés.”
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5. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelethez
„5. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

A gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófavédelem, a polgári védelem szakágazatban
foglalkoztatottak által e rendelet hatálybalépése előtt megszerzett, elismerhető szakmai képesítések
szintjei
1. Középszintű:
1.1. polgári védelmi előadó szakképzés,
1.2. katasztrófavédelmi előadó szakképesítés,
1.3. PV Kiképző Központ 18 hónapos, levelező, üzemi törzsparancsnoki tanfolyami képesítés,
1.4. PV OVKI 8 hetes nappali pv. tanfolyami képesítés,
1.5. PV Kiképző Központ zászlósképző tanfolyami képesítés.
2. Felsőszintű:
2.1. főiskolai szintű tűzvédelem szak tűzvédelmi szakirány,
2.2. egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon
szerzett képesítés,
2.3. polgári védelmi főelőadó szakképesítés,
2.4. katasztrófavédelmi főelőadó szakképesítés,
2.5. főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak,
2.6. egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány,
2.7. egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány,
2.8. katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés,
2.9. rendészeti szervező szakképzés, katasztrófa- és polgári védelmi szervező szakképesítés (elágazás),
2.10. a hazai vagy külföldi, a munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett szakirányú
végzettség,
2.11. PVOI 10 hónapos felsőfokú polgári védelmi tanfolyami képesítés,
2.12. PV OVKI, PVOI 5 hónapos nappali felsőfokú polgári védelmi tanfolyami képesítés,
2.13. PV Kiképző Központ 4 hónapos nappali polgári védelmi tiszti átképző tanfolyami képesítés,
2.14. PVOI, PVOK, KOK 10 hónapos levelező polgári védelmi vezetői tanfolyami képesítés,
2.15. külföldi polgári védelmi törzstiszti tanfolyami képesítés,
2.16. a hazai vagy külföldi belügyi és államilag elismert felsőoktatási intézményben okleveles tűzvédelmi mérnöki
és tűzvédelmi szakon szerzett végzettség.”

6. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelethez
„6. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

A gazdálkodó szervezeteknél a tűzvédelem szakágazatban, illetve a tűzvédelmi szolgáltatás
területén foglalkoztatottak által az e rendelet hatálybalépése előtt megszerzett, elismerhető szakmai
képesítések szintjei
1. Alapszintű: tűzvédelmi előadó II. (OKJ azonosító szám: 51 8915 01) szakon, valamint az 1993 előtt az irányító szervek
által szervezett, legalább egyéves levelező vagy egy hónapos bentlakásos alapfokú tűzvédelmi tanfolyamon szerzett
szakképzettség, képesítés.
2. Középszintű:
2.1. a tűzvédelmi előadó szakképesítés,
2.2. a 10 hónapos képzési idejű tűzoltó tiszthelyettes-képző szak,
2.3. az 1993 előtt a minisztériumok és a fővárosi, illetve a megyei tanácsok végrehajtó bizottságai, valamint
a BM TKK által szervezett kétéves levelező vagy a 2 hónapos bentlakásos tűzvédelmi előadói tanfolyam,
2.4. 1991 után a BM Tűzvédelmi Oktató és Kutató Intézetben szerzett középfokú tűzvédelmi előadói képesítés,
2.5. 1993-ig a Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézetben és jogelődjeiben, munkavédelmi felsőfokú
tanfolyamon szerzett középfokú tűzvédelmi képesítés,
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2.6.
2.7.

tűzvédelmi előadó I. szakon (OKJ azonosító szám: 53 8915 01) szerzett képesítés, illetőleg szakképzettség,
BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet tűzoltó szakmunkásképző szak (10 hónapos OKJ 93 25362 14 20 01
tűzoltó).
3. Felsőszintű:
3.1. egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon
szerzett képesítés,
3.2. tűzvédelmi főelőadó szakképesítés,
3.3. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök
szak,
3.4. főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (a 2002. február 28-át követően beiskolázottak
részéről e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos
állományra előírt, valamely – tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító –, legalább középfokú szakmai
képesítéssel, szakképzettséggel),
3.5. katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés,
3.6. rendészeti szervező szakképzés, tűzoltó szervező elágazás,
3.7. a hazai vagy külföldi belügyi és államilag elismert felsőoktatási intézmény szakirányú szakán okleveles
tűzvédelmi mérnöki és tűzvédelmi mérnöki szakon szerzett végzettség,
3.8. a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett szakképesítés,
3.9. a BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán szerzett képesítés,
3.10. a 2002. előtt tűzoltótechnikus-képző szakon, valamint a kétéves nappali vagy hároméves levelező tisztképző
szakon szerzett képesítés,
3.11. a hároméves levelező tűzvédelmi előadói vagy a tűzvédelmi vezetői szakon, valamint a tűzvédelmi
szakelőadói szakon (OKJ azonosító szám: 71 8915 01) szerzett képesítés vagy szakképzettség.”

7. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelethez
„7. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

Műszaki szaktanfolyamhoz kötött gépek, gépi berendezések és gépjárművek besorolása
1. Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött gépcsaládok és géptípusok:
1.1. emelőkosaras tűzoltó gépjárművek, illetve kosaras mentőberendezések,
1.2. létrás tűzoltó gépjárművek,
1.3. légzésvédő készülék palacktöltő kompresszorok,
1.4. áramfejlesztők (10 KVA látszólagos teljesítmény felett),
1.5. tűzoltódaruk, illetve daruval felszerelt tűzoltó gépjárművek,
1.6. műszaki mentésre alkalmas vonócsörlők (beépített, zárt hajtáslánc kialakítású, 100 KN feletti vonóerő esetén),
1.7. cserefelépítmény-hordozó járművek (ha rendelkeznek beépített, zárt hajtásláncú konténeremelő
berendezéssel vagy beépített kiegészítő hajtásrendszerrel),
1.8. műszaki mentő gépjárművek (ha rendelkeznek az 1.3., 1.4., 1.5. és 1.6. pontban meghatározott gépcsaládok,
géptípusok valamelyikével),
1.9. műszaki mentő, illetve vegyi balesetelhárító konténer hordozó gépjárművek (ha rendelkeznek az 1.3., 1.4.,
1.5. és 1.6. pontban meghatározott gépcsaládok, géptípusok valamelyikével),
1.10. egyéb tűzoltó gépjárművek, cserefelépítmények, berendezések (ha rendelkeznek tűzoltótechnika-kezelői
alaptanfolyamhoz kötött géppel).
2. Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz nem kötött gépcsaládok és géptípusok:
2.1. gépjárműfecskendők,
2.2. vízszállító tűzoltó gépjárművek,
2.3. különleges oltó gépjárművek
2.4. cserefelépítmények (ha nem rendelkeznek tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött géppel),
2.5. műszaki mentések gépei és berendezései,
2.6. vegyi baleset elhárítás gépei és berendezései,
2.7. áramfejlesztők (10 KVA és az alatti látszólagos teljesítmény esetén),
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2.8.

műszaki mentésre alkalmas vonócsörlők (beépített, illetve mobil kialakítású, 100 KN vagy az alatti vonóerő
esetén),
2.9. folyadékszállításra használható (szivattyúval ellátott) egyéb gépek,
2.10. tűzoltás és műszaki mentés egyéb, az előzőekben fel nem sorolt gépei, berendezései, járművei.”

8. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelethez
„8. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

A tűzoltótechnika-kezelői igazolvány tartalmi elmei és formai követelményei
1. Az igazolvány huszonhárom oldalas, kék színű.
2. A külső borítón a felirat arany színnel, nyomtatott nagy betűkkel, magyar nyelven: „TŰZOLTÓTECHNIKA-KEZELŐI
IGAZOLVÁNY”
3. Az igazolvány első oldalán a következők szerepelnek (második oldal):
3.1. Sorszám
3.2. Név, születési idő, születési hely, anyja neve
3.3. Az igazolványba bejegyzett tűzoltógépek és gépi berendezések kezelésére jogosult.
3.4. Kiállítás dátuma
3.5. 3×4 cm-es fénykép
3.6. Pecsét helye
3.7. Kiállító szerv vezetője
4. Az igazolvány harmadik oldaltól a tizenötödik oldalig a következők szerepelnek:
4.1. VIZSGABEJEGYZÉS
4.2. A hatályos jogszabály szerinti tűzoltó géptípus megnevezése
4.3. Géptípus
4.4. Bejegyzés dátuma
4.5. Pecsét helye
4.6. Aláírás
5. Az igazolvány tizenhatodik oldalától a huszadik oldalig a következők szerepelnek:
5.1. Orvosi Bejegyzés
5.2. Érvényesség
5.3. Dátum
5.4. Pecsét helye
5.5. Orvos aláírása
6. Az igazolvány huszonegyedik oldalán: Egyéb bejegyzések
7. Az igazolvány huszonkettedik oldalán:
7.1. Egyéb bejegyzések
7.2. Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyami vizsgát tett:
7.3. Bejegyzés dátuma
7.4. Pecsét helye
7.5. Aláírás
8. Az igazolvány huszonharmadik oldalán.
8.1. TUDNIVALÓK
8.1.1.
Az igazolvánnyal rendelkezők a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, érvényes
egészségi alkalmassági minősítéssel kell rendelkezzenek.
8.1.2.
Az igazolványt tulajdonosa géppel vagy gépi berendezéssel történő munkavégzés időtartamára
köteles magánál tartani, és a hatósági személyek felkérésére felmutatni.
8.1.3.
Az igazolvány tulajdonosa a bejegyzett technikai eszközöket csak szolgálati tevékenység során
jogosult használni.
8.2. Az igazolvány tulajdonosának aláírása.”
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9. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelethez
„9. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél, a belső bűnmegelőzési és
bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél, a terrorizmust elhárító szervnél és az idegenrendészeti
szervnél rendszeresített szolgálati beosztások képesítési követelményei
1. Alapbeosztásnak minősülő szolgálati beosztások
1.1. Az alapbeosztásnak minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési
követelményei
A
1.

B

BESOROLÁS

ISKOLAI
VÉGZETTSÉG

C

D

RENDÉSZETI

EGYÉB

SZAKKÉPZETTSÉG VAGY

SZAKKÉPZETTSÉG

SZAKKÉPESÍTÉS

VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

E
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

2.

kiemelt
vezetők

központi szerv
vezetője

szakirányú
egyetemi
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

3.

kiemelt
vezetők

központi szerv
vezetőjének
helyettese

szakirányú
egyetemi
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

4.

kiemelt
vezetők

területi szerv
vezetője

szakirányú
egyetemi
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

5.

középvezető

szakirányító 1

szakirányú
egyetemi
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

6.

középvezető

szakirányító 2

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

7.

középvezető

főosztályvezető 1

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

8.

középvezető

főosztályvezető 2

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

9.

beosztott
vezető

főosztályvezetőhelyettes 1

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

10.

beosztott
vezető

főosztályvezetőhelyettes 2

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

11.

beosztott
vezető

osztályvezető 1

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

12.

beosztott
vezető

osztályvezető 2

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV
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1.2.
A

Az alapbeosztásnak minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési
követelményei
B

C

D
EGYÉB

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKKÉPZETTSÉG
VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

E
EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY

2.

E

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt
szaktanfolyam + RSZV

3.

D

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt
szaktanfolyam + RSZV*

4.

C

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt
szaktanfolyam

5.

B

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt
szaktanfolyam

6.

A

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz előírt
szaktanfolyam

1.3.
A

Az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési
követelményei
B

C

D
EGYÉB

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKKÉPZETTSÉG
VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

E
EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY

2.

E

érettségi
végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség

nem szükséges

beosztásnak megfelelő
szaktanfolyam

3.

D

érettségi
végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség

nem szükséges

beosztásnak megfelelő
szaktanfolyam

C

érettségi
végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség,
közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés
vagy határrendész és útlevélkezelő
rendőrjárőr szakképesítés

nem szükséges

beosztásnak megfelelő
szaktanfolyam

B

érettségi
végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség,
közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés
vagy határrendész és útlevélkezelő
rendőrjárőr szakképesítés

nem szükséges

nem szükséges

A

érettségi
végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség,
közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés
vagy határrendész és útlevélkezelő
rendőrjárőr szakképesítés

nem szükséges

nem szükséges

4.

5.

6.

1.4.

Magyarázat, rövidítések az 1.1–1.3. ponthoz
1.4.1.
Iskolai végzettség
1.4.1.1. Szakirányú egyetemi végzettség: rendészeti, közigazgatási, katonai, jogi végzettséget adó egyetemi
vagy mesterképzési szakon szerzett (Msc, Ma) végzettség,
1.4.1.2. Felsőfokú végzettség: főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett
végzettség (Ba)
1.4.2.
Felsőfokú rendészeti szakképzettség
1.4.2.1. Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség (Rendőrtiszti Főiskola vagy NKE bűnügyi
igazgatási
szakon,
rendészeti
igazgatási
szak
határrendész,
igazgatásrendészeti,
közlekedésrendészeti vagy közrendvédelmi szakirányon, nemzetbiztonsági alapképzési szakon),
1.4.2.2. Rendészeti szervező szakirányú továbbképzési szak.
1.4.3.
Beosztáshoz előírt szaktanfolyam: a szolgálati beosztás ellátásához szükséges ismereteket adó,
munkaköri leírásban rögzített rendészeti tárgyú, a felnőttképzési törvény szerinti belső képzés.
1.4.4.
Rövidítések:
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1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.4.3.
1.4.4.4.

MVK: mestervezetővé képző tanfolyam,
VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,
RSZV: rendészeti szakvizsga,
RSZV*: a rendészeti szakvizsga a terrorizmust elhárító szervnél és a belső bűnmegelőzési és
bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél rendszeresített „D” besorolási kategóriába tartozó
szolgálati beosztások esetében képesítési követelmény.
2. Az alapbeosztásnak nem minősülő szolgálati beosztások
2.1. Az alapbeosztásnak nem minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési
követelményei
A

B

C
RENDÉSZETI

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

SZAKKÉPZETTSÉG VAGY
SZAKKÉPESÍTÉS

2.

kiemelt
vezető

D
EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG
VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

E
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY

központi szerv
vezetőjének
helyettese

szakirányú
egyetemi
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

3.

középvezető

szakirányító 1

szakirányú
egyetemi
végzettség

4.

középvezető

szakirányító 2

szakirányú
felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

5.

középvezető

főosztályvezető
1

szakirányú
felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

6.

középvezető

főosztályvezető
2

szakirányú
felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

7.

beosztott
vezető

főosztályvezetőhelyettes 1

szakirányú
felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

8.

beosztott
vezető

főosztályvezetőhelyettes 2

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

beosztásnak
megfelelő felsőfokú
szakképesítés

VK+RSZV

9.

beosztott
vezető

osztályvezető 1

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

beosztásnak
megfelelő felsőfokú
szakképesítés

VK+RSZV

10.

beosztott
vezető

osztályvezető 2

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

beosztásnak
megfelelő felsőfokú
szakképesítés

VK+RSZV
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2.2.
A

Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési
követelményei
B

C

D
EGYÉB

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKKÉPZETTSÉG
VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

E
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak
megfelelő
felsőfokú
szakképesítés

RSZV

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak
megfelelő
felsőfokú
szakképesítés

RSZV**

nem szükséges

E

szakirányú felsőfokú
végzettség

D

szakirányú felsőfokú
végzettség

4.

C

szakirányú felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak
megfelelő
szakképesítés

5.

B

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak
megfelelő
szakképesítés

nem szükséges

6.

A

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

beosztásnak
megfelelő
szakképesítés

nem szükséges

2.

3.

2.3.
A

Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
képesítési követelményei
B

C

D
EGYÉB

1.

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKKÉPZETTSÉG
VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

2.

3.

4.

5.

6.

E

D

C

B

A

E
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY

rendőr tiszthelyettes szakképzettség

beosztásnak
megfelelő
szakképesítés

nem szükséges

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség

beosztásnak
megfelelő
szakképesítés

nem szükséges

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség,
közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés
vagy határrendész és útlevélkezelő
rendőrjárőr szakképesítés

beosztásnak
megfelelő
szakképesítés

nem szükséges

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség,
közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés
vagy határrendész és útlevélkezelő
rendőrjárőr szakképesítés

beosztásnak
megfelelő
szakképesítés

nem szükséges

érettségi végzettség

rendőr tiszthelyettes szakképzettség,
közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés
vagy határrendész és útlevélkezelő
rendőrjárőr szakképesítés

beosztásnak
megfelelő
szakképesítés

nem szükséges

érettségi végzettség
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2.4.
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Magyarázat, rövidítések a 2.1–2.3. ponthoz
2.4.1.
Iskolai végzettség
2.4.1.1. Szakirányú felsőfokú végzettség: a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új
képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletben szereplő
felsőfokú képzettségek valamelyike:
2.4.1.1.1. jogi, igazgatási szakterületen,
2.4.1.1.2. ügyviteli és adatvédelmi szakterületen,
2.4.1.1.3. humánigazgatási (személyügy, munkaügy, szociális és társadalombiztosítási igazgatás)
szakterületen,
2.4.1.1.4. oktatás, képzési, nevelési szakterületen,
2.4.1.1.5. Informatikai fejlesztés és infrastruktúra szakterületen,
2.4.1.1.6. sajtó és tájékoztatási szakterületen,
2.4.1.1.7. pénzügyi, számviteli szakterületen,
2.4.1.1.8. műszaki-logisztikai fejlesztési, fenntartási és ellátási szakterületen,
2.4.1.1.9. egészségügyi, közegészségügyi és munkavédelmi szakterületen,
2.4.1.1.10. állat-egészségügyi, kiképzési és gondozási szakterületen,
2.4.1.1.11. belső ellenőri szakterületen.
2.4.1.2. Felsőfokú végzettség: főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett
végzettség (Ba).
2.4.1.3. Felsőfokú rendészeti szakképzettség:
2.4.1.3.1. Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség (Rendőrtiszti Főiskola vagy NKE bűnügyi
igazgatási
szakon,
rendészeti
igazgatási
szak
határrendész,
igazgatásrendészeti,
közlekedésrendészeti vagy közrendvédelmi szakirányon, nemzetbiztonsági alapképzési szakon),
2.4.1.3.2. Rendészeti szervező szakirányú továbbképzési szak.
2.4.1.4. Beosztásnak megfelelő szakképesítés: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 10. §-a
szerinti szakmajegyzékben vagy egyéb jogszabályban a szolgálati beosztás ellátására vonatkozó,
szakterületének megfelelő közép-, felsőfokú vagy emelt szintű szakképzettség, egyéb képesítés.
A fegyverzettechnikai munkaköri feladatokat ellátó szolgálati beosztásban a fegyverműszerész
szakképzés szakmai követelményeinek megfelelő, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján
elvégzett tanfolyami képzés is elfogadható.
2.4.2.
Rövidítések:
2.4.2.1. MVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam,
2.4.2.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,
2.4.2.3. RSZV: rendészeti szakvizsga,
2.4.2.4. RSZV**: a rendészeti szakvizsga a terrorizmust elhárító szervnél és a belső bűnmegelőzési és
bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél rendszeresített „D” besorolási kategóriába tartozó
szolgálati beosztások esetében képesítési követelmény.
3. Megfeleltetések
3.1. Rendészeti szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni
3.1.1.
a Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr szakán szerzett főiskolai végzettséget,
3.1.2.
a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) határrendészeti és
védelmi vezetői szakán szerzett végzettséget,
3.1.3.
a rendőrszervező (tiszt) szakképesítést,
3.1.4.
a rendészeti szervező szakképesítést [bűnügyi szervező, határrendészeti szervező, közlekedési és
közrendvédelmi szervező (OKJ 62 861 01)].
3.2. A rendőri tiszthelyettes szakképzettséget egyenértékűnek kell tekinteni
3.2.1.
a Kun Béla zászlósképző iskolán szerzett rendőr képzettséget,
3.2.2.
a Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr,
Közrendvédelmi rendőr), OKJ 54 861 01 számú szakképzettséget,
3.2.3.
kizárólag az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó, „A” besorolási
kategóriájú, valamint a nem alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó,
„A” és „B” besorolási kategóriájú szolgálati beosztásban a rendőr tiszthelyettes rész-szakképesítést
(OKJ 51 861 01 03).
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3.3.

Nem alapbeosztásnak minősülő szolgálati beosztások tekintetében műszaki, logisztikai, pénzügyi
szakterületen szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni a Zalka Máté Műszaki Katonai Főiskolán
(jogutód: Bólyai János Műszaki Katonai Főiskola) szerzett szakirányú végzettséget.”

10. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelethez
„10. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A büntetés-végrehajtás szervezeténél rendszeresített szolgálati beosztások képesítési követelményei
1. Alapbeosztásnak minősülő szolgálati beosztások
1.1. Az alapbeosztásnak minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési
követelményei
A
1.

B

BESOROLÁS

ISKOLAI
VÉGZETTSÉG

C
RENDÉSZETI
SZAKKÉPZETTSÉG VAGY
SZAKKÉPESÍTÉS

D
EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG
VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

E
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY

2.

kiemelt
vezetők

központi szerv
vezetője

szakirányú
egyetemi
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

3.

kiemelt
vezetők

központi szerv
vezetőjének
helyettese

szakirányú
egyetemi
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

4.

kiemelt
vezetők

területi szerv
vezetője

szakirányú
egyetemi
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

5.

középvezető

szakirányító 1

szakirányú
egyetemi
végzettség

6.

középvezető

szakirányító 2

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

7.

középvezető

főosztályvezető 1

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

8.

középvezető

főosztályvezető 2

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

9.

beosztott
vezető

főosztályvezetőhelyettes 1

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

10.

beosztott
vezető

főosztályvezetőhelyettes 2

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

11.

beosztott
vezető

osztályvezető 1

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

12.

beosztott
vezető

osztályvezető 2

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV
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1.2.
A
1.

Az alapbeosztásnak minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési
követelményei
B

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

C
RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY
SZAKKÉPESÍTÉS

D

E

EGYÉB

EGYÉB RENDÉSZETI

SZAKKÉPZETTSÉG VAGY

KÉPESÍTÉSI

SZAKKÉPESÍTÉS

KÖVETELMÉNY

2.

E

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz
előírt
szaktanfolyam +
RSZV

3.

D

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz
előírt
szaktanfolyam

4.

C

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti szakképzettség

nem szükséges

beosztáshoz
előírt
szaktanfolyam

nem szükséges

beosztáshoz
előírt
szaktanfolyam

nem szükséges

beosztáshoz
előírt
szaktanfolyam

5.

6.

B

felsőfokú végzettség

A

felsőfokú végzettség
1.3.

1.

2.

3.

felsőfokú rendészeti szakképzettség

Az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési
követelményei

A

B

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

E

felsőfokú rendészeti szakképzettség

érettségi végzettség

C
RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY
SZAKKÉPESÍTÉS

büntetés-végrehajtási felügyelő
szakképesítés

büntetés-végrehajtási felügyelő
szakképesítés

D

E

EGYÉB

EGYÉB RENDÉSZETI

SZAKKÉPZETTSÉG

KÉPESÍTÉSI

VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

KÖVETELMÉNY

nem szükséges

beosztáshoz
előírt szakirányú
büntetésvégrehajtási
középfokú
szakképesítés

nem szükséges

beosztáshoz
előírt szakirányú
büntetésvégrehajtási
középfokú
szakképesítés

D

érettségi végzettség

4.

C

középfokú végzettség
(érettségi végzettség
megszerzésére irányuló
kötelezéssel)

büntetés-végrehajtási felügyelő
szakképesítés

nem szükséges

beosztáshoz
előírt szakirányú
büntetésvégrehajtási
középfokú
szakképesítés

5.

B

középfokú végzettség

büntetés-végrehajtási felügyelő
szakképesítés

nem szükséges

nem szükséges

6.

A

középfokú végzettség

büntetés-végrehajtási felügyelő
szakképesítés

nem szükséges

nem szükséges
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1.4.

Magyarázat, rövidítések az 1.1–1.3. pontokhoz:
1.4.1.
Iskolai végzettség:
1.4.1.1. Szakirányú egyetemi végzettség: Rendészeti, közigazgatási, katonai, jogi végzettséget adó egyetemi
vagy mesterképzési szakon szerzett (Msc, Ma) végzettség,
1.4.1.2. Felsőfokú végzettség: főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett
végzettség (Ba).
1.4.2.
Felsőfokú rendészeti szakképzettség:
1.4.2.1. Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképesítés (Rendőrtiszti Főiskola büntetés-végrehajtási szak
vagy NKE rendészeti igazgatási szak büntetés-végrehajtási szakirány, kapcsolódó mesterképzési
szakon, ZMNE alapképzési szakon büntetés-végrehajtási nevelő szakképzettség),
1.4.2.2. Rendészeti szervező (büntetés-végrehajtási szervező szakmairány) szakképesítés (OKJ 62 861 01),
1.4.2.3. NKE rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak büntetés-végrehajtási szakirány,
1.4.2.4. Büntetés-végrehajtási szervező szakképesítés.
1.4.3.
Beosztáshoz előírt szaktanfolyam: a szolgálati beosztás ellátásához szükséges ismereteket adó,
munkaköri leírásban rögzített rendészeti tárgyú, iskolarendszeren kívüli képzés.
1.4.4.
Rövidítések:
1.4.4.1. MVK: mestervezetővé képző tanfolyam,
1.4.4.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,
1.4.4.3. RSZV: rendészeti szakvizsga.
2. Alapbeosztásnak nem minősülő szolgálati beosztások
2.1. Az alapbeosztásnak nem minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó beosztások képesítési követelményei
A

1.

B

BESOROLÁS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

C

D

RENDÉSZETI

EGYÉB

SZAKKÉPZETTSÉG VAGY

SZAKKÉPZETTSÉG

SZAKKÉPESÍTÉS

VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

E
EGYÉB
RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY

2.

kiemelt
vezető

központi szerv
vezetőjének
helyettese

szakirányú egyetemi
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

3.

középvezető

szakirányító 1

szakirányú egyetem

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

4.

középvezető

szakirányító 2

szakirányú felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

5.

középvezető

főosztályvezető 1

szakirányú felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

6.

középvezető

főosztályvezető 2

szakirányú felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

MVK+RSZV

7.

beosztott
vezető

főosztályvezetőhelyettes 1

szakirányú felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

nem szükséges

VK+RSZV

8.

beosztott
vezető

főosztályvezetőhelyettes 2

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

beosztásnak
megfelelő
felsőfokú
szakképesítés

VK+RSZV

9.

beosztott
vezető

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

beosztásnak
megfelelő
felsőfokú
szakképesítés

VK+RSZV

10.

beosztott
vezető

felsőfokú végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

beosztásnak
megfelelő
felsőfokú
szakképesítés

VK+RSZV

osztályvezető 1

osztályvezető 2
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2.2.
A
1.

BESOROLÁS

Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszti szolgálati beosztások képesítési követelményei
B

C

D

E

ISKOLAI

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI

VÉGZETTSÉG

SZAKKÉPESÍTÉS

VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

KÖVETELMÉNY

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés

RSZV

2.

E

szakirányú
felsőfokú
végzettség

3.

D

szakirányú
felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés

nem szükséges

4.

C

szakirányú
felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

beosztásnak megfelelő
szakképesítés

nem szükséges

5.

B

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

beosztásnak megfelelő
szakképesítés

nem szükséges

6.

A

felsőfokú
végzettség

felsőfokú rendészeti
szakképzettség

beosztásnak megfelelő
szakképesítés

nem szükséges

2.3.
A
1.

BESOROLÁS

Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások
képesítési követelményei
B

C

D

E

ISKOLAI

RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG

EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI

VÉGZETTSÉG

SZAKKÉPESÍTÉS

VAGY SZAKKÉPESÍTÉS

KÖVETELMÉNY

2.

E

érettségi
végzettség

büntetés-végrehajtási
felügyelő szakképesítés

nem szükséges

beosztáshoz előírt szakirányú
büntetés-végrehajtási középfokú
szakképesítés

3.

D

érettségi
végzettség

büntetés-végrehajtási
felügyelő szakképesítés

nem szükséges

beosztáshoz előírt szakirányú
büntetés-végrehajtási középfokú
szakképesítés

4.

C

középfokú
végzettség
(érettségi
végzettség
megszerzésére
irányuló
kötelezéssel)

büntetés-végrehajtási
felügyelő szakképesítés

nem szükséges

beosztáshoz előírt szakirányú
büntetés-végrehajtási középfokú
szakképesítés

5.

B

középfokú
végzettség

büntetés-végrehajtási
felügyelő szakképesítés

nem szükséges

nem szükséges

6.

A

középfokú
végzettség

büntetés-végrehajtási
felügyelő szakképesítés

nem szükséges

nem szükséges

2.4.

Magyarázat, rövidítések a 2.1–2.3. pontokhoz:
2.4.1.
Iskolai végzettség
2.4.1.1. Szakirányú felsőfokú végzettség: a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új
képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletben szereplő
felsőfokú képzettségek valamelyike:
2.4.1.1.1. jogi, igazgatási szakterületen,
2.4.1.1.2. ügyviteli és adatvédelmi szakterületen,
2.4.1.1.3. humánigazgatási (személyügy, munkaügy, szociális és társadalombiztosítási igazgatás)
szakterületen,
2.4.1.1.4. oktatás, képzési, nevelési szakterületen,
2.4.1.1.5. informatikai fejlesztés és infrastruktúra szakterületen,
2.4.1.1.6. sajtó és tájékoztatási szakterületen,
2.4.1.1.7. pénzügyi, számviteli szakterületen,
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2.4.1.1.8. műszaki-logisztikai fejlesztési, fenntartási és ellátási szakterületen,
2.4.1.1.9. egészségügyi, közegészségügyi és munkavédelmi szakterületen,
2.4.1.1.10. állat-egészségügyi, kiképzési és gondozási szakterületen,
2.4.1.1.11. belső ellenőri szakterületen.
2.4.1.2. Felsőfokú végzettség: főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett
végzettség (Ba).
2.4.2.
Felsőfokú rendészeti szakképzettség:
2.4.2.1. Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképesítés (Rendőrtiszti Főiskola büntetés-végrehajtási szak
vagy NKE rendészeti igazgatási szak büntetés-végrehajtási szakirány, kapcsolódó mesterképzési
szakon, ZMNE alapképzési szakon büntetés-végrehajtási nevelő szakképzettség),
2.4.2.2. Rendészeti szervező (büntetés-végrehajtási szervező szakmairány) szakképesítés (OKJ 62 861 01),
2.4.2.3. NKE rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak büntetés-végrehajtási szakirány,
2.4.2.4. Büntetés-végrehajtási szervező szakképesítés.
2.4.3.
Beosztásnak megfelelő szakképesítés: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 10. §-a szerinti
szakmajegyzékben vagy egyéb jogszabályban a beosztás ellátására vonatkozó, szakterületének
megfelelő közép-, felsőfokú vagy emelt szintű szakképzettség, egyéb képesítés.
2.4.4.
Rövidítések:
2.4.4.1. MVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam,
2.4.4.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,
2.4.4.3. RSZV: rendészeti szakvizsga.
3. Megfeleltetések
3.1. Rendészeti szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni:
3.1.1.
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola büntetés-végrehajtási tagozatán szerzett oklevelet,
3.1.2.
a büntetés-végrehajtási felsőfokú szaktanfolyamot.
3.2. Büntetés-végrehajtási szakirányú középfokú szakképesítésnek kell tekinteni:
3.2.1.
a beosztásnak megfelelő büntetés-végrehajtási középfokú szaktanfolyamot,
3.2.2.
a Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő (OKJ 53 861 01) ráépülést,
3.2.3.
a Büntetés-végrehajtási biztonsági főfelügyelő (OKJ 53 861 02) ráépülést,
3.2.4.
a Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő (OKJ 53 861 03) ráépülést vagy
3.2.5.
a Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő (OKJ 53 861 04) szakképesítés ráépülést.
3.3. Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítésnek kell tekinteni:
3.3.1.
a Büntetés-végrehajtási felügyelő (OKJ 52 861 02) szakképesítést,
3.3.2.
a Büntetés-végrehajtási felügyelő I. (OKJ 52-861-01-0000-00-00) szakképesítést,
3.3.3.
a büntetés-végrehajtási alapfokú szaktanfolyamot,
3.3.4.
a 14 hetes büntetés-végrehajtási alapfokú szaktanfolyamot vagy
3.3.5.
a Kun Béla zászlósképző iskolán szerzett büntetés-végrehajtási tiszthelyettesi képzettséget.”
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Az emberi erőforrások minisztere 24/2021. (VI. 16.) EMMI rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 19. alpontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket
rendelem el:
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A. § E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 24/2021. (VI. 16.) EMMI rendelettel
(a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni
kell.”
2. §		
A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a)
F:18 mező 4. pontjában a „civil és non-profit szervezetek, testületek” szövegrész helyébe a „civil és non-profit
szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, testületek” szöveg,
b)
G:18 mező 4. pontjában a „nemzetiségi önkormányzat,” szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzat,
nonprofit gazdasági társaság” szöveg,
c)
F:35 és G:35 mezőjében az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ” szövegrész helyébe az „Országos Kórházi
Főigazgatóság” szöveg,
d)
F:40 mezőjében az „Állami Egészségügyi Ellátó Központnál” szövegrész helyébe az „Országos Kórházi
Főigazgatóságnál” szöveg
lép.
3. §		
A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 24/2021. (VI. 16.) EMMI rendelethez
1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő sor lép:
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2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 29. sora helyébe a következő sor lép:
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3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 38/a. sorral egészül ki:

a kötelezettségvállalási
dokumentumban
meghatározottak szerint
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 25/2021. (VI. 16.) ITM rendelete
a vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 51. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet rendelet alkalmazásában
1.
akkreditált státusz: a Nemzeti Akkreditáló Hatóság – a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás
és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló 765/2008/EK rendelet alapján – akkreditált megfelelőségértékelési szervezet részéről elvégzett
megfelelőségértékelési eljárás során kiállított akkreditációs okmánnyal igazolt státusz;
2.
auditálás: az e rendelet alapján végzett szakértői eljárás, amely során a vizsgálóállomás üzemeltetéséhez
a jogszabályok által meghatározott feltételek teljesülésének és a műszaki vizsgálat mint folyamat
megfelelőségének vizsgálata és értékelése történik;
3.
auditáló szerv: a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló kormányrendelet
(a továbbiakban: kormányrendelet) alapján az auditálási tevékenység végzésére kijelölt szervezet;
4.
auditált státusz: az auditáló szerv által az elvégzett eredményes auditálás során kiállított auditokmánnyal
igazolt státusz;
5.
vizsgálóállomás: a kormányrendelet szerint engedélyezett vizsgálóállomás, ide nem értve a kormányrendelet
1/A. § (3) bekezdése szerinti vizsgálóállomást.

2. Az auditálás
2. §

(1) Az auditálást a kormányrendelet szerinti engedélyezési eljárástól függetlenül kérelemre kell lefolytatni:
a)
a vizsgálóállomás tevékenység megkezdésének engedélyezése előtt,
b)
az engedély birtokában az auditált státuszt is érintő változás bejelentése kapcsán, és
c)
rendszeresen, az auditált státusz lejárati idejéhez kapcsolódóan.
(2) Az auditáló szerv e rendelet előírásaival összhangban az auditálási tevékenység végzéséhez szükséges ügyviteli,
tárgyi és személyi feltételekre is kiterjedő vizsgálati technológiai eljárásrend, az auditálási jegyzőkönyv, valamint
a tanúsítvány tartalmi elemeit, az auditálásért fizetendő díjat – a közlekedési hatóság által – a kormányrendeletben,
valamint a közúti gépjárművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben a műszaki vizsgáló állomásokra
vonatkozóan előírt feltételeknek való megfelelés vizsgálata alapján jóváhagyott szabályzatban (a továbbiakban:
auditálási szabályzat) állapítja meg, amelyet honlapján közzétesz.
(3) Az auditáló szerv részére a kérelem benyújtásával egyidejűleg, telephelyenként az auditálási szabályzatban
meghatározott összegű auditálási díjat kell megfizetni.
(4) Az auditáló szerv díjazása nem függhet az auditálás eredményétől.

3. §

(1) Az auditálás előzetes és helyszíni értékelési szakaszból áll.
(2) Az előzetes értékelési szakasz során az auditáló szerv az elektronikus kérelemben és az elektronikus formátumban
benyújtott dokumentumokban rendelkezésére bocsátott adatokból a beérkezéstől számított 21 napon belül
felméri, hogy a vizsgálóállomás hiánytalanul eleget tett-e a kérelem benyújtásához és a helyszíni értékelési
szakasz lefolytatásához szükséges – az auditálási szabályzatban meghatározott – feltételeknek. Az auditáló szerv
az előzetes értékelési szakaszban hiányos vagy pontatlan kérelem esetén egy alkalommal ad lehetőséget a hiányok
8 napon belüli pótlására vagy a kérelem kiegészítésére. Amennyiben a kérelmező a megadott határidő alatt
a hiányokat nem pótolja, a kérelmét nem egészíti ki, az auditáló szerv az auditálást helyszíni értékelés nélkül, annak
eredménytelenségének megállapításával megszünteti. Ezt követően az auditáló szervtől az auditálás az auditálási díj
újbóli megfizetése mellett kérelmezhető.
(3) Az auditáló szerv az előzetes értékelési szakasz megfelelősége esetén 30 napon belül helyszíni értékelést végez.
A helyszíni értékelés időpontját – a kérelmezővel történt egyeztetést követően – az auditáló szerv határozza meg.
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(4) A helyszíni értékelést telephelyenként és alkalmanként az auditáló szervezet részéről legalább 2 fő végzi.
A kérelmező gondoskodik arról, hogy a szervezet képviseletére feljogosított kapcsolattartó az auditálási folyamat
során az egész helyszíni értékelési szakasz alatt az auditáló szerv rendelkezésére álljon.
(5) Az auditáló szerv a helyszíni értékelési szakaszban az egyes szempontok értékelésénél megállapított, az auditálási
szabályzat szerinti enyhe fokú meg nem felelőség esetén legfeljebb egy alkalommal ad lehetőséget a hiányosságok
legfeljebb 30 napon belüli pótlására, javítására.
(6) Az auditáló szerv a helyszíni értékelést követően vagy az (5) bekezdés szerinti hiánytalan teljesítést követő 8 napon
belül az auditálási jegyzőkönyv alapján megállapítja az auditálás eredményét.

3. Az auditálás tárgya és módja
4. §

(1) Az auditálás tárgya a vizsgálóállomás engedélyezéséhez szükséges feltételek meglétének megállapítása, vizsgálata
és minősítése, mely az alábbiakra terjed ki:
a)
a pénzügyi megfelelőség igazolására a kormányrendelet szerint;
b)
a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti
követelmények meglétének és megfelelőségének bizonyítására – az egyes veszélyes tevékenységek
biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott
Gépjárműjavítás Biztonsági Szabályzatban foglaltak figyelembevételével – a járművek napi vizsgálata,
időszakos műszaki szemléje és garanciális átvizsgálása, a járművek, járműfődarabok és részegységek
diagnosztikai ellenőrzése, beszabályozása;
c)
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet szerinti személyi és tárgyi feltételek
meglétének és megfelelőségének bizonyítása;
d)
az auditálási szabályzatban meghatározott tartalmú, írásban megadott és a kérelemmel együtt benyújtott
ügyviteli és vizsgálati technológiai eljárásrend ismertetése és az abban megfogalmazottak bemutatása;
továbbá
e)
az auditáló szerv által a kérelmező részére előzetesen előírt kategóriájú és tulajdonságú jármű műszaki
vizsgálatra meghatározott ügyviteli és vizsgálati technológiai időszükséglet vizsgálata.
(2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti feltétel értékelésénél az auditáló szerv a kérelmező vizsgálóállomás tevékenységi
köre alapján határozza meg a vizsgálandó járművet vagy járműveket, melyről az auditáló szerv a helyszíni
értékelés időpontjának értesítésével egyidejűleg tájékoztatja a kérelmezőt. Az értékelés alapjául szolgáló műszaki
vizsgálatot a kérelmező a hatósági keretrendszerben vagy annak tesztrendszerében is végezheti. A tesztrendszerben
végzett vizsgálatnak teljes mértékben meg kell egyeznie a valós vizsgálattal. A tesztrendszerhez való hozzáférést
a kérelmező biztosítja.

4. Az audit dokumentálása és értékelése
5. §		
Az audit során tett megállapításokról az auditáló szerv jegyzőkönyvet készít.
6. §

(1) A kérelmező az auditon akkor szerez „megfelelt” minősítést, és kap erről tanúsítványt, ha
a)
a jegyzőkönyvben ezt az audit összes körülményére kiterjedően rögzítik, vagy
b)
az auditáló szerv a jegyzőkönyvben az egyes szempontoknál enyhe fokú meg nem felelősséget állapít
meg, de a kérelmező az audit ideje alatt a helyszínen vagy a megadott, legfeljebb 30 napos határidőn belül
a hiányosságokat megszünteti.
(2) A kérelmező akkor kap „nem megfelelt” minősítést, ha
a)
az auditáló szerv a jegyzőkönyvben az egyes szempontoknál olyan enyhe fokú meg nem felelősséget állapít
meg, amelyet a kérelmező az audit ideje alatt a helyszínen vagy a megadott határidőn belül nem javít ki, vagy
b)
az auditáló szerv a jegyzőkönyvben rögzített valamelyik szempont esetében az auditálási szabályzat szerinti
súlyos meg nem felelősséget állapít meg.

7. §		
Az auditált státuszt a tanúsítvány a jegyzőkönyvvel együttesen igazolja.
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5. Az akkreditált státusz
8. §		
Az akkreditált státusz akkor helyettesítheti az auditált státuszt, ha az kiterjed a 4. § szerinti auditálás tárgyára, és
tartalmazza a 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti mért időszükségleti adatokat is.

6. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
10. §		
A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló kormányrendelet alapján kiadott
engedéllyel rendelkező vizsgálóállomások első auditálását az auditáló szerv a vizsgálóállomás auditált státuszának
megszerzésére irányuló kérelmére, a kérelmek beérkezési sorrendjében a 4. §-ban meghatározott határidők
figyelembevétele nélkül, programozottan, 2022. december 31. napjáig végzi el e rendelet alapján.
11. §		
Az a kérelmező, aki a kormányrendelet alapján e rendelet hatálybalépése előtt nyújtotta be az auditálás iránti
kérelmét, a 2. § (3) bekezdése szerinti díjfizetési kötelezettségnek a 3. § szerinti helyszíni értékelés időpontjáig
köteles eleget tenni.
12. §		
Ez a rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
13. §		
Ezen rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelv rendelkezéseinek való
megfelelést szolgálja.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria 1/2021. BJE határozata
A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa a legfőbb ügyész által előterjesztett indítvány alapján lefolytatott jogegységi
eljárásban Budapesten, a 2021. március 2. napján megtartott ülésen meghozta a következő
jogegységi határozatot:
1.
2.

Az eljárási szabálysértés [a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 649. §
(2) bekezdés] miatt előterjesztett felülvizsgálati indítványnak nincs iránya.
A terhelt terhére szóló felülvizsgálati indítvány bejelentésére nyitva álló hat hónapos határidőt a jogerős
ügydöntő határozat közlésétől kell számítani. Amennyiben az ügyészséggel a kihirdetés útján közölt
ügydöntő határozat a kihirdetéskor nem emelkedett jogerőre, továbbá a kézbesítéssel közölt ügydöntő
határozat esetén a hat hónapos határidőt a jogerősített ügydöntő határozat közlésétől kell számítani
[Be. 652. § (3) bekezdés].
Indokolás
I.

A legfőbb ügyész a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.)
33. § (1) bekezdés c) pontja alapján az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi eljárás
lefolytatását és jogegységi határozat meghozatalát indítványozta. A jogegységi indítvány szerint az ítélkezési
gyakorlat megosztott a feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértés miatt előterjesztett
felülvizsgálati indítvány irányának megítélésében.
Az indítványozó az ítélkezési gyakorlat megosztottságának szemléltetésére a következő határozatokra hivatkozott.
1. A Kúria a 2017. március 1. napján meghozott Bfv.II.1.726/2016/5. számú végzésével a Hajdúböszörményi
Járásbíróság 2.B.111/2015/6. számú ítéletét hatályon kívül helyezte, és a Hajdúböszörményi Járásbíróságot új
eljárásra utasította.
Indokolása szerint a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség az 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: korábbi Be.) 416. §
(1) bekezdés c) pontja és a korábbi Be. 373. § (1) bekezdés III. pont b) alpontja alapján – az elsőfokú ítélet indokolása
a rendelkező résszel teljes mértékben ellentétes – eljárási szabálysértésre hivatkozással a jogerős ítélet közlésétől
számított hat hónapon túl a terhelt terhére nyújtott be felülvizsgálati indítványt, amelyet a Legfőbb Ügyészség
akként helyesbített, hogy az nem értelmezhető a terhelt terhére benyújtottként, mivel eljárási okból bejelentett.
A Kúria ezzel egyetértve fejtette ki határozata indokolásának [10] bekezdésében, hogy az eljárási szabálysértés miatt
előterjesztett felülvizsgálatnak nincs irányultsága, az sem a terhelt terhére, sem a javára nem szól, ennélfogva időbeli
korlátozás nélkül előterjeszthető.
E határozat BH 2017.324. szám alatt került közzétételre. Az elvi tartalom II. pontja szerint az abszolút eljárási
szabálysértésre alapított felülvizsgálati indítványnak nincs iránya, ezért az a határozat közlésétől számított hat
hónapon túl is előterjeszthető [korábbi Be. 416. § (1) bekezdés c) pont].
A Kúria a 2019. május 22. napján meghozott Bfv.II.1.474/2018/9. számú végzésével a Budapesti XX., XXI. és
XXIII. Kerületi Bíróság 8.B.XXI.286/2017/33. számú és a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság
24.Bf.13.344/2017/31. számú ítéletét az I. rendű és a III. rendű terhelt tekintetében hatályon kívül helyezte és
a Fővárosi Törvényszéket új elsőfokú eljárásra utasította.
A határozat indokolása szerint a Legfőbb Ügyészség a két terhelt tekintetében felülvizsgálati indítványt terjesztett
elő a Be. 648. § b) pontja és 649. § (2) bekezdés d) pontja alapján, hivatkozva a 608. § (1) bekezdés c) pontjában
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foglaltakra, mely szerint a bíróság hatáskörét túllépte. A Legfőbb Ügyészség a felülvizsgálati indítványt a másodfokú
ítélet közlésétől számított hat hónapon túl terjesztette elő.
A Kúria a határozat indokolásának [25] és [26] bekezdésében kifejtette, hogy a Legfőbb Ügyészség a felülvizsgálati
indítványt nem a két terhelt terhére nyújtotta be, azt ugyanis feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási
szabálysértésre alapította, amelyre határidő nélkül alapozható felülvizsgálati indítvány. Az ún. abszolút eljárási
szabálysértésre alapozott felülvizsgálat neutrális (semleges) jellegű, nem irányul sem a terhelt javára, sem a terhelt
terhére.
A Kúria a 2018. január 16. napján meghozott Bfv.III.1.158/2017/4. számú végzésével a Szegedi Járásbíróság
6.B.3956/2016/3. számú, illetve a Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.54/2017/2. számú végzését hatályában fenntartotta.
A határozat indokolása szerint a Legfőbb Ügyészség terjesztett elő a terhelt terhére felülvizsgálati indítványt
a korábbi Be. 416. § (1) bekezdés a) és c) pontját megjelölve a másodfokú határozat hatályon kívül helyezése, és új
másodfokú eljárásra utasítása érdekében.
A Kúria határozatának indokolásában rámutatott arra, hogy a korábbi Be. 416. § (1) bekezdés c) pontja alapján
felülvizsgálati ok a korábbi Be. 373. § (1) bekezdés II. pont e) alpontja szerint, ha a bíróság tévesen állapította
meg a 373. § (1) bekezdés I. pontjában felsorolt valamely büntethetőségi akadály fennállását, ekként azt, hogy
a cselekményt már jogerősen elbírálták. Mindez feltétlen hatályon kívül helyezést és új eljárásra utasítást
eredményez, ezért közömbös, hogy a terhelt terhére vagy javára szól-e. Ez esetben ugyanis az történt, hogy az eljárt
bíróság nem folytatta le az eljárást, azt pótolnia kell. Ezért az ügyész (hat hónapon túl előterjesztett) felülvizsgálati
indítványa joghatályos.
E határozat BH 2018.245. szám alatt került közzétételre.
2. A Legfelsőbb Bíróság a 2007. január 18. napján meghozott Bfv.III.1.110/2006/6. számú végzésével a Békéscsabai
Városi Bíróság 7.B.18/1999/17. számú ítélete ellen a III. rendű terhelt tekintetében benyújtott felülvizsgálati
indítványt elutasította.
A Békés Megyei Főügyészség a korábbi Be. 417. § (1) bekezdés II. pont a) pontja és a 416. § (1) bekezdés c) pontja
alapján terjesztett elő felülvizsgálati indítványt hatályon kívül helyezés érdekében.
A határozat indokolása szerint a felülvizsgálati indítvány bár a terhelt javára lett benyújtva, tartalmát tekintve
valójában a terhelt terhére irányult. Ugyanis annak következményeként kifogásolta az eljárásjogi jogsértést, hogy
a III. rendű terhelt terhére rótt bűncselekmény súlyosabban minősülő esete megállapításának van helye. Ehhez
képest az indítvány tartalma szerint anyagi jogsértést sérelmezve a III. rendű terhelt terhére szól.
A Legfelsőbb Bíróság emellett rámutatott arra, hogy a felülvizsgálati indítvány terhelt terhére szóló irányának
megítélésénél nem a súlyosítási tilalom korábbi Be. 405. § (1) bekezdése szerinti feltételeinek van jelentősége,
hanem annak, hogy az adott (akár anyagi, akár eljárásjogi) kifogás – eredményessége esetén – a jogerős
határozatban megállapítottnál hátrányosabb rendelkezés meghozatalára irányul-e.
A Kúria a 2018. október 2. napján meghozott Bfv.I.454/2018/7. számú végzésével a Szegedi Ítélőtábla
Bf.I.345/2017/5. számú ítéletét a VIII. rendű terhelt tekintetében hatályon kívül helyezte, és az ítélőtáblát új
másodfokú eljárásra utasította.
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség által a korábbi Be. hatálya alatt eljárási okból előterjesztett felülvizsgálati
indítványt a Legfőbb Ügyészség fenntartotta, és az időközben hatályba lépett Be. 649. § (2) bekezdés d) pontjára
tekintettel a 608. § (1) bekezdés e) pontjára és az 567. § (1) bekezdés a)–b) és d)–e) pontjaira, valamint
a (2) bekezdésre hivatkozva a másodfokú ítélet hatályon kívül helyezésére és az ítélőtábla új eljárásra utasítására tett
indítványt.
A Kúria indokolásában kifejtette, hogy az ügyészi felülvizsgálati indítvány a másodfokú határozat közlésétől
számított hat hónapon belül érkezett az ítélőtáblára, és miután a Be. 652. § (3) bekezdése szerint felülvizsgálati
indítványt a terhelt terhére a jogerős ügydöntő határozat közlésétől számított hat hónapon belül lehet
előterjeszteni, az joghatályos.
E határozat EBH 2019.B.6. szám alatt került közzétételre.
A Kúria a 2019. május 23. napján meghozott Bfv.II.179/2019/6. számú végzésével a Veszprémi Járásbíróság
1.B.1217/2018/5. számú végzését hatályon kívül helyezte, és a Veszprémi Járásbíróságot az eljárás lefolytatására
utasította.
A Veszprém Megyei Főügyészség a Be. 649. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 608. § (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértés miatt nyújtott be felülvizsgálati
indítványt az eljárás téves megszüntetése miatt.
A Kúria határozatának indokolásában a felülvizsgálati indítványt a terhelt terhére előterjesztettnek tekintette,
megállapítva azt, hogy az a hat hónapos jogvesztő határidőn belül érkezett a bíróságra.
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E határozat BH 2019.287. számon került közzétételre.
A Kúria a 2020. március 17. napján meghozott Bfv.I.1.512/2019/12. számú végzésével a Veszprémi Járásbíróság
2.B.174/2018/1/VII. számú és a Veszprémi Törvényszék mint másodfokú bíróság 3.Bf.184/2018/11. számú végzése
ellen előterjesztett felülvizsgálati indítványt elutasította.
A Veszprém Megyei Főügyészség a Be. 649. § (2) bekezdés d) pontját, a 608. § (1) bekezdés e) pontját és az 567. §
(1) bekezdés b) pontját megjelölve nyújtott be felülvizsgálati indítványt a II. rendű, a VI. rendű, a X. rendű és
XIII. rendű terhelteket érintően a büntetőeljárás törvénysértő megszüntetése miatt.
A Kúria indokolása szerint a felülvizsgálati indítvány a terheltek terhére irányult és elkésett. Kifejtette, hogy
az eljárási törvény nem tesz különbséget a felülvizsgálati okok között aszerint, hogy az a terhelt javára vagy
terhére érvényesíthető, ezért az irányultságot valós kihatásában kell vizsgálni. A Kúria álláspontja szerint az eljárás
megszüntetését kifogásoló ügyészségi felülvizsgálati indítvány tartalmilag az érintett terheltek terhére irányul,
hiszen ők korábban már jogerős határozat által megszabadultak az eljárástól. A felülvizsgálati indítvány irányának
megítélésénél annak van jelentősége, hogy az adott kifogás eredményessége esetén a jogerős határozatban
megállapítottnál hátrányosabb rendelkezés meghozatalára irányul-e. Jelen esetben pedig a felülvizsgálati indítvány
arra irányult, hogy az eljárás törvénysértő megszüntetése miatt a Kúria a támadott végzéseket helyezze hatályon
kívül, és az eljárás tovább folytatódjon, végső soron annak eredményeként az érintett terheltek bűnössége
megállapításra kerüljön.
Ugyanezen okfejtést tartalmazza a Kúria 2020. április 21. napján meghozott Bfv.I.1.513/2019/6. számú végzése, mely
BH 2020.199. számon került közzétételre.
A Kúria a 2020. május 26. napján meghozott Bfv.I.157/2020/17. számú végzésével a Pesti Központi Kerületi Bíróság
9.B.32.660/2017/56. számú ítéletével szemben a III. rendű terhelt tekintetében benyújtott felülvizsgálati indítványt
elutasította.
A Legfőbb Ügyészség a III. rendű terhelt esetében a Fővárosi Főügyészség által benyújtott felülvizsgálati indítványt
módosította, és azt a Be. 649. § (2) bekezdés d) pontját, illetve az 567. § (1) bekezdés b) pontját megjelölve az eljárás
törvénysértő megszüntetése miatt tartotta fenn.
A Kúria a határozat indokolásában kifejtette, hogy a Legfelsőbb Bíróság, majd a Kúria több határozatában
foglalkozott a felülvizsgálati indítvány irányának kérdésével. A Bfv.I.1.513/2019/6. számú végzésében rögzítette,
hogy az úgynevezett abszolút (feltétlen) eljárási szabálysértésre alapozott felülvizsgálat általában semleges jellegű,
nem irányul sem a terhelt javára, sem a terhelt terhére, s mivel az alakilag törvénysértő eljárásban meghozott
ügydöntő határozathoz törvényes jogkövetkezmények nem kapcsolódhatnak, a felülvizsgálati indítvány
a jogerős ügydöntő határozat közlésétől számított hat hónapon túl is előterjeszthető. Ezzel szemben az eljárás
megszüntetésének kifogásolása esetén arról van szó, hogy a támadott határozat alakilag törvényes eljárásban
hozott, ám érdemében törvénysértő. Ez esetben a felülvizsgálati indítvány a terhelt terhére irányul, ezért a jogerős
ügydöntő határozat közlésétől számított hat hónapon belül terjeszthető elő.
A határozat indokolásában a Kúria hivatkozott az EBH 2019.B.17. számú döntésére, mely szerint a terhelt terhére
szóló felülvizsgálati indítvány bejelentésére nyitva álló hat hónapos határidőt az ügydöntő határozat közlésétől kell
számítani; a kihirdetéssel közölt ügydöntő határozat kapcsán ez a határidő nem az indokolással ellátott határozat
kézbesítésétől, hanem annak kihirdetésétől számítandó.
II.
A legfőbb ügyész az 1. pont szerinti határozatokban, így a Kúria Bfv.II.1.726/2016/5. számú (BH 2017.324.),
a Bfv.II.1.474/2018/9. számú és a Bfv.III.1.158/2017/4. számú (BH 2018.245.) végzéseiben kifejtett álláspontot
tartotta helytállónak. Rögzítette, hogy a Be. 648. §-a alapján felülvizsgálatnak a bíróság jogerős, vádról rendelkező
ügydöntő határozata ellen a büntető anyagi jog szabályainak megsértése miatt, eljárási szabálysértést miatt,
az Alkotmánybíróság vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi szervezet határozata alapján és a Kúria
Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatától való eltérés esetén van helye.
A Be. 649. § (2) bekezdése szerint eljárási szabálysértés miatt felülvizsgálati indítvány terjeszthető elő, ha
a bíróság a határozatát joghatóság hiányában, a magánindítvány, a feljelentés vagy a legfőbb ügyésznek a 4. §
(9) bekezdésében vagy a Btk. 3. § (3) bekezdésében meghatározott rendelkezése hiányában, nem az arra jogosult
által emelt vád alapján, a 608. § (1) bekezdésében meghatározott eljárási szabálysértéssel vagy a súlyosítási tilalom
megsértésével hozta meg.
A Be. 651. § (1) bekezdése alapján a terhelt terhére az ügyészség terjeszthet elő felülvizsgálati indítványt, míg
a (2) bekezdés a)–f ) pontjai a felülvizsgálati indítványt a terhelt javára előterjesztők körét sorolja fel, köztük
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az a) pontban az ügyészséget is. A Be. 652. § (3) bekezdése szerint felülvizsgálati indítványt a terhelt terhére
a jogerős ügydöntő határozat közlésétől számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni, a (4) bekezdés alapján
a terhelt javára szóló felülvizsgálati indítvány benyújtása nincs határidőhöz kötve.
A korábbi Be. 416–418. §-a lényegében a hatályos Be. rendelkezéseivel azonos módon rendelkeztek a felülvizsgálati
indítványról.
A legfőbb ügyész rámutatott arra, hogy a Be. nem határozza meg, hogy mi tekinthető a terhelt terhére irányuló
felülvizsgálati indítványnak. A Be. 595. § (2) bekezdése azonban a súlyosítási tilalommal összefüggésben rögzíti,
hogy mit kell a vádlott terhére bejelentett fellebbezésnek tekinteni. A fellebbezés és a felülvizsgálati indítvány
jogi természete között a terhelt terhére való irányultság szempontjából nincs különbség, ezért ezen felsorolás
irányadónak tekinthető a felülvizsgálati indítvány irányának megítélésénél is.
A terhelt terhére irányultság nem vonatkozik az olyan feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási
szabálysértések alapján benyújtott felülvizsgálati indítványokra, amelyek az alapeljárás érvénytelenségén,
semmisségén és ebből fakadó nem létezésén alapulnak. Ezért azok nem tekinthetők a terhelt terhére
bejelentettnek, mivel nem a Be. 595. § (2) bekezdésében felsoroltakra irányulnak.
Az úgynevezett abszolút eljárási szabálysértések között a Be. nem tesz különbséget a tekintetben, hogy az alakilag
törvénysértő eljárást eredményezett-e, vagy éppen az eljárás lefolytatásának képezte törvénysértő akadályát. Ilyen
különbségtétel a felülvizsgálati indítvány esetében sem tehető. Önmagában az a körülmény, hogy a felülvizsgálati
indítvány alapossága esetén a terhelti jogállás visszaállítását eredményezheti, nem teszi a felülvizsgálati indítványt
a terhelt terhére bejelentettnek.
Erre figyelemmel a legfőbb ügyész indítványozta, hogy a jogegységi tanács az egységes ítélkezési gyakorlat
biztosítása érdekében elvi kérdésben hozzon jogegységi határozatot.
III.
A Bszi. 32. § (1) bekezdés a) pontja szerint jogegységi eljárás lefolytatásának van helye, ha az egységes ítélkezési
gyakorlat biztosítása érdekében elvi kérdésben jogegységi határozat meghozatala szükséges.
A Bszi. 33. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a jogegységi eljárást le kell folytatni, ha azt a legfőbb ügyész
indítványozza.
A Kúria jogegységi tanácsa ezért a legfőbb ügyész indítványa alapján, a jogegységi döntés meghozatalát
az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében szükségesnek tartva, az eljárást – a Be. 670. § (1) bekezdésére
figyelemmel a Bszi. 34–41. §-a alapján eljárva – lefolytatta.
IV.
Az indítvány elbírálásánál irányadó törvényi rendelkezések a következők:
Be. 648. § Felülvizsgálatnak a bíróság jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő határozata ellen
a) a büntető anyagi jog szabályainak megsértése miatt,
b) eljárási szabálysértés miatt,
c) az Alkotmánybíróság vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv határozata alapján,
d) a Kúria Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatától való eltérés esetén
van helye.
Be. 649. § (2) Eljárási szabálysértés miatt felülvizsgálati indítvány terjeszthető elő, ha a bíróság a határozatát
a) joghatóság hiányában,
b) a magánindítvány, a feljelentés, vagy a legfőbb ügyésznek a 4. § (9) bekezdésében vagy a Btk. 3. §
(3) bekezdésében meghatározott rendelkezése hiányában,
c) nem az arra jogosult által emelt vád alapján,
d) a 608. § (1) bekezdésében meghatározott eljárási szabálysértéssel,
e) a súlyosítási tilalom megsértésével,
f ) a specialitás szabályán alapuló mentességnek, a törvényben meghatározott mentelmi jogon alapuló
mentességnek vagy a nemzetközi jogon alapuló mentességnek a megsértésével
hozta meg.
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Be. 608. § (1) A másodfokú bíróság nem ügydöntő végzésével hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét, és
az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha
a) a bíróság nem volt törvényesen megalakítva, vagy a tárgyaláson a tanács tagjai nem voltak mindvégig jelen,
b) az ítélet meghozatalában a törvény szerint kizárt bíró vett részt,
c) a bíróság a hatáskörét túllépte, katonai büntetőeljárásra vagy más bíróság kizárólagos illetékességébe tartozó
ügyet bírált el,
d) a tárgyalást olyan személy távollétében tartották meg, akinek a jelenléte a törvény értelmében kötelező,
e) a bíróság a 492. § (1) bekezdés c)–d) és i) pontjában, valamint a (2) bekezdésében vagy az 567. § (1) bekezdés
a)–b) és g) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott valamely ok törvénysértő megállapítása miatt
az eljárást megszüntette,
f ) az elsőfokú ítélet indokolása a rendelkező résszel teljes mértékben ellentétes,
g) az ítélet szóbeli indokolása során elhangzott és az írásba foglalt ítélet tényállási elemei a bűncselekmény
minősítését befolyásoló mértékben térnek el egymástól, és a fellebbezést az 583. § (3) bekezdése alapján jelentették
be vagy az eltérés az 584. § (2) bekezdése szerinti fellebbezés esetén a fellebbezéssel nem érintett cselekményre
vonatkozik, vagy
h) az elsőfokú bíróság a bűnösséget beismerő nyilatkozatot az 504. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek
hiányában fogadta el, vagy az írásba foglalt ítélet tényállási elemei a bűncselekmény minősítését befolyásoló
mértékben térnek el a vádirati tényállástól.
Be. 657. § (5) Az ügyészség a nyilatkozatában, valamint a felülvizsgálattal érintett terhelt vagy a védője
az észrevételében a 649. § (2) bekezdésében meghatározott okra akkor is hivatkozhat, ha felülvizsgálati indítványt
nem terjesztett elő.
Be. 659. § (6) A Kúria a megtámadott határozatot a 649. § (2) bekezdése alapján akkor is felülbírálja, ha az indítványt
nem ebből az okból nyújtották be.
Be. 663. § (2) A Kúria a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi, és az eljárást
megszünteti, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot új eljárásra utasítja, illetve az ügyiratokat
az ügyészségnek megküldi, ha az alapügyben a bíróság a jogerős ügydöntő határozatát a 649. § (2) bekezdés
a)–d) pontjában meghatározott valamely eljárási szabálysértéssel hozta meg.
Be. 651. § (1) A terhelt terhére az ügyészség terjeszthet elő felülvizsgálati indítványt.
Be. 652. § (3) Felülvizsgálati indítványt a terhelt terhére a jogerős ügydöntő határozat közlésétől számított hat
hónapon belül lehet előterjeszteni.
Be. 653. § (1) A felülvizsgálati eljárás lefolytatására a harmadfokú bírósági eljárás szabályait az e Fejezetben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
Be. 617. § A harmadfokú bírósági eljárásban a másodfokú bírósági eljárásra vonatkozó rendelkezéseket az e Részben
foglalt eltérésekkel kell értelemszerűen alkalmazni.
Be. 589. § A Tizenegyedik, valamint Tizenharmadik–Tizennegyedik Részben megállapított rendelkezéseket
a másodfokú bírósági eljárásban az e Részben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
Be. 583. § (1) Fellebbezésnek jogi és ténybeli okból van helye.
(4) Az ügyészség a vádlott terhére és javára is, a vádlott és a védő csak a terhelt javára fellebbezhet; az ügyészségnek
a fellebbezésében meg kell jelölnie, ha az a vádlott terhére irányul.
Be. 586. § (2) Az ügyészség, a fellebbezéssel érintett vádlott vagy a védője, valamint a fellebbező észrevételében
arra, amit a másodfokú bíróság hivatalból felülbírál akkor is hivatkozhat, ha nem vagy nem azon okból fellebbezett.
Be. 595. § (1) Az elsőfokú bíróság által felmentett vádlott bűnösségét megállapítani, a vádlott büntetését, illetve
a büntetés helyett alkalmazott intézkedést súlyosítani csak akkor lehet, ha a terhére fellebbezést jelentettek
be. Ez irányadó akkor is, ha a másodfokú bíróság bizonyítást vesz fel, és annak eredményeként súlyosabb
bűncselekmény állapítható meg.
(2) A vádlott terhére bejelentett fellebbezésnek azt kell tekinteni, ami a bűnösségének megállapítására,
bűncselekményének súlyosabb minősítésére, a büntetésének súlyosítására, illetve a vele szemben büntetés
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helyett alkalmazott intézkedésnél súlyosabbnak a megállapítására, vagy az ilyen intézkedés helyett büntetés
megállapítására irányul.
Be. 590. § (2) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az ítélet megalapozottságát, az ítéletnek a bűnösség
megállapítására, a bűncselekmény minősítésére, a büntetés kiszabására, intézkedés alkalmazására vonatkozó
rendelkezéseit, valamint az indokolás helyességét és az eljárási szabályok megtartását a bíróság arra tekintet nélkül
bírálja felül, hogy ki, milyen okból fellebbezett.
(5) A másodfokú bíróság a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott esetben az ítélet fellebbezéssel nem érintett
része tekintetében is felülbírálja
a) az elsőfokú bírósági eljárást és ennek során vizsgálja azon eljárási szabályok megtartását, amelyek megsértése
esetén a 607. § (1) bekezdése, valamint a 608. § (1) bekezdése alapján az ítéletet hatályon kívül kell helyezni.
Be. 618. § (1) A harmadfokú bíróság
b) az elsőfokú és a másodfokú bírósági eljárást arra tekintet nélkül bírálja felül, hogy ki, milyen okból fellebbezett.
(3) A harmadfokú bíróság az ítélet fellebbezéssel nem érintett része tekintetében is felülbírálja
a) az 590. § (5) bekezdés a)–c) pontjában meghatározottakat.
Be. 625. § (2) A harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és a másodfokú bíróságot új
eljárásra utasítja, ha a másodfokú bíróság az ítéletét
a) a 608. § (1) bekezdésében meghatározott valamely eljárási szabálysértéssel,
b) a súlyosítási tilalom megsértésével
hozta meg.
(3) A harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése mellett az elsőfokú bíróság
ítéletét is hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot utasítja új eljárásra, ha a (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott eljárási szabálysértést az elsőfokú bíróság követte el.
Be. 634. § (1) Ha a vádlott terhére nem jelentettek be fellebbezést, a megismételt eljárásban nem lehet a felmentett
vádlott bűnösségét megállapítani, vagy a hatályon kívül helyezett ítéletben kiszabott büntetésnél súlyosabb
büntetést kiszabni, vagy büntetés helyett alkalmazott intézkedésnél súlyosabb intézkedést alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés nem irányadó, ha
a) az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése a 608. § (1) bekezdés a)–c) vagy e) pontjában vagy
a 610. §-ban meghatározott ok miatt történt,
e) az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezésére a felülvizsgálati eljárásban a terhelt terhére bejelentett
felülvizsgálati indítvány folytán került sor.
V.
A jogegységi eljárásban a Kúria által eldöntendő elvi kérdés az, hogy az eljárási szabálysértés miatt előterjesztett
felülvizsgálati indítványnak [B4. 649. § (2) bekezdés] van-e iránya, illetve előterjesztésének van-e időbeli korlátja.
A felülvizsgálat a bíróság jogerős, vádról rendelkező ügydöntő határozata ellen jogi okból terjeszthető elő, kizárólag
a törvényben kimerítően meghatározott anyagi és eljárásjogi okokra hivatkozással vehető igénybe.
A terhelt terhére kizárólag az ügyészség terjeszthet elő felülvizsgálati indítványt [Be. 651. § (1) bekezdés], a jogerős
ügydöntő határozat közlésétől számított hat hónapon belül [Be. 652. § (3) bekezdés]. E határidő jogvesztő,
elmulasztásának következménye az elkésett felülvizsgálati indítvány elutasítása [Be. 656. § (2) bekezdés c) pont].
A terhelt javára szóló felülvizsgálati indítvány benyújtása nincs határidőhöz kötve [Be. 652. § (4) bekezdés].
A legfőbb ügyész jogegységi indítványában felvetettek alapján szükséges a Be. 648. § a) pontja szerinti büntető
anyagi jogi szabálysértés és a b) pont szerinti eljárási szabálysértés miatti felülvizsgálati okoknak a Be. jogorvoslati
rendszere szerinti vizsgálata és elhatárolása.
A vádról rendelkező ügydöntő határozat jogerő utáni felülbírálata mint felülvizsgálat, illetve a jogerő előtti másodés harmadfokú felülbírálata egyértelműen kapcsolódik egymáshoz, és illeszkedik e rendszerbe, egyrészt az azonos
jogszabályi rendelkezésekre történő hivatkozás, másrészt az általános érvényű visszautalások következtében.
Ez utóbbi esetben egyszerűen arról van szó, hogy felülvizsgálati eljárásban eltérő rendelkezés hiányában
érvényesülnek a harmadfokú eljárás szabályai, a harmadfokú eljárásban eltérő rendelkezés hiányában
érvényesülnek a másodfokú eljárásra vonatkozó szabályok, míg a másodfokú eljárásban szintén eltérő rendelkezés
hiányában érvényesülnek a Tizenegyedik és a Tizenharmadik–Tizennegyedik Részre vonatkozó rendelkezések
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[Be. 653. § (1) bekezdés, 617. §, 589. §]. Ezen általános visszautaló rendelkezések megteremtik a kereteit az adott
jogszabályhelyek egységes értelmezésének.
A Be. Tizennegyedik Részében (Az elsőfokú bírósági tárgyalás) szabályozza a fellebbezés okát, tartalmát és irányát.
Eszerint fellebbezésnek jogi és ténybeli okból van helye, az ügyészség a vádlott terhére és javára is, a vádlott és
a védő csak a terhelt javára fellebbezhet, az ügyészségnek a fellebbezésben meg kell jelölni, ha az a vádlott terhére
irányul [Be. 583. § (1) és (4) bekezdés].
A Be. a vádlott terhére irányuló fellebbezés törvényi tartalmát a Tizenötödik Részben (A másodfokú bírósági eljárás)
határozza meg a súlyosítási tilalomra vonatkozó rendelkezések között.
Ekként a vádlott terhére bejelentett fellebbezésnek azt kell tekinteni, ami a bűnösség megállapítására,
bűncselekményének súlyosabb minősítésére, a büntetésének súlyosítására, illetve a vele szemben büntetés
helyett alkalmazott intézkedésnél súlyosabbnak a megállapítására vagy az ilyen intézkedés helyett büntetés
megállapítására irányul [Be. 595. § (2) bekezdés].
Ez a tartalom egyértelmű, alapja anyagi jogi, valamint zárt.
A felmentett vádlott bűnösségét megállapítani, a vádlott büntetését, illetve a büntetés helyett alkalmazott
intézkedést súlyosítani pedig csak akkor lehet, ha a vádlott terhére ezen anyagi jogi tartalommal bíró fellebbezést
az ügyészség bejelentette [Be. 595. § (1) bekezdés].
A súlyosítási tilalom ezen rendelkezései az irányadók a Be. Tizennyolcadik Részében is (A megismételt eljárás),
ekként, ha a vádlott terhére nem jelentettek be fellebbezést, a megismételt eljárásban nem lehet a felmentett
vádlott bűnösségét megállapítani, vagy a hatályon kívül helyezett ítéletben kiszabott büntetésnél súlyosabb
büntetést kiszabni, vagy büntetés helyett alkalmazott intézkedésnél súlyosabb intézkedést alkalmazni [Be. 634. §
(1) bekezdés].
A megismételt eljárásban a súlyosítási tilalom feloldásának önálló törvényi oka a jogerő előtti, vádlott terhére
bejelentett ügyészi fellebbezés hiányában is, ha az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezésére
a felülvizsgálati eljárásban a terhelt terhére bejelentett felülvizsgálati indítvány folytán került sor [Be. 634. §
(3) bekezdés e) pont].
A vádról rendelkező ügydöntő határozat ellen a vádlott (terhelt) terhére bejelentett jogorvoslatnak (fellebbezés,
felülvizsgálat) a Be. 595. § (2) bekezdésén alapuló anyagi jogi tartalomhoz képest eltérő törvényi meghatározása
a büntetőeljárási törvényben nincs.
A megismételt eljárás során a súlyosítási tilalom önálló feloldási okaként szabályozott a felülvizsgálati eljárásban
a terhelt terhére – ekként nyilvánvalóan anyagi jogi okból – bejelentett felülvizsgálati indítvány mellett, attól
elkülönülten ugyancsak a súlyosítási tilalmat feloldó önálló ok a Be. 634. § (3) bekezdés a) pontja szerinti
rendelkezés, amely arra az esetre vonatkozik, ha az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése a 608. §
(1) bekezdés a)–c) vagy e) pontjában meghatározott ok miatt történt, amely pedig nyilvánvalóan eljárási
szabálysértés miatti ok.
Következésképpen a vádról rendelkező jogerős ügydöntő határozat ellen a terhelt terhére felülvizsgálat az anyagi
jog szabályainak megsértése miatt terjeszthető elő, ekként a Be. 652. § (3) bekezdése szerinti hat hónapos határidő
pedig erre vonatkozó.
Ehhez képest a feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértés olyan perjogi sérelem, amely
megvalósulása esetén minden ezt követő, további vizsgálat nélkül hatályon kívül kell helyezni az azt követően,
annak következményeként vagy akként meghozott vádról rendelkező ügydöntő határozatot.
Az eljárási szabályok megtartásának felülbírálata abszolút érvényű jogerő előtt és jogerő után is. Mindez
a Be. egységes jogorvoslati rendszerében a következőket jelenti.
A Be. Tizenötödik Részében (A másodfokú bírósági eljárás) a felülbírálat terjedelmére vonatkozóan az 590. §
(1) bekezdésében rögzíti, hogy a másodfokú bíróság a fellebbezéssel sérelmezett ítéletet az azt megelőző
bírósági eljárással együtt bírálja felül, a (2) bekezdésében pedig – egyebek mellett – azt, hogy az eljárási szabályok
megtartását a bíróság arra tekintet nélkül bírálja felül, hogy ki milyen okból fellebbezett; míg az (5) bekezdés
szerint a másodfokú bíróság a (3) és (4) bekezdésben meghatározott esetben (korlátozott felülbírálat) az ítélet
fellebbezéssel nem érintett része tekintetében is felülbírálja az elsőfokú bírósági eljárást, és ennek során vizsgálja
azon eljárási szabályok megtartását, amelyek megsértése esetén a 607. § (1) bekezdése, valamint a 608. §
(1) bekezdése alapján az ítéletet hatályon kívül kell helyezni.
Emellett az ügyészség, a fellebbezéssel érintett vádlott vagy a védője, valamint a fellebbező észrevételében akkor
is hivatkozhat arra, amit a másodfokú bíróság hivatalból felülbírál, ha nem vagy nem azon okból fellebbezett
[Be. 586. § (2) bekezdés].
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Ezt követően pedig a másodfokú bíróság határozatai körében taxatíve felsorolja mindazon eljárási okokat, amelyek
fennállása esetén a másodfokú bíróság nem ügydöntő végzésével hatályon kívül helyezi, az elsőfokú bíróság
ítéletét, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja [Be. 608. § (1) bekezdés a)–h) pont].
A feltétlen hatályon kívül helyezés alóli szűk körű kivételeket a 608. § (2) bekezdés a), b) és c) pontja rögzíti, amelyek
a védő, illetve a vádlott távollétével kapcsolatosak.
A Be. Tizenhatodik Részében (A harmadfokú bírósági eljárás) a korábbi szabályozással összhangban a Be. 618. §
(1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy a harmadfokú bíróság az elsőfokú és a másodfokú bírósági eljárást arra
tekintet nélkül bírálja felül, hogy ki milyen okból fellebbezett, továbbá a (3) bekezdése szerint a harmadfokú
bíróság az ítélet fellebbezéssel nem érintett része tekintetében is felülbírálja az 590. § (5) bekezdés a)–c) pontjában
meghatározottakat.
A harmadfokú eljárásban is ugyanazon jogkövetkezménnyel jár a harmadfokú bíróság határozataira vonatkozó
rendelkezések körében a feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértések megvalósulása,
ekként a harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és a másodfokú bíróságot új
eljárásra utasítja, ha a másodfokú bíróság az ítéletét a 608. § (1) bekezdésében meghatározott valamely eljárási
szabálysértéssel, továbbá a súlyosítási tilalom megsértésével hozta meg. A másodfokú bíróság ítéletének hatályon
kívül helyezése mellett pedig az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezésére is sor kerül, ha a (2) bekezdés
a) pontjában meghatározott eljárási szabálysértést az elsőfokú bíróság követte el [Be. 625. § (2) bekezdés a), b) pont
és (3) bekezdés].
Az eljárási szabályok felülbírálatára vonatkozó rendelkezések a jogerőt követő rendkívüli jogorvoslati eljárásban
a felülvizsgálat során a következők.
Eljárási szabálysértés miatt felülvizsgálati indítvány terjeszthető elő, ha a bíróság a határozatát joghatóság
hiányában; a magánindítvány, a feljelentés vagy a legfőbb ügyésznek a 4. § (9) bekezdésében vagy a Btk. 3. §
(3) bekezdésében meghatározott rendelkezése hiányában; nem az arra jogosult által emelt vád alapján; a 608. §
(1) bekezdésében meghatározott eljárási szabálysértéssel; a súlyosítási tilalom megsértésével; a specialitás
szabályán alapuló mentességnek, a törvényben meghatározott mentelmi jogon alapuló mentességnek vagy
a nemzetközi jogon alapuló mentességnek a megsértésével hozta meg [Be. 649. § (2) bekezdés a)–f ) pont].
E törvényi felsorolás taxatív, felülvizsgálat kizárólag ezen feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási
szabálysértések esetén terjeszthető elő.
Miként a Be. 586. § (2) bekezdése szerinti észrevétel esetében a másodfokú eljárásban (és a visszautaló rendelkezés
alapján a harmadfokú eljárásban), úgy a felülvizsgálati eljárás során az ügyészség a nyilatkozatában, valamint
a felülvizsgálattal érintett terhelt vagy a védője az észrevételében a 649. § (2) bekezdésében meghatározott okra
akkor is hivatkozhat, ha felülvizsgálati indítványt nem terjesztett elő [Be. 657. § (5) bekezdés].
A Kúria a megtámadott határozatot a Be. 649. § (2) bekezdése alapján pedig akkor is felülbírálja, ha az indítványt
nem ebből az okból nyújtották be [Be. 659. § (6) bekezdés].
Emellett a feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértések miatti felülbírálatnak
a felülvizsgálatban (is) kötelező, alapvetően feltételek nélküli érvényesítését, érvényesülését jelenti a Be. 650. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezés, amely alapján a harmadfokú bíróság jogerős ügydöntő határozatának
rendelkezése, illetve része ellen felülvizsgálatnak csak a büntető anyagi jog szabályainak megsértése miatt nincs
helye. E korlát tehát kifejezetten anyagi jogot érintő, az eljárási szabálysértésekre nem vonatkozó.
Mindezen rendelkezéseken túlmenően pedig az eljárási szabálysértések jogkövetkezménye is alapvetően azonos
a másod-, illetve harmadfokú eljárásban szabályozottakkal, azaz a Kúria a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott
határozatot hatályon kívül helyezi, és az eljárást megszünteti, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot
új eljárásra utasítja, illetve az ügyiratokat az ügyészségnek megküldi, ha az alapügyben a bíróság a jogerős
ügydöntő határozatát a Be. 649. § (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott valamely eljárási szabálysértéssel
hozta meg. Az eltérés a felülvizsgálatban a súlyosítási tilalom megsértésével meghozott határozatot érinti,
amely esetében a Kúria a megtámadott határozatot megváltoztathatja, és a törvénynek megfelelő határozatot
meghozza. A specialitás szabályán alapuló mentesség esetében pedig a Be. 721/A. § (8) és (9) bekezdése tartalmaz
rendelkezéseket.
A Be. jogorvoslati rendszerében a felülbírálat terjedelme a jogerő előtt a másod- és azt követő harmadfokú
eljárásban, majd jogerő után a rendkívüli jogorvoslattal bezárólag nyilvánvalóan egyre szűkül. Ehhez képest
a feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértésekre vonatkozó rendelkezések lényegüket
tekintve változatlanok. Az eljárási okból történő felülbírálat hivatalbóli. Megelőzi az érdemi felülbírálatot,
az eljárási szabálysértés ténye pedig a további, érdemi (anyagi jogi) felülbírálat akadályát képezi. A hivatalbóli,
kötelező felülbírálat nélkülözi az irányultságot, független az egyébként bejelentett jogorvoslatok korlátaitól,
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korlátozottságától, az erre vonatkozó rendelkezések ugyancsak egységesek a másod- és harmadfokú eljárásban,
miként a felülvizsgálati eljárásban is.
Ezen eljárási szabálysértések jogkövetkezménye pedig alapvetően ugyanaz valamennyi esetben, az ügydöntő
határozat hatályon kívül helyezése. A Be. nem tesz különbséget a feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező
eljárási szabálysértések között a tekintetben, hogy az törvénysértő eljárást eredményezett, avagy törvénysértő
akadályát képezte az eljárás lefolytatásának. A hatályon kívül helyezés mint jogkövetkezmény alóli szűk körű
törvényi kivételek pedig nem adnak teret eltérő értelmezésnek.
Az eljárási szabálysértés [Be. 649. § (2) bekezdés] miatt előterjesztett felülvizsgálati indítványnak nincs iránya.
Következésképpen az is közömbös, hogy az ekkénti indítványt akár az előterjesztője, akár a felülvizsgálattal
érintett a terhelt javára vagy terhére irányulónak tekinti. A Be. nem ad lehetőséget sem jogerő előtt, sem jogerőt
követően a feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértések valós, lehetséges kihatásának
mérlegelésére, az ugyanis az abszolút relativizálása lenne. A Be. a felülvizsgálati eljárásra vonatkozó rendelkezések
között ugyan kifejezetten valóban nem rögzíti, hogy mi tekinthető a terhelt terhére irányuló felülvizsgálati
indítványnak, mindez azonban nem jelent hiányt, a választ pedig a Be. egységes jogorvoslati rendszere, a számba
vett rendelkezések megadják. Aminek pedig nincs iránya jogerő előtt, annak nincs iránya jogerő után sem. Kivételt
a törvény eltérő rendelkezése jelenthetne, ilyen rendelkezés azonban nincs.
Ezen túlmenően észlelte a Kúria, hogy a jogegységi indítványban hivatkozott határozatok egyikének
indokolásában hivatkozás történt az EBH 2019.B.17. számú elvi határozatra, mely szerint a terhelt terhére szóló
felülvizsgálati indítvány bejelentésére nyitva álló hat hónapos határidőt az ügydöntő határozat közlésétől kell
számítani; a kihirdetéssel közölt ügydöntő határozat kapcsán ez a határidő nem az indokolással ellátott határozat
kézbesítésétől, hanem annak kihirdetésétől számítandó.
Ezen elvi tartalom azonban a „jogerős” kitétel elhagyása miatt részben ellentmond a Kúria következetes, törvényi
rendelkezésnek megfelelő gyakorlatának, ezért a Kúria szükségesnek tartotta a törvényhely helyes értelmezését
a jogegységi határozatban, a rendelkező részben rögzíteni.
Ekként a terhelt terhére szóló felülvizsgálati indítvány bejelentésére nyitva álló hat hónapos határidőt a jogerős
ügydöntő határozat közlésétől kell számítani. Amennyiben az ügyészséggel a kihirdetés útján közölt ügydöntő
határozat a kihirdetéskor nem emelkedett jogerőre, továbbá a kézbesítéssel közölt ügydöntő határozat esetén a hat
hónapos határidőt a jogerősített ügydöntő határozat közlésétől kell számítani [Be. 652. § (3) bekezdés].
VI.
A fentiekre figyelemmel a Kúria az ítélkezési gyakorlat egységessége érdekében – a Bszi. 37. § (1) bekezdése szerinti
ülésen eljárva – meghozta a rendelkező részben foglalt jogegységi határozatot.
A jogegységi tanács a határozatát a Bszi. 42. § (1) bekezdésére figyelemmel a Magyar Közlönyben, a Bírósági
Határozatok Gyűjteményében, a központi honlapon és a Kúria honlapján közzéteszi.
Budapest, 2021. március 2.
Dr. Székely Ákos s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

Dr. Bartkó Levente s. k.,

Dr. Csák Zsolt s. k.,

előadó bíró

bíró

Dr. Márki Zoltán s. k.,

Dr. Somogyi Gábor s. k.,

bíró

bíró

Dr. Sebe Mária s. k.,

Dr. Varga Eszter s. k.,

bíró

bíró
a jogegységi tanács tagjai
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 15/2021. (VI. 16.) OGY határozata
az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról*
1. Az Országgyűlés az Alaptörvény 24. cikk (8) bekezdése alapján
Dr. Márki Zoltánt
az Alkotmánybíróság tagjává 2021. június 22-i hatállyal megválasztja.
2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

Dr. Varga László s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 16/2021. (VI. 16.) OGY határozata
a NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar
hozzájárulásról szóló 94/2001. (XII. 21.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről**
Az Országgyűlés – figyelemmel Magyarországnak az Egyesült Nemzetek (a továbbiakban: ENSZ) Alapokmányából fakadó
kötelezettségeire, az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataira, figyelemmel Magyarországnak az Észak-atlanti Szerződés
Szervezetében viselt tagságára, az Észak-atlanti Tanács ezzel összefüggésben hozott döntéseire, valamint figyelemmel arra, hogy
az Alaptörvény 47. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány hatásköre dönteni a NATO döntésén alapuló műveletekben történő
részvételről – a következő határozatot hozza:
1. Hatályát veszti a NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar
hozzájárulásról szóló 94/2001. (XII. 21.) OGY határozat.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Földi László s. k.,

Dr. Varga László s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 17/2021. (VI. 16.) OGY határozata
tájékoztató az Állami Számvevőszék 2020. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról*
1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségeit teljesítette, a gazdálkodását
független könyvvizsgáló ellenőrizte, illetve az erre vonatkozó pénzügyi beszámolóját hitelesnek minősítette, ezért
a szervezet 2020. évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről és gazdálkodásáról készített beszámolót elfogadja.
2. Az Országgyűlés hosszú távon támogatja az Állami Számvevőszék új – a beszámoló Függeléke szerinti –
stratégiájának célkitűzéseit.
3. Az Országgyűlés – a jól irányított állam működésének elősegítése érdekében – támogatja az Állami
Számvevőszék ellenőrzési és elemzési feladatai mellett a tanácsadó szerepének erősítését a közpénzügyi helyzet,
a közfeladatellátás javulása, valamint a közbizalom erősítése érdekében.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Földi László s. k.,

Dr. Varga László s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 304/2021. (VI. 16.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/951/3/2021. számú előterjesztésére – Neher Galina
(névmódosítás előtti neve: Neher Halina Jurijivna; születési hely, idő: Borinja [Szovjetunió], 1978. május 16.) magyar
állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. május 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. május 25.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02068-3/2021.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 305/2021. (VI. 16.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/932/3/2021. számú előterjesztésére – Vaszko Pál
(névmódosítás előtti neve: Vaszko Pavlo Adalbertovics; születési hely, idő: Daróc [Szovjetunió], 1969. május 8.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. május 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. május 27.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02069-3/2021.

A köztársasági elnök 306/2021. (VI. 16.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/932/3/2021. számú előterjesztésére – Vaszko Tatyána,
született: Javarovszkaja Tatyána (névmódosítás előtti neve: Vaszko Tatyána Jurjevna, született: Javarovszkaja Tatyána
Jurjevna; születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 1979. május 21.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. május 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. május 27.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02069-4/2021.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 307/2021. (VI. 16.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/932/3/2021. számú előterjesztésére – Vaszko Olga
(névmódosítás előtti neve: Vaszko Olga Pavlivna; születési hely, idő: Ungvár [Ukrajna], 1998. július 22.) magyar
állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. május 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. május 27.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02069-5/2021.

A köztársasági elnök 308/2021. (VI. 16.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/932/3/2021. számú előterjesztésére – Vaszko Irén
(névmódosítás előtti neve: Vasko Irina Pavlivna; születési hely, idő: Kisvárda, 2010. január 4.) magyar
állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. május 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. május 27.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02069-6/2021.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A miniszterelnök 32/2021. (VI. 16.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (4a) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az innovációért és technológiáért felelős miniszter előterjesztésére –
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Szentgyörgyvölgyi László Zoltánt
– a 2021. június 12-étől 2024. június 11-éig terjedő időtartamra –
a kancellári teendők ellátásával ismételten megbízom.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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.

