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I. FEJEZET 
 

BEVEZETÉS A HIVATALI IGAZGATÁSI ISMERETEKBE 
 

1. A hivatali tevékenység helyének, szerepének általános meghatározása 
 
A többi funkcionális szakterülethez hasonlóan a hivatali szakterület alapvető hivatása az 
adott szerv szakmai munkájához szükséges funkcionális feladatok ellátása, amiből 
következik, hogy a feladatrendszerét elsődlegesen a szerv szakmai szolgálati ágai részéről 
megfogalmazódó igények határozzák meg. Ezek az igények elsődlegesen azon alapulnak, 
hogy a munkamegosztásban a nem szakmai tevékenységekhez kapcsolódó – de annak 
eredményes végrehajtásához nélkülözhetetlen – feladatok ellátására legyen egy olyan 
„gyűjtőszervezet”, amely e funkcionális feladatok professzionális ellátásával lehetővé 
teszi, hogy az alapfeladatokat ellátó szolgálati ágak és szolgálatok a profiltisztaság 
biztosítása mellett működjenek. 
 
A hivatali szakterületnek az alapfeladatok ellátásához szükséges feltételek biztosításán túl 
van még egy igen fontos szerepe: nevezetesen az adott szerv első számú vezetőjének 
tehermentesítése az olyan jellegű feladatok alól, amelyeket nem indokolt közvetlenül 
legfelső vezetői szinten kezelni, de attól elválaszthatatlanok. Példaként említhető az 
Országos Rendőr-főkapitányság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal), amely által jelenleg 
ellátott egyes feladatok jogszabályi címzettje nem egyszer a Rendőrség első számú vezetője. 
Ennek okán a Hivatal több tekintetben az ORFK vezetője helyett vagy közvetlen 
megbízásából jár el, illetve hajt végre feladatot. Ebbe a körbe sorolható az alapvető jogok 
biztosával való kapcsolattartás vagy a minősített adatok védelmével összefüggő előírások 
érvényesítése. 
 
A szakmai és a hivatali terület relációjában domináns a szakmai szerv. Ennek 
szervezetéhez, feladat- és hatásköréhez igazodva, profiltiszta működését szolgálóan kell, 
hogy működjön a hivatali szervezet. Ebből következik, hogy a hivatali szakterület 
kiszolgáló, követő és az első számú vezető igényeit kielégítő, valamint a köztes területeket 
lefedő és azt egymásra tekintettel működtető szakterületek együttese. 
 
2. A hivatali szakterület feladatait érintő új kihívások 
 
Egyre nagyobb hangsúlyt kap az egyes rendvédelmi szervek tevékenységének megfelelő 
jogi megalapozása, a társadalom részéről jelentkező törvényességi elvárások érvényesítése. 
Folyamatos külső alkotmányossági kontrollként jelentkezik az emberi jogok tiszteletben 
tartása, különösen a személyes adatok védelmének garantálása. A nemzetközi bűnözés 
elleni hatékony fellépés előfeltételét képező nemzetközi bűnügyi együttműködés korábban 
nem ismert elvárásokat támaszt a minősített adatok védelmével összefüggő hivatali 
tevékenységgel összefüggésben. A közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó 
megkeresések számának dinamikus növekedése szintén új jelenségként értékelhető.  
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Az ügykezelés területén új kihívásokat jelent az elektronikus ügyvitel bevezetése, annak a 
szervezeti kultúra részeként történő elismertetése. Az elektronikus ügyvitel már nemcsak a 
szervezet ügyviteli feladatainak hatékony ellátásához szükséges alapfeltétel, hanem a 
kérelemre indult közigazgatási eljárások során 2009. október 1-jétől törvényi kötelezettség 
az eljárások elektronikus ügyintézéssel történő lefolytatásának biztosítása. 
 
A jogszabályok folyamatos változtatása, ennek során az egyes rendvédelmi szervek, így a 
Rendőrség szakmai álláspontjának érvényre juttatása alapvető fontosságú a hatékony 
szolgálatellátáshoz szükséges jogi környezet biztosítása szempontjából. Az állandóan 
változó jogszabályok folyamatos belső normaalkotási és deregulációs feladatot jelentenek. 
A bizonytalan tartalmú jogszabályokból eredő munkaügyi perek eredményes kezelése, 
illetve a jövőbeni perek megelőzéséhez szükséges jogszabály-változtatási javaslatok 
kimunkálása az állomány és a munkáltató viszonya szempontjából bír kiemelkedő 
jelentőséggel. 
 
A sajtónak a rendvédelmi szervek által ellátott tevékenységgel összefüggő hírigénye, a 
hírverseny, a médiának a szubjektív biztonságérzet alakításában betöltött kiemelkedő 
szerepe miatt a kommunikációs szakterületre egyre jelentősebb szerep hárul annak 
érdekében, hogy az adott rendvédelmi szerv ne csak alanya, hanem alakítója lehessen a 
híreknek, biztosítva az elért eredményeknek, a hasznosnak ítélt kommunikációs 
üzeneteknek a társadalom tagjaihoz történő eljuttatását.  
 
A XXI. század rendvédelmi szervei nem mondhatnak le az innovációról, e szervek tagjai 
által birtokolt ismeretek és újítások szervezett keretek között történő kiaknázásáról, 
hasznosításáról.  
 
A hivatali szakterület több szempontból az adott rendvédelmi szerv szakmai 
szakterületeinek belső törvényességi, alkotmányos kontrollját végzi. Különösen igaz ez a 
normaalkotás törvényességére, az emberi jogok érvényesülése feletti őrködésre, a 
személyes és minősített adatok védelmére irányadó rendszabályok betartásának 
felügyeletére. Ezeken a területeken közös, hogy a szakmai hatékonyság bizonyos esetekben 
konfliktusba kerülhet a vonatkozó külső normatív elvárásokkal, ilyen módon szükség van 
arra, hogy az egyes rendvédelmi szervek rendelkezzenek egy olyan szakterülettel, amely 
képes ezen konfliktusok belső feltárására és a szerv vezetője számára történő jelzésére. 
 

II. FEJEZET 
 

A NORMAALKOTÁS 
 
1. A norma fogalma, fajtái, kiadására jogosultak 
 
A jogi norma olyan általános magatartási szabály, amelynek célja az életviszonyok tartós 
rendezése. A magyar jogrendben alapvetően két csoportjukat különböztethetjük meg: a 
jogszabályokat és a jogszabálynak nem minősülő egyéb normatív eszközöket.  
 
Az Alaptörvény és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 
hatályba lépését megelőzően a jogforrások körét, hierarchiáját a jogalkotásról szóló 1987. 
évi XI. törvény (a továbbiakban: 1987. évi XI. törvény) határozta meg.  
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Az Alkotmánybíróság 2010. december 31-ei hatállyal semmisítette meg az 1987. évi XI. 
törvényt. A 121/2009. (XII. 17.) AB határozat (a továbbiakban: Abh.) többek között 
rámutatott arra, hogy az Alkotmány (a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi 
XX. törvény) egyik alapvető funkciója a jogrendszer működésének szabályozása. Az 
Alkotmány a jogrendszer működéséről és a jogalkotásról kevés, de alapvető rendelkezést 
tartalmaz, elsősorban a jogforrások meghatározását. A jogforrás fogalma egyrészt magát a 
jogszabályt jelenti, másrészt a jogalkotó hatáskört és annak gyakorlását, a jogalkotási 
eljárását, a jogalkotó tényt. A jogforrások szabályozása kizárólag az Alkotmány feladata; az 
Alkotmány éppen attól a jogrendszer alapja, hogy a jogszabályok kötelező erejét és fajtáit 
maga határozza meg. Nem szabályozható tehát törvényben a jogszabályok köre és 
hierarchiája. Az jogalkotás rendjét szabályozó törvénnyel szembeni, az Abh. alapján 
egyértelműen kirajzolódó alkotmányossági követelmények figyelembevételével került sor a 
Jat. megalkotására, amely az Alkotmányban szabályozandó tárgyköröket nem érintve már 
ténylegesen a jogszabályok létrejöttéhez vezető jogilag szabályozott eljárásról rendelkezik. 
A Jat. hatályba lépésével egyidejűleg módosult az Alkotmány is, kifejezetten szabályozva a 
jogszabályok körét és hierarchiáját. A jelenleg hatályos Alaptörvény javarészt a módosított 
Alkotmány rendelkezéseit vette át.  
 
A fentieknek megfelelően a Magyarország jogrendszerének alapját képező Alaptörvényen 
kívül jogszabály a törvény, a kormányrendelet, a miniszterelnöki rendelet, a miniszteri 
rendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv (pl. 
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
109. § (1) bekezdés alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) vezetőjének 
rendelete és az önkormányzati rendelet. Jogszabály továbbá a Honvédelmi Tanács 
rendkívüli állapot idején és a köztársasági elnök szükségállapot idején kiadott rendelete 
[Alaptörvény T cikk (2) bekezdés].  
 
A jogszabályi hierarchiát az Abh.-ban foglaltakkal összhangban az Alaptörvény rögzíti, 
amely: 

- T. cikkének (3) bekezdése értelmében jogszabály az Alaptörvénnyel,  
- 15. cikkének (4) bekezdése szerint a Kormány rendelete törvénnyel,  
- 18. cikkének (3) bekezdése alapján a Kormány tagjának rendelete (miniszteri 

rendelet) törvénnyel, kormányrendelettel és a Magyar Nemzeti Bank elnökének 
rendeletével,  

- 23. cikkének (4) bekezdése értelmében önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete 
törvénnyel, kormányrendelettel, miniszterelnöki rendelettel, miniszteri rendelettel és 
a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletével,  

- 32. cikk (3) bekezdése szerint önkormányzati rendelet más jogszabállyal,  
- 41. cikkének (4) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete 

törvénnyel 
nem lehet ellentétes. 
 
A jogszabályi hierarchiával összefüggésben megjegyzendő, hogy egy jogszabálytervezet 
véleményezése kapcsán az egyik alapvető vizsgálati szempontként merül fel a Jat. 3. §-ában 
foglaltak betartása. A hivatkozott § ugyanis kimondja, hogy jogszabályban nem ismételhető 
meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az 
Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.  
Elmondható tehát, hogy nem csupán általában a jogállamiságból levezethető jogbiztonság 
követelménye kapcsán vet fel aggályokat, de kifejezetten törvényellenes a magasabb szintű 
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jogszabályban foglaltak megismétlése. 
 
A jogszabálynak nem minősülő normatív eszközök tekintetében rendkívül jelentős változást 
hozott a Jat. hatályba lépése. Az 1987. évi XI. törvényben állami irányítás egyéb jogi 
eszközének nevezett normafajták nem csupán új megnevezéssel kerültek a jogalkotás 
rendjét rögzítő új törvényi szabályozásba, de az egyes fajták köre is jelentős mértékben 
csökkent, tekintettel arra, hogy az Abh. az egységes joggyakorlat alakítását szolgáló, 
formailag nem kötelező „jogi iránymutatások” (irányelv, elvi állásfoglalás, tájékoztató) 
alkotmányellenességét is megállapította. A Jat. által használt új közös megnevezés a 
közjogi szervezetszabályozó eszköz, és ilyen eszköznek minősül a normatív határozat 
[Jat. 23. § (1)-(3) bek.], valamint a normatív utasítás [Jat. 23. § (4) bek.].  
 
A közjogi szervezetszabályozó eszközök mellett pedig – a korábbi szabályozással 
ellentétben – a Jat. kifejezetten szabályozza a közjogi szervezetszabályozó eszköznek nem 
minősülő egyéb jogi eszköz kategóriáját, ezek kiadását azonban kifejezett törvényi 
felhatalmazás meglétéhez köti. Ilyen egyéb jogi eszközre példaként szolgálhat a 
honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott 
intézkedés és szakutasítás. 
 
A jogi normák között fennálló hierarchia vonatkozásában a Jat. mind a közjogi 
szervezetszabályozó eszközök, mind az egyéb jogi eszközök esetében kifejezetten rögzíti, 
hogy azok jogszabállyal nem lehetnek ellentétesek. 
 
Mind a jogalkotásra, mind a normaalkotásra igaz, hogy az egy szándékolt, akaratlagos 
folyamat, ami a lehetőségek közötti szándékos választáson alapul. A normaalkotás során a 
normaalkotó a múltbeli tapasztalatok alapján a jövőben előforduló lehetséges 
élethelyzetekre fogalmaz meg magatartás-szabályokat, az egyedi ügyekből kiindulva elvont 
(absztrakt), általános előírások megfogalmazásával. Az ilyen módon megalkotott általános 
rendelkezések az azok hatálya alá tartozókra általánosan irányadó és kötelező szabályokat 
állapítanak meg. 
 
A rendészeti igazgatás körében a norma-előkészítés, illetve általában a normaalkotás 
szabályai ismeretének két szempontból is szerepe van. Egyrészt a jogszabályok 
előkészítése során az előkészítésért felelős minisztérium által végzett közigazgatási 
egyeztetés keretében a szabályozás tárgya szerint érintett rendvédelmi szervek lehetőséget 
kapnak szakmai véleményük, álláspontjuk kifejtésére, esetleges szakmai javaslataik 
megtételére. Természetesen az is lehetséges, hogy egy jogszabály alkalmazását végző szerv 
saját maga kezdeményezi jogszabály megalkotását vagy az általa alkalmazott jogszabály 
módosítását, esetlegesen a rá irányadó jogszabály deregulálását, hiszen gyakran a 
jogalkalmazás tapasztalatai alapján válik nyilvánvalóvá egy új jogszabály megalkotásának, 
vagy egy már hatályos jogszabály módosításának, hatályon kívül helyezésének 
szükségessége. Ilyen módon a rendvédelmi szervek javaslattevőként vagy 
véleményezőként bekapcsolódhatnak a jogszabály-előkészítés folyamatába, ezért 
szükséges, hogy a véleményezők megfelelő norma-előkészítési, illetve normaalkotási 
ismeretekkel rendelkeznek.  
 
Másrészt a rendvédelmi szervek országos parancsnokai – mint központi 
államigazgatási szervek vezetői – felhatalmazással rendelkeznek a közjogi 
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szervezetszabályozó eszköznek minősülő normatív utasítás [Jat. 23. § (4) bek. c) pont] 
kiadására. A rendvédelmi szervek központi szerve által gyakorolt országos szakmai 
irányítás egyik eszköze a normatív irányítás. A rendvédelmi szervek belső 
szabályozóikban ugyanakkor általában differenciáltabb belső normatív szabályozási 
rendszert alakítanak ki, a közjogi szervezetszabályozó eszköznek nem minősülő más, belső 
normák (pl. intézkedés) megalkotásával. Jelen fejezetben a belső norma fogalma alatt 
összefoglalóan ezeket, a rendvédelmi szervek által alkalmazott normatív eszközöket értjük, 
amibe beletartoznak tehát a rendvédelmi szervek vezetői által kiadható közjogi 
szervezetszabályozó eszközök, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszköznek nem 
minősülő egyéb jogi eszközök. 
 
2. A jogszabályok és a belső normák elhatárolása 
 
A jogszabályok és a belső normák között alapvető eltérés van a szabályozás lehetséges 
tárgyi és személyi hatályában.  
 
A normák tekintetében megkülönböztetjük a személyi, a területi, a tárgyi és az időbeli 
hatályt. A személyi hatály azt határozza meg, hogy az adott norma a természetes személyek, 
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek mely körére terjed ki. A 
területi hatály arra ad iránymutatást, hogy az adott norma mely földrajzi területen 
alkalmazandó. A tárgyi hatály azt határozza meg, hogy a norma mely társadalmi 
viszonyokat szabályoz. Az időbeli hatály abban ad eligazítást, hogy a norma mely 
időszakban szabályozza az életviszonyokat. 
 
Eltérő rendelkezés hiányában a jogszabály személyi hatálya kiterjed az ország területén a 
magánszemélyekre és a jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetekre, valamint a külföldön tartózkodó magyar állampolgárokra. A jogszabály 
területi hatályával összefüggésben általános szabály, hogy a jogszabály területi hatálya 
Magyarország területére terjed ki, külön rendelkezés a tárgyi hatályról csak ettől eltérő 
esetben indokolt (az önkormányzati rendelet hatálya természetesen csak az önkormányzat 
illetékességi területére terjed ki). Az egyes jogszabályok tárgyi hatálya alapján az egyes 
jogszabályok fajtái között jelentős eltérés tapasztalható.  
 
Az 1987. évi XI. törvény kifejezetten rögzítette a kizárólagos törvényhozási tárgyköröket. 
Kimondta, hogy az Országgyűlés törvényben állapítja meg a társadalmi rendre (pl. 
bűncselekmények, büntetések, büntető, polgári, államigazgatási eljárás), valamint a 
társadalom meghatározó jelentőségű intézményeire (társadalmi szervezetek és az 
érdekképviseleti szervek jogállása), az állam szervezetére, működésére, és az állami 
szervek hatáskörére vonatkozó alapvető rendelkezéseket, a gazdasági rendre (pl. 
tulajdonviszonyok, magánszemélyek és jogi személyek vagyoni viszonyai), a gazdaság 
működésére és jogintézményeire vonatkozó alapvető szabályokat (pl. állami pénzügyek, az 
adók és az adójellegű kötelességek, állami költségvetés, munkaviszony és munkavédelem), 
az állampolgárok alapvető jogait és kötelességeit, ezek feltételeit és korlátait, valamint 
érvényre juttatásuk eljárási szabályait (pl. állampolgárság, a személyi szabadságjogok és 
korlátozásuk, az egyesülési és a gyülekezési jog, a sajtóra vonatkozó rendelkezések, a 
közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézése, egészségügyi ellátás és a 
társadalombiztosítás).  
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Az Abh. az Alkotmány fentiekben már jelzett elsődlegességére figyelemmel megállapította 
azt is, hogy a kizárólagos törvényhozási tárgykörök ugyancsak az Alkotmányra tartoznak. 
Ennek megfelelően a Jat. e tárgykörben nem tartalmaz rendelkezéseket, az Országgyűlés 
kizárólagos törvényalkotási hatáskörébe tartozó tárgyak felsorolására pedig az 
Alaptörvényben sem kerül sor, ugyanakkor egyfelől a sarkalatos törvényben való 
szabályozásra kötelezések, másfelől a törvényi szabályozásra történő általános jellegű 
utalások alapján egyértelműen kirajzolódik a szabályozási tárgyak azon köre, amely 
vonatkozásában a törvényi szabályozás követelmény. 
 
A Kormánynak az Alaptörvény 15. cikkének (3) bekezdésében megállapított eredeti, 
feladatköréhez kötött rendeletalkotási jogkörén túl, mind a Kormány, mind a miniszterek 
csak törvényi felhatalmazás alapján, annak keretei között élhetnek rendeletalkotási 
jogkörükkel. A Korm. rendeletek és a miniszteri rendeletek hatálya tehát szintén kiterjedhet 
az ország területén a magánszemélyekre és a jogi személyekre, valamint a külföldön 
tartózkodó magyar állampolgárokra, ugyanakkor a szabályozható életviszonyok köre 
viszont jóval szűkebb, így különösen nem érintheti az Alaptörvény már említett rendelkezései 
alapján kizárólagosnak minősülő törvényhozási tárgyköröket, ezen kívül pedig – a Kormány 
Alaptörvényben biztosított eredeti rendeletalkotási jogkörén ívül – csak felhatalmazás 
alapján adható ki rendelet.  
 
A jogszabálytervezetek véleményezésekor a fentiekben említetteken túl ugyancsak alapvető 
szempontként merül fel, hogy az adott tárgykör az Alaptörvény értelmében szabályozható-e 
az adott jogszabályi szinten, illetve a véleményezendő rendelet megalkotásához megvan-e a 
szükséges felhatalmazás, és az érintett szabályanyag a meglevő felhatalmazás keretein belül 
marad-e. A végrehajtási rendeletek vonatkozásában további lényeges rendelkezés, hogy a 
szabályozás alapjául szolgáló felhatalmazás főszabály szerint nem egy szabályozási 
lehetőség, a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve, hogy a 
felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más nem következik [Jat. 5. § (4) bek.], illetve 
felhatalmazás jogosultja a jogi szabályozásra másnak további felhatalmazást nem adhat 
(szubdelegáció tilalma) [Jat. 5. § (2)]. 
 
A belső normák esetében – a Jat.-ban kifejezetten rögzített – alapelv, hogy azok személyi 
hatálya kizárólag a kiadó szervezetre, illetve a kiadásra jogosult irányítása, vezetése vagy 
felügyelete alá tartozó szerv(ek) állományára terjedhet ki. Erre is figyelemmel a belső 
normákban általánosan alkalmazott megoldás, hogy a személyi hatály helyett vagy mellett a 
szervi hatály meghatározása szerepel, megjelölve azon szerveket (szervezeti egységeket, 
elemeket), amelyek tevékenysége során az adott normát alkalmazni kell.  
 
A belső normák tárgyi hatálya esetén szintén abból kell kiindulni, hogy azok csak az 
irányított (vezetett, felügyelt) szerv tevékenységére rendelkezhetnek, ami jelentősen 
behatárolja a szabályozható életviszonyok körét. A belső norma szabályozási területe ebből 
kifolyólag korlátozott, az elsősorban a belső norma kibocsátója által irányított (vezetett, 
felügyelt) szerv szervezetéről, belső működési szabályairól, a szakmai feladat-végrehajtás 
előírásairól rendelkezhet, illetve belső eljárási szabályokat határozhat meg. Az eljárási 
szabályok meghatározásának korlátja, hogy belső norma az állampolgárokat, egyéb 
érintett személyeket, szervezeteket is közvetlenül érintő rendelkezést nem 
tartalmazhat, számukra jogot, kötelezettséget nem állapíthat meg.  
 
A személyi és a tárgyi hatálytól eltérően a területi és az időbeli hatály tekintetében a 



 18 

jogszabályok és a belső normák lehetséges szabályozása között nem mutatható ki jelentős 
eltérés. Amennyiben a területi hatály Magyarország egész területére kiterjed, úgy erről a 
jogszabályokhoz hasonlóan általában a belső normák sem rendelkeznek, míg az időbeli 
hatály meghatározásánál a belső normákra a jogszabályokkal azonos – később részletesen 
kifejtett – követelmények az irányadók. 
 
3. A belső normák előkészítése, megalkotásának folyamata  
 
3.1. A belső normák előkészítésére vonatkozó szabályok 
 
A jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésére irányadó törvényi 
előírásokat a Jat. tartalmazza. Az egyes rendvédelmi szervek által kibocsátott további – 
közjogi szervezetszabályozó eszköznek nem minősülő – belső normák megalkotására az 
érintett rendvédelmi szerv normaalkotási szabályokat tartalmazó belső normatív előírásai 
határoznak meg részletszabályokat.  
 
A rendvédelmi szervek által alkotott normaalkotási rendelkezések ugyanakkor szintén a 
jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök megalkotására vonatkozó 
előírásokon alapulnak, így a normaalkotás szabályainak ismertetésével együtt gyakorlatilag 
megtörténik a jogszabályok előkészítése során irányadó fő előírások ismertetése is. 
 
3.2. A szabályozási igény felismerése és megfogalmazása 
 
A belső norma megalkotásának folyamatát minden esetben valamilyen szabályozási 
igény felmerülése indítja el. Ezt szükségessé teheti a szabályozott életviszonyok 
megváltozása, az arra történő megfelelő válasz érdekében. Az életviszonyok változása 
ugyanakkor gyakran első lépésként az adott életviszonyokat szabályozó jogszabályok 
módosítását, újraalkotását vagy hatályon kívül helyezését teszik szükségessé. Ennek 
következtében a belső normák esetén a normaalkotási szükséglet gyakran a megváltozott 
jogszabályokkal összhangban álló belső normatív szabályozás biztosítása érdekében 
jelentkezik. Amint arra a fentiekben már utaltunk, a Jat. ezzel összefüggésben – mind a 
közjogi szervezetszabályozó eszköz, mind az annak nem minősülő egyéb jogi eszköz 
vonatkozásában – kimondja, hogy az érintett normák jogszabállyal nem lehetnek 
ellentétesek. 
 
A fentieket a Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK 
utasítás (a továbbiakban: a Rendőrség Normaalkotási Szabályzata) 14. pontja az alábbi 
megfogalmazással tartalmazza: norma előkészítésének kezdeményezésére akkor kerülhet 
sor, ha annak megalkotását a társadalmi-gazdasági viszonyok változása indokolttá teszi; 
jogszabály vagy norma normaalkotásra vonatkozó kötelezettséget állapít meg; ha a 
végrehajtást igénylő jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz, illetve a szakmai 
feladatok egységes végrehajtásának biztosítása ezt indokolttá teszi. 
 
A belső norma előkészítésének első lépése tehát a normaalkotási szükséglet felismerése, 
ami általában a jogalkalmazás tapasztalatain alapul. Ebből következően a normaalkotási 
szükséglet gyakran először a végrehajtó szakterületek tevékenységében jelentkezik.  
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A normaalkotás kezdeményezése előtt ugyanakkor nagyon fontos annak tisztázása, hogy az 
észlelt jogalkalmazási probléma egyrészt nem egyedi eset, másrészt a probléma megoldása 
valóban a nem megfelelő normatív szabályozásra vezethető vissza.  
 
Előfordulhat, hogy a normaalkalmazási problémák – azaz az a jelenség, hogy egy norma 
nem alkalmas a kibocsátásával elérni szándékozott cél megvalósítására – nem a normatív 
szabályozás tartalmával magyarázható. Ha egy norma azért nem éri el a célját, mert a 
megvalósításához szükséges személyi vagy tárgyi feltételek hiányoznak, illetve a végrehajtás 
a végrehajtók képzési vagy egyéb hiányosságai miatt, vagy más egyéb okból nem megfelelő, 
akkor a probléma megoldására nem a normaalkotás a megfelelő eszköz.  
 
A szabályozási szükséglet felismerése annak a szakterületnek a feladata, amelynek feladat- 
és hatáskörébe az előkészítendő szabályozás a tárgyköre szerint tartozik. Ha a 
szabályozásban több szakterület is érintett, az előkészítés során az érintettek 
együttműködésre kötelesek, egyeztetve kötelesek eljárni. 
 
3.3. A szabályozási koncepció megfogalmazása 
 
A normatív szabályozás előkészítése szakmai, tudományos, jogi megalapozást, 
hatásvizsgálatot, illetve ezeket kiegészítő gazdasági mérlegelést igényel. A normaalkotás 
megkezdését megelőzően fontos annak pontos megfogalmazása, hogy a feltárt 
szabályozási szükséglet kielégítésére milyen alapcélok megvalósítását kitűző, illetve 
milyen főbb tartalmi elemekkel rendelkező szabályozásra van szükség.  
 
A szabályozási koncepció megfogalmazásához a hatáskörrel rendelkező szakterület 
vizsgálatokat folytathat, felméréseket végezhet vagy háttérintézményekkel végeztethet, 
információt kérhet más szervek hasonló tárgyú szabályozásáról, illetve statisztikai adatokat 
gyűjthet és dolgozhat fel. Az időtálló és kellően megalapozott szabályozás előkészítéséhez 
szinte elengedhetetlen a körültekintő hatásvizsgálat elvégzése. 
 
3.4. A szabályozási hatásvizsgálat 
 
A szabályozási hatásvizsgálat egy olyan információgyűjtő-elemző folyamat, amelynek 
elsődleges célja a szabályok hatékonyságának növelése, azok hatásainak a szabályozás 
természete által indokolt mértékben történő megvizsgálása, majd az eredmények 
megalapozott döntéshozatal elősegítése érdekében történő összegzése.  
 
A hatásvizsgálat célja, hogy a szabályalkotási döntések meghozatala a döntések 
következményeinek a lehető legpontosabb ismeretében történjen, az új szabályozási 
döntések előkészítéséhez pedig szükséges a korábbi szabályok hatásainak megismerése. 
Elvégzésének előfeltétele a szabályozási szükséglet felismerését követően a szabályozási 
koncepció elkészítése, ami legalább a szabályozás főbb céljait és elveit tartalmazza.  
 
A hatásvizsgálatnak két fajtáját különböztetjük meg, az előzetes és az utólagos 
hatásvizsgálatot, ezek közül előbbi megelőzi a szabályozás kibocsátását, míg utóbbi a már 
kibocsátott norma hatásait méri, és alapozza meg az esetleg szükséges módosítások 
előkészítését. 
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Itt indokolt kiemelni, hogy a közjogi szervezetszabályozó eszközökre a Jat. értelmében 
annak több, egyébként a jogszabályokra irányadó rendelkezését kell alkalmazni [Jat. 1. 
§ (4) bek.]. E rendelkezések közé tartoznak az előzetes és az utólagos hatásvizsgálatra 
vonatkozó előírások is.1 
 
A hatásvizsgálat mélysége természetesen a szabályozás jelentőségétől, annak terjedelmétől 
és az érintett életviszonyok körétől függ. Ennek tükrében kell meghatározni, hogy milyen 
mélységű – és ráfordítással járó – hatásvizsgálat elvégzése indokolt. Alapvető követelmény, 
hogy a hatásvizsgálat objektív legyen, ne egy előzetes koncepcióval közelítsen az adott 
szabályozási elképzeléshez, hanem tárja fel és mutassa be annak lehetséges előnyös és 
előnytelen következményeit. A várható hasznok és költségek bemutatásánál cél a 
számszerű mutatók lehetőség szerinti alkalmazása, kerülve egyúttal a bizonytalan, 
általános megfogalmazásokat. Nem cél ugyanakkor a döntési változatok minősítése, a 
következtetés levonása a koncepcióval kapcsolatban, a hatásvizsgálat az objektív 
tájékoztatásig terjed, a döntés pedig a norma kibocsátójának felelőssége.  
 
A szabályozás tárgyköre alapján lehetnek a hatásvizsgálatnak kiemelt területei, például a 
gazdasági, szakmai, környezeti hatások, így az elemzés ezek köré szerveződhet. A Jat. – a 
fentiek szerint a közjogi szervezetszabályozó eszközökre is alkalmazandó – 17. §-ának (2) 
bekezdése szerint az előzetes hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 

 
Alapvető fontosságú lehet például annak előzetes vizsgálata, hogy a kitűzött cél elérésére 
egyáltalán alkalmas-e a javasolt szabályozási elvek átültetése a szakmai munkába, azok 
végrehajtásához pedig a szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak-e, 
vagy a szabályozás kiadásáig megteremthetők-e. Szinte elkerülhetetlen annak előzetes 
vizsgálata, hogy a javasolt szabályozás bevezetése és végrehajtása milyen költségvetési 
forrásokat feltételez, akár az intézményfejlesztés, akár az eszközbeszerzések területén. 
Az új szabályozási elképzelések gyakran képzési, humánerőforrás növelési, 
eszközbeszerzési következményekkel járnak, így vizsgálni kell, hogy az ehhez szükséges 
források biztosíthatók-e, és ha igen, milyen időpontban. További vizsgálat tárgyát képezheti, 
hogy az új szabályozási koncepció végrehajtásával járó költségek és az azzal elérni 
kívánt célok egymással arányban vannak-e.  
 
A hatásvizsgálat szerepe azért kiemelkedő jelentőségű, mert már az előkészítés korai 
szakaszában lehetőséget ad a célok és a lehetőségek összevetésére, a megvalósíthatóság 
vizsgálatára. A megfelelő hatásvizsgálat az előnyök és hátrányok bemutatásával 
megalapozza a felelős döntést, lehetőséget biztosít döntési alternatívák kidolgozására.  
 

                                              
1 Megjegyzendő, hogy a belső normaalkotás egységessége érdekében a Rendőrség Normaalkotási Szabályzata 
kifejezetten rendelkezik arról, hogy a Jat. normatív utasításra irányadó rendelkezéseit a közjogi szervezetszabályozó 
eszköznek nem minősülő intézkedések vonatkozásában is alkalmazni kell. 
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Különösen fontos a végrehatás feltételeinek vizsgálata, hiszen a szakmailag 
legmegalapozottabb szabályozás végrehajtását is meghiúsíthatja a szükséges személyi, 
tárgyi vagy költségvetési feltételek hiánya. Ennek eredménye pedig nemcsak az előkészítésbe 
fektetett munka hiábavalósága, hanem egy végrehajthatatlan norma kiadása, ami rendkívül 
negatív hatással van az általános normakövetésre is. A végrehajthatatlan normának ugyanis 
az a negatív üzenete lehet, hogy vannak olyan normák, amelyeket nem kell betartani, a 
betarthatatlan norma végrehajtásának elmaradása miatt pedig sokszor elmarad a felelősség 
megállapítása, ami azt a képzetet kelti, hogy a normatív előírások minden további 
következmény nélkül megszeghetők.  
 
3.5 A szövegszerű normatervezet elkészítése 
 
A szakmailag kiérlelt, megfelelő hatásvizsgálattal alátámasztott koncepció birtokában 
kezdhető meg a szövegszerű normatervezet elkészítése. Ennek során figyelmet kell fordítani 
a normaszerkesztési, normaszövegezési szabályok betartására. Megjegyzendő, hogy bár a 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet hatálya kizárólag a 
jogszabályokra terjed ki, a belső normák megszerkesztésekor egy megfelelő módon tagolt, 
áttekinthető, a jogalkalmazó számára könnyen kezelhető norma kibocsátása érdekében 
indokolt az abban foglalt rendelkezések alapulvétele. 
 
3.5.1 A belső norma címe 
 
Alapvető követelmény, hogy a normát címe alapján más hatályos normáktól egyértelműen 
meg lehessen különböztetni. Ennek módja a norma tartalmának vagy tárgyának rövid, tömör 
megjelölése, aminek során a norma lényegét átfogó, lehető legegyszerűbb megfogalmazásra 
kell törekedni. Erre tekintettel helytelen mind a túlzottan általános, mind pedig a túlságosan 
részletes megfogalmazás.  
 
A norma megkülönböztethetősége érdekében a hatályos normával azonos címe csak az azt 
módosító vagy hatályon kívül helyező normának lehet. A norma címe végén minden esetben 
a „-ról”, „-ről” ragot kell alkalmazni. 
 
3.5.2 A belső norma tagolása 
 
A belső normát az áttekinthetősége érdekében megfelelően kell tagolni. Ennek érdekében a 
megfelelő szerkezeti egységeket kell alkalmazni, amely során alapelv, hogy a magasabb 
szerkezeti egység bevezetésének csak akkor van helye, ha a belső norma áttekinthetősége 
alacsonyabb szerkezeti egységek alkalmazásával nem biztosítható. További fontos alapelv, 
hogy a belső normát úgy kell tagolni, hogy minden rendelkezése egyértelműen hivatkozható 
legyen.  
 
A belső normák alapvető szerkezeti egysége a pont, amelynek számozása 1-től 
folyamatosan növekvő arab számokkal történik. Törekedni kell arra, hogy egy-egy pont egy, 
legfeljebb kettő, egymással elválaszthatatlanul összekapcsolódó mondatból álljon. Egyes 
rendelkezések kapcsolódásának jelzésére a kettőnél több mondat ugyanazon pontban történő 
rögzítése helyett az alpontok szerinti tagolás vagy az alcímek alkalmazása szolgálhat. 
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A pontok alcímeket, illetve címeket alkothatnak, a jogszabályoknál ismert nagyobb 
szerkezeti egységek főszabályként nem alkalmazhatók, bár a gyakorlatban gyakran 
láthatunk példát a fejezet, mint szerkezeti egység alkalmazására.  
 
A jogszabály alapvető szerkezeti egysége a paragrafus (§), ami bekezdésekre, pontokra és 
alpontokra tagolható. A paragrafusok a jogszabály összetettségétől függően alcímeket, 
címeket alkothatnak, míg még átfogóbb szerkezeti egységként lehetőség van a fejezetekre, 
részekre és könyvekre történő tagolásra. Amennyiben egy jogszabályt paragrafusoknál 
nagyobb szerkezeti egységekre tagolunk, akkor a legnagyobb szerkezeti egység kivételével 
minden szerkezeti egységnek egy nagyobb szerkezeti egység alá kell tagozódnia (például ha 
címeket és alcímeket alkalmazunk, akkor nem lehet olyan alcím, amelyik nem valamely cím 
alá tartozik). A legnagyobb szerkezeti egység a könyv, ami kizárólag több önálló 
jogszabályt egy törvénybe foglaló törvénykönyveknél alkalmazható. A következő szerkezeti 
egység a rész, ami még szintén csak jelentős terjedelmű törvényeknél alkalmazható, ha a 
jogszabály áttekinthetősége érdekében szükség van legalább két olyan önálló szerkezeti 
egység kialakítására, amelyek legalább két-két fejezetet magukban foglalnak, jelölése 
pozitív egész számokból képzett, nagy betűkkel kiírt sorszámmal történik. A fejezetek csak 
akkor alkalmazandók, ha szükség van legalább két olyan önálló szerkezeti egység 
kialakítására, amelyek legalább két-két alcímet magukban foglalnak, jelölésük pozitív 
egészszámokból képzett római sorszámmal történik. Az alcímek a jogszabály 
áttekinthetősége érdekében az ugyanazon jogintézményt szabályozó szakaszokat 
egybefoglaló önálló szerkezeti egység, jelölésük pozitív egész számokból képzett arab 
sorszámmal történik. Egyetlen szakaszt magában foglaló alcím csak akkor alakítható ki, ha 
a jogszabály szerkezetének egységessége érdekében az szükséges. 
 
A pontokon belül alpontokat lehet kialakítani, általában az angol ábécé kisbetűivel 
jelölve, a)-tól kezdve. Ritkább esetben alkalmazott megoldás az alpontok jelölésére a pont 
sorszámához illesztett arab sorszámokkal történő jelölés 1-től kezdve (például a 3. pont 
tagolható 3.1., 3.2. stb. jelölésű alpontokra). A korábban alkalmazott gyakorlattól eltérően a 
pontokon belüli más megjelölés – így különösen a gondolatjeles vagy más néven francia 
bekezdéseken alapuló tagolás – a hivatkozhatóság, valamint az áttekinthetőség 
szempontjából nem célszerű.  
 
Az alpontok önállóan nem, csak a felvezető szöveggel szerepelhetnek, és követelmény, 
hogy a pont felvezető szövege és az alpont együtt értelmes mondatot alkosson. Az 
alpontokra tagolt pontok esetén minden esetben figyelmet kell fordítani arra, hogy ha az 
alpontok alkalmazását több feltétel elkülönített szerepeltetése indokolja, akkor 
egyértelműen derüljön ki, hogy azok milyen viszonyban vannak egymással. A feltételek 
ugyanis lehetnek konjunktív (egyszerre érvényesülő vagy együttes), alternatív vagy 
fakultatív (vagylagos) viszonyban egymással, amit az „és”, illetve a „vagy” kötőszavak 
megfelelő alkalmazásával kell egyértelműen kifejezésre juttatni. Kivételes esetben az egyes 
alpontok további tagolása is szükséges lehet, ilyen esetben nem a francia bekezdés 
alkalmazása a követendő megoldás, hanem az alpont jelöléséhez használt betűhöz kell 
illeszteni az angol ábécé kisbetűit a)-tól kezdődően [például az a) alpont tagolható tovább az 
aa), ab), ac) stb. jelölések alkalmazásával].  
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3.5.2.1 A bevezető rész 
 
A belső normáknál alkalmazott bevezető rész nem azonos a törvényeknél és nemzetközi 
szerződéseknél alkalmazott preambulummal. A bevezető rész a norma címét követően, az 
első pontot megelőzően, szerkezeti egységen kívüli részként szerepel. A bevezető 
részben kell megjelölni, ha a belső norma kiadására valamilyen magasabb szintű norma 
felhatalmazása alapján kerül sor. Itt kell jelölni azt is, ha a belső norma kiadására más 
szervvel vagy szervekkel együttesen, azzal vagy azokkal egyetértésben került sor. Szintén 
itt kell szerepeltetni a jogszabályban előírt konkrét véleményezési kötelezettség esetén a 
véleményezés megtörténtére vonatkozó utalást, ha a más szervvel történő véleményeztetés a 
norma érvényességi kelléke.  
 
A bevezető részben lehet utalni a belső norma kiadásának céljára és a fontosnak tartott 
egyéb körülményekre, így különösen előzményekre, jogszabályi előírásokra. A bevezető 
részt végül a norma kibocsátására utaló rész zárja le, egyszemélyi normakibocsátó esetén 
egyes szám első személyben (például: „kiadom az alábbi utasítást”), több egyszemélyi 
normakibocsátó esetén pedig többes szám első személyben (például: „kiadjuk az alábbi 
utasítást”). 
 
Gyakran előfordul, hogy több normakibocsátásra jogosult együttesen alkot normát. Ilyen 
esetben az első helyen a szabályozás kiadásáért elsősorban felelős kibocsátót kell 
szerepeltetni, majd őt követi a többi kibocsátó, ábécé szerinti felsorolásban. Több egyetértő 
vagy véleményező esetében azokat gondolatjelben, szintén ábécé szerinti sorrendben kell 
szerepeltetni. 
 
3.5.2.2 Az általános rendelkezések 
 
Az általános rendelkezések tartalmazzák az értelmező rendelkezéseket és a norma 
személyi, tárgyi és területi hatályára vonatkozó rendelkezéseket. A belső normák 
esetében a személyi hatály meghatározása helyett vagy mellett általános gyakorlat a szervi 
hatály megjelölése, azaz annak kimondása, hogy az adott norma mely szervek 
tevékenységére alkalmazandó. A tárgyi hatály megjelölése – azaz a szabályozott társadalmi 
viszonyok szerepeltetése – nem kötelező.  
 
Értelmező rendelkezések meghatározására akkor van szükség, ha a belső normában 
szereplő fogalmak bővebb kifejtése, magyarázata vagy értelmezése indokolt. Így 
különösen értelmező rendelkezések alkalmazását indokolja, ha az alkalmazott fogalom 
tartalma eltér annak hétköznapi jelentésétől, a mindennapi életben ritkán használt 
szakkifejezések alkalmazása szükséges, vagy olyan új jogintézményről van szó, amelyhez új 
szókészlet megállapítása indokolt. A magától értetődő vagy a köznapi értelemben használt 
fogalmakat nem kell értelmezni. A kizárólag a belső norma egy részében vagy kis számban 
használt fogalmak esetében az első előfordulásnál indokolt a szükséges értelmezést a 
normaszövegbe beépíteni.  
 
Itt jegyzendő meg, hogy a Jat. a közjogi szervezetszabályozó eszközökre is kiterjedő 
hatállyal rögzíti, hogy a normának a címzettek számára egyértelműen értelmezhető 
szabályozási tartalommal kell rendelkeznie. A jogalkotási követelményeknek megfelelő 
értelmező rendelkezések e célt közvetlen módon szolgálják. 
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Az értelmező rendelkezéseket egy önálló pontban kell elhelyezni alpontokkal tagolva, kivéve, 
ha az értelmező rendelkezések egy részének hatálya eltér a másik résztől (azaz, az értelmező 
rendelkezés a normának csak bizonyos szerkezeti egységeire vonatkozik). Utóbbi esetben a 
hatály szempontjából elkülönülő rendelkezések külön pontban is rögzíthetőek. Az értelmezett 
fogalmakat az áttekinthetőség érdekében ábécé sorrendben kell felsorolni. Az értelmező 
rendelkezéseknek a bevezető szöveggel együtt egyetlen mondatot kell alkotniuk. Az 
értelmező rendelkezések nem tartalmazhatnak önálló, az értelmezésen túli rendelkezéseket. 
 
3.5.2.3 A részletes rendelkezések 
 
A részletes rendelkezések között kell szabályozni a belső norma alapvető normatív 
tartalmát meghatározó rendelkezéseket. Ezek – a belső norma jellegétől függően – 
jogokat és kötelezettségeket, feladat- és hatásköröket, eljárási cselekményeket, eljárási 
szabályokat, szervezeti felépítést határoznak meg. E rendelkezések szövegezése a 
szabályozás tárgyának megfelelő logikai sorrendben történik: 
 

a) az anyagi jogi szabályok megelőzik az eljárási szabályokat; 
b) új szerv létesítése esetén előbb a szervezetet, ezután a feladatokat, hatáskört, 
végül az eljárást kell szabályozni; 
c) az általános szabály megelőzi a kivételest. 

 
A Jat. által kifejezetten előírt, általános jellegű tartalmi követelmény, hogy közjogi 
szervezetszabályozó eszköz a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg 
kötelezettséget, kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy 
korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé. 
 
Ugyancsak általános jellegű követelményként említhető, hogy a Jat. – jogbiztonsági okok 
alapján – a közjogi szervezetszabályozó eszközök vonatkozásában kifejezetten tiltja a 
jogszabályokban foglalt szabályozás megismétlését. 
 
Az áttekinthető, felesleges párhuzamosságokat nélkülöző belső normaanyag megalkotása 
érdekében az azonos vagy hasonló tárgyú rendelkezéseket lehetőleg ugyanabba a belső 
normába kell foglalni. A belső norma – tárgyának megfelelően – a normaalkotás adott 
szintjéhez képest a lehető legátfogóbb szabályozást foglalja magában. 
 
A részletes rendelkezések között gyakran alkalmazott megoldás a hivatkozás más norma 
rendelkezéseire. Erre akkor kerülhet sor, ha a hivatkozás megfelelő fogalomhasználattal 
nem küszöbölhető ki, és a hivatkozás a belső norma alkalmazását, értelmezését 
megkönnyíti. Hivatkozni a hivatkozott norma bármilyen szerkezeti elemére (címre, alcímre, 
pontra vagy alpontra) lehet. Amennyiben a jogszabályra, közjogi szervezetszabályozó 
eszközre vagy más belső normára, annak rendelkezésére történő, illetve az adott normán 
belüli hivatkozás elkerülhetetlen, lehetőség szerint pontosan meg kell jelölni az érintett 
szabályozót, illetve rendelkezést. Amennyiben a pontos megjelölés – például az érintett 
jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy más norma előrelátható változása 
miatt – nem célszerű, úgy a norma tárgykörét és fajtáját kell szerepeltetni a hivatkozásban. 
 
A hivatkozásnál alkalmazott utalás lehet merev, rugalmas, illetve általános. A merev 
utalásnál pontosan megjelöljük a hivatkozott norma címét, számát vagy annak felhívott 
rendelkezését, például paragrafusát vagy pontját [például kimondjuk, hogy „az ORFK 
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intézkedések előkészítésére a Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. 
(XII.29.) ORFK utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni”]. Ennek hátránya, hogy a 
hivatkozott norma utólagos módosítása miatt a hivatkozott rendelkezések tartalma, 
számozása megváltozhat. Ezért a merev utalást akkor indokolt alkalmazni, ha a rugalmas 
utalás nem éri el a kívánt célt. Rugalmas utalás esetén a másik normára úgy utalunk, hogy 
a felhívni kívánt rendelkezésnek csak a tárgyát, egész norma esetén annak csak a címét 
jelöljük meg, anélkül, hogy a norma számát vagy a rendelkezés pontos megjelölését 
szerepeltetnénk (az előbbi példánál maradva: az ORFK intézkedések előkészítésére a 
Rendőrség Normaalkotási Szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni). A rugalmas 
utalás akkor alkalmazható, ha a tárgykör alapján egyértelmű, hogy a hivatkozás mely 
normára vonatkozik. Az utalás harmadik esete az általános utalás, amikor nem jelöljük meg 
a felhívott norma címét, illetve tárgykörét sem, csak a „külön” kifejezést és a 
normatípusának megjelölését alkalmazzuk („a külön jogszabály” irányadó fordulattal). Ez 
általában kerülendő. 
 
3.5.2.4  Záró rendelkezések 
 
A norma utolsó szerkezeti egységét a záró rendelkezések alkotják, amelyekben kivétel 
nélkül meg kell határozni a norma hatálybalépésének időpontját. A hatálybalépés idejét 
úgy kell megállapítani, hogy az teljesen egyértelmű legyen. Ez történhet: 

a) a hatálybalépés évének, hónapjának és napjának megjelölésével; 
b) belső norma közzétételét követő meghatározott nap elteltének előírásával; 
c)   kivételesen – ha a hatályba lépés naptári napja nem határozható meg –     

valamilyen feltétel bekövetkezésének napjával [például Magyarország schengeni 
rendszerhez történő csatlakozásának napja, Jat. 7. § (3) bek.]; 

d) kivételesen, ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a közzététel napjával. 
 
A hatályba lépés időpontját úgy kell megállapítani, hogy elegendő idő maradjon a 
felkészülésre [Jat. 2. § (3) bek.], a végrehajtás feltételrendszerének megteremtésére. 
Csak valóban kivételesen mondható ki, hogy a belső norma a közzététele napján lép 
hatályba, ebben az esetben a Jat. 7. § (2) bekezdése szerint a hatálybalépés időpontját 
órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját. 
 
A belső norma egyes rendelkezéseinek hatálybalépésére különböző időpontokat is meg lehet 
állapítani [Jat. 7. § (5) bek.]. Szükség esetén a záró rendelkezések között kell szabályozni a 
határozott időre, meghatározott feladat végrehajtására kiadott vagy átmeneti rendelkezéseket 
tartalmazó belső norma esetén – a naptári nap megjelölésével vagy más alkalmas módon – a 
belső norma, illetve annak egyes rendelkezései hatályvesztésének időpontját. Szintén a záró 
rendelkezések között szerepelhet a belső norma végrehajtásáról szóló alacsonyabb szintű 
belső norma kiadására adott felhatalmazás, amelyben meg kell határozni a felhatalmazás 
jogosultját, tárgyát és kereteit (indokolt kiemelni, hogy a felhatalmazás jogosultja a 
szabályozásra további felhatalmazást nem adhat, ez ugyanis a szubdelegálás tilalmába 
ütközik). A záró rendelkezések között kerülhet sor más belső norma módosítására vagy 
hatályon kívül helyezésére, illetve az átmeneti rendelkezések meghatározására. 
 
A hatályon kívül helyező rendelkezések esetében szintén követelmény, hogy az időpont 
egyértelmű legyen. A hatályon kívül helyezés történhet: 

a) a norma hatályba lépésének napjával; 
b) a norma hatályba lépését követő meghatározott idő elteltével; 
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c) év, hónap és nap szerint meghatározott naptári nap megjelölésével; 
d) kivételesen – ha a hatályba lépés naptári napja nem határozható meg – valamilyen 
feltétel bekövetkezésének napjával (például Magyarország schengeni rendszerhez történő 
csatlakozásának napja). 

 
3.5.2.5 A norma szövegezése 
 
A belső normákat a magyar nyelv szabályainak megfelelően, világosan, egyértelműen, 
tömören és közérthetően kell megszövegezni, megfelelve a normavilágosság alkotmányos 
követelményének. Idegen szó, kifejezés használata csak abban az esetben indokolt, ha az 
megfelelő magyar szóval vagy kifejezéssel nem helyettesíthető, vagy az idegen szó, 
kifejezés közismertebb, pontosabb, egyértelműbb. 
 
Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a nem világos fogalmak, kifejezések 
használata sérti a jogbiztonság alapelvét, így akár a norma megsemmisítését is 
eredményezheti.  
 
A belső normát magyar nyelven, a norma kihirdetésének időpontjában hatályos helyesírási 
és nyelvhelyességi szabályoknak megfelelően kell megszövegezni. Rövidítés, betűszó 
csak akkor használható, ha az adott megnevezés vagy kifejezés teljes alakban történő, 
gyakori szerepeltetése nehézkessé tenné a normaszöveget. Ilyen esetben a megnevezés vagy 
kifejezés első előfordulásakor meg kell jelölni, hogy a továbbiakban milyen rövidítés, 
betűszó alkalmazására kerül sor. 
 
A belső norma normatív tartalmú, jelen idejű kijelentő mondatokból áll. Jövő időt, 
felszólító módot és kérdő módot nem lehet használni, feltételes mód is csak akkor 
megengedett, ha a rendelkezés valóban feltételt, lehetőséget fogalmaz meg. Egy belső 
norma által meghatározott rendelkezés normativitása – szükség esetén – megerősíthető erre 
utaló szófordulattal (például „kell”, „köteles” vagy „kötelező”), de a norma ezek hiányában 
is kötelezést fejez ki. A mondatszerkesztés során arra kell törekedni, hogy az egyes pontok 
rövid, áttekinthető mondatokból álljanak, kerülni kell a többszörösen összetett mondatokat, 
a bonyolult mellékmondatokat. Kerülni kell a szenvedő szerkezet alkalmazását is. A 
számokat főszabályként számjegyekkel írjuk ki, kivételt jelentenek a szövegben gyakran 
előforduló kerek számok. Különösen kerülendő, hogy a normaszövegben a számok egyszer 
betűvel, máskor pedig számjegyekkel szerepeljenek. 
 
Az egységes szóhasználat biztosítása érdekében ugyanannak a jogi fogalomnak a 
megjelölésére csak ugyanaz a kifejezés használható. Ha ugyanazt a kifejezést vagy 
fordulatot többféleképpen is meg lehet fogalmazni, akkor annak valamennyi előfordulása 
esetén ugyanazt a megfogalmazást kell használni. A belső norma megszövegezésénél 
ügyelni kell a szabályozási tárgykört érintő jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó 
eszközben vagy a más belső normában alkalmazott kifejezés használatára, magasabb szintű 
normában megjelenő szóhasználattól eltérni – különösen erre irányadó kifejezett 
szabályozás hiányában – nem lehet. Kerülni kell a rokonértelmű kifejezések szerepeltetését. 
 
Általános elvként kell kezelni, hogy a belső normának lehetőleg ne legyen melléklete. Ha 
melléklet kiadása indokolt, akkor az nem tartalmazhat önálló normát vagy a norma 
szövegében elhelyezhető normatív rendelkezést.  
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Mellékletben indokolt elhelyezni a norma szövegében jellege vagy terjedelme miatt, 
illetőleg más okból el nem helyezhető szöveget (pl.: táblázat, iratminta, együttműködési 
megállapodás, stb.). Amennyiben a nem minősített norma minősített mellékletet is 
tartalmaz, úgy arra, illetve a minősítés szintjére a normában utalni kell. 
 
3.6 A normatervezet koordinációja 
 
A szakmai koncepció alapján kidolgozott szövegszerű normatervezet elkészítését követően 
kerül sor annak véleményeztetésére a norma tárgyköre szerint érintett szervekkel. Ez 
történhet egyrészt belső koordináció formájában, a norma kiadójának alárendeltségébe 
tartozó szerv(ek) érintett szakterületeinek bevonása céljából, másrészt külső 
véleményeztetés is szükséges lehet.  
 
A belső koordináció célja, hogy a belső norma tartalmi előkészítéséért felelős szakterületen 
kívül valamennyi más, a belső norma kiadójának irányítása (vezetése, felügyelete) alá 
tartozó, a végrehajtásban érintett szakterület kifejthesse álláspontját a normatervezettel 
kapcsolatban. Ebben a körben elkerülhetetlen annak jogi vizsgálata, hogy a tervezet 
összhangban van-e a jogszabályokkal és belső normákkal. Legkésőbb az előkészítés 
ezen szakaszában indokolt kikérni a gazdasági szakterület álláspontját, amennyiben a 
végrehajtáshoz korábban nem tervezett, vagy azt meghaladó mértékű költségvetési források 
felhasználása szükséges. Amennyiben a normatervezet végrehajtásához személyzeti 
intézkedések szükségesek, úgy a humánigazgatási szakterület véleményének kikérése is 
nélkülözhetetlen. Természetesen az előzetes hatásvizsgálat megfelelő elvégzése ezt a 
véleményeztetést megkönnyítheti, különösen, ha annak elkészítésében az érintett 
szakterületek képviselői is közreműködtek.  
 
A külső véleményeztetés keretében bevonandó szervek körét alapvetően szintén a 
normatervezet tárgya határozza meg. Elkerülhetetlen azon szervek véleményének kikérése, 
amelyek részére jogszabály egyetértési vagy véleményezési jogot biztosít (ilyenek 
lehetnek például az érdekképviseleti szervek). Szintén indokolt lehet a normatervezet tárgya 
szerinti tevékenység felett, vagy magának a szervnek a tevékenysége felett felügyeletet 
gyakorló szerv (például minisztérium) álláspontjának kikérése.  
 
A véleményezésre mindig a normatervezet terjedelme, összetettsége alapján meghatározott, 
a megalapozott véleményalkotáshoz szükséges határidőt szükséges biztosítani. A 
véleményezést nagyban elősegíti, ha az előkészítő a normatervezethez csatolja a szakmai 
koncepcióját, vagy az annak alapján készített, a hatásvizsgálat megállapításaival kiegészített 
indokolást vagy előterjesztést. Előfordulhat, hogy a véleményezés alapján sor kerül a 
tervezet átdolgozására, ami jelentősebb változtatások esetén szükségessé teheti az ismételt 
véleményezést. Ebben az esetben a véleményező szervek munkáját nagyban megkönnyíti, 
ha az előterjesztés kiemeli az elvégzett módosításokat, és ismerteti a figyelembe nem vett 
észrevételek elutasításának indokait.  
 
3.7 A normatervezet aláírása és a norma közzététele 
 
A normatervezet előkészítésének befejezését követően a belső norma kiadmányozására 
jogosult aláírásával fejeződik be a normaalkotási tevékenység. A kiadmányozásra 
jogosultakat a közjogi szervezetszabályozó eszköz esetén a Jat., más egyéb belső normák 
esetén az ezek kiadására felhatalmazást adó törvény, az érintett szerv szervezeti és működési 
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szabályzata, illetve az esetlegesen kiadott külön normaalkotási szabályzat határozza meg. 
Az aláírásra előkészített normatervezet mellett indokolt felterjeszteni az indokolást vagy 
előterjesztést, illetve általában előírás a jogi, valamint gazdasági vagy személyzeti kihatás 
esetén a gazdasági és a humánigazgatási szakterület vezetőjének ellenjegyzése.  
 
A belső norma kiadmányozását követő aktus annak közzététele. A minősített adatot nem 
tartalmazó közjogi szervezetszabályozó eszközt – a fővárosi és megyei kormányhivatal 
vezetőjének normatív utasítása, a helyi önkormányzat képviselő-testületének és a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének normatív határozata, valamint a 
polgármester és a jegyző normatív utasítása kivételével – Magyarország hivatalos lapjában, 
a Magyar Közlönyben közzé kell tenni [Jat. 26. § (2) bek.]. Az egyéb belső normák 
közzétételének bevett gyakorlata a címzettek részére elosztó alapján történő eljuttatás. Az 
elektronikus adatátvitel ugyanakkor megteremti annak lehetőségét, hogy a normaszöveg 
elektronikus formában jusson el a címzettekhez, például intranetes honlapon történő 
közzététellel, vagy elektronikus küldemény formájában.  
 
A belső norma közzétételének módjával szoros összefüggésben van annak nyilvánossága. 
A belső normák a közfeladatot ellátó szervek feladatkörében keletkeznek, ezért 
főszabályként megállapítható, hogy azok a közérdekű adatok2 körébe tartoznak, így 
nyilvánosak: a belső normákat – amennyiben minősítésükre nem kerül sor – kérelemre ki 
kell adni, másrészt a belső normák egy részét külön megkeresés hiányában is közzé kell 
tenni a szerv honlapján3.  
 
Amennyiben egy belső norma olyan adatokat tartalmaz, amelyek esetében a minősítés 
törvényi feltételei4 fennállnak, akkor azokat az illetéktelen megismerés, illetve felhasználás 
megakadályozása érdekében minősíteni kell. 
 
4. A norma-felülvizsgálat és a dereguláció 
 
A belső normarendszerrel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy az egy átlátható, 
jól alkalmazható, a címzettek számára feldolgozható szabályrendszert alkosson.  
 
A normaalkotónak és a normaalkalmazóknak egyaránt figyelemmel kell kísérniük a belső 
norma gyakorlatban történő érvényesülését, alkalmazásának hatását, az egyes 
rendelkezések érvényre juttatását akadályozó körülményeket. A felülvizsgálat eszköze lehet 
az utólagos hatásvizsgálat [(Jat. 21. §), részletesebben a 3.4. cím alatt], ami lehetőséget ad 
annak részletes feltárására, hogy egy belső norma mennyiben érte el a kiadásának célját. A 
belső norma alkalmazásának tapasztalatait feltáró szabályozási hatásvizsgálat elvégzését 
követően ugyanakkor továbbra is indokolt a belső norma alkalmazásának további 
folyamatos figyelemmel kísérése. A szabályozás kidolgozásának idején fennálló 
életviszonyok változása, a szakmai célok módosítása, és különösen a magasabb szintű 
jogszabályok változása egyaránt indokolttá tehetik a belső norma módosítását vagy 
akár deregulációját.  

                                              
2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.) 3. § 5. pontja, valamint 26. §-a.  
3 Az Infotv. 1. mellékletében meghatározott általános közzétételi lista II./1. pontjában szerepel „A közfeladatot ellátó 
szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi 
szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege” szövegrész.  
4 A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény határozza meg.  
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A Jat. 22. §-a értelmében gondoskodni szükséges  

a) az elavult, szükségtelenné vált, 
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, 
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a belső norma címzettjei számára 

gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, 
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, 

vagy 
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító 

belső normák, rendelkezések módosításáról vagy hatályon kívül helyezéséről. 
 
Az életviszonyok folyamatos változása miatt állandó jogalkotási, normaalkotási igény 
jelentkezik, és ezen folyamatos normaalkotási kényszer miatt a normarendszer egyre 
jelentősebb mennyiségű normatív aktust foglal magában. A normaalkotás pedig – a vélt 
vagy valós igényeknek történő megfelelés érdekében – az életviszonyok olyan szintjére is 
behatol, ahol más eszköz alkalmazása lenne indokolt, sértve ezzel azt az alapelvet, amely 
szerint a normatív szabályozás eszközét csak akkor indokolt igénybe venni, ha az érintett 
életviszonyok alakulásának szabályozására nem áll rendelkezésre más, hatékonyabb 
módszer. Ez a folyamat ahhoz a nemkívánatos eredményhez vezethet, hogy a normák 
címzettjei már nem látják át a szabályozást, egyrészt annak mennyisége, másrészt az 
összefüggések vélt vagy valós bonyolultsága miatt. Így a normarendszer a címzettek 
számára alkalmazhatatlanná válik, a túlzott normatív szabályozás pedig az eredeti 
szándékkal ellentétes hatást ér el, és a szabályozás összességében alkalmatlan lesz az 
életviszonyok normaalkotó akaratának megfelelő szabályozására, végső soron a címzettek 
magatartásának megfelelő alakítására. 
 
Az átlátható normarendszer fenntartása érdekében gondoskodni kell az elavult, a már nem 
vagy nem megfelelő hatásfokkal alkalmazható normatív aktusok normarendszerből történő 
eltávolításáról is. Ennek eszköze a dereguláció, ami tehát egyfajta negatív szabályozási 
tevékenységet, a meglévő, de már nem alkalmazható szabályok hatályon kívül 
helyezését jelenti. A folyamatos dereguláció elengedhetetlen, mert enélkül a 
normarendszernek a jogbiztonság érvényesüléséhez szükséges átláthatósága és egyszerűsége 
nem biztosítható.  
 
A deregulációt nem lehet önmagában, a normaalkotás folyamatából kiragadva kezelni, 
a szabályozás terjedelmének, összetettségének szükséges mértékre szorításához fűződő 
alapvető érdekre már a jogalkotás, a belső normaalkotás folyamatában is figyelemmel 
kell lenni.  
 
Ez egyrészt azt jelenti, hogy a normatív szabályozás eszközével csak indokolt esetben szabad 
élni, másrészt biztosítani kell a normatív rendelkezések időtállóságát. Ez a szabályozási 
célok helyes megválasztása és az előzetes hatásvizsgálat elvégzése mellett feltételezi a 
jogszabály-szerkesztési elvek alkalmazását, valamint a szabályozás-technikai eszközök 
megfelelő használatát. Erre egy példa: amennyiben már a normaalkotás időpontjában 
előrelátható, hogy a szabályozás csak bizonyos előre jelezhető időpontig alakítja az 
életviszonyokat, akkor már magában a normában indokolt szerepeltetni a hatályvesztés 
időpontját, ilyen módon elkerülve azt, hogy a később kelljen elvégezni annak technikai 
deregulációját (a dereguláció így külön aktus hiányában is „önjáróvá” válik). Ez azt jelenti, 
hogy a megfelelő normaalkotási tevékenység tulajdonképpen a dereguláció egyik – 
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preventív – eszköze.  
 
A dereguláció két alapvető fajtája a technikai és az érdemi dereguláció. A technikai 
dereguláció az egyébként sem alkalmazható szabályok hatályon kívül helyezését 
szolgálja. Mivel az érintett belső norma valamilyen oknál fogva már eleve nem 
alkalmazható (például a végrehajtás megjelölt határideje lejárt, vagy az átmeneti 
szabályozásról szóló normában megjelölt norma hatályba lépett), ennek a deregulációnak 
érdemi normaalkalmazási jelentősége gyakorlatilag nincs, következménye a normák 
számának csökkenése.  
 
Az érdemi dereguláció tényleges jogalkalmazási relevanciával rendelkezik, a szabályozás 
egyszerűsítését jelenti, megváltoztatja az érintett szabályozási területre vonatkozó 
normaanyagot. Ez azt jelenti, hogy az érdemi dereguláció bizonyos szabályok hatályon 
kívül helyezése mellett új, a korábbiaknál valamilyen szempontból kisebb szabályozási 
terhet jelentő, egyszerűbb szabályok megalkotását is magában foglalja. Ez tehát – a 
normák számának csökkentése mellett – valójában egy tényleges jogfejlesztő tevékenység, 
amelynek célja, hogy a normatív szabályozás csak a szükséges területeken és a lehető 
legegyszerűbb és leghatékonyabb formában legyen jelen.  
 
A normatív szabályozás egy adott területét érintő érdemi dereguláció elvégzésének 
szükségességére utalhatnak például a visszatérően jelentkező normaalkalmazási problémák 
(de ennek oka lehet más is, például a megfelelő normaismeret hiánya, és ennek 
következtében az alacsony színvonalú normaalkalmazás), illetve ennek indokoltságát 
támaszthatja alá valamely életviszonyok magasabb szintű jogszabályokban történő átfogó 
újraszabályozása is.  
 
Az érdemi dereguláció többlépcsős folyamat, amelyben az első lépés az érdemi 
deregulációval érintett életviszonyok beazonosítása, majd ezt követi ezen életviszonyok 
teljes szabályozási környezetének behatárolása és összefüggő normacsoportként történő 
kezelése. A következő lépés ennek a tartalmilag összefüggő normacsoportnak az érdemi 
áttekintése, majd újrastrukturálása. Végezetül az újrastrukturált normaanyaggal 
kapcsolatos időszerű szabályozási igényeket kell feltárni, felhasználva a 
normaalkalmazási tapasztalatokat is.  
 
Az érdemi dereguláció nem valósítható meg az adott szabályozási terület szakértőinek 
közreműködése nélkül. Amíg ugyanis a technikai dereguláció alapvetően jogi feladat, és 
ezért túlnyomórészt a jogi szakterület önállóan is végezheti, addig az érdemi deregulációval 
kapcsolatos normaalkotási szándék felvázolása az érintett szakterület szakmai 
kompetenciájába tartozik. A szabályozni kívánt életviszonyok beazonosítására, a részletes 
szabályozási kérdések megfogalmazására és különösen a normaalkalmazási tapasztalatok 
alapján a szabályozási igények kidolgozására csak az érintett szakterület képes. Ez pedig azt 
jelenti, hogy – a normaalkotáshoz hasonlóan – a dereguláció folyamatában is a jogi és a 
szakmai szervek folyamatos együttműködése szükséges.  
 
A norma-felülvizsgálat eredménye nemcsak dereguláció lehet, hanem arra a következtetésre 
is vezethet, hogy a felülvizsgált belső normára szükség van, de annak tartalmát 
módosítani kell. A norma módosítására a normaalkotásra meghatározott rendelkezések 
megfelelően irányadók. Indokolt ugyanakkor kiemelni néhány további sajátosságot:  
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a) norma módosítása nem terjedhet ki a norma szabályozási tárgyára utaló és 
azonosítását szolgáló címére, bevezető részére [Jat. 8. § (2) bek.], amennyiben ezek 
megváltoztatása is szükséges, a módosítás helyett új normát kell kiadni;  

b) a módosító norma vagy a norma módosító rendelkezésének hatályon kívül helyezése 
nem érinti a norma módosított rendelkezésének hatályát [Jat. 14. § (1) bek]; 

c) a hatályon kívül helyező norma vagy a norma módosító rendelkezésének hatályon 
kívül helyezése nem eredményezi a korábban hatályon kívül helyezett norma újbóli 
hatálybalépését [Jat. 14. § (2) bek.]; 

d) a jogbiztonság követelményére figyelemmel a belső norma átfogó (novelláris) 
módosítása esetén a módosítani kívánt normát hatályon kívül kell helyezni, és új normát 
kell kiadni. 
 
 

III. FEJEZET 
 

A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELME 
 
A titok mibenlétéről és szabályozási rendszerének áttekintéséről átfogó képet nyújtani 
meglehetősen összetett vállalkozás. 
 
Mindazok, akik munkájukból kifolyólag a minősített adatkezelésben érintettek, jogszabályi 
rendelkezés erejénél fogva kötelezettek a minősített adatkezelés szabályairól szóló oktatáson 
részt venni és a megszerzett tudásukról számot adni. A jegyzet célja összefoglalni 
mindazokat az ismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek a minősített adat védelméről szóló 
2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) alkalmazásához. A szabályozás 
ismertetése során azonban nem lehet a teljességre törekedni, mivel a minősített adatot 
kezelő szervek vezetői egyedi, a jogszabályoknak megfelelő védelmi intézkedéseket is 
tehetnek.  
 
Ezen egyedi védelmi intézkedések nagyban függnek a minősített adatot kezelő rendőri szerv 
sajátosságaitól, fizikai elhelyezkedésétől, pénzügyi lehetőségeitől, az általa kezelt minősített 
adat mennyiségétől, megjelenési formájától, minősítési és védelmi szintjétől.  
 
1. A minősített adat tárgya, fogalma és a minősítési szintek 
 
A minősítés nem más, mint az adatok nyilvánosságának korlátozására biztosított törvényi 
felhatalmazás lehetőségével élve a minősített adat megismerhetőségének határidőhöz – 
érvényességi időhöz – kötött korlátozása. A jogintézmény szoros kapcsolatban áll a 
közérdekű adatok nyilvánosságát biztosító, az Alaptörvényben rögzített másik alapjoggal, 
lényegében annak korlátozására ad lehetőséget.  
 
 
Tekintve ugyanakkor, hogy egy alapjog korlátozására kizárólag törvényben rögzített és csak 
az elkerülhetetlenül szükséges esetben, továbbá az elérni kívánt céllal arányos módon van 
lehetőség, a minősítés alapvető szabályai, lehetséges alkalmazása is törvényben – a Mavtv.-
ben – szabályozottak.  
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1.1. A minősített adat fogalma 
 
A nemzeti minősített adat fogalmi elemei: 

a) minősítéssel védhető közérdek körébe tartozik; 
b) a minősítés jogszabályokban meghatározott formai követelményeknek megfelel; 
c) az adatra szabályos minősítési eljárást folytattak le; 
d) azt a feladat- és hatáskörrel rendelkező minősítő hajtotta végre; 
e) az érvényességi idején belüli nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, 

módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, 
valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele a minősítéssel védhető 
közérdekek közül bármelyiket közvetlenül sérti, vagy veszélyezteti. 

 
A Mavtv. 3. § 1. pontjának a) és b) alpontjai rendelkeznek a nemzeti és a külföldi minősített 
adat fogalmáról. A nemzeti és a külföldi minősített adat fogalmának értelmezésekor nem 
lehet figyelmen kívül hagyni a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3. § c) pontja szerint 
meghatározott irat fogalmát sem.  
 
A nemzeti minősített adat értelmezésénél – tekintettel az Ltv. hivatkozott rendelkezésére – 
abból kell kiindulni, hogy iraton kívül más dolog is hordozhat védendő információt, így 
például magának egy objektumnak a léte, annak földrajzi helye vagy rendeltetése. A 
minősített adatok egy részét még papíralapon készítik és tárolják, de vele párhuzamosan 
létezik vagy létezhet egy számítástechnikai úton előállított változata is. Figyelembe kell 
venni azt is, hogy a korszerűsödő közigazgatásban a bizalmi elv érvényesülése a szóbeli 
rendelkezések bővülésével jár együtt, így a szóban adott információban is megjelenhetnek a 
védendő adatok.  
 
A külföldi minősített adat az Európai Unió valamennyi intézménye és szerve, továbbá az 
Európai Unió képviseletében eljáró tagállam, a külföldi részes fél vagy nemzetközi 
szervezet által készített és törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés vagy megállapodás 
alapján átadott olyan adat, amelyhez történő hozzáférést az Európai Unió intézményei és 
szervei, az Európai Unió képviseletében eljáró tagállam, más állam vagy külföldi részes fél, 
illetve nemzetközi szervezet minősítés keretében korlátozza. 
 
A külföldi minősített adatok egy része esetében – a Mavtv. 9. § (1) bekezdésének 
megfelelően – a Mavtv. 2. melléklete határozza meg az alkalmazott minősítési szinteket és 
azok hazai megfelelőjét. Az ebben nem szereplő államok, szervezetek által készített 
minősített adatok kezelésének szabályait a tárgykörre vonatkozó két- vagy többoldalú 
szerződésekben, megállapodásokban (melyeket a részes felek jogszabályban ratifikálnak) 
rögzítik5.  
 
A minősített adat védelmének keretein belül nemcsak a nemzeti minősített adatok védelmét 
kell biztosítani. Ebben a körben a gondot leginkább az jelentheti, hogy más államok vagy 
nemzetközi szervezetek a törvényben említettnél több vagy más titokkategóriát is ismernek 
(pl. szolgálati használatra, bizalmas, titkos, szigorúan titkos stb.). 
 
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) által 
1994. július 5-én aláírt Információ Biztonságáról szóló Megállapodás, valamint a Magyar 
                                              
5 A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 9. § (2) bekezdése. 
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Köztársaság és a Nyugat-európai Unió között 1996. október 1-jén aláírt Biztonsági 
Megállapodás szerint a Magyar Köztársaság kötelezettséget vállalt arra, hogy az 
együttműködés során részünkre átadott minősített információkat a tagállamokban érvényes 
biztonsági normák szerint kezeli és őrzi. Az említett szerződésekben ugyanakkor a 
nyilvánosság korlátozásával együtt járó védelmi kötelezettséget vállaltunk titoknak nem 
minősülő NATO, valamint NYEU információkra is. 
 
Az „EU minősített információ” olyan információt és adatot jelent, amelynek engedély 
nélküli kiszolgáltatása különböző mértékben sértheti az EU-nak, illetve egy vagy több 
tagállamának az érdekeit, függetlenül attól, hogy ilyen információ az EU-n belül keletkezett, 
vagy tagállamoktól, harmadik államtól vagy nemzetközi szervezetektől származik. 
 
„A „dokumentum” kifejezés olyan levelet, feljegyzést, jegyzőkönyvet, jelentést, 
memorandumot, jelet/üzenetet, vázlatot, fényképet, diát, filmet térképet, ábrát, tervet, 
jegyzetfüzetet, stencilt, indigót, írógép- vagy nyomtató szalagot, magnószalagot, kazettát, 
számítógépes mágneslemezt, CD-ROM-ot, vagy más adathordozó eszközt jelent, amelyen 
információt tárolnak.” 
 
A Mavtv. mindezekre tekintettel a külföldi minősítésű adatok védelmének 
szabályozásánál két egyenrangú célt kíván megvalósítani: a nemzetközi 
szerződésekben vállalt információvédelmi kötelezettség maradéktalan teljesítését, 
valamint a védelemmel szükségszerűen együtt járó alkotmányos rendelkezésen alapuló 
nyilvánosságkorlátozást. A védelmi kötelezettség teljesítése, továbbá a 
megismerhetőség korlátozása szempontjából a törvény súlyponti része a külföldi 
részes fél által, védelmi céllal alkalmazott minősítési jelölések deklarálása. 
 
1.2. A minősítési szintek  
 
A Mavtv. 5. § (4) bekezdés a)-d) pontjai szerint amennyiben az adat nyilvánosságra 
hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy 
részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele 

a) rendkívül súlyosan károsítja a minősítéssel védhető közérdeket, akkor „Szigorúan 
titkos!”, 

b) súlyosan károsítja a minősítéssel védhető közérdeket, akkor „Titkos!”, 
c) károsítja a minősítéssel védhető közérdeket, akkor „Bizalmas!”, 
d) hátrányosan érinti a minősítéssel védhető közérdeket, akkor „Korlátozott 

terjesztésű!” 
minősítési szintű. 
 
A Mavtv. megfeleltette a nemzeti titokvédelmi jogszabályok által alkalmazott titokköröket 
az uniós minősítési gyakorlatnak. Ennek keretében szakított a korábban évtizedekig 
alkalmazott „Államtitok” és „Szolgálati titok” intézményrendszerével, és az úgynevezett. 
„négyszintű” védelmi rendszert alkalmazza. A nemzeti minősített adat fogalmából, a később 
ismertetésre kerülő minősítési eljárás változásaiból adódóan szükségtelenné vált az 
államtitokkörök és szolgálati titokkörök meghatározása, ezért ezeket sem a Mavtv., sem 
pedig a végrehajtási rendeletei sem tartalmazzák. 
 
A Mavtv. a minősítési szintek meghatározásánál a kárszempont elveit vette figyelembe, 
melyet a Mavtv. 1. számú melléklete tartalmaz. Ennek megfelelően minél nagyobb kár 
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következik be a védendő adat illetéktelen megismerésével, annál magasabb szintű minősítés 
és hosszabb érvényességi idő alkalmazható6. 
 
A NATO, a NYEU és az EU által használt minősítési szint és annak nemzeti minősítési 
szintű megfelelője7: 
 
A NATO által használt minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű megfelelője: 

a) „COSMIC TOP SECRET” - „Szigorúan titkos!”; 
b) „NATO SECRET” - „Titkos!”; 
c) „NATO CONFIDENTIAL” - „Bizalmas!”; 
d) „NATO RESTRICTED” - „Korlátozott terjesztésű!”. 

A NYEU által használt minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű megfelelője: 
a) „FOCAL TOP SECRET” - „Szigorúan titkos!”; 
b) „WEU SECRET” - „Titkos!”; 
c) „WEU CONFIDENTIAL” - „Bizalmas!”; 
d) „WEU RESTRICTED” - „Korlátozott terjesztésű!”. 

Az Európai Unió Tanácsa által alkalmazott minősítési szint és annak nemzeti minősítési 
szintű megfelelője: 

a) „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” - „Szigorúan titkos!”; 
b) „SECRET UE” - „Titkos!”; 
c) „CONFIDENTIEL UE” - „Bizalmas!”; 
d) „RESTREINT UE” - „Korlátozott terjesztésű!”. 

Az Európai Bizottság által alkalmazott minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű 
megfelelője: 

a) „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” - „Szigorúan titkos!”; 
b) „SECRET UE” - „Titkos!”; 
c) „CONFIDENTIEL UE” - „Bizalmas!”; 
d) „RESTREINT UE” - „Korlátozott terjesztésű!”. 

Az EURATOM által alkalmazott minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű 
megfelelője: 

a) „EURA-TOP SECRET” - „Szigorúan titkos!”; 
b) „EURA-SECRET” - „Titkos!”; 
c) „EURA-CONFIDENTIAL” - „Bizalmas!”; 
d) „EURA-RESTRICTED” - „Korlátozott terjesztésű!”. 

Az EUROPOL által alkalmazott minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű 
megfelelője: 

a) „EUROPOL TOP SECRET” - „Szigorúan titkos!”; 
b) „EUROPOL SECRET” - „Titkos!”; 
c) „EUROPOL CONFIDENTIAL” - „Bizalmas!”; 
d) „EUROPOL RESTRICTED” - „Korlátozott terjesztésű!”. 

AZ EUROJUST által alkalmazott minősítési szint és annak nemzeti minősítési szintű 
megfelelője: 

                                              
6 A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (6) bekezdése. 
7 A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 2. számú melléklete. 
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a) „EUROJUST TOP SECRET” - „Szigorúan titkos!”; 
b) „EUROJUST SECRET” - „Titkos!”; 
c) „EUROJUST CONFIDENTIAL” - „Bizalmas!”; 
d) „EUROJUST RESTRICTED” - „Korlátozott terjesztésű!”. 

 
A külföldi minősített dokumentumokon figyelmeztető jelölést is alkalmazhatnak, ha az a 
„szükséges ismeret elve” alapján különleges elosztást igényel. Az ESDP/PESD jelöléssel 
látják el azokat a dokumentumokat és másolataikat, amelyek az Unió, illetve egy vagy több 
tagállama biztonságával és védelmével kapcsolatosak, illetve katonai vagy nem katonai 
válságkezelésre vonatkoznak. A „RESTREINT UE”, minősítésű dokumentumokon 
mechanikus vagy elektronikus, a „SECRET UE”, valamint a „TRES SECRET UE/EU TOP 
SECRET” minősítésű dokumentumokon mechanikus eszközzel és kézzel, valamint a 
„CONFIDENTIEL UE” minősítéssel ellátott dokumentumokon mechanikus eszközzel és 
kézzel, illetve előre lebélyegzett, regisztrált papírra nyomtatással szerepel a minősítés és a 
jelölés. 
 
2. A minősítő, a minősítési eljárás, a minősítés felülvizsgálata 
 
2.1. A minősítésre jogosultak meghatározása 
 
A Mavtv. 4. § (1) bekezdése úgy kíván eleget tenni az alkotmányos elvnek, hogy csak a 
közhatalmi jogosítványokkal felruházott szervezetek vezetői számára ad minősítési jogkört 
a törvényekben és jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlása 
körében. A Mavtv. 4. § (1) bekezdésének p) pontja szerint feladat- és hatáskörükben 
minősítésre jogosultak a rendvédelmi szervek központi szervének vezetői, így az általános 
rendőrségi feladatok végrehajtására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) 
tekintetében az országos rendőrfőkapitány. 
 
2.2. A minősítői jogkör átruházásának szabályai 
 
A „Szigorúan titkos!” minősítési szintű adatokkal kapcsolatban a minősítői jogkör 
átruházása fő szabályként csak a lehető legszűkebb vezetői körre, a helyettesekre terjedhet 
ki. A rendvédelmi szerv központi szervének vezetője ugyanakkor minősítési jogosultságát a 
minősített adat védelmének szakmai felügyeletével összefüggésben, valamint bűnüldözési 
feladatok körében az alárendeltségébe tartozó vezetői megbízással, vagy vezetői beosztásba 
kinevezett személyre – belső szabályzatban – átruházhatja. 
 
A „Titkos!”, a „Bizalmas!” és a „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatokká 
történő minősítés esetén a minősítési jogosultság a vezetői megbízással rendelkezőkre, 
illetve vezetői beosztásba kinevezett személyekre ruházható át.  
 
Az előző elveket figyelembe véve a Rendőrség állományából minősítésre jogosultak:  
 
Feladat- és hatáskörükben „Szigorúan titkos!” minősítési szintig minősítésre jogosultak8: 

a) az országos rendőrfőkapitány; 
b) az ORFK bűnügyi főigazgatója; 

                                              
8 A minősítői jogkör átruházásáról, a minősített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységről, valamint a 
személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról szóló 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 4. 
pontjának a) alpontja. 
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c) az ORFK rendészeti főigazgatója; 
d) az ORFK gazdasági főigazgatója; 
e) a Készenléti Rendőrség parancsnoka; 
f) a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatok körébe 

tartozó adatok esetén az ORFK biztonsági vezetője. 
 

Feladat- és hatáskörükben „Titkos!”, minősítési szintig minősítésre jogosultak9: 
a) az ORFK állományából a főosztályvezetők és a velük azonos jogállású vezetők; 
b) a Készenléti Rendőrség parancsnokának helyettesei, főosztályvezetői és a velük 

azonos jogállású vezetők, a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Megelőző 
Védelmi Osztály vezetője, az Ügyeleti és Védelmi Szolgálat vezetője, a Különleges 
Szolgálatok Igazgatósága Tanúvédelmi Szolgálat osztályvezetői, a nyomozó 
szerveinek, valamint a felderítő, értékelő-elemző, és migrációs szervezeti elemeinek 
osztályvezetői; 

c) a b) alpontban nem szereplő területi szerveknél a szerv vezetője és helyettesei, 
főosztályvezetői, bűnügyi, felderítő, gazdaságvédelmi, elemző-értékelő, migrációs, 
fogdafelderítési és börtönelhárítási osztályok vezetői; 

d) a rendőrkapitányság vezetője és helyettese, a bűnügyi, valamint a vizsgálati osztály 
vezetői; 

e) a határrendészeti kirendeltség vezetője és helyettese; 
f) a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatok körébe 

tartozó adatok esetében a területi és a helyi szerv biztonsági vezetője, amennyiben 
vezetői megbízással rendelkezik vagy vezetői beosztásba kinevezett személy. 

 
A minősítő a minősített adat védelmének kulcsfontosságú személye. A minősítő döntése 
indítja el a minősített adat védelméhez rendelt biztonsági intézkedések sorozatát, mivel mint 
azt a későbbiekben látni fogjuk, különböző minősítési szintű adatokhoz más-más biztonsági 
intézkedések alkalmazása kapcsolódik.  
 
2.3. A minősítési eljárás szabályai 
 
A minősítés az a döntés, melynek meghozatala során a minősítésre felhatalmazott 
személy megállapítja, hogy:  

a) az adat a minősítéssel védhető közérdekek körébe tartozik,  
b) a nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, 

illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére 
hozzáférhetetlenné tétele károsítja a minősítéssel védhető közérdeket és 

c) a nyilvánosságot és megismerhetőséget korlátozni szükséges. 
 
Az adat minősítéssel csak valamennyi törvényi feltétel együttes fennállása esetén és csak a 
legszükségesebb ideig védhető. A Mavtv. 2. § (1) bekezdésében megfogalmazott 
„szükségesség és arányosság” elvének figyelembe vételével egy adatot minősíteni, és ezáltal 
közérdekű adatok köréből kivonni csak akkor lehet, ha az feltétlenül szükséges és a 
minősítés csak addig tartható fent, amíg az adat védelemre szorul. 
 

                                              
9 A minősítői jogkör átruházásáról, a minősített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységről, valamint a 
személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról szóló 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 4. 
pontjának b) alpontja. 
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Minősítéssel védhető közérdek Magyarország 
a) szuverenitása, területi integritása, 
b) alkotmányos rendje, 
c) honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenysége, 
d) igazságszolgáltatási, központi pénzügyi, gazdasági tevékenysége, 
e) külügyi vagy nemzetközi kapcsolatai, 
f) állami szerve illetéktelen külső befolyástól mentes, zavartalan működése. 

 
A minősítéssel védhető érdekek körébe tartozás önmagában nem indok a minősítésre. A 
minősítés a kárközpontú minősítési rendszer alapul vételével történik, aminek lényege, hogy 
az adat tartalmánál fogva milyen mértékű védelmet igényel, melyet a Mavtv. 1. számú 
melléklete alapján kell megállapítani. Minél nagyobb kárt okoz a minősített adat 
„illetéktelen felhasználása”, annál magasabb szintű személyi, fizikai, adminisztratív és 
elektronikus biztonsági feltételeknek kell érvényesülniük a védelem során. A kármérték 
tehát a védelmi intézkedések szintjét is meghatározza. 
 
A minősítési érvényességi idejét nem általánosságban és nem korlátlanul alkalmazza a 
Mavtv., hanem azt a minősítési szintekhez rendeli. Ennek megfelően a védelmi idő 

a) „Szigorúan titkos!” és „Titkos!” minősítési szintű adat esetén 30 év, 
b) „Bizalmas!” minősítési szintű adat esetén 20 év, 
c) „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat esetén 10 év lehet. 

 
A minősítési eljárás rákényszeríti a minősítőt, hogy a minősítés szükségességét, 
törvényességét átgondolja. Az indokolási kötelezettség teljesítése pedig szembesítheti a 
minősítés indokolatlan voltával. A minősítési eljárás során keletkezett minősítési javaslatok 
és döntések ezzel a megoldással bármikor visszakereshetően igazolják az eljárás 
megalapozottságát és törvényességét, ami különösen azért fontos, mert esetlegesen egy 
későbbi jogvitában a döntésben szereplő indokolás bizonyító erővel is bírhat. 
 
A minősítési javaslat elbírálására 30 nap áll a minősítő rendelkezésére, amennyiben a 
minősítő ezen időn belül nem dönt a minősítés szükségességéről, a minősített adat nem jön 
létre. 
 
A nemzeti minősített adaton, vagy – ha arra nincs lehetőség – külön kísérőlapon fel kell 
tüntetni a minősítési szintet, a minősítés érvényességi idejét, a minősítő nevét és beosztását, 
melyet együttesen minősítési jelölésnek nevezünk. Amennyiben az adaton a minősítési 
jelölést és a hozzá tartozó alaki kellékeket nem a vonatkozó szabályoknak megfelelően 
tüntetik fel, a minősített adat nem jön létre. 
 
A minősítést az a személy köteles kezdeményezni, akinél az állami vagy közfeladata 
ellátása során a minősítési feltételeknek megfelelő adat keletkezik. Amennyiben a 
minősíteni kívánt adat olyan személynél keletkezik, akinek minősítési jogosultsága nincs, 
köteles minősítési javaslatot készíteni.  
 
A minősítési javaslatnak tartalmaznia kell: 

a) a minősítéssel védhető közérdekre történő hivatkozást, 
b) a minősítési szint meghatározásához szükséges kármérték meghatározást,  
c) a minősítési szintet, és a minősítés érvényességi idejét, valamint 
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d) az indokolási résznek minden olyan tényt és körülményt, ami a minősítést 
szükségessé teszi. 

 
A nemzeti minősített adatot tartalmazó adathordozó eredeti irattári példányán, vagy – ha ezt 
az adathordozó jellege kizárja – külön kísérőlapon, vagy az elektronikus minősített adattól 
adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállományban kell 
szerepeltetni a minősítési javaslatot és a minősítési javaslat tárgyában hozott döntést. 
 
A minősítési eljárás alatt álló adat a minősítési javaslat minősítő általi kiadmányozásával 
jön létre. A nemzeti minősített adat létrejöttéhez a minősítési jelölés formai követelményeit 
is be kell tartani. A minősítési eljárás alatt álló adatot a minősítő döntéséig a 
kezdeményezett minősítési szintre vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív és 
elektronikus biztonsági szabályok szerint kell kezelni. 
 
A Mavtv. lehetőséget ad a minősítőnek vagy a minősítő jogutódjának, hogy a minősített 
adat érvényességi idejét új minősítési eljárás lefolytatásával: 

a) „Szigorúan titkos!” vagy „Titkos!” minősítési szintű adat esetén  
- rendkívül indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 évvel, 
- Magyarország – magánszemély jogos érdekével szorosan összefüggő – 

honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy igazságszolgáltatási érdekekre 
tekintettel, két alkalommal, legfeljebb 30 évvel; 

b) ”Bizalmas!” vagy „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat esetén 
- rendkívül indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 5 évvel; 
- Magyarország – magánszemély jogos érdekével szorosan összefüggő – 

honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy igazságszolgáltatási érdekekre 
tekintettel, két alkalommal legfeljebb 20 évvel; 

meghosszabbítsa. 
 
A rendelkezésekből egyértelműen levonhatjuk azt a következtetést, hogy a minősítés 
érvényességi idejének meghosszabbításához is nyomós érvek kellenek, melyeket a 
minősítési javaslatban jelezni szükséges. A minősítés meghosszabbítására irányuló 
eljárásnak jogvesztő határideje van, mivel azt az eredeti minősítés érvényességi idejének 
lejárta előtt le kell folytatni, különben az adat minősítése megszűnik. Amennyiben az adat a 
Mavtv. hatálya alól kikerül – jelen esetben a minősítés érvényességi ideje lejár –, új 
minősítési eljárást nem lehet rá lefolytatni. 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.) értelmében, amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárása során az adat minősítését 
– a nemzetközi szerződés alapján keletkezett minősített adatok kivételével – 
indokolatlannak tartja, a minősítőt a nemzeti minősített adat minősítési szintjének, illetve 
érvényességi idejének jogszabályban meghatározott megváltoztatására, vagy a minősítés 
megszüntetésére szólítja fel. A felszólítás megalapozatlanságának megállapítása iránt a 
minősítő 60 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben zárt tárgyaláson, soron 
kívül jár el. 
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2.4. A minősített adat felülvizsgálata 
 
A Mavtv. – eleget téve a közérdekű adatok nyilvánossága legszükségesebb korlátozása 
Infotv. által meghatározott elvének – előírja, hogy a minősítő köteles a feladat- és 
hatáskörébe tartozó nemzeti minősített adatok felülvizsgálatát legkésőbb annak 
keletkezésétől számított 5 évenként elvégezni. A minősítő a felülvizsgálatba szakértőt 
vonhat be10. A rendszeres felülvizsgálat azért is indokolt, mivel a minősítés után 
bekövetkezhetnek olyan tények, körülmények, amelyek okafogyottá tehetik az eredeti 
döntést.  
 
A felülvizsgálat eredményeként a minősítő, illetve jogutódja a feladat- és hatáskörébe 
tartozó nemzeti minősített adat11 

a) minősítését fenntartja, ha a minősítés feltételei továbbra is fennállnak, 
b) minősítési szintjét csökkenti, ha a minősítés feltételeiben változás történt, 
c) a minősítés érvényességi idejét módosítja, ha a minősítés feltételeiben változás 

történt, 
d) minősítését megszünteti, ha minősítés törvényi feltételei a továbbiakban nem állnak 

fenn. 
 
A felülvizsgálat eredményét át kell vezetni a nyilvántartásokon, és jelezni kell magán a 
minősített adathordozón, vagy – ha azon nincs erre lehetőség – annak kísérőlapján, vagy az 
elektronikus minősített adattól elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállományon az 
alábbiak betartásával: 

a) a minősítés fenntartása esetén a minősítési szint mellett vagy kísérő lapon a 
„Minősítés fenntartva!” jelölést, a minősítő nevét, beosztását, a „Minősítés 
fenntartva!” jelölést feltüntető személy hiteles aláírását és a felülvizsgálat dátumát 
kell feltüntetni; 

b) a minősítés megszüntetése esetén a minősítési szintet egy vonallal át kell húzni, és 
közvetlenül mellette vagy a kísérő lapon a „Törölve!” jelölést, a minősítő nevét, 
beosztását, a „Törölve!” jelölést feltüntető személy hiteles aláírását és a felülvizsgálat 
dátumát kell feltüntetni;  

c) a minősítési szint csökkentése, illetve az érvényességi idő módosítása esetén a 
minősítési szintet egy vonallal át kell húzni, és közvetlenül mellette vagy a kísérő 
lapon az új minősítési szintet, illetve az új érvényességi időt, a minősítő nevét, 
beosztását, a módosítást feltüntető személy hiteles aláírását és a felülvizsgálat 
dátumát kell feltüntetni. 

 
2.5. A minősítés felülbírálata  
 
A minősítés saját hatáskörben történő felülvizsgálata mellett lehetőség van arra, hogy a 
legfőbb ügyész, a kormány tagja, a rendvédelmi szerv vezetője felülbírálhassa az irányítása 
alatt álló szervezet minősítésre felhatalmazott minősítőjének a minősítését. Ez az eljárás 
egyrészről visszatartó erővel bír a túlminősítések ellen, másrészről lehetővé teszi a 
jogsérelem irányítói jogkörben történő orvoslását. A felülbírálat során hozott döntések 
dokumentálására, a címzettek értesítésére a felülvizsgálatnál irányadó szabályokat kell 
alkalmazni. 
 

                                              
10 A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdése. 
11 A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 8. § (2) bekezdése. 
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2.6. A minősítési jelölés megismétlése 
 
Nem kell új minősítési eljárást lefolytatni, amennyiben a készített adatba saját vagy más 
minősítő által korábban készített minősített adatot is belefoglalnak, és ennek során további, 
saját minősítést igénylő adat nem keletkezik. Ebben az esetben a korábban készített 
minősített adat minősítési jelölését meg kell ismételni, kivéve ha azt a megismételni kívánt 
adat minősítője megtiltotta. A minősítési jelölés megismétlése esetén biztosítani kell a 
különböző forrásból származó eredeti minősített adatok azonosíthatóságát és 
elkülöníthetőségét. Amennyiben a megismételt minősítésű jelölésű adat mellett további, 
saját minősítést igénylő adat is keletkezik, akkor arra az adatra a minősítési eljárást le kell 
folytatni.  
 
3. A minősített adat biztonságára vonatkozó általános szabályok 
 
3.1. A biztonsági feltételek megteremtése 
 
Minősített adatot kezelni csak a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: NBF) által 
kiadott engedély alapján lehet, így minden olyan szervnél, ahol minősített adatot kezelnek, 
meg kell teremteni a minősített adat védelméhez szükséges személyi, fizikai, adminisztratív 
és elektronikus biztonsági feltételeket. A biztonsági feltételek tervezése során figyelembe 
kell venni a Mavtv. 10. § (8) bekezdésében meghatározott feltételeket. 
 
3.2. A minősített adat megismerése 
 
Az érintett a minősítő által kiadott megismerési engedély alapján, személyi biztonsági 
tanúsítvány nélkül jogosult megismerni nemzeti minősítésű személyes adatát. Az érintett 
köteles a nemzeti minősített adat megismerése előtt írásban titoktartási nyilatkozatot tenni, 
és a nemzeti minősített adat védelmére vonatkozó szabályokat betartani. 
 
A megismerési kérelem elbírálására a minősítő jogosult, hiszen ő rendelkezik a minősítés 
indokoltságát megalapozó információkkal. A kérelemre nézve nincs formakényszer, 
elegendő a kért adat megjelölése. A megismerési engedély kiadásáról az érintett kérelmére a 
minősítő 15 napon belül határoz. A megismerési engedély kiadását a minősítő megtagadja, 
ha az adat megismerése a minősítés alapjául szolgáló közérdek sérelméhez vezet. A 
megismerési engedély megtagadását a minősítőnek indokolnia kell. 
 
A megismerési engedély megtagadása esetén az érintett a határozat kézhezvételét követő 15 
napon belül a bírósághoz fordulhat. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, a 
minősítőt a megismerési engedély kiadására kötelezi.  
 
3.3. A minősített adat átadása közreműködő részére 
 
Amennyiben a minősített adatot kezelő szerv a minősített adat feldolgozásához 
közreműködő segítségét veszi igénybe, részére a minősített adatot kezelő szerv vezetője 
adja ki a felhasználói engedélyt. 
 
A minősített adat csak akkor adható át a közreműködőnek, ha megteremtette a 
védelemhez szükséges, jogszabályban előírt biztonsági feltételeket. A biztonsági feltételek 
meglétét nemcsak átadáskor, hanem folyamatosan indokolt ellenőrizni. E jogkör 
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gyakorlására nézve a felek között a feladat végrehajtása érdekében kötött szerződésben is 
meg lehet állapodni. 
 
Amennyiben a minősített adatot kezelő szerv az állami vagy közfeladata ellátásához 
gazdálkodó szervezet – minősített adat felhasználásával járó – közreműködését veszi 
igénybe, a gazdálkodó szervezetnél a „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű 
adat átadása előtt a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott 
iparbiztonsági ellenőrzést kell végrehajtani. Ennek végrehajtását a minősített adatot kezelő 
szerv az NBF-nél kezdeményezi. 
 
Az iparbiztonsági ellenőrzés a gazdálkodó szervezet cégellenőrzéséből és a minősített adatot 
felhasználó személyek nemzetbiztonsági ellenőrzéséből, illetve a minősített adat személyi, 
fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételei meglétének ellenőrzéséből áll. 
 
Amennyiben az iparbiztonsági ellenőrzés során a NBF nem állapít meg kockázati tényezőt, 
akkor a gazdálkodó szervezet részére telephely biztonsági tanúsítványt ad ki. 
 
A „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adat kizárólag érvényes telephely 
biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet részére adható át. A 
„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat gazdálkodó szervezetnek történő átadását 
a minősített adatot kezelő szerv vezetője akkor engedélyezheti, ha a gazdálkodó szervezet a 
minősített adat személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeinek 
megfelel. 
 
3.4. A személyi biztonság  
 
A Mavtv. szerint minősített adatot csak az a személy használhat fel, aki rendelkezik:  

a) érvényes és a felhasználni kívánt minősített adat minősítési szintjének megfelelő 
személyi biztonsági tanúsítvánnyal, 

b) titoktartási nyilatkozattal, valamint  
c) felhasználói engedéllyel.  

 
3.5. A minősített adat felhasználása 
 
Felhasználó az a személy, aki állami vagy közfeladat végrehajtása érdekében jogosult a 
felhasználói engedély kiadására jogosult vezető által a minősített adatra vonatkozó 
felhasználói engedélyben meghatározott minősített adattal történő rendelkezési jogosultság 
gyakorlására. A minősített adat felhasználására vonatkozó jogosultság a felhasználói 
engedély visszavonásával szűnik meg. 
 
A Rendőrség minősített adatot kezelő szerveinél a nemzeti minősített adatot felhasználó 
személy részére a biztonsági vezető adja ki a nemzeti minősített adatra érvényes 
személyi biztonsági tanúsítványt, és intézkedik iktatásáról, valamint tárolásáról. A 
„Bizalmas!” vagy ennél magasabb minősítési szintű külföldi minősített adatokhoz történő 
hozzáférésre történő engedélyt a biztonsági vezető kezdeményezésére az NBF adja ki. 
 
A „Bizalmas!” vagy ennél magasabb minősítési szintű minősített adat felhasználásához 
nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges. A „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű 
adatok megismerése esetén nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása – a nemzetközi 
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gyakorlathoz hasonlóan – nem előírás, azonban ez esetben is szükséges titoktartási 
nyilatkozat és felhasználói engedély. 
 
Köztudomású, hogy a minősített adatok kiszivárgása, illetéktelenek személyek részére 
hozzáférhetővé tétele veszélyhelyzetet idézhet elő. A minősített adat nemcsak szándékosan 
hozható illetéktelenek tudomására, ez megtörténhet gondatlanságból is. A nemzetbiztonsági 
ellenőrzés egyik célja például a gondatlanságra való hajlam kiszűrése, valamint esetleg 
olyan, a megismerésre jogosult személyiségében rejlő okoknak, biztonsági kockázati 
tényezőknek a felkutatása, amelyek eleve veszélyeztetik a titok megtartását. 
 
A személyi biztonsági tanúsítvány tartalmazza:  

a) a kiadó minősített adatot kezelő szerv megnevezését, 
b) az érintett személy természetes személyazonosító (vezetéknév, utónév, születési hely, 

születési idő) adatait, 
c) a személyi biztonsági tanúsítvány számát, 
d) a személyi biztonsági tanúsítvány keltét, 
e) a személyi biztonsági tanúsítvány érvényességi idejét, 
f) a felhasználható nemzeti minősített adat legmagasabb minősítési szintjét, 
g) a kiadásra jogosult biztonsági vezető aláírását, hivatalos bélyegző lenyomatát. 

 
A külföldi minősített adatok vonatkozásában a biztonsági vezető a megismerni kívánt EU 
/ NATO / NYEU minősített adat minősítési szintjének megfelelően elkészített adatlap 
kitöltésével és megküldésével az NBF-nél kezdeményezi a személyi biztonsági tanúsítvány 
kiadását. Az adatlaphoz mellékelni kell az érintett nemzetbiztonsági ellenőrzéséről szóló 
szakvélemény fénymásolatát. 
 
3.6. A felhasználói engedély 
 
A vezető felelős azért, hogy az akinek munkaköri feladatainak ellátásához szükséges, 
felhasználói engedéllyel rendelkezzen.  
 
A felhasználói engedély megadását követően a minősített adat felhasználására jogosult 
személynek titoktartási nyilatkozatot kell aláírnia, amelyben tudomásul veszi titoktartási 
kötelezettségét. A felhasználói engedéllyel rendelkezőkről aktualizált névjegyzéket kell 
vezetni, amelyből pontosan megállapítható a minősített adatot kezelő szervnél felhasználói 
engedéllyel rendelkezők neve, a személyi biztonsági tanúsítványuk érvényességi ideje és az 
alapján felhasználható adatok minősítési szintje. A felhasználói névjegyzék egy példányát a 
titkos ügykezelő részére át kell adni, annak érdekében, hogy a minősített adat 
felhasználónak történő átadása előtt ellenőrizni tudja, hogy az érintett rendelkezik-e az 
átadásra szánt adat minősítési szintjének megfelelő szintű felhasználói engedéllyel.  
 
A felhasználói engedélyt a biztonsági vezető visszavonja, ha a felhasználó: 

a) munkaviszonya, köztisztviselői, közalkalmazotti, hivatásos vagy szerződéses 
jogviszonya megszűnik;  

b) feladata ellátásához a továbbiakban minősített adat felhasználása nem szükséges; 
c) személyi biztonsági tanúsítványa visszavonásra került vagy érvényessége lejárt. 
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3.7. A védelemre kötelezett személyek hatásköre és feladatai 
 
A minősített adat védelmi feltételeinek kialakításáért a minősített adatot kezelő szerv 
vezetője felelős. A Rendőrségnél minősített adatot kezelő szervek: 

a) az Országos Rendőr-főkapitányság; 
b) a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Bűnügyi Szakértői és 

Kutatóintézet, a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság, a megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányságok, valamint 

c) a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek. 
 
A minősített adatot kezelő szervnél a minősített adat védelmével kapcsolatos feladatok 
végrehajtását és koordinálását a minősített adatot kezelő szerv vezetője által kinevezett 
biztonsági vezető végzi. Amennyiben a minősített adatok mennyisége indokolja, az ezek 
védelmével kapcsolatos feladatok ellátására külön szervezeti egységként helyi biztonsági 
felügyelet is kijelölhető. Ebben az esetben a helyi biztonsági felügyeletet a biztonsági 
vezető vezeti. Biztonsági vezetőt minősített adatot kezelő szervnél csak az érintett szervnél 
meglévő munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony fennállása esetén 
lehet kinevezni. Biztonsági vezetői feladat megbízási szerződés alapján nem látható el. 
 
Az ORFK biztonsági vezetőjének feladatai: 

a) a minősített adat védelmét érintő jogszabály-tervezetek koordinációja során 
kidolgozza a Rendőrség álláspontját; 

b) kiadásra előkészíti a minősített adat védelmével kapcsolatos belső normákat; 
c) kiadja és aktualizálja a titkos ügykezelők Oktatási Kézikönyvét és 

Vizsgaszabályzatát; 
d) évente kettő alkalommal – június 30-ig és december 31-ig – megszervezi és 

végrehajtja a titkos ügykezelői munkakörben foglalkoztatni kívánt személyek 
központi képzését és vizsgáztatását, ezzel összefüggésben intézkedik a 
vizsgabizottság és a vizsgaidőpontok kijelölésére, valamint az NBF elnökének a 
vizsga időpontjáról történő tájékoztatására; 

e) a minősített adat védelmét érintő kérdésekben állásfoglalás kialakításával segíti a 
Rendőrség minősített adatkezelést folytató szerveinek tevékenységét; 

f) igény esetén közreműködik a területi szervnek az NBF ellenőrzésére, vizsgálatára 
történő felkészítésében; 

g) szakmai segítséget nyújt a területi szervnek a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság) által a nemzeti minősített adat jogellenes minősítése 
esetén indított titokfelügyeleti hatósági eljárása során; 

h) részt vesz a minősített adat biztonságának megsértésével kapcsolatos körülmények 
kivizsgálásában, és megteszi a szükséges intézkedéseket, amennyiben a minősített 
adat biztonságának megsértésével összefüggésben a területi szerv vezetőjének, 
biztonsági vezetőjének vagy mindkettőnek az érintettsége is megállapítható. 

 
A területi szerv biztonsági vezetője szakmai irányítási jogkörében: 

a) a helyi szervek biztonsági vezetői, valamint a területi szerv és a helyi szervek 
minősítői jogkörrel rendelkező vezetői, a felhasználói és a titkos ügykezelői részére 
szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a minősített adat védelmével 
kapcsolatosan oktatást tart; 

b) a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 6. § (2) és (3) bekezdéseiben meghatározott 
ellenőrzési kötelezettségen kívül szükség szerint, de évente legalább kettő 
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alkalommal ellenőrzi a személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági 
feltételek érvényesülését; 

c) közreműködik a helyi szervnek az NBF ellenőrzésére, vizsgálatára, valamint az 
ORFK minősített adat védelmével kapcsolatos ellenőrzéseire történő felkészítésében; 

d) szakmai segítséget nyújt a helyi szervnek a NAIH által a nemzeti minősített adat 
jogellenes minősítése esetén indított titokfelügyeleti hatósági eljárása során; 

e) részt vesz a minősített adat biztonságának megsértésével kapcsolatos körülmények 
kivizsgálásában, és megteszi a szükséges intézkedéseket, amennyiben a minősített 
adat biztonságának megsértésével összefüggésben a helyi szerv vezetőjének, 
biztonsági vezetőjének vagy mindkettőnek az érintettsége is megállapítható; 

f) a területi szerv és az alárendeltségébe tartozó helyi szervek által a NATO, NYEU, 
valamint az EU és az EU intézményei minősített adat védelmére vonatkozó személyi, 
fizikai, adminisztratív biztonsági rendelkezések megtartására lefolytatott éves 
ellenőrzés eredményéről készített jelentéseket, statisztikákat összegzi, és az 
összegzett jelentést, iratforgalmi statisztikát minden év március 5-ig az ORFK 
biztonsági vezetőjének megküldi; 

g) a területi szerv és az alárendeltségébe tartozó helyi szervek által a nemzeti minősített 
adat védelmére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív biztonsági rendelkezések 
megtartására lefolytatott éves ellenőrzés eredményéről készített jelentéseket, 
statisztikákat összegzi, és az összegzett jelentést, iratforgalmi statisztikát minden év 
március 15-ig az ORFK biztonsági vezetőjének megküldi. 

 
Titkos ügykezelő az lehet, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel, a kezelt minősített 
adatok minősítési szintjének megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal és 
felhasználói engedéllyel rendelkezik, aláírta a titoktartási nyilatkozatot, és a minősített adat 
védelmére vonatkozó rendelkezésekből, így különösen a Mavtv. és a végrehajtására kiadott 
rendelet ismeretéből, gyakorlati alkalmazásából sikeres vizsgát tett, továbbá erre a feladatra a 
minősített adatot kezelő szerv vezetője írásban kinevezte. 
 
A titkos ügykezelő feladatai:  

a) a minősített adat átvétele, minősített küldemény felbontása, 
b) a minősített adat iktatása, tárolása, 
c) a minősített adat szerven belül történő átadása és visszavétele, 
d) a minősített adat szerven kívüli továbbításának előkészítése, 
e) a felhasználói jogosultság megszűnése esetén a minősített adat visszavétele, 
f) a minősített adat kezeléséhez szükséges iratkezelési segédletek főnyilvántartó 

könyvben történő nyilvántartásba vétele és megnyitása, 
g) a minősített adat belföldre, valamint külföldre történő továbbításához szükséges 

iratkezelési feladatok végrehajtása, 
h) a minősített adat birtokban tartása, 
i) a minősített adatot tartalmazó adathordozó megsemmisítésének előkészítése és az 

abban való részvétel. 
 
3.8. A fizikai biztonsági feltételek 
 
A Mavtv. szerint minősített adatot kezelni, a kezelni kívánt minősített adat minősítési 
szintjének megfelelő, I., vagy II. osztályú biztonsági területen lehet. A védeni kívánt 
adatnak megfelelően a Mavtv. differenciált védelmi intézkedéseket határoz meg a 
különböző minősítési szintű adatok vonatkozásában, így más és más követelményeknek kell 



 45 

érvényesülniük a „Szigorúan Titkos!”, „Titkos!”, „Bizalmas!” és a „Korlátozott 
terjesztésű!” minősítéssel ellátott adatok tekintetében.  
 
Minden olyan szervezetnél, szervezeti elemnél, ahol minősített adat kezelését tervezik, meg 
kell teremteni a minősített adatok védelméhez szükséges személyi, fizikai, adminisztratív és 
elektronikai biztonsági feltételeket. A feltételek megteremtéséért a minősített adatot kezelő 
szerv vezetője tartozik felelősséggel. 
 
A biztonsági intézkedések tervezése során figyelembe kell venni: 

a) a kezelt minősített adat minősítési szintjét, 
b) a minősített adat mennyiségét és megjelenési formáját, 
c) a helyszín és a szervezet veszélyeztetettségi szintjét, 
d) az elektronikus rendszer fenyegetettségét és sebezhetőségét, valamint 
e) a nemzetbiztonsági kockázatokat. 

 
Minden olyan helyiséget, épületet, építményt, ahol minősített adatot kezelnek, fizikai 
biztonsági intézkedésekkel kell védeni az arra nem jogosult személyeknek a minősített 
adathoz történő hozzáférése ellen. 
 
Azon helyszínen, ahol minősített adatot dolgoznak fel és tárolnak, a fizikai biztonsági 
rendszert több egymásra épülő elemből felépülő, I., illetve II. osztályú biztonsági területet, 
és/vagy adminisztratív zónát kell kialakítani. 
 
A fizikai biztonság külső elemeinek a védendő terület határait kell biztosítaniuk. A fizikai 
biztonság közbenső elemeinek észlelniük kell az illetéktelen behatolást, és riasztaniuk kell a 
reagáló erőt. A fizikai biztonság belső elemeinek a reagáló erő megérkezéséig késleltetniük 
kell az illetéktelen behatolót a minősített adatokhoz történő hozzáférésben. A fizikai 
biztonsági rendszerben csak garantált minőségű technikai elemek használhatók fel. Ennek 
igazolására az NBF külön vizsgálat nélkül elfogadja a Magyar Biztosítók Szövetsége (a 
továbbiakban: MABISZ) által kiállított Biztosítói Minősítési Tanúsítványt vagy a 
nemzetközi gyakorlatban azzal egyenértékű okiratot. 
 
I. osztályú biztonsági területnek minősül minden olyan helyszín, ahol „Bizalmas!” vagy 
annál magasabb minősítési szintű minősített adatot dolgoznak fel és/vagy tárolnak olyan 
módon, hogy a területre való belépés egyben a minősített adathoz való hozzáférést is jelenti. 
A terület fizikailag körülhatárolt és védett, valamint a ki- és belépés ellenőrzött. A ki- és 
belépés csak beléptető rendszeren keresztül és csak azon személyek számára 
engedélyezhető, akik erre külön felhatalmazással és személyi biztonsági tanúsítvánnyal 
rendelkeznek.  
 
II. osztályú biztonsági területnek minősül minden olyan helyszín, ahol „Bizalmas!” vagy 
annál magasabb minősítési szintű minősített adatot használnak fel, és/vagy tárolnak, olyan 
módon, hogy az illetéktelen hozzáférést belső intézkedésekkel meg lehet akadályozni. A 
terület fizikailag körülhatárolt és védett, valamint a ki- és belépés ellenőrzött, és a minősített 
adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében a biztonsági területre 
csak külön felhatalmazással lehet belépni. Személyi biztonsági tanúsítvánnyal nem 
rendelkező személy csak kísérettel léphet be. 
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Adminisztratív zónának minősül minden olyan helyszín, ahová a belépés ellenőrzött. 
Szükség esetén adminisztratív zónát lehet kiépíteni a biztonsági terület körül. 
 
A „Bizalmas!” és ennél magasabb minősítési szintű minősített adat kizárólag biztonsági 
területen dolgozható fel és tárolható. A „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű 
minősített adat biztonsági területen kívül adminisztratív zónában is kezelhető és az 
adminisztratív zónán belül zárható irodabútorban tárolható.  
 
A fizikai biztonsági alkalmasság meghatározása 
 
A biztonsági terület akkor alkalmas az alacsony veszélyeztetettségű nemzeti minősített 
adatok tárolására, ha a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített 
adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 2. számú mellékletében megjelölt ponttáblázat I. oszlopában meghatározott teljes 
pontszámot („Szigorúan Titkos!” 20 pont, „Titkos!” 16 pont, „Bizalmas!” 11 pont) eléri.  
 
A biztonsági terület akkor alkalmas a közepes veszélyeztetettségű nemzeti minősített 
adatok tárolására, ha a Korm. rendelet 2. számú mellékletében megjelölt ponttáblázat I. 
oszlopában meghatározott teljes pontszámot („Szigorúan Titkos!” 23 pont, „Titkos!” 19 
pont, „Bizalmas!” 14 pont) eléri.  
 
A biztonsági terület akkor alkalmas a magas veszélyeztetettségű nemzeti minősített adatok 
tárolására, ha a Korm. rendelet 2. számú mellékletében megjelölt ponttáblázat I. oszlopában 
meghatározott teljes pontszámot („Szigorúan Titkos!” 25 pont, „Titkos!” 20 pont, 
„Bizalmas!” 16 pont) eléri.  
 
A külföldi minősített adatok tekintetében a Korm. rendelet 3. számú mellékletében 
megjelölt ponttáblázatban szereplő értékek az irányadóak. 
 
A fizikai biztonsági alkalmasság meghatározása a biztonsági intézkedések tervezése során 
megjelölt szempontok figyelembevételével kerül meghatározásra. 
 
3.9. Az adminisztratív biztonsági intézkedések általános szabályai 
 
Az adminisztratív biztonsági intézkedésekkel gondoskodni kell a minősített adatok nyomon 
követhetőségéről, bizalmasságáról, sértetlenségéről, rendelkezésre állásáról. 
 
3.9.1. A Nyilvántartó és a Kezelő pont 
 
A Nyilvántartó és a Kezelő pont a minősített adatot kezelő szerv olyan szervezeti egysége, 
amely a minősített adatot kezelő szervhez érkező vagy ott keletkező minősített adatok 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat végzi. A Nyilvántartó alatt Kezelő pont hozható 
létre, amelynek feladatai a minősített adatot kezelő szerv vezetőjének döntése alapján 
megegyezhetnek a Nyilvántartóéval. A minősített adatot kezelő szervnél egyidejűleg több 
Nyilvántartó és Kezelő pont is kialakítható és működtethető. A Nyilvántartó 
működtetéséhez minimálisan két fő, a Kezelő pont működtetéséhez minimálisan egy fő 
titkos ügykezelő írásban történő kinevezése szükséges. 
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3.9.2. A minősített adat készítése 
 
A minősítő határozza meg, hogy a minősített adathordozóból hány példányt kell készíteni. 
A példányszámba a fogalmazványt vagy a közbenső munkapéldányt nem kell beleszámítani. 
A fogalmazványon és a kiadmányon (a számítógépes adathordozó képernyőn megjelenített 
anyagán vagy a mágneses adathordozó burkolatán, címkéjén, vagy az optikai adathordozón) 
a nem minősített adathordozókon szereplő szövegeken kívül fel kell tüntetni:  

a) az adathordozó jobb felső részén 
- a minősítési szintet, 
- a minősítés érvényességi idejét, 
- a minősítő nevét, rendfokozatát és beosztását, 
- a példánysorszámot, 
- amennyiben alkalmazásra kerül, a különleges kezelési utasítás(oka)t, 
- minősítési jelölés megismétlése esetén „A minősítési jelölés megismételve a 

..../....ikt. számú irat alapján.” szövegrészt, 
- a minősítési jelölés megismétlésének megtiltása esetén „A minősítési jelölés 

megismétlését megtiltom” szövegrészt; 
b) a szöveg alatt bal oldalon a melléklet: 

- számát, 
- nyilvántartási számát, 
- példányszámát, lapjainak számát, 
- minősítési szintjét; 

c) az adathordozó bal alsó részén az iratkezelési záradékban: 
- a készített példányok számát, 
- a minősített adathordozó példányonkénti lapszámát, 
- az egyes példányok címzettjeit név, rendfokozat, beosztás szerint (öt példányig a 

záradékban, azon felül külön elosztón), 
- a készítő személy nevét, rendfokozatát és beosztását, telefonszámát, 
- az irat előadói munkakönyvi sorszámát. 

 
A minősítő köteles az általa keletkeztetett minősített iratból irattári példányt képezni, 
amelynek az eredeti példánynak kell lennie. A készített minősített adathordozót 
példányonként minden oldalán, a jobb felső sarokban megismételt példánysorszámmal kell 
ellátni.  
 
3.9.3 A minősített adat másolása, sokszorosítása 
 
A minősítő határozza meg, hogy a minősített adatot tartalmazó adathordozóból hány 
példány készüljön, melyen felül a minősítő vagy a minősítő rendelkezésének hiányában a 
címzett személy engedélye nélkül további példányt készíteni nem lehet. A sokszorosítás 
engedélyezése írásban, az adathordozón vagy az előadói íven történhet. A minősített 
számítógépes alapú adathordozóról – a megőrzési időszakra – a minősítő írásbeli 
engedélyével biztonsági másolat készíthető.  
 
A minősített adathordozó sokszorosított példányait az eredeti példányra vonatkozó 
szabályok szerint kell nyilvántartani. A sokszorosítást végző szervezeti elemnél fel kell 
fektetni a minősített adathordozók sokszorosítási naplóját, amelyet beteltéig lezárás nélkül, 
folyamatosan kell vezetni. A készített másolatnak teljes terjedelmében azonosnak kell lennie 
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azzal a minősített adathordozóval, amelyről a másolat készült. A másolati rész végén 
hitelesítési záradékot kell elhelyezni 

 
3.9.4. A minősített adat fordítása 
 
Amennyiben ezt a minősítő különleges kezelési utasítással nem tiltotta meg, fordítás 
készítését a címzett az iraton vagy az előadói íven, illetve – amennyiben az adathordozó 
jellege nem teszi lehetővé – külön iraton feltüntetett írásos utasítással rendelheti el. Fordítást 
csak a fordítandó anyag minősítési szintjének megfelelő vagy annál magasabb szintű 
személyi biztonsági tanúsítvánnyal és felhasználói engedéllyel rendelkező személy 
végezhet. A fordítás minősítési szintje megegyezik az eredeti anyag minősítési szintjével. 
 
3.9.5. A minősített adathordozóból kivonat készítése 
 
Minősített adathordozóból kivonat készítését a minősítő, illetve – amennyiben ezt a 
minősítő különleges kezelési utasítással nem tiltotta meg – a címzett engedélyezheti. A 
minősített adathordozóból készített kivonat minősítését a minősítő határozza meg. 
 
3.9.6. A minősített adathordozó nyilvántartásba vétele 
 
A minősített adathordozók nyilvántartását a vonatkozó jogszabályok és a biztonsági 
szabályzat alapján a minősített adatot kezelő szerv vezetője határozza meg. A minősített 
adathordozók nyilvántartását elektronikus vagy manuális módon kell megvalósítani. Az 
elektronikus nyilvántartásra kizárólag tanúsított és az NBF által jóváhagyott iratkezelési 
szoftver lehet alkalmazni. A manuális nyilvántartás esetében az iratkezelést alapokmánnyal, 
segédletekkel és bizonylatokkal kell végrehajtani. 
 
A titkos ügykezelő köteles a készített és a más minősített adatkezelő szervtől érkezett 
minősített adathordozókat átvételük napján, de legkésőbb a következő munkanapon 
nyilvántartásba venni. A minősített adathordozó iktatásakor az iktatószám után a „Tük.” 
betűjelzést kell használni (Pl.: 1465-11/2010.Tük.).  
 
A minősített adathordozók iktatásához, nyilvántartásához használt alapnyilvántartásokat, 
bizonylatokat úgy kell vezetni, hogy abból: 

a) a minősítési jelölés,  
b) az érkezett, készített, továbbított, irattárba helyezett adathordozók nyilvántartási 

száma, példányszáma, terjedelme, példányainak sorszáma,  
c) az ügy tárgya és az egyes példányok őrzésének helye (számítógépes adathordozók 

esetében a teljes elérési út, fájlnév és kiterjesztés)  
megállapítható legyen.  
 
A minősített adatot tartalmazó ügyirat ügyintézése során készített vagy érkezett nyílt 
adathordozót a következő alszámon kell iktatni, és a minősített adathordozóval együtt kell 
irattározni. Eltérő minősítésű adathordozók esetén mindig a magasabb minősítési szintnek 
megfelelő kezelési szabályokat kell alkalmazni. 
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3.9.7. A minősített küldemény átvétele, felbontása 
 
Minősített küldeményt munkaidőben a címzetten kívül kizárólag a titkos ügykezelő vehet át. 
Az átvétel során ellenőrizni kell, hogy: 

a) a küldeményt a címzés alapján jogosult-e átvenni; 
b) az átadási okmányban és a küldeményen feltüntetett nyilvántartási szám egyezik-e; 
c) a küldemény sértetlen-e. 

 
Az átvevő az átadási okmányon: 

a) nevének és beosztásának megjelölésével,  
b) aláírással,  
c) az átvétel pontos idejének feltüntetésével és 
d) a szerv bélyegzőjének lenyomatával igazolja a küldemény átvételét. 

 
Amennyiben az átvevő a küldeményen olyan sérülést észlel, amely arra utal, hogy azt 
felbontották, vagy megkísérelték felbontani, a kézbesítő jelenlétében a küldeményt – az 
adatok illetéktelen személy általi megismerésének kizárásával – felbontja, tartalmát 
ellenőrzi, és az eseményről két példányban jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet mind az 
átadó, mind az átvevő személy köteles aláírni. A jegyzőkönyv egy példányának meg kell 
küldeni a küldő szervnek vagy személynek, aki köteles a sérülés körülményeit tisztázni. 
Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt soron kívül vissza kell juttatni 
a küldőnek. Sürgős küldemény esetén távbeszélőn vagy más módon kell tisztázni a 
teendőket. 
 
3.9.8. A minősített adathordozó szerven kívüli továbbítása 
 
Minősített adat szerven kívülre csak abban az esetben továbbítható, ha a címzett szervnél 
megteremtették a továbbításra szánt minősített adat védelmi szintjével kapcsolatos 
feltételeket, és ennek alapján a NBF az engedélyt kiadta.  
 
Minősített adathordozót a megfelelő minősítési szinttel ellátott zárt küldeményként kell 
továbbítani. A küldeményt el kell látni a küldő szerv titkos ügykezelője által használt 
bélyegző lenyomattal, olyan módon, hogy az esetleges felbontás, a jogosulatlan hozzáférés 
ténye egyértelműen megállapítható legyen.  
 
A minősített adatot tartalmazó számítástechnikai adathordozó csak a megfelelő minősítési 
jelölést tartalmazó papíralapú adathordozó (rekordleírás, adatállomány-kísérő lap) 
mellékleteként kezelhető és továbbítható. A borítékon, illetve csomagon a címzésen és a 
küldő szervre vonatkozó adatokon túl fel kell tüntetni az adathordozó nyilvántartási számát, 
minősítési jelölését, példánysorszámát és „Baleset esetén, vagy rendkívüli helyzetben a 
küldő szerv bonthatja fel!” figyelmeztetést, szükség esetén a különleges kezelési jelzést.  
 
3.9.9. A minősített adathordozó külföldre továbbítása 
 
Minősített adatot tartalmazó adathordozó külföldi szervnek vagy személynek történő 
átadását, külföldre továbbítását – amennyiben a minősítő másként nem rendelkezett – 
engedélyezni a minősített adatot kezelő szervek vezetői jogosultak. Nemzetközi szerződés 
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vagy megállapodás alapján készített nemzeti minősítést igénylő adat külföldre történő 
továbbítása előtt a minősítési szintet magyarul, valamint a nemzetközi szerződésben vagy 
megállapodásban meghatározott nyelven – az Európai Unió intézményei és szervei 
tekintetében angolul vagy franciául – is fel kell tüntetni.  
 
Minősített adatot külföldre vagy külföldről diplomáciai, illetve konzuli futár, valamint a 
nemzetközi jog alapján velük azonos kiváltságokat és mentességeket élvező személy 
továbbíthat. 
 
3.9.10. A minősített adathordozó selejtezése, megsemmisítése 
 
A minősített adathordozó irattári, eredeti példánya a minősítés érvényességi ideje alatt – 
törvény erre irányuló kifejezett rendelkezésében meghatározott eset kivételével – nem 
selejtezhető, illetve nem semmisíthető meg. A minősített adathordozóról készült másolatot, 
illetve más minősített adatkezelő szervtől érkezett minősített adathordozót – amennyiben 
ügyviteli értéket már nem képvisel – megsemmisíthető. A megsemmisítésről 
megsemmisítési jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 
A megsemmisítési jegyzőkönyv vezetése történhet folyamatosan, de maximum 30 nap 
időtartamra, illetve felvehető egyetlen anyag megsemmisítésére is. A megsemmisítés a 
titkos ügykezelő, illetve a biztonsági vezető által kijelölt, megfelelő szintű biztonsági 
tanúsítvánnyal rendelkező személyek jelenlétében történhet, melyet úgy kell végrehajtani, 
hogy a minősített adathordozó tartalmát utólag ne lehessen megállapítani. A fizikai 
megsemmisítést követően a megsemmisítési jegyzőkönyvet záradékkal kell ellátni, mely 
tartalmazza a megsemmisítés pontos idejét, helyét és a megsemmisítésben résztvevő 
személyek aláírását. 
 
3.10. Az elektronikai biztonsági intézkedések általános szabályai 
 
A rendszer, valamint a rendszeren kezelt minősített adatok elektronikus biztonságával 
kapcsolatos intézkedések célja a rendszeren kezelt adat bizalmasságának, sértetlenségének 
és rendelkezésre állásának, valamint a rendszer sértetlenségének és rendelkezésre állásának 
garantálása, ezáltal 

a) a fenyegetettség elleni védelem kialakítása,  
b) a biztonságot sértő események felderítése és azonosítása, 
c) a biztonság helyreállítása, továbbá 
d) a biztonságot sértő események kivizsgálásához szükséges adatok rögzítése. 

 
Minősített adat kizárólag olyan rendszeren kezelhető: 

a) amely rendelkezik az NBF által kiadott, legalább a kezelni kívánt minősített adat 
minősítési szintjével megegyező szintű rendszerengedéllyel, valamint  

b) rejtjeltevékenység esetén, a rejtjelező eszközre vonatkozó használatbavételi 
engedéllyel. 

 
A „Bizalmas!”, valamint magasabb minősítési szintű adat kezelésére kialakított rendszert 
üzemeltető szervnek rendelkeznie kell a rendszeren kezelhető minősített adat legmagasabb 
minősítési szintjével legalább azonos szintű minősített adat kezelésére alkalmas NBF 
engedéllyel.  
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3.10.1. A hardverbiztonság 
 
A rendszer által kezelhető minősített adat legmagasabb minősítési szintjét egyértelműen 
azonosítható módon fel kell tüntetni a rendszer elemein. A rendszer megbontható hardver 
eszközeit és csatlakozásait a rendszer illetéktelen módosításának, illetve a rendszerhez nem 
tartozó eszközök rendszerhez való csatlakoztatásának megakadályozása érdekében le kell 
zárni olyan módon, hogy az illetéktelen módosítás, illetve a rendszerhez nem tartozó 
eszközök csatlakoztatása azonosítható legyen.  
Ezt a védelmet kizárólag a rendszerbiztonsági dokumentációban megnevezett és a 
rendszerbiztonsági felügyelet engedélyével rendelkező személy bonthatja meg. 
 
3.10.2. A szoftverbiztonság 
 
Szoftverek telepítését csak a rendszerbiztonsági felügyelet, illetve az általa kijelölt személy 
végezheti. Minden szoftvert és frissítését, amelyet a rendszerre telepíteni kívánnak, 
biztonsági ellenőrzés alá kell vetni a telepítést megelőzően, elsősorban vírus vagy más 
rosszindulatú szoftver kiszűrése érdekében. A rendszer biztonsági konfigurációja 
tartalmazza azokat a naplózási funkciókat, amelyek lehetővé teszik, hogy biztonsági 
ellenőrzéskor, illetve biztonságot sértő esemény gyanújának felmerülésekor a biztonságot 
sértő események kivizsgálhatóak legyenek. 
 
3.10.3. Hozzáférési jogosultságok 
 
A rendszerhez való hozzáférést a felhasználó megbízható azonosítása előzi meg. Ez 
történhet személyes használatra kiadott egyedi felhasználói névvel és ehhez tartozó, 
kizárólag a felhasználó által ismert jelszóval, vagy ennél nagyobb biztonságot jelentő 
technológiával. A jelszavak illetéktelen megismerésének lehetőségét ki kell zárni, 
illetéktelen megismerés esetén a megismert jelszót azonnal cserélni kell. Több felhasználóra 
azonos felhasználónév nem engedélyezhető. 
 
A sikertelen rendszer-hozzáférési kísérleteket naplózni és ellenőrizni kell a jogosulatlan 
hozzáférési kísérletek és a felhasználói hibák (pl. jelszó elfelejtése vagy rossz gépelése) 
elkülönítése érdekében. A rendszerbiztonsági felügyelet és a rendszeradminisztrátor 
jelszavait lepecsételt borítékban, a rendszer minősítési szintjének megfelelő biztonsági 
körülmények között kell tárolni. 
 
4. A minősített adat biztonságának megsértése esetén követendő eljárás 
 
Amennyiben a minősített adat védelmére kötelezett személynek tudomására jut, hogy a 
minősített adat biztonságáról szóló rendelkezéseket olyan módon sértették meg, hogy a 
minősített adat ezáltal illetéktelen személy részére hozzáférhetővé válhatott, vagy ennek 
veszélye fennáll, illetve a minősített adathordozó fellelhetőségének helye nem állapítható 
meg, a „Bizalmas!” vagy ennél magasabb minősítési szintű adat esetén tájékoztatja a 
minősítőt, az NBF elnökét és az ORFK biztonsági vezetőjét, minden más esetben a 
minősítőt és az ORFK biztonsági vezetőjét. 
 
Minősített adathordozó hiányának felfedezése esetén a minősített adatot kezelő szerv 
vezetője az általa elrendelt – vagy a felettes szerv, illetve az ORFK biztonsági vezetője által 
kezdeményezett – vizsgálat keretében intézkedik: 
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a) az adathordozó teljes körű keresésére, 
b) a hiány okainak, illetve az azt elősegítő körülmények megállapítására, 
c) a mulasztásért felelős személy(ek) felelősségének tisztázására, 
d) a beszerzett adatok alapján fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárás megindítására. 

 
Az elrendelt intézkedések alapvető célja a kárenyhítés. Ennek keretében tisztázni kell, 
hogy a minősített adathordozó hiánya következtében milyen kár következik be, illetve az 
illetéktelen megismerés bekövetkezhetett-e. Nagyon fontos, hogy a vizsgálatot folytató 
bizottság körültekintően lássa el a feladatát, és megalapozott következtetéseket vonjon le. A 
minősített adathordozó hiányának felfedezése esetén a vizsgálatot soron kívül kell 
lefolytatni. A minősített adathordozó hiánya miatt elrendelt vizsgálat lezárásáról és annak 
megállapításairól tájékoztatni kell az ORFK biztonsági vezetőjét. 
 
A bizottság megállapításai, javaslata, az esemény minősítése alapján a minősített adatot 
kezelő szerv vagy szervezet vezetőjének fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárást 
kell kezdeményeznie, amely jogerős lezárását követően a felügyeletet ellátó biztonsági 
vezetőt írásban tájékoztatni kell. 
 
A minősített adat biztonságának megsértéséről szóló jelentésnek tartalmaznia kell: 

a) a veszélyeztetett adatok azonosításához szükséges adatokat; 
b) a kibocsátó szerv megnevezését és a kiadás időpontját; 
c) a minősítést és annak érvényességi idejét; 
d) az eredeti és a fogadó szervnél kapott nyilvántartási számot; 
e) a tárgyat, a lap- és példánysorszámot; 
f) a biztonság megsértésének körülményeit; 
g) a veszélyeztetettség idejét (ismert vagy vélelmezett időhatárait); 
h) a veszélyeztetettség helyét; 
i) a veszélyeztetettség kialakulásának elsődleges okait; 
j) amennyiben ismert, a biztonság megsértéséért felelőssé tehető személy nevét; 
k) a megtett intézkedések felsorolását. 

 
IV. FEJEZET 

 
AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOG ÉS AZ 

INFORMÁCIÓSZABADSÁG 
 
1. А személyes adatok védelme 

 
A Magyarország Alaptörvénye VI. cikkének (2) bekezdése szerint „Mindenkinek joga van 
személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és 
terjesztéséhez” 
 
Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint a személyes adatok védelméhez való jog tartalma, 
hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. 
Személyes adatot felvenni és felhasználni tehát általában csakis az érintett beleegyezésével 
szabad; mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatfeldolgozás 
egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az 
ő személyes adatát. Ezek alapján megállapítható, hogy a személyes adatok védelméhez való 
jogot az Alkotmánybíróság információs önrendelkezési jogként értelmezi. 
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А közérdekű adatok nyilvánossága szintén alkotmányos alapjog, hiszen az Alaptörvény 
hivatkozott rendelkezése szerint Magyarországon mindenkinek joga van arra, hogy a 
közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze. 
 
А két alapjog között a legfontosabb hasonlóság a közös szabályozási tárgy: mindkét esetben 
adatok megismerhetőségéről van szó, és mindkét alapjog az információszabadsággal 
kapcsolatos. А két jog között azonban van egy fontos különbség: а személyes adatok 
kapcsán elsősorban az érintett jogosult rendelkezni arról, hogy ki ismerheti meg 
személyes adatait, és ez alól сѕаk törvény tehet kivételt. А közérdekű adatok esetében az 
adatok nyilvánossága a főszabály, és сѕаk bizonyos, a törvényben meghatározott 
feltételekkel van lehetőség ezen adatok nyilvánosságának korlátozására. 
 
А személyes adatok védelmének és а közérdekű adatok nyilvánosságának törvényi 
szabályozását az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) tartalmazza. Az adatvédelem alapvető 
fogalmait az Infotv. értelmező rendelkezései között találhatjuk meg, melyek ismerete 
szükséges ahhoz, hogy megfelelően alkalmazzuk az adatvédelmi előírásokat. 
 
А személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, 
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés. 
 
Az adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 
 
Az idézett fogalmak alapján megállapítható, hogy gyakorlatilag személyes adatok 
kezelésének minősül а személyes adatokkal végzett bármilyen művelet. А személyes adatok 
kezelésével kapcsolatban több követelmény is megjelenik az Infotv.-ben, ezek közül a 
legfontosabb az Infotv. 5. § (1) bekezdésében található, mely szerint személyes adat 
kezelésére az érintett hozzájárulásának hiányában csak törvényi felhatalmazás alapján 
van lehetőség. Ez azt jelenti, hogy minden természetes személy főszabályként maga 
rendelkezik személyes adataival, így jogosult eldönteni, hogy adatait kinek, milyen célból 
adja át. Ez alól kizárólag törvény tehet kivételt és korlátozhatja az érintett információs 
önrendelkezési jogát. 
Az Infotv. 4. § (3) bekezdése értelmében további követelmény, hogy az adatkezelés célját és 
feltételeit, а kezelendő adatok körét, а megismerhetőség feltételeit, az adatkezelés 
időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény 
meghatározza. 
 
A különleges adat: a személyes adatok egy meghatározott csoportját jelenti, melyek 
kezelésével kapcsolatban az általános szabályoktól eltérő, szigorúbb rendelkezéseket 
határoz meg az Infotv., amikor előírja, hogy az érintett а hozzájárulását írásban kell, hogy 
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megadja, illetve azt csak törvény rendelheti el. Az Infotv. a különleges adat definiálása 
során adatfajtákat (pl. faji eredet, egészségi állapot, bűnügyi személyes adat) sorol fel, 
amelyek körébe tartozó adatok különleges adatoknak minősülnek. 
 
A bűnügyi személyes adat: fogalmát az Infotv.-t megelőzően hatályban volt, a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 
2004. január 01-jével hatályos módosítása emelte be a különleges adatok körébe. Ez a 
módosítása a Rendőrség bűnüldözési, bűnmegelőzési tevékenységével összefüggő 
adatkezelés tekintetében jelentős változást eredményezett, hiszen а bűncselekmény 
felderítési szakaszában vagy а büntetőeljárás során beszerzett adat különleges adatnak 
minősül. 
 
1.1. A belső adatvédelmi nyilvántartás 
 
А rendőri szervek – az adatkezelés célja alapján – ügyviteli, illetve nyilvántartási célú 
adatkezelést végeznek. Az ügyvitelhez kapcsolódó adatkezelés célja kizárólag az adott ügy 
elintézése, vagyis az adott ügyhöz kapcsolódó eljárás lefolytatásához, az eljárás 
szereplőinek azonosításához és az ügy befejezéséhez szükséges adatok biztosítása, melyek 
kezelésére csak az alapul szolgáló irat selejtezéséig van lehetőség. А nyilvántartási célú 
adatkezelés ettől annyiban tér e1, hogy a meghatározott szempontok szerint gyűjtött 
személyes adatok kezelése elválik az adat felvételét eredményező ügytől. Az így elkülönített 
adatokból egy nyilvántartást hoznak létre, amelyből később а személyes adatok 
lekérdezhetők. А Rendőrség belső adatvédelmi nyilvántartása tartalmazza a nyilvántartási 
célú adatállományokat, melyeket a Rendőrség belső adatvédelmi felelőse az Intraneten 
közzétesz. 
 
1.2. А személyes adatok nyilvánosságra hozatala 
 
А személyes adatok nyilvánosságra hozatala azt jelenti, hogy а személyes adat egy előre 
meghatározhatatlan személyi kör részére válik megismerhetővé, ezért ennek az 
adatkezelési műveletnek az elvégzése а jogszabályi előírások fokozott betartását igényli. 
 
Az általános szabályoknak megfelelően а nyilvánosságra hozatalhoz törvényi 
felhatalmazás szükséges (ebben az esetben kifejezetten meg kell jelölni а közérdekből 
nyilvánosságra hozandó adatok körét), vagy az érintett hozzájárulása – különleges adat 
esetén írásbeli hozzájárulása – szükséges. Amennyiben kétséges, hogy az érintett megadta-e 
a hozzájárulását а nyilvánosságra hozatalhoz, azt kell vélelmezni, hogy az nem történt meg. 
Ezen szabály alól kivételt teremt az Infotv. 6. § (7) bekezdése, mely szerint az érintett 
hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy 
a nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében. 
 
Az érintett hozzájárulásának kell tekinteni személyes adatainak kezelése vonatkozásában а 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 36. § (3) bekezdésében megjelölt esetet is, amikor különleges adatok esetén az 
ügyfél írásban kéri az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól szerezze be az általa 
megjelölt adatra vonatkozó igazolást. 
 
А Rendőrség tevékenysége az írott és elektronikus ѕајtó érdeklődésének homlokterében áll, 
ezért az eljárást folytató hatóságoknak ki kell elégíteniük а média munkatársainak 
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hírigényét, tiszteletben tartva az eljárás szereplőinek (gyanúsított, sértett, tanú stb.) a 
személyes adataik védelméhez fűződő jogát. A ѕајtó tájékoztatási kötelezettsége és az 
eljárás szereplőinek információs önrendelkezési joga, mint különböző érdekek ütközése 
esetén azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy fő szabályként az információs 
önrendelkezési jog, mint Alaptörvény szerinti alapjog érvényesülését kell biztosítani. Ezen 
fő szabály alól adhat felmentést az érintett kifejezett hozzájárulása vagy törvényi 
felhatalmazás. 
 
2. Az érintettek jogainak érvényesítésével összefüggő feladatok 
 
2.1. Általános szabályok 
 
Mindenki maga jogosult eldönteni, hogy vele kapcsolatban ki, milyen adatokat kezelhet. Ezt 
a jogot megfelelő cél érdekében törvény korlátozhatja, azonban ebben az esetben is 
biztosítani kell az érintett számára, hogy tudomást szerezhessen arról, hogy adatait ki, hol, 
milyen célból kezeli, azokhoz milyen forrásból jutott hozzá, továbbá meggyőződhessen 
kezelt adatai helyességéről, az adatkezelés jogszerűségéről. 
 
2.2. Az érintett tájékoztatása, az adat helyesbítése, törlése, illetve zárolása 
 
А tájékoztatás kérésének tartalmát az Infotv. 15. § (1) bekezdése határozza meg, amely 
szerint az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad: 

a) az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól,  
b) az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,  
c) az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről, továbbá  
d) arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.  

 
Ahhoz, hogy az adatkezelő képes legyen tájékoztatni az érintetteket arról, hogy az általa 
kezelt adatait kinek, milyen célból adta át, nyilvántartást kell vezetnie. A tájékoztatás alapja 
ezért az úgynevezett adattovábbítási nyilvántartás, amire az Infotv. 15. § (2) bekezdése 
utal. Az adattovábbítási nyilvántartásban kell rögzíteni az érintett nevét, az adattovábbítás 
célját, jogalapját, időpontját, az adatigénylő azonosításához szükséges adatokat, а 
továbbított adatfajták megnevezését. Az adattovábbítási nyilvántartás azonban nem 
tartalmazhatja magukat a továbbított adatokat, csak azok fajtáját jelölheti meg. Megjegyzést 
érdemel, hogy az adattovábbítási nyilvántartás nemcsak az érintett jogainak gyakorlását 
biztosítja, hanem az adatkezelőnek is lehetőséget biztosít a későbbiekben az adatlekérdezés 
jogszerűségének igazolására. 
 
Az Infotv. bizonyos esetekben lehetőséget biztosít az érintett tájékoztatási és egyéb jogának 
korlátozására. Az adatkezelő а felvilágosítás megtagadását köteles megindokolni, és évente 
értesíteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: 
Hatóság) elnökét az elutasított kérelmekről. 
 
Az érintett adathelyesbítési joga az adatok minőségének alapelvével kapcsolható össze, 
amely szerint a kezelt adatoknak pontosnak, teljesnek és időszerűnek kell lenniük. 
Amennyiben az érintett tudomást szerez arról, hogy kezelt adatai ennek a követelménynek 
nem felelnek meg, akkor kérheti az adatok helyesbítését, az adatkezelő pedig – az Infotv. 
17. § (1) bekezdése értelmében – а valóságnak nem megfelelő személyes adatot köteles 
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helyesbíteni. Az adatkezelő köteles а kijavításról mindazokat tájékoztatni, akiknek az adatot 
továbbította. 
 
Az Infotv. 14. § c) pontja alapján az érintett kérheti személyes adatainak törlését, amit az 
érintett beleegyezésén alapuló adatkezelés esetében végre kell hajtani, Ezen kívül a 
személyes adat törlését az Infotv. 17. § (2) bekezdése a következő esetekben teszi 
kötelezővé:  

a) az adatok kezelése jogellenes, 
b) az érintett azt kéri, 
c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, 

hogy a törlést törvény nem zárja ki, 
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt, 
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

 
Az adatok helyesbítése, törlése esetén is értesítési kötelezettség terheli az adatkezelőt, 
amennyiben az adatot más szerv vagy személy részére továbbították. Abban az esetben, ha 
az érintettet tájékoztatási, helyesbítési, törlési jogának gyakorlásával összefüggésben 
sérelem éri, akkor rendelkezésére áll az Infotv. 22. § (1) bekezdése által biztosított bírósági 
jogorvoslati út. 
 
2.3. А jogérvényesítés 
 
Az érintettet jogainak megsértése esetén megilleti a bírósághoz fordulás joga. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a bizonyítás az 
adatkezelőt terheli.  
 
Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt а tájékoztatás megadására, az 
adat helyesbítésére, törlésére, az automatizált egyedi döntés megsemmisítésére, az érintett 
tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adat kiadására kötelezi. 
 
3. A Rendőrség adatkezelése 

 
А Rendőrség tevékenysége és az adatvédelem között szoros kapcsolat van, mivel az 
adatvédelem tárgya а rendőri alaptevékenység egyik fontos eszköze, а személyes adat. A 
rendőri munka ugyanis elképzelhetetlen információk gyűjtése nélkül, amelyek egy része 
meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható, így személyes adatoknak 
minősül. 
Az általános adatvédelmi szabályoknak megfelelően ahhoz, hogy a Rendőrség személyes 
adatokat kezeljen – az érintett hozzájárulásának hiányában – törvényi felhatalmazásra van 
szüksége. А törvényi felhatalmazásokat а Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (а 
továbbiakban: Rtv.) VIII. fejezetében találhatjuk. 
 
3.1. А rendőrségi adatkezelés és adatfeldolgozás általános szabályai 
 
Az adatkezelő és az adatfеldоlgоzó fogalma (Infotv. 3. § 9. és 18. pontjai) az adatkezelés 
és az adatfeldolgozás törvényi fogalma alapján határozza meg azt a kört, akik vagy amelyek 
részére az Infotv. a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogokat és kötelezettségeket 
határoz meg. Az adatkezelő és az adatfеldоlgоzó megkülönböztetését a gyakorlatban az 
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nehezíti meg, hogy formálisan nézve az adatfeldolgozó is adatkezelést végez, hiszen az 
adatokat felveszi, tárolja, adott esetben továbbítja. A lényeges különbség abban ragadható 
meg, hogy az adatkezeléssel összefüggő érdemi döntéseket az adatkezelő hozza meg, 
míg az adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelő érdemi döntéseinek végrehajtását szolgáló 
technikai műveletek végrehajtására jogosult. Természetesen az adatfeldolgozó is 
felelősséggel tartozik a tevékenységéért. Az Infotv. 11. §-a lehetővé teszi az automatizált 
adatfeldolgozást, azonban kizárólag számítástechnikai eszköz útján, azonban ehhez is az 
érintett hozzájárulása vagy törvényi felhatalmazás szükséges. 
 
Az Rtv. a rendőrségi adatkezelés és adatfeldolgozás általános szabályai címszó alatt rögzíti, 
hogy a Rendőrség feladatai ellátása során milyen adatköröket kezelhet, milyen célból, 
tekintettel arra, hogy adatkezelésre a Rendőrség is kizárólag jogszabályban meghatározott 
feladatainak ellátása céljából, az ahhoz szükséges esetekben és mértékben jogosult. Ennek 
megfelelően а Rendőrség bűnmegelőzési, bűnüldözési, rendészeti, határrendészeti 
feladatainak ellátásához szükséges adatokat, valamint az általa lefolytatott közigazgatási 
eljárásban részt vevők személyes adatait kezeli. 
 
А rendőrségi adatok kezelésének célja az Rtv. 77. § (2) bekezdése szerint a bűnüldözés, а 
bűnmegelőzés, valamint a közrend, а közbiztonság és az államhatár rendjének, az érintett és 
mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme. 
 
Az Rtv. 78. §-a határozza meg а rendőrségi adatkezelőket és adatfeldolgozókat. Ennek 
értelmében а központi rendőrségi adatállományokat az országos rendőrfőkapitány által 
kijelölt szervezeti egység kezeli és dolgozza fel, míg területi szinten a rendőrfőkapitány, 
helyi szinten a rendőrkapitány, illetve a határrendészeti kirendeltség vezetője által kijelölt 
szervezeti egység kezeli és dolgozza fel.  
 
А Rendőrség szervei a hatáskörükbe és illetékességükbe tartozó bűnüldözési, rendészeti, 
határrendészeti és közigazgatási ügyekben adatkezelést végeznek. 
 
3.2. А rendőrségi feladatok ellátásához szükséges adatok köre 
 
Az Rtv. meghatározza а Rendőrség által kezelhető személyes és а különleges adatok körét. 
Аz Rtv. 81. §-a értelmében а Rendőrség az intézkedéssel érintett természetes személy 
személyazonosító adatait – nem magyar állampolgár esetében állampolgárságát is – 
lakcímét, az üggyel összefüggő adatait, továbbá а bűnüldözési célú adatkezelésekben а 
bűncselekményhez kapcsolódó kriminalisztikai jellegű adatokat kezeli. Az Rtv. 82. § (1) 
bekezdése alapján а Rendőrség az alábbi különleges adatokat kezeli: 

a)  büntetett előéletre vonatkozó adatokat, 
b) a bűnüldözési tevékenysége során egyéb bűnügyi személyes adatot és az elkövetőnek 

vagy a sértettnek a bűncselekménnyel összefüggő egészségügyi adatát, 
c) а külön törvényben szabályozott közigazgatási feladatköréhez kapcsolódóan az ott 

meghatározott különleges adatokat, 
d) a segélyhívások fogadása keretében megismert egészségi állapotra, kóros szenvedélyre 

vonatkozó személyes adatokat, 
e) azokat a különleges adatokat, amelyeknek kezeléséhez az érintett megfelelő 

tájékoztatás után írásban hozzájárult. 
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3.3. А Rendőrség bűnüldözési adatkezelése 
 
А Rendőrség bűnügyi adatkezelésének szabályait az Rtv. 90-91/I. §-aiban találhatjuk. А 
Rendőrség а bűnüldözési célból gyűjtött személyes adatokat csak ezen célból használhatja 
fel, illetve a kezelt adatok körét korlátozni kell azokra, amelyek szükségesek а tényleges 
veszély elhárításához, illetve bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez. А Rendőrség 
bűnüldözési feladatai ellátása során а személyi azonosítót és az adóazonosító jelet kezelheti. 
 
Az Rtv. 91/А. §-ában felsorolt adatállományok tekintetében (pl. a felderítetlenül maradt 
bűncselekmények kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői) а Rendőrség az 
adatkezelő. Ezek az adatállományok kifejezetten bűnüldözési célú adatokat tartalmaznak, 
egyéb, pl. a bűnügyi nyilvántartást tartalmazó adatállomány esetében az adatkezelő nem a 
Rendőrség, hanem a Kormány által kijelölt központi hivatal, a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a KEKKH). А Rendőrség az Rtv. 91/C. 
§-ának felhatalmazása alapján jogosult arra, hogy bűnüldözési célból más 
nyilvántartásokból olyan adatokat vegyen át, melyek kezelésére jogosult. А rendőrségi 
adatállományokba betekintési joggal rendelkezők körét, az adattovábbítás szabályait а 91/D-
91/E. §-ok határozzák meg. 
 
3.4. А Rendőrség rendészeti adatkezelése 
 
Az Rtv. 2008. január 01-jével hatályos módosításával vált lehetővé új adatbázisként 
létrehozni a rendészeti adatkezelés területén а sportpályák látogatásától eltiltott vagy 
onnan kitiltott személyek nyilvántartását. А felhatalmazás nemzetközi adatcserét tesz 
lehetővé, ezzel elősegítve többek között а labdarúgó mérkőzésekkel kapcsolatosan az 
erőszak és а rendzavarás megelőzéséhez szükséges nemzetközi rendőrségi együttműködést. 
A rendészeti adatkezelések körébe tartozik ezen kívül a gyülekezési jog hatálya alá 
tartozó rendezvényekkel összefüggő bejelentések adatait tartalmazó adatkezelés.  
 
3.5. А Rendőrség határrendészeti adatkezelése 
 
Az Rtv. 91/L. §-a alapján а Rendőrség a jogszerű tartózkodás időtartamának ellenőrzése 
céljából а határrendészeti adatállományban kezeli a harmadik országbeli állampolgárok 
családi és utónevét, születési idejét, nemét, állampolgárságát, úti okmányának számát, 
típusát és vízumának számát, típusát. A hivatkozott szakasz lehetővé teszi a Rendőrség 
részére az adattovábbítást külföldre. 
A határrendészeti adatkezelések körébe sorolhatók ezen kívül az illegális bevándorlás elleni 
intézkedések elősegítése céljából kezelt, a személyszállítást végző légi fuvarozótól az 
utasokra vonatkozóan kapott adatok, valamint – 2013. július 1-jétől – a vízi közlekedésben 
részt vevő azon utasok adatai, akik csoportosan szándékoznak átlépni Magyarország 
schengeni külső határait 
 
3.6. А Rendőrség közlekedési adatkezelése 
 
А rendőri intézkedéssel járó közúti baleset során az érintett kérheti a balesetben érintett 
többi személy nevét, lakcímét, értesítési címét, jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet megnevezését, székhelyének címét, jármű hatósági jelzésének adatát, 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvényszámát és a biztosító intézet megnevezését. 
Az intézkedő rendőr az adatokat az érintettel a helyszínen közli. 
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3.7. А Rendőrség közigazgatási adatkezelése 
 
Az Rtv. a közigazgatási adatkezelés körében csak azokra az adatkezelésekre terjed ki, 
amelyekre vonatkozó szabályokat egyéb, а tevékenységre vonatkozó törvények nem 
tartalmazzák. А közigazgatási adatkezelésnél az adattovábbítás lehetősége tágabb a 
bűnüldözési célú adatkezelésekhez képest, ugyanis lehetőség van azon személyeknek, jogi 
személyeknek is adatot továbbítani, akik az adat felhasználásához fűződő jogukat vagy 
jogos érdeküket igazolják. 
 
4. Adattovábbítás 
 
4.1. Általános szabályok 
 
Az adattovábbítás feltétele az, hogy személyes adatot csak abban az esetben lehet 
továbbítani, valamint a különböző adatkezelések akkor lehet összekapcsolni, amennyiben 
ahhoz az érintett hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei 
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 
 
Az Infotv. 8. §-a rendelkezik az adatok külföldre történő adattovábbításáról. Az általános 
szabályoknak megfelelően а Rendőrség kezelésében lévő adatok külföldre továbbítása 
esetén is azt kell előzetesen elbírálni, hogy rendelkezésre áll-e az érintett hozzájárulása, 
ennek hiányában a törvényi felhatalmazás. Törvényi felhatalmazás esetén további elvárás, 
hogy a harmadik ország joga megfelelő védelmet biztosítson az átadott adatok kezelése 
során. A harmadik ország fogalmát az Infotv. értelmező rendelkezései határozzák meg, 
ennek értelmében harmadik ország minden olyan ország, amely nem tagja az Európai 
Gazdasági Térségnek (amelybe az Európai Unió tagállamai, valamint Norvégia, Izland, 
Liechtenstein és Svájc tartoznak).  
 
A személyes adatok megfelelő szintű védelmét biztosítottnak tekintjük, ha:  

a) az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy 
b) a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek a 14. §-ban foglalt jogai 

érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az 
adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó 
nemzetközi szerződés van hatályban. 

 
Az Infotv. а jogsegély keretében végzett adattovábbítás esetéről külön is rendelkezik, 
kimondva, hogy a személyes adatok nemzetközi jogsegélyegyezmény végrehajtása 
érdekében, az egyezményben meghatározott célból és tartalommal továbbíthatók harmadik 
országba. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell 
tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Ez azt jelenti, 
hogy az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba történő adattovábbítás esetén nem kell azt 
vizsgálni, hogy a célország jogrendszere megfelelő védelmet biztosít-e az adatoknak. Az 
adattovábbításhoz szükséges jogalap (törvényi felhatalmazás, jogsegélyegyezmény, érintett 
hozzájárulása) megléte azonban ebben az esetben is elengedhetetlen. 
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4.2. А Rendőrség kezelésében lévő adatok külföldre továbbítása 
 
А Rendőrség kezelésében lévő személyes adatok külföldre történő továbbítására vonatkozó 
törvényi felhatalmazást az Rtv. adja meg. Ennek kapcsán kiemelést érdemel, hogy már a 
Rendőrség feladatai között megtalálhatók а nemzetközi együttműködésre vonatkozó 
rendelkezések, mely szerint a Rendőrség külön törvény, az Európai Unió kötelező jogi 
aktusa vagy nemzetközi szerződés alapján együttműködik а külföldi és а nemzetközi 
rendvédelmi szervekkel, fellép а nemzetközi bűnözés ellen. 
 
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás következtében eltérő követelmények vonatkoznak 
az Európai Unión belüli és a harmadik országok részére történő adattovábbítás tekintetében. 
Az Rtv. 86. § (1) bekezdése értelmében rendőrségi adat az Európai Unió tagállamai, 
valamint az Európai Unió által létrehozott nemzetközi bűnüldöző szervezetek részére az 
Európai Unió jogi aktusának végrehajtását szolgáló törvény, illetőleg két- vagy többoldalú 
nemzetközi szerződés alapján törvényben meghatározott célból adható át. Az Rtv. 87. §-a 
alapján rendőrségi adat harmadik ország, valamint a 86. § (1) bekezdése szerint az EU által 
létrehozott nemzetközi bűnüldöző szervezeteken kívüli nemzetközi bűnüldöző szervezet 
részére nemzetközi szerződés alapján az Rtv.-ben meghatározott célból, az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott 
feltételek fennállása esetén is csak akkor továbbítható, ha a harmadik ország átvevő 
hatósága vagy az átvevő nemzetközi szerv feladata bűncselekmények megelőzése, 
nyomozása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása. 
 
Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és а Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség 
Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi 
LIV. törvény (a továbbiakban: NEBEK tv.) 3. § (1) bekezdése szerint a magyar 
együttműködő szerv a nemzetközi bűnügyi együttműködés céljából létrehozott szervezettel 
és nemzeti egységeivel, valamint a két- és többoldalú nemzetközi szerződésben részes 
állammal folytatott együttműködése során – ha más jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 
Rendőrség szervezetébe tartozó NEBEK útján továbbít adatot, információt, illetőleg 
kezdeményez adat-, illetve információigénylést vagy egyéb intézkedést. Ez azt jelenti, hogy 
főszabályként magyar bűnüldöző szerv a NEBEK szervezetén keresztül kér adatot a 
külföldi, illetve a nemzetközi bűnüldözési szervezetektől, illetve az adatok külföldre 
továbbítására is a NEBEK közreműködésével kerül sor, megvalósítva ezzel az egycsatornás 
adattovábbítási rendszert. 
 
4.3. Adattovábbítás a 2002. évi LIV. törvény alapján 
 
А bűncselekmény elkövetésének megelőzése, felderítése, valamint a közrend és а 
közbiztonság védelme érdekében а bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről ѕzóló 
2002. évi LIV. törvény (а továbbiakban: 2002. évi LIV. törvény) rendelkezései alapján 
folytatott együttműködésbe nem tartozik bele a nyílt büntetőeljárás során történő 
együttműködés és információcsere. Ezen törvényben szabályozott közvetlen 
együttműködésre kizárólag а büntetőeljárás keretein kívül van mód, а büntetőeljárás során 
alkalmazott együttműködési formák már az igazságügyi jogsegély keretébe tartoznak. 
 
Előfordulhatnak olyan körülmények, amelyek miatt nem lehetséges az adatok NEBEK 
szervezetén keresztüli továbbítása. А 2002. évi LIV. törvény 14. § (1) bekezdése szerint a 
magyar bűnüldöző szerv a hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyekben – 
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bűncselekmény elkövetésének megelőzése, felderítése, valamint a közrend, közbiztonság 
védelme érdekében – а külföldi állam illetékes szervével információcserét közvetlenül is 
folytathat, ha az információcsere az ügy szempontjából halasztást nem tűr, vagy a 
határterületen illetékességgel rendelkező magyar bűnüldöző szerv által a külföldi állam 
határterületen illetékes szervétől kért vagy annak szolgáltatott információ kizárólag az 
adott határterülethez kapcsolódik. 
 
А 2002. évi LIV. törvény 16. §-a szerint, pedig a magyar bűnüldöző szervnek a 
nemzetközi kötelezettségvállalás alapján létrehozott, а kötelezettségvállalásban 
meghatározott bűnmegelőzési részfeladatot ellátó szervezeti egységei önálló 
információcserét és együttműködést folytathatnak a külföldi állam azonos feladatot 
ellátó egységével. Ezzel a jogalkotó kivételt teremt a NEBEK igénybevételével történő 
adattovábbítás alapelve alól, arra az esetre, amikor Magyarország valamilyen speciális 
feladat ellátására nemzetközi kötelezettségvállalás alapján hoz létre szervezetet, és annak а 
külföldi partnerrel kell együttműködnie az információk átadásában. 
 
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy а 2002. évi LIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a 
törvényben meghatározott együttműködési formák – köztük а közvetlen információcsere 
is – csak a konkrét együttműködési formákat szabályozó nemzetközi szerződés megléte 
esetén alkalmazhatók. A törvény azonban kivételt enged a nemzetközi szerződés létét 
előíró rendelkezés alól, а 3. § (3) bekezdése szerint ugyanis magyar bűnüldöző szerv az 
Európai Unió tagállamainak kijelölt szerveivel az Európai Uniót létrehozó Szerződés 34. 
cikkének 2. bekezdésében meghatározott közös állásfoglalás, kerethatározat vagy határozat 
alapján is együttműködhet. 
 
А 2002. évi LIV. törvény alapján az adattovábbításra а büntetőeljárást megelőző 
felderítési szakaszban van lehetőség közvetlenül а nyomozó hatóságok részéről, tehát а 
jogalkotó а nyomozó hatóságokat jogosítja fel az együttműködésre. 
 
4.4. Adattovábbítás a 2012. évi CLXXX. törvény alapján 
 
Büntetőügyekben az Európai Unió tagállamaival folytatott együttműködés, valamint az 
európai elfogatóparancs alapján folytatott átadási eljárás során az Európai Unió 
tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (а 
továbbiakban: 2012. évi CLXXX. törvény) rendelkezéseit, illetve háttérjogszabályként a 
jogsegélytörvényt és а büntetőeljárásról ѕzóló törvényt kell alkalmazni 
 
А tagállamok közötti bűnügyi jogsegély keretében а 2003. évi CLXXX. törvény 35. § (1) 
bekezdése szerint ha e törvény vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, 
valamely tagállammal büntetőügyben folytatott együttműködés során az eljárási jogsegély 
iránti megkeresés előterjesztésére a büntetőeljárás megindítását követően a magyar 
igazságügyi hatóság közvetlenül jogosult. Ennek megfelelően fő szabályként az eljárási 
jogsegélyformák iránti megkeresés előterjesztésére az igazságügyi hatóságok (bíróságok, 
ügyészségek) jogosultak. A 2012. évi CLXXX. törvény 49. § (2) bekezdése ugyanakkor 
kimondja, hogy a nyomozó hatóság vagy az ügyész a büntetőeljárással kapcsolatban a 
bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy kilétének, tartózkodási helyének 
megállapítása, elrejtőzésének, a bűncselekmény befejezésének vagy újabb bűncselekmény 
elkövetésének megakadályozása végett, vagy késedelmet nem tűrő más okból a tagállami 
igazságügyi hatóságtól vagy bűnüldöző szervtől közvetlenül tájékoztatást kérhet, illetve 
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annak tájékoztatást adhat. A tájékoztatás tényéről és tartalmáról a nyomozó hatóság az 
ügyészt haladéktalanul értesíti. 
 
4.5. Adattovábbítás a jogsegélytörvény alapján 
 
А nemzetközi bűnügyi jogsegélyről ѕzóló 1996. évi XXXVIII. törvény (а továbbiakban: 
jogsegélytörvény) alapján nemzetközi szerződés hiányában is lehetséges bűnügyi jogsegély 
nyújtása. A jogsegélytörvény 3. §-a szerint e törvényt akkor kell alkalmazni, ha 
nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik. Amennyiben Magyarországnak létezik а 
jogsegélyre vonatkozó nemzetközi szerződése, akkor annak az előírásait kell alkalmazni. 
А jogsegély keretében végzett adatszolgáltatás а büntetőeljárás során, а központi hatóságok 
(Legfőbb Ügyészség, igazságügyért felelős minisztérium) útján lehetséges. 
А bűnügyi jogsegély különböző formái közül adatvédelmi szempontból az eljárási jogsegély 
érdemel leginkább figyelmet, tekintettel arra, hogy a jogsegély tárgya kifejezetten 
személyes adatok átadása lehet. A jogsegélytörvény 2013. július 1-jével módosított 61. § (2) 
bekezdése alapján az eljárási jogsegély kiterjedhet különösen nyomozási cselekmények 
teljesítésére, bizonyítási eszközök felkutatására, a terhelt és a tanú kihallgatására, a szakértő 
meghallgatására, a szemlére, a házkutatásra, a motozásra, a lefoglalásra, az elektronikus 
adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételére, Magyarországon való átszállításra, a 
büntetőeljárással kapcsolatos iratok és tárgyak megküldésére és iratok kézbesítésére, 
külföldön büntetőeljárás alá vont magyar állampolgár bűnügyi nyilvántartási rendszerben és 
a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásában szereplő személyes és egyéb 
adatairól való felvilágosítás adására, az ideiglenes átadásra. 
 
Szabálysértési ügyekben szintén van lehetőség személyes adatok külföldre továbbítására. 
Ennek feltétele, hogy mind a megkereső, mind a megkeresett állam nemzeti joga szerint 
szabálysértésnek minősüljön а cselekmény. 
 
4.6. Adattovábbítási nyilvántartás 
 
A Rendőrség által kezelt személyes adatok továbbításáról, az elutasított kérelmekről 
adattovábbítási nyilvántartást kell vezetni. 
Az adatvédelmi nyilvántartásban fel kell tüntetni: 

a) az érintett nevét; 
b) az adattovábbítás időpontját; 
c) az adattovábbítás célját és jogalapját; 
d) az adatigénylő nevét vagy megnevezését; 
e) а továbbított adatok fajtáját. 

Az adattovábbítási nyilvántartás adatait az adattovábbítástól számított öt – különleges 
adatok esetén húsz – évig meg kell őrizni. 
 
4.7. A közvetlen lekérdezés 
 
A közvetlen lekérdezés lényegében az adott adatállományban kezelt adatokba – az 
adatkezelő által előzetesen rendelkezésre bocsátott általános lekérdezési jogosultság 
felhasználásával – előre meghatározatlan időpontban és alkalommal, naplózott 
formában történő betekintés, valamint a lekérdező döntése alapján az így megismerhetővé 
vált információk kinyomtatása vagy más módon történő rögzítése. 
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A közvetlen hozzáféréshez szükséges biztonsági feltételek fennállása esetén az adatkezelő 
és az adatigénylő megállapodást köt a rendszer igénybevételéről. А megállapodás alapján 
közvetlen lekérdezési engedélyt adnak ki, mely tartalmazza a lekérdezések célját, jogalapját, 
а lehívható adatfajtákat, а lekérdezésre feljogosított személyi kör megjelölését, а lekérdezési 
lehetőség kezdő és végső időpontját, valamint az adatok jogszerű felhasználására felhívó 
záradékot. Az adatigénylő szerv naprakész nyilvántartást vezet a lekérdezésre jogosultakról 
és egyedi azonosítójukról. 
 
4.8. Adattovábbítás hírközlő berendezésen keresztül 
 
А Rendőrség által kezelt személyes adat hírközlő eszköz útján csak a Rendőrség 
Adatvédelmi Szabályzatában [a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 
23/2013. (V. 17.) ORFK utasításban] felsoroltak – nyomozó hatóságok, nemzetbiztonsági 
szervek, bíróságok, adatkezelővel közös szervezetbe tartozó személyek – részére 
továbbítható ügyfélszolgálat vagy ügyeleti szolgálat útján. 
A hívó jogosultságáról meg kell győződni (jelszó alkalmazása, visszahívás), és amennyiben 
nem állapítható meg, a tájékoztatás hírközlő eszközön nem teljesíthető. 
 
5. A közérdekű adatok megismerésével összefüggő szabályok 
 
5.1. А közérdekű adat fogalma 
 
Az Infotv. 3. §-ának 5. pontja szerint közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati 
feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy 
személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával 
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy 
formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy 
gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, 
szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt 
adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a 
megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 
 
5.2. А közérdekű adatok nyilvánossága 
 
А közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő részletes előírásokat az Infotv. III. 
fejezete tartalmazza. Az Infotv. 26. § (1) bekezdése értelmében az állami vagy helyi 
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 
szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik, továbbá erre 
irányuló igény esetén hozzáférhetővé teszik a tevékenységükkel kapcsolatos 
legfontosabb – így különösen а hatáskörükre, illetékességükre, szervezeti felépítésükre, 
szakmai tevékenységükre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokukban 
lévő adatfajtákra és а működésükről szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodásukra 
vonatkozó – adatokat.  
 
5.3. А közérdekű adat megismerésének korlátozása 
 
Minden közfeladatot ellátó szerv tevékenységével összefüggésben előfordulhatnak olyan 
közérdekű adatok, amelyek korlátlan nyilvánossága az érintett szerv rendeltetésszerű, 
illetéktelen befolyástól mentes működését veszélyeztetné. Ennek megfelelően a közérdekű 
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és a közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat védelméről 
szóló törvény szerinti minősített adat. 
 
A megismeréshez való jogot törvény: 

a) honvédelmi érdekből, 
b) nemzetbiztonsági érdekből, 
c) bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében, 
d) környezet- vagy természetvédelmi érdekből, 
e) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, 
f) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel, 
g) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel, 
h) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel 
korlátozhatja. 
 

A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló 
eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a 
keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ilyen adat megismerését és a 
megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével – az azt kezelő 
szerv vezetője engedélyezheti. A megismerésére irányuló igény a döntés meghozatalát 
követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes 
működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes 
ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során 
történő szabad kifejtését veszélyeztetné. 
 
Fentiek alapján megállapítható, hogy a közfeladatot ellátó szervek működésére, 
tevékenységére, gazdálkodására vonatkozó, személyes adatokat nem tartalmazó adatok fő 
szabály szerint nyilvánosak.  
 
Ezen adatok megismerésére irányuló kérelem csak akkor utasítható e1, ha az érvényes 
minősítéssel rendelkező adatra vonatkozik, valamely törvényi rendelkezés а nyilvánosságot 
egyébként korlátozta, vagy az adat „Nem nyilvános" jelöléssel rendelkezik. 
 
5.4. А közérdekű adat megismerésére irányuló igény elbírálása 
 
Az Infotv. 28. § (1) bekezdése szerint a közérdekű adat megismerése iránt bárki – 
szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be. Az igénynek а lehető 
legrövidebb idő alatt, legkésőbb azonban tizenöt napon belül köteles eleget tenni az adatot 
kezelő szerv. 
 
Az igénylő másolat kérésére is jogosult, mely elkészítésének költségeit az adatkezelő szerv 
kérheti. А személyes adatok, illetve nyilvánosságukban jogszerűen korlátozott adatok 
illetéktelen megismeréstől történő védelmét szolgálja az Infotv. 30. § (1) bekezdése, mely 
szerint, ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető 
adatot is tartalmaz, а másolaton а meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. 
 
Amennyiben az adatkezelő szerv megtagadja az igény teljesítését, úgy az igény 
teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, nyolc napon belül írásban vagy 
elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt. Az Infotv. 30. § (2) bekezdése kimondja, hogy 
az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető 
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formában nem lehet eleget tenni. A megtagadás indoka az sem lehet, hogy a nem magyar 
anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazta 
meg. 
 
Az igény megtagadása esetén az igénylő bírósági úton jogorvoslattal élhet, ebben az 
esetben a megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát az adatot kezelő szerv köteles 
bizonyítani. 
 
5.5. A közérdekből nyilvános adatok 
 
A közérdekből nyilvános adat fogalma azokat az adatokat foglalja magában, amelyeket akár 
természetes személyre, akár jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetre vonatkozóan törvény közérdekből nyilvánosnak minősít, annak ellenére, hogy 
nem esnek a közérdekű adat fogalma alá, mivel nem állami, helyi önkormányzati vagy 
egyéb közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkoznak, vagy mert személyes adatok, 
és így kívül esnek a közérdekű adatok fogalmán. Közérdekből nyilvános adatok lehetnek 
például а közfeladatot ellátó szervek feladatkörében eljáró magánszemélyek egyes, 
törvényben meghatározott adatai vagy különböző szervezetek közpénzek felhasználásával 
kapcsolatos adatai. 
 
6. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és а Rendőrség 
adatvédelmi intézményrendszere 
 
6.1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az Infotv. 38. § (3) bekezdése 
alapján: 

a) bejelentés alapján vizsgálatot folytat; 
b) hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást folytathat; 
c) hivatalból titokfelügyeleti hatósági eljárást folytathat; 
d) a közérdekű adatokkal és a közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos jogsértéssel 

összefüggésben bírósághoz fordulhat; 
e) a más által indított perbe beavatkozhat; 
f) adatvédelmi nyilvántartást vezet. 

 
A Hatóság ellenőrizheti az Infotv.-ben meghatározottak megtartását, illetve a hozzáérkező 
bejelentéseket kivizsgálja. Az elnök az adatkezelőtől az általa kezelt személyes adatokkal, 
közérdekű adatokkal, közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatban felvilágosítást kérhet, 
az iratokba betekinthet, azokról másolatot kérhet. Bárki a Hatósághoz fordulhat, ha 
véleménye szerint személyes adatai kezelésével vagy а közérdekű adatok megismerésével 
kapcsolatban jogsérelem ért.  
 
6.2. Az adatvédelmi nyilvántartás 
 
Az adatkezelő szerv a személyes adatok kezelése előtt köteles tevékenységét a Hatósághoz 
nyilvántartásba vétel végett bejelenteni. А bejelentésben meg kell jelölni: 

a) az adatkezelés célját, 
b) az adatkezelés jogalapját, 
c) az érintettek körét, 
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d) az érintettekre vonatkozó adatok leírását, 
e) az adatok forrását, 
f) az adatok kezelésének időtartamát, 
g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik 

országokba irányuló adattovábbításokat is, 
h) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, 

illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységét, 

i) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét, 
j) a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatait. 

 
А nyilvántartásba vételkor az adatkezelő nyilvántartási számot kap, amit minden adat 
továbbításnál fel kell tüntetni. Az Infotv. 65. § (3) bekezdése taxatív felsorolást tartalmaz 
azokról az adatkezelésekről, melyeket nem kell bejelenteni az adatvédelmi biztoshoz. 
 
6.3. А Rendőrség belső adatvédelmi felelőse 
 
А Rendőrség adatvédelmi intézményrendszerét a belső adatvédelmi és adatbiztonsági 
szabályzatról szóló 23/2013. (V. 17) ORFK utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) II. 
fejezete határozza meg. Аz ORFK belső adatvédelmi felelőse az ORFK Hivatalának 
vezetője, aki ellátja а Rendőrség adatvédelmi tevékenységének szakirányítását és ennek 
keretében: 

a) az adatvédelmet érintő jogszabályok tervezeteinek koordinációja során kidolgozza és 
képviseli a Rendőrség álláspontját, 

b) elkészíti az adatvédelem tárgyában kiadandó ORFK normák tervezetét, 
közreműködik az adatvédelmet érintő egyéb belső normák kidolgozásában, 

c) egyedi ügyekben kidolgozott állásfoglalásával segíti az adatkezelő szervek 
adatvédelmi tevékenységét, az egységes gyakorlat kialakítását, 

d) a Rendőrség adatkezelési tevékenységét érintő ügyekben kialakítja a Rendőrség 
álláspontját, kapcsolatot tart a Hivatal képviselőivel, a rendészetért felelős 
minisztérium és a társszervek belső adatvédelmi felelőseivel, közreműködik a 
Rendőrséget érintő vizsgálatok lefolytatásában és az ezekkel összefüggő 
megkeresések megválaszolásában; 

e) gondoskodik a rendőrségi adatkezeléseknek a Hivatal által vezetett hatósági 
adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentéséről; 

f) gondoskodik a Rendőrség belső adatvédelmi nyilvántartásának vezetéséről; 
g) ellenőrzi a Rendőrség adatkezelő szerveinél az információs önrendelkezési joggal, az 

információszabadsággal és az adatbiztonsággal kapcsolatos jogszabályok és belső 
normák betartását; 

h) továbbítja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala felé 
az ORFK adatkezelő szervei állományába tartozó egyéni felhasználók hozzáférési 
jogosultság igénylését és visszavonását, gondoskodik az ezzel kapcsolatos 
nyilvántartás vezetéséről; 

i) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén 
annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót, indokolt 
esetben vizsgálat lefolytatását kezdeményezi az adatkezelő szerv vezetőjénél; 

j) vezeti a rendőrségi adatkezelő szervek belső adatvédelmi felelőseinek névjegyzékét; 
k) szervezi a belső adatvédelmi felelősök képzését; 
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l) a belső adatvédelmi felelősök jelentései alapján évente április 30-áig elkészíti a 
Rendőrség adatvédelmi helyzetéről szóló jelentést; 

m) évente – a tárgyévet követő év január 31-éig – tájékoztatja a NAIH elnökét a 
rendőrségi adatkezelő szervek által a személyes adatok kezelésével kapcsolatos 
elutasított kérelmekről és azok indokairól; 

n) évente - a tárgyévet követő év január 31-éig – tájékoztatja a NAIH elnökét a 
rendőrségi adatkezelő szervek által a közérdekű adatok, közérdekből nyilvános 
adatok megismerésére irányuló elutasított kérelmekről, valamint az elutasítás 
indokairól. 

 
6.4. А Rendőrség adatkezelő szervei 
 
А Rendőrség adatkezelő szervei az Országos Rendőr-főkapitányság, a területi és területi 
jogállású szervek, valamint a helyi szervek. 
A fent felsorolt szervek vezetői felelősek  

a) az irányítása alá tartozó szerv adatvédelmi és adatbiztonsági intézményrendszerének 
kiépítéséért és működtetéséért, ennek keretében a szerv által kezelt személyes adatok 
védelméhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítását célzó, 
hatáskörébe tartozó intézkedések megtételéért; 

b) az alárendelt személyi állomány adatvédelmi oktatásáért és továbbképzéséért; 
c) az irányítása alá tartozó szerv tevékenységének rendszeres adatvédelmi 

ellenőrzéséért, az ellenőrzés során esetlegesen feltárt hiányosságok vagy 
jogszabálysértő körülmények megszüntetéséért, a személyi felelősség 
megállapításához szükséges eljárás kezdeményezéséért, a hatáskörébe tartozó 
eljárások lefolytatásáért; 

d) az érintett törvényben meghatározott jogainak gyakorolásához szükséges feltételek 
biztosításáért. 

 
7. Az adatvédelmi szabályok megsértése, szankciórendszere 
 
Az adatvédelmi előírások alapvető célja а személyes adatok védelméhez való jog 
érvényesítésének biztosítása. А különböző adatvédelmi előírásokat sértő magatartások eltérő 
mértékben sértik vagy veszélyeztetik а védeni kívánt jogi érdeket. Ennek tükrében 
beszélhetünk büntetőjogi, polgári jogi, illetve fegyelmi felelősségről. А Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (а továbbiakban: Btk.) több olyan törvényi 
tényállást is tartalmaz, amelyek közvetlenül vagy közvetve а személyes adatok védelmét, 
illetve a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítását szolgálják (így említhető a 
személyes adattal visszaélés, a közérdekű adattal visszaélés, a magántitok megsértése, a 
levéltitok megsértése, a jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy adatszerzés tényállása).  
 
А Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 83. §-а személyiségi jogok között 
részesíti védelemben а személyes adatokat. А személyes adatok védelmére vonatkozó 
rendelkezések megsértése nem feltétlenül eredményezi büntetőjogi felelősség 
megállapítását. Ezekben az esetekben a jogsértő cselekményt elkövető személy fegyelmi 
felelősségének fennállása igényelhet vizsgálatot. 
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V. FEJEZET 
 

A VÉDELMI IGAZGATÁS KÜLÖNLEGES JOGRENDBEN JELENTKEZŐ 
FELADATAI 

 
1. A védelmi igazgatás helye, szerepe a rendészeti tevékenységben 
 
Rendészeten azt a közigazgatási tevékenységet értjük, melynek feladata a közbiztonság és a 
közrend, valamint az állampolgárok személyes biztonságának megóvása, továbbá 
közreműködés a megsértett rend helyreállításában. 
A védelmi igazgatás a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer. Az 
állam védelmi feladatainak megvalósítására létrehozott, valamint e feladatra kijelölt 
közigazgatási szervek által végzett végrehajtó, rendelkező tevékenység; magában foglalja a 
különleges jogrendre történő felkészülést, továbbá az említett időszakok és helyzetek 
honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi, védelemgazdasági, lakosság-ellátási 
feladatainak tervezésére, szervezésére, a feladatok végrehajtására irányuló állami 
tevékenységek összességét. 
 
1.1. A biztonság- és védelempolitika alapelvei 
 
A rendszerváltozás után végbement euro-atlanti integrációs folyamat során Magyarország 
olyan integrációs szervezetek tagjává vált, amelyekben a tagállamok stabilitása a közös 
értékek, a demokrácia és jogállamiság, az emberi jogok és alapvető szabadságok 
érvényesülésének biztosításán alapul, és ezek megvédéséért készek és képesek egymást 
segíteni. Magyarország biztonsági helyzete szilárd, biztonságának alapvető garanciája a 
NATO és az EU keretein belül folytatott együttműködés. Magyarországot nem fenyegeti 
katonai agresszió, és az egyéb hagyományos fenyegetések kockázata is minimális. 
Ugyanakkor új fenyegetések és kihívások jelentek meg, amelyekre csak nemzeti 
erőfeszítéseinket összehangoló kormányzati fellépéssel, hazánk polgárainak öntudatos 
összefogásával, képességeink tudatos fejlesztésével és rugalmas alkalmazásával, valamint 
széles körű nemzetközi együttműködéssel lehetséges hatékony választ adni. 
A Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről szóló 94/1998. (XII. 
29.) OGY határozat hosszabb távra meghatározza az ország biztonság- és 
védelempolitikájának alapjait. Magyarország nemzeti biztonsági stratégiájáról szóló 
1035/2012. (II.21.) Korm. határozat tartalmazza Magyarország biztonságpolitikai 
környezetének vizsgálatát, helyét és biztonságpolitikai érdekeit a világban, biztonsági 
fenyegetéseit, kihívásait és azok kezelését. 
A nemzeti biztonsági stratégia Magyarország biztonság- és védelempolitikájának 
alapelveire épít, és összhangban van a NATO 1999. évi Stratégiai Koncepciójával és az EU 
által 2003-ban elfogadott Európai Biztonsági Stratégiával. Rendeltetése, hogy az értékek és 
érdekek számbavétele, valamint a biztonsági környezet elemzése alapján meghatározza 
azokat a nemzeti célokat, feladatokat és átfogó kormányzati eszközöket, amelyekkel 
Magyarország a nemzetközi politikai, biztonsági rendszerben érvényesíteni tudja nemzeti 
biztonsági érdekeit. 
 
A biztonság fogalma egyre átfogóbb értelmezést nyer. A folyamatosan változó biztonsági 
környezetben a kihívások, kockázati tényezők és fenyegetések ma már több síkon – az 
egyének, közösségek, államok és régiók szintjén, valamint globális szinten – jelennek meg, 
és az egyének, kormányzati és nem kormányzati szervezetek, valamint transznacionális 
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szereplők széles körét érintik. Mára elengedhetetlenné vált a biztonság politikai, katonai, 
gazdasági és pénzügyi, társadalmi, ezen belül emberi és kisebbségi jogi, valamint környezeti 
dimenziójának együttes kezelése. 
 
A nemzeti biztonsági stratégiára épülve összehangoltan készülnek el azok az ágazati 
stratégiák – többek között nemzetbiztonsági, rendvédelmi, katonai, gazdasági-pénzügyi, 
humánerőforrás-fejlesztési, szociálpolitikai, informatikai és információvédelmi, 
katasztrófavédelmi és környezetbiztonsági területen, valamint a terrorizmus elleni küzdelem 
területén –, amelyek az átfogóan értelmezett biztonság egy-egy területén határozzák meg a 
teendőket. 
 
1.2. Magyarországot érintő biztonsági fenyegetések, kihívások 
 
A XXI. században a biztonság katonai szegmense is új hangsúlyokkal jelenik meg. Egyre 
inkább előtérbe kerülnek azok a biztonságpolitikai kihívások, amelyek kezeléséhez átfogó 
és összehangolt politikai, gazdasági és – szükség esetén – katonai fellépésre van szükség. 
 
Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján a világban a hagyományos fenyegetések, az 
államok közötti nagyméretű katonai összecsapások veszélye és súlya csökkent. Annak 
valószínűsége, hogy Magyarországot vagy szövetségeseit a belátható jövőben hagyományos 
fegyverekkel végrehajtott katonai támadás érje, jelenleg elenyésző mértékű. Szélesebb 
környezetünkben ugyanakkor a hagyományos konfliktusok lehetősége továbbra is fennáll, 
sőt egyes régiókban nőhet is, amelynek hatása közvetve Magyarországot is érintheti. 
 
A hagyományos fenyegetések elrettentésében meghatározó szerepet játszik NATO és EU 
tagságunk. Ez a tagság az Európai Unióban és a NATO-ban egyszerre jár alkalmazkodási-
igazodási kötelezettségekkel, valamint a döntéshozatalban és közös cselekvésben való 
részvétel lehetőségével és kötelezettségével. 
 
Az 1999. évi I. törvénnyel kihirdetett NATO csatlakozási egyezménynek a kollektív 
védelmet megfogalmazó 5. cikke alapján: amennyiben a NATO tagállamát vagy 
tagállamait, Európában vagy Észak-Amerikában fegyveres támadás éri, úgy azt valamennyi 
tagállam ellen irányuló támadásnak kell tekinteni, továbbá valamennyi tagállam – az 
Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. Cikke által elismert egyéni vagy kollektív 
védelem jogát gyakorolva – támogatja a megtámadott tagállamot (tagállamokat) azzal, hogy 
egyénileg és a többi tagállammal egyetértésben, azonnal megteszi azokat az intézkedéseket 
(ideértve a fegyveres erő alkalmazását is), amelyeket a békének és biztonságnak az észak-
atlanti térségben való helyreállítása és fenntartása érdekében szükségesnek tart. 
 
Magyarország nemzeti biztonsági stratégiájáról szóló 1035/2012. (II.21.) Korm. határozat 
alapján a Magyarországot érintő biztonsági fenyegetések, kihívások: 
 
Regionális konfliktusként 

- az instabil régiók, 
- az államok közötti és államokon belüli konfliktusok, 
- a gyenge vagy működésképtelen államok, valamint 
- a világban zajló erőteljes fegyverkezés jelent veszélyt Magyarország és 

szövetségesei számára. 
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További fenyegetések 
- a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedése, 
- a terrorizmus, 
- a globális éghajlat- és környezetváltozás, 
- a természeti és ipari katasztrófák, 
- a szervezett bűnözés, 
- a kábítószer-kereskedelem, 
- a migráció, 
- a szélsőséges csoportok. 

 
Mindezeken túl a pénzügyi stabilitás kérdése a világgazdasági válság hatására jelentősen 
felértékelődött. Magyarország gazdasági és pénzügyi rendszerének stabilitása és ellenálló 
képessége fontos nemzeti érdek és biztonságpolitikai szempont. Szintén felértékelődött az 
energiabiztonság kérdése. Importfüggőségünk magas, a fosszilis energiahordozók forrás- 
és útvonal-diverzifikáltsága elmarad a kívánatos szinttől, ez pedig számos kockázatot rejt 
magában. 
 
Az elmúlt évekhez képest napjainkban a kiberbiztonság kérdése ugyancsak egyre nagyobb 
szerepet kap. Az állam és a társadalom működése – a gazdaság, a közigazgatás vagy a 
védelmi szféra mellett számos más területen is – mind meghatározóbb módon a 
számítástechnikára épül. Egyre sürgetőbb és összetettebb kihívásokkal kell számolnunk az 
informatikai- és telekommunikációs hálózatok, valamint a létfontosságú rendszerek és 
létesítmények fizikai és virtuális terében. A kibertérben világszerte növekvő mértékben 
jelentkező nemzetbiztonsági, honvédelmi, bűnüldözési és katasztrófavédelmi vonatkozású 
kockázatok és fenyegetések kezelésére, a megfelelő szintű kiberbiztonság garantálására, a 
kibervédelem feladatainak ellátására és a nemzeti létfontosságú rendszerek és létesítmények 
működésének biztosítására Magyarországnak is készen kell állnia. 
 
Mindezeket figyelembe véve elmondható, hogy Magyarország biztonságpolitikai céljait és 
érdekeit aktív külpolitikai tevékenységgel, két- és többoldalú diplomáciai keretekben és 
kapcsolatrendszerben kívánja érvényesíteni. Magyarország kiszámítható, kezdeményező, 
aktív és értékalapú külpolitikát folytat, amely a politikai és gazdasági stabilitásra, a 
belpolitikai egységre és a kiegyensúlyozott szomszédságpolitikára épít. 
 
2. Magyarország országvédelmi rendszere, a honvédelmi rendszer alapelvei 
 
2.1. Az országvédelem rendszere 
 
Az országvédelem kifejezést régebben a honvédelem szinonimájaként alkalmaztuk, és a 
honvédség feladataként kezeltük. Napjainkra ez a fogalom kibővült a katasztrófák elleni és a 
polgári védelem feladataival, beleértve ebbe a katasztrófák megelőzését, a bekövetkezett 
katasztrófa következményeinek kezelését, majd a helyreállítási tevékenységet.  
 
A világ biztonságát napjainkban leginkább veszélyeztető új és látens veszélyforrások 
kezelése, valamint az új kihívásokra való gyors és hatékony reagálás érdekében minden 
államnak ki kell építenie saját országvédelmi rendszerét. Az országvédelem rendszerét 
komplexitásában, az alaptörvényi szabályozást alapul véve, az ország biztonságát fenyegető 
eseményeket (rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, váratlan 
támadás, veszélyhelyzet) az ún. különleges jogrend szerint vizsgáljuk. Különleges 
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jogrend: az állam életének olyan kivételes tartalommal rendelkező időszaka, amelyben az 
Alaptörvényben meghatározott kivételes jogrenden alapuló hatalom érvényesíthető.  
 
2.2. Az országvédelem rendszerének elemei 
 
Országvédelem alatt a Magyarország függetlenségét, területi épségét, törvényes rendjét, az 
élet- és vagyonbiztonságot, továbbá a lakosságot, a gazdaságot és a közjavakat fenyegető 
veszélyek elhárítására létrehozott garanciarendszert értjük, amely átfogja, és szükség szerint 
aktivizálja az ország védelmi potenciálját: a Honvédséget, a rendvédelmi szerveket, a 
jogszabállyal/hatósági döntéssel erre kijelölt polgári szerveket, a gazdaságot, a lakosságot, 
az államvezetést és a közigazgatást. 

 
 

A komplex országvédelem katonai és nem katonai (polgári) oldalra osztható: 
 
 

Komplex országvédelem 

katonai oldal elemei 
nem katonai oldal elemei 

(védelmi felkészítés és országmozgósítás) 

Magyar Honvédség 

védelmi igazgatás 
rendvédelmi szervek 
katasztrófavédelem 

(lakosság és anyagi javak oltalmazása) 
nemzetgazdaság 

 
2.2.1. Az országvédelem nem katonai (civil) elemei  
 
Az országvédelem nem katonai (civil) elemeihez tartozik: 

a) az ország védelmi igazgatása, 
b) a rendvédelmi szerveknek az ország fegyveres védelmi tervében meghatározott 

szervezetei és azok feladatai, 
c) a lakosság és az anyagi javak oltalmazása a katasztrófavédelem rendszerének 

keretében,  
d) valamint az ország gazdasági védelmét szolgáló nemzetgazdaság. 

 
Az országvédelem nem katonai (civil) elemeinek összességét a védelmi felkészítés és az 
ország mozgósítási rendszere öleli fel. 
 
2.2.2. Az országvédelem katonai eleme 
 
Az országvédelem katonai eleme a Magyar Honvédség. A Magyar Honvédség civil 
ellenőrzésének legfőbb biztosítékát az jelenti, hogy a Honvédség alkalmazását 
meghatározott feltételek esetén, az Alaptörvényben meghatározott eljárási rendben csak az 
Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Kormány és a Honvédelmi Tanács rendelheti el. 
 
2.3. A honvédelmi rendszer alapelvei 
 
A honvédelem nemzeti ügy. Magyarország a nemzeti és szövetségi védelmi képességének 
fenntartásában és fejlesztésében a saját erejére: nemzetgazdaságának erőforrásaira, a 
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Magyar Honvédség felkészültségére és elszántságára, a rendvédelmi és más szervek 
közreműködésére, illetőleg állampolgárainak a haza védelme iránti hazafias 
elkötelezettségére és áldozatkészségére, továbbá a szövetséges államok, valamint az Európai 
Unió tagállamai fegyveres erőinek együttműködésére és segítségnyújtására épít. 
 
A honvédelemre való felkészülésben és a honvédelmi feladatok végrehajtásában minden 
Magyarországon tartózkodó ember a szolgáltatások, az állampolgárok pedig személyes 
szolgálat teljesítésével vesznek részt. 
 
Az állampolgárokat a nemzeti és szövetségi védelmi feladatok végrehajtása érdekében 
személyes honvédelmi kötelezettség terheli. Az Alaptörvény XXXI. cikke alapján, a 
Magyarország területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárokat 
személyes honvédelmi kötelezettségként megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot 
idején hadkötelezettség (csak férfiak), rendkívüli állapot idején honvédelmi 
munkakötelezettség, valamint polgári védelmi kötelezettség terheli. 
 
A honvédelem céljának megvalósítása érdekében a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről szóló törvény meghatározza: 

a) a honvédelmi kötelezettségek részletes szabályait, 
b) a honvédelmi feladatok végrehajtásában részt vevő állami és más szervek feladataira 

és hatáskörére vonatkozó alapvető szabályokat, 
c) a honvédelem irányításának szervezeti rendjét, feladatait és hatásköreit,  
d) a Honvédség feladatait és a rá vonatkozó szabályokat, továbbá 
e) a békeállapottól eltérő időszakra vonatkozó szabályokat.  

Az országvédelmi feladatok végrehajtásának jellemzői, hogy a rendkívüli jogrend eszközei 
vehetők igénybe. Ekkor alkalmazhatóak az előre megtervezett, úgynevezett rendkívüli 
intézkedések, amelyekre az Alaptörvényben, illetve sarkalatos törvényekben pontosan 
meghatározott körülmények szerint kerülhet sor, és amely intézkedésekkel az adott esemény 
várhatóan kezelhető lesz. 
 
2.4. A Rendőrség honvédelmi feladatai 
 
A Rendőrség honvédelmi feladatainak teljesítése során a Honvédelmi Intézkedési Tervében 
kijelölt erőivel, eszközeivel részt vesz: 

a) a honvédelmi felkészítés keretében nemzetközi és hazai védelmi gyakorlatokon, 
kiképzési rendezvényeken, valamint a haza fegyveres védelmében és a szövetségi 
kötelezettségek teljesítésében részt vevő szervek tevékenységének biztosításában, 

b) a személyvédelmi feladatok ellátásában, a kijelölt objektumok őrzés-védelmében, 
ellenőrző-átengedő pontok telepítésében, működtetésében és a kulturális örökség 
védett elemei védelmében, 

c) a lakosság kollektív védelme céljául szolgáló építmények előkészítésében, 
készenlétbe-helyezésének biztosításában, 

d) az áldozatok felkutatásában és azonosításában, 
e) a hadműveleti területről kitelepített és a befogadott lakosság regisztrációjában, 
f) a lakosság életét és anyagi javait tömeges méretekben veszélyeztető fegyveres 

összeütközések következményeinek felszámolásában részt vevő erők feladatai 
ellátásának biztosításában, 
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g) a Magyar Honvédség és a szövetséges fegyveres erők szállítmány- és útvonal-
biztosítási feladataiban, 

h) az államhatár rendjével összefüggő konfliktushelyzetek felszámolásában a Magyar 
Honvédség erre kijelölt erőivel, továbbá 

i) előállításuk érdekében a szökést, önkényes eltávozást elkövető katonák felkutatásában. 
 
A Rendőrség a Honvédelmi Intézkedési Tervében kijelölt erőivel ellenőrzi a lakosság 
tartózkodásának korlátozására bevezetett intézkedések betartását. 
 
A Rendőrség a honvédelmi feladatainak teljesítése során – a közbiztonsági és 
közrendvédelmi feladataival összhangban – végzi: 

a) a műveleti körzet lezárását, a forgalomirányítást, a kimenekítés, a kitelepítés és a 
befogadás rendőri biztosítását, 

b) a Magyar Honvédség és a szövetséges fegyveres erők mozgási útvonalainak 
biztosítását, 

c) a hadműveleti területről történő kitelepített lakosság befogadási helyein a rend 
fenntartását, a tulajdon őrzését, 

d) a kitelepítéssel érintett területre történő be- és kijárás közbiztonsági ellenőrzését, 
e) a bejárási útvonalak meghatározását, 
f) halaszthatatlan esetben a kimenekítés azonnali, helyszínen történő elrendelését, 
g) a haza fegyveres védelmében részt vevő Magyar Honvédség és a szövetséges 

fegyveres erők gyors közúti felvonulását, valamint az államhatáron történő átléptetését 
elősegítő határrendészeti intézkedések végrehajtását, 

h) az elrendelt fényálcázási szabályok betartatásának ellenőrzését, 
i) a sorozó és bevonulási helyek rendőri biztosítását, a sorozásra rendelt és meg nem 

jelent hadköteles személyek elővezetését, továbbá 
j) a hadkötelesek bevonulása során a bevonulási hely rendőri biztosítását, a be nem 

vonult hadkötelesek felkutatását. 
 
3. A különleges jogrend meghatározása, jellemzői 
 
Magyarország Alaptörvénye a különleges jogrendről az alábbi cikkekben rendelkezik: 

- a rendkívüli állapot (Alaptörvény 49. cikk); 
- a szükségállapot (Alaptörvény 50. cikk); 
- a megelőző védelmi helyzet (Alaptörvény 51. cikk); 
- a váratlan támadás (Alaptörvény 52. cikk); 
- a veszélyhelyzet (Alaptörvény 53. cikk). 

 
Különleges jogrend közös jellemzője, hogy az állam rendes működését, az állampolgárok 
élet- és vagyonbiztonságát belső vagy külső eredetű társadalmi, illetve természeti, technikai 
jellegű erőhatalom megjelenése veszélyezteti, és ennek elhárítására – az Alaptörvény 
felhatalmazása alapján – a rendkívüli jogrend eszközei alkalmazhatóak. A rendkívüli 
jogrenden alapuló hatalom gyakorlása az állam általános (rendes) működésétől, 
alkotmányos rendjétől való időleges és részleges eltérést jelent, ami a kormányzati és 
államigazgatási szervek felépítésének, működésének, hatáskörének átrendeződésével, az 
állampolgári jogok korlátozásával, a gazdasági folyamatokba való beavatkozással jár. 
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3.1. Rendkívüli állapot (Alaptörvény 48-49. cikke) 
 

Az Országgyűlés „hadiállapot, vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen 
veszélye (háborús veszély) esetén kihirdeti a rendkívüli állapotot, és Honvédelmi 
Tanácsot hoz létre”.  
 
Ha az Országgyűlés a fenti döntések meghozatalában akadályoztatva van, a köztársasági 
elnök jogosult a hadiállapot kinyilvánítására, a rendkívüli állapot kihirdetésére és a 
Honvédelmi Tanács létrehozására, továbbá a szükségállapot kihirdetésére. Az Országgyűlés 
e döntések meghozatalában akkor van akadályoztatva, ha nem ülésezik, és összehívása az 
idő rövidsége, továbbá a hadiállapotot, a rendkívüli állapotot vagy a szükségállapotot 
kiváltó események miatt elháríthatatlan akadályba ütközik. 
 
Az akadályoztatás tényét, továbbá a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli 
állapot vagy a szükségállapot kihirdetésének indokoltságát az Országgyűlés elnöke, az 
Alkotmánybíróság elnöke és a miniszterelnök együttesen állapítja meg. 
 
A rendkívüli állapot kihirdetésével egyidejűleg létre kell hozni a Honvédelmi Tanácsot, 
amely egy kézben gyakorolja a köztársasági elnök és a Kormány összes hatáskörét, valamint 
az Országgyűlés által rá átruházott jogköröket. A Honvédelmi Tanácsot az Alaptörvény 
jogalkotó hatáskörrel, rendeletalkotási joggal ruházza fel. A Honvédelmi Tanács eltérhet a 
törvényi rendelkezésektől, azokat módosíthatja, megváltoztathatja, sőt, egyes törvények 
alkalmazását felfüggesztheti. A különleges hatalom azonban nem korlátlan, a 
Honvédelmi Tanács az Alaptörvény egyetlen rendelkezését sem függesztheti fel. A 
Honvédelmi Tanács ellenpontjaként van jelen a rendkívüli jogrendben is folyamatosan 
működő Alkotmánybíróság. 
 
3.2. Szükségállapot (Alaptörvény 48. és 50. cikke) 
 
Az Országgyűlés (akadályoztatása esetén a köztársasági elnök) „a törvényes rend 
megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, 
továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy 
felfegyverkezve elkövetett súlyos, erőszakos cselekmények esetén szükségállapotot hirdet 
ki.” Erre olyan belső körülmények adnak alapot, amelyek az ország alkotmányos rendjét, 
illetve az állampolgárok biztonságát veszélyeztetik. A szükségállapotra egyébként a 
rendkívüli állapotra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A köztársasági elnök 
rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől 
eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. 
 
3.3. Megelőző védelmi helyzet (Alaptörvény 51. cikk) 
 
„Az Országgyűlés külső fegyveres támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség 
teljesítése érdekében meghatározott időre kihirdeti a megelőző védelmi helyzetet, ezzel 
egyidejűleg felhatalmazza a Kormányt sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli 
intézkedések bevezetésére.”  
A Kormány a megelőző védelmi helyzet idején rendeletet alkothat, amellyel egyes 
törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb 
rendkívüli intézkedéseket hozhat. 
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3.4. Váratlan támadás (Alaptörvény 52. cikk) 
 
A Kormány külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése 
esetén a támadás elhárítására, Magyarország területének a honi és szövetséges légvédelmi és 
repülő készültségi erőkkel való oltalmazására, a törvényes rend, az élet- és 
vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében – szükség esetén a 
köztársasági elnök által jóváhagyott fegyveres védelmi terv szerint – a szükségállapot 
vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig a támadással arányos és arra 
felkészített erőkkel azonnal intézkedni köteles. A Kormány váratlan támadás esetén 
sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be, valamint 
rendeletet alkothat, amellyel egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi 
rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. A Kormány 
intézkedési kötelezettsége és jogosultsága a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot 
kihirdetésére vonatkozó országgyűlési, illetve köztársasági elnöki döntésig terjed. 
 
3.5. Veszélyhelyzet (Alaptörvény 53. cikk) 
 
„A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari 
szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében 
veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket 
vezethet be.” Az Alaptörvény megteremti a Kormány azon jogkörét, hogy 
veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel egyes törvények alkalmazását 
felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli 
intézkedéseket hozhat a katasztrófa károsító hatása által érintett területen. 
 
3.6. A különleges jogrendre vonatkozó közös szabályok 
 
Rendkívüli jogrendben felfüggesztésre kerülhetnek vagy korlátozottabban érvényesülnek az 
alkotmányosság klasszikus alapelvei. Az alkotmányosság fenntartása abban fogalmazódik 
meg, miszerint a legsúlyosabb helyzetben, a rendkívüli állapot idején sem lehet az 
Alaptörvény alkalmazását felfüggeszteni, továbbá az Alkotmánybíróság működése 
rendkívüli állapot idején sem korlátozható. 
 
Rendkívüli állapot, szükségállapot vagy veszélyhelyzet idején az alapvető jogok gyakorlása 
– az Alaptörvény külön rendelkezésében meghatározott alapvető jogok kivételével – 
felfüggeszthető vagy korlátozható. 
 

A különleges jogrend vázlatos rendszere 
 

Alaptörvényi 
minősítés 

A veszély iránya 
Alaptörvényi 

tényállás 
Hatalmi 
centrum 

Rendkívüli 
állapot 

Külső veszély 
Hadiállapot 

Háborús veszély 
Honvédelmi 

Tanács 

Megelőző 
védelmi helyzet 

Külső veszély 

Külső fegyveres 
csoport várható 

támadása, 
szövetségi 

kötelezettség 

Kormány 
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Szükségállapot 
Belső társadalmi 

konfliktus 

A hatalom erőszakos 
megszerzése, 

terrorcselekmények,  

Köztársasági 
Elnök 

Váratlan 
támadás 

Külső veszély 
Külső fegyveres 
csoport váratlan 

támadása 
Kormány 

Veszélyhelyzet Katasztrófa 
Elemi csapás, 

ipari szerencsétlenség 
Kormány 

 
4. A védelmi igazgatás központi, területi és helyi szervei, azok fő feladatai 
 
4.1. A védelmi igazgatás rendszere 
 
Az országvédelmi feladatok a védelmi igazgatás keretei között valósulnak meg, amely alatt 
szervezetrendszert és tevékenységet értünk. 
 
Védelmi igazgatási szervek alatt lényegében a közigazgatás azon szereplőit értjük, 
amelyek irányítják az ország védelmi felkészítését, szervezik az országmozgósítás 
feladatait, és rendkívüli jogrend időszakában végrehajtják a védelmi feladatokat központi, 
területi és helyi szinten.  
 
A védelmi igazgatás, mint tevékenység az erre létrehozott, valamint e feladatra 
jogszabályban kijelölt közigazgatási szervek azon tevékenysége, amely magában foglalja az 
Alaptörvényben szabályozott rendkívüli helyzetekre történő felkészülést, továbbá az említett 
helyzetek során a honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi, védelemgazdasági, 
lakosság-ellátási feladatok tervezésére, szervezésére, a feladatok végrehajtására irányuló 
tevékenységek összességét. 
 
A védelmi igazgatás általános hatáskörű szerveinek 

a) központi elemei: 
- az Országgyűlés; 
- az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága; 
- a köztársasági elnök; 
- a Kormány; 
- a Honvédelmi Tanács; 
- a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság; 
- a minisztériumok (országos hatáskörű szervek); 

b) területi elemei: 
- a megyei (fővárosi) kormányhivatalok; 
- a megyei (fővárosi) védelmi bizottságok; 

c) helyi elemei: 
- a járási, a fővárosban kerületi hivatalok; 
- a helyi (járásokban és a főváros kerületeiben működő) védelmi bizottságok; 
- a polgármester. 
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4.2. Az védelmi igazgatás központi szervei és feladataik 
 
4.2.1. Az Országgyűlés 
 
A különleges jogrenddel összefüggésben az Országgyűlés 

a) dönt a hadiállapot kinyilvánításáról és a békekötés kérdéseiről, 
b) hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye 

(háborús veszély) esetén kihirdeti a rendkívüli állapotot, és Honvédelmi Tanácsot 
hoz létre, amely – többek között – gyakorolja az Országgyűlés által átruházott 
jogokat, 

c) kihirdeti a szükségállapotot, 
d) dönt a Magyar Honvédség országon belüli vagy külföldi alkalmazásáról, külföldi 

fegyveres erők magyarországi, vagy az ország területéről kiinduló alkalmazásáról, a 
Magyar Honvédség békefenntartásban való részvételéről, külföldi hadműveleti 
területen végzett humanitárius tevékenységről, valamint a Magyar Honvédség 
külföldi, illetve a külföldi fegyveres erők magyarországi állomásozásáról, 

e) külső fegyveres támadás veszélye esetén, vagy szövetségi kötelezettség teljesítése 
érdekében meghatározott időre kihirdeti (meghosszabbítja) a megelőző védelmi 
helyzetet, és felhatalmazza a Kormányt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Amennyiben az Országgyűlés e fontos kérdések meghozatalában akadályozva van (pl. 
nem ülésezik, és összehívása elháríthatatlan akadályba ütközik), a köztársasági elnök 
jogosult a hadiállapot kinyilvánítására, a rendkívüli állapot kihirdetésére és a Honvédelmi 
Tanács létrehozására, továbbá a szükségállapot kihirdetésére. 
 
4.2.2. Az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága  
 
Az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága az ország védelmében 
betöltött szerepe miatt különleges alkotmányjogi helyet foglal el.  
 
Szükségállapot idején – az Országgyűlés akadályoztatása esetén: 

- folyamatosan ülésezik; 
- a köztársasági elnök által bevezetett rendkívüli intézkedések alkalmazását 

felfüggesztheti, hatályukat meghosszabbíthatja. 
 
Az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága folyamatosan figyelemmel 
kíséri a Honvédség feladatainak megvalósítását, felkészültsége és felszereltsége színvonalát, 
a rendelkezésre bocsátott anyagi erőforrások felhasználását. 
 
4.2.3. A köztársasági elnök 
 
A köztársasági elnök biztosítja a védelmi felkészítés és országmozgósítás időszakában a 
fegyveres erő, illetve a rendkívüli jogrend alkotmányos alkalmazását. Amennyiben az 
Országgyűlés akadályoztatva van, szükségállapotot hirdet ki. Erre olyan belső körülmények 
adnak alapot, amelyek az ország alkotmányos rendjét, illetve az állampolgárok élet- és 
vagyonbiztonságát veszélyeztetik. Szükségállapot kihirdetésekor – az Országgyűlés 
akadályoztatása esetén – a köztársasági elnök dönt a Magyar Honvédség alkalmazásáról.  
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A Magyar Honvédséget az alkotmányos rend megdöntésére, vagy a hatalom kizárólagos 
megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot 
tömeges mértékben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos 
erőszakos cselekmények esetén, az Alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően kihirdetett 
szükségállapot idején lehet felhasználni, akkor, ha a rendőrség és a nemzetbiztonsági 
szolgálatok alkalmazása nem elegendő. 
 
A szükségállapot idején a köztársasági elnök a rendkívüli intézkedéseket rendeleti úton 
vezeti be, amely rendkívüli intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés 
elnökét. A szükségállapot idején az Országgyűlés – akadályoztatása esetén az Országgyűlés 
honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága – folyamatosan ülésezik. Az Országgyűlés, 
illetőleg az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága a köztársasági elnök 
által bevezetett rendkívüli intézkedések alkalmazását felfüggesztheti. A rendeleti úton 
bevezetett rendkívüli intézkedések harminc napig maradnak hatályban, kivéve, ha 
hatályukat az Országgyűlés – akadályoztatása esetén az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel 
foglalkozó Bizottsága – meghosszabbítja. 
 
4.2.4. A Kormány 

 
Az ország alkotmányos berendezkedésének megfelelően az országvédelem központi 
kormányzati rendszerének meghatározó eleme.  

A Kormány az ország védelmi felkészültségének biztosítása céljából: 
a) dönt a nemzetközi szerződésen alapuló katonai kötelezettségek teljesítéséről, 

összehangolja azok kormányzati megvalósítását, 
b) gondoskodik a szövetségi kötelezettségből eredő védelmi tervezési feladatok 

elvégzéséről, 
c) meghatározza a nemzetgazdaság felkészítésével kapcsolatos követelményeket, az 

ország védelmi célú tartalékait, hadiipari kapacitását, valamint az infrastruktúra 
honvédelmi célú felkészítésének és fejlesztésének állami feladatait, dönt a gazdaság 
mozgósításáról, 

d) meghatározza a polgári védelmi felkészítés feladatait, 
e) dönt a Honvédség készenléte fokozásának elrendeléséről, 
f) meghatározza és összehangolja a honvédelemben közreműködő szervek honvédelmi 

feladatait, 
g) összehangolja a minisztériumok és országos hatáskörű szervek honvédelmi 

tevékenységét, 
h) gondoskodik a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működésének 

feltételeiről. 
 
A Honvédség működésének irányítása körében a Kormány meghatározza különösen: 

a) a Honvédség felső szintű irányításának és vezetésének rendjére vonatkozó 
szabályokat, 

b) a Honvédség területi elhelyezésének, felszerelésének, felkészítésének alapvető 
követelményeit, 

c) az ország területének hadműveleti előkészítésére vonatkozó feladatokat, továbbá 
megelőző védelmi helyzet kihirdetése esetén, illetve váratlan támadás elhárítására, 
az alkotmányos rend, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága, a közrend és a 
közbiztonság védelme érdekében a szükséges intézkedéseket. 
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A Kormány – az Alaptörvényben meghatározott esetek kivételével – dönt a Honvédség és a 
külföldi fegyveres erők határátlépéssel járó csapatmozgásainak engedélyezéséről. 

 
A Kormány tagjai 
 
A Kormányon belül a kormányzati feladatmegosztás szerint az egyes miniszterek 
irányítják a szakágazatba tartozó szervek védelemmel kapcsolatos felkészítését és a 
különleges jogrend időszakában jelentkező feladataik ellátását. 
 
A miniszter vagy a Kormány irányítása alá tartozó országos hatáskörű szerv vezetője a 
jogszabály rendelkezésének megfelelően irányítja az alárendelt vagy felügyelete alá tartozó 
szervek és a feladatkörébe tartozó szakágazatok honvédelemmel kapcsolatos tevékenységét. 
Ennek érdekében meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi feladatok 
végrehajtásának szakmai követelményeit, valamint az irányítása alá tartozó szervek és a 
helyi védelmi igazgatási szervek együttműködésének rendjét, a hatáskörébe tartozó 
költségvetés keretében elkülönítetten tervezi a honvédelmi feladatok végrehajtásának 
költségeit. 
 
Ez a hatalommegosztás követi a békeidőszaki struktúrát, de az Alaptörvényben nevesített 
rendkívüli helyzetekben a hatáskör-elosztási szabályok változnak. Erre példa a 
hadiállapot, vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye esetén, hogy a 
rendkívüli állapot kihirdetésekor a megalakuló Honvédelmi Tanács veszi át a központi 
irányítási jogköröket.  
 
4.2.5. A Honvédelmi Tanács 
 
A Honvédelmi Tanács a védelmi igazgatási rendszer legsajátságosabb, kivételes hatáskörrel 
felruházott szerve. A Honvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, tagjai az 
Országgyűlés elnöke, az országgyűlési képviselőcsoportok vezetői, a miniszterelnök, a 
miniszterek és – tanácskozási joggal – a Honvéd Vezérkar főnöke. 
 
A Honvédelmi Tanács gyakorolja 

a) az Országgyűlés által rá átruházott jogokat, 
b) a köztársasági elnök jogait, 
c) a Kormány jogait. 

 
Rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács dönt 

a) a Magyar Honvédség külföldi vagy magyarországi alkalmazásáról, 
békefenntartásban való részvételéről, külföldi hadműveleti területen végzett 
humanitárius tevékenységéről, valamint külföldi állomásozásáról, 

b) a külföldi fegyveres erők magyarországi vagy Magyarország területéről kiinduló 
alkalmazásáról, valamint magyarországi állomásozásáról, 

c) sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetéséről. 
 

A Honvédelmi Tanács rendeletet alkothat, amellyel – a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. 
évi CXIII. törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását 
felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli 
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intézkedéseket hozhat. A Honvédelmi Tanács rendelete a rendkívüli állapot megszűnésével 
hatályát veszti, kivéve, ha az Országgyűlés a rendelet hatályát meghosszabbítja. 
 
A Honvédelmi Tanács az Alaptörvényben meghatározott feladatain túl: 

a) meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit, 
b) a békeszerződés kivételével megköti a nemzetközi szerződéseket, 
c) gondoskodik a nemzetközi szerződésen alapuló szövetségi kötelezettségvállalásból 

eredő feladatok ellátásáról, 
d) feloszlatja az Alaptörvénnyel vagy a Honvédelmi Tanács rendeletével ellentétesen 

működő képviselő-testületet, 
e) meghatározza a közigazgatás területszervezésének rendkívüli rendszerét, 
f) közkegyelmet gyakorol. 

 
A Honvédelmi Tanács lényegében az Országgyűlés teljes alkotmányos jogkörével 
rendelkezik. A Honvédelmi Tanács irányítja a Magyar Honvédség és az ország fegyveres 
védelmében részt vevő szervek védelmi tevékenységét, a védelmi igazgatás működését, az 
ország erőforrásainak védelmi célú felhasználását és a védelem anyagi szükségleteinek 
kielégítését, a közrend, a közbiztonság és a belső rend védelmét, a lakosság támadófegyverek 
hatása elleni védelmét, valamint a következmények felszámolását. 
 
4.2.6. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság  
 
A Kormány katasztrófavédelemmel kapcsolatos döntéseinek előkészítéséért, a döntések 
összehangolásáért a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: 
KKB) felelős. A KKB elnöke a belügyminiszter; helyettese az elnök által kijelölt tag. 

Tagjai: 
- a honvédelmi miniszter, 
- a közigazgatási és igazságügyi miniszter, 
- a külügyminiszter, 
- a nemzetgazdasági miniszter, 
- a nemzeti erőforrás miniszter, 
- a nemzeti fejlesztési miniszter, 
- a vidékfejlesztési miniszter által kijelölt állami vezető. 

 
A KKB ülésein állandó jelleggel tanácskozási joggal részt vesz: 

- a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, 
- az országos rendőrfőkapitány, 
- a Honvéd Vezérkar főnöke, 
- a KKB Tudományos Tanácsának elnöke, 
- a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központjának (a továbbiakban: KKB 

NVK) vezetője, 
- a KKB adminisztratív feladatait ellátó szervezeti egység vezetője. 
 

A KKB ülésén a KKB elnökének döntése és meghívása alapján tanácskozási joggal 
vesz részt: 

- a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatója, 
- a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, 
- a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói, 
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- a KKB NVK-vezető szakmai helyettese, 
- a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke, 
- az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) főigazgatója, 
- az országos főállatorvos, 
- az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke, 
- az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, 
- az országos tisztifőorvos, 
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, 
- a Nemzeti Környezetügyi Intézet főigazgatója, 
- az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója, 
- az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 

főigazgatója, 
- azon megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke, akit a KKB napirendjén szereplő 

kérdés érint. 

A KKB szervei 
 
Tudományos munkaszerv 
 
A KKB a tevékenységének tudományos támogatása érdekében Tudományos Tanácsot 
(továbbiakban: KKB TT) működtet. A KKB TT tagjai a KKB elnöke által felkért 
személyek. A KKB TT a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezéssel 
kapcsolatban tudományos és tudományszervezési tevékenységet folytat. A nukleáris 
veszélyhelyzetek jelentőségére tekintettel a KKB TT nukleárisbaleset-elhárítási műszaki 
tudományos szekciót működtet. 
 
Operatív munkaszerv 
 
A KKB a katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok összehangolt 
végrehajtásának támogatása érdekében operatív munkaszervként KKB Nemzeti 
Veszélyhelyzet-kezelési Központot (továbbiakban: KKB NVK) működtet. A KKB NVK a 
katasztrófák elleni védekezésben részt vevő központi államigazgatási szervek állományából 
a KKB elnöke, illetve a KKB tagjai által kijelölt szakemberekkel, valamint meghívott 
szakértőkkel látja el feladatát. 
 
A KKB NVK a vezetőjéből, az általános munkacsoportból és szakmai feladatokat ellátó 
védekezési munkabizottságokból áll. A KKB NVK vezetőjének tevékenységét általános és 
szakmai helyettese támogatja.  
 
A KKB NVK vezetőjének általános helyettese a BM OKF állományából a BM OKF 
főigazgatója által kijelölt vezető beosztású személy, aki a helyettesítés során általános 
helyettesítési jogkörrel jár el. A KKB NVK vezetőjének szakmai helyettese minden 
esetben annak a központi államigazgatási szervnek az állományába tartozó, a szakmai 
feladatok ellátásáért felelős vezető beosztású személy, melynek az adott katasztrófatípus 
kezelése, elhárítása a jogszabályban meghatározott alapvető feladatait, felelősségi körét 
elsődlegesen érinti.  
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Ennek megfelelően a KKB NVK vezetőjének szakmai helyettese: 
a) az ár- és belvizek elleni védekezés irányítására, a vízügyi infrastruktúrát ért károk 

felszámolására a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, 
b) a rendkívüli időjárási helyzetben történő védekezés irányítására a közlekedésért, 
c) a veszélyhelyzeti szintet elérő környezetkárosodás felszámolásának irányítására a 

környezetvédelemért, 
d) a földtani veszélyforrások következményeinek felszámolására a településfejlesztésért 

és településrendezésért, 
e) a nukleárisbaleset-elhárításra a katasztrófák elleni védekezésért, 
f) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 3. § 28. pontja hatálya alá nem 
tartozó ipari létesítményekben veszélyes anyag tárolása és szállítása közben 
bekövetkező, veszélyhelyzeti szintet elérő esemény következményei felszámolásának 
irányítására az iparügyekért, 

g) a Kat. 3. § 28. pontja hatálya alá nem tartozó ipari üzemekkel kapcsolatos, 
szénhidrogén-kitermelés során bekövetkező, veszélyhelyzeti szintet elérő esemény 
következményei felszámolásának irányítására a bányászati ügyekért, 

h) a humán járványok megelőzésének és felszámolásának irányítására az 
egészségügyért, 

i) a veszélyhelyzeti szintű hőhullám időszakára az egészségügyért, 
j) az állati eredetű járványok, valamint az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos 

események megelőzésének és felszámolásának irányítására az élelmiszerlánc-
felügyeletért, 

k) a veszélyhelyzeti szintet elérő légi, közúti, vasúti, vízi közlekedési balesetek, 
valamint a katasztrófák kezelése és a nemzetközi segítségnyújtás során szükséges 
szárazföldi, vízi és légi szállítási feladatok, kapacitások biztosítására és a közlekedési 
infrastruktúrát ért károk felszámolására a közlekedésért, 

l) a kormányzati, közigazgatási és lakosságellátási informatikai rendszerek zavarai, 
leállása vagy összeomlása miatt bekövetkező események kezelésére, valamint 
következményei felszámolásának irányítására a közigazgatási informatika 
infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért, 

m) az elektronikus hírközlési infrastruktúrát ért károk felszámolására az elektronikus 
hírközlésért, valamint 

n) a külföldi állampolgárok tömeges méretű migrációja miatt bekövetkező események 
kezelésére az idegenrendészetért és menekültügyért felelős központi államigazgatási 
szervet képviselő KKB-tag által kijelölt személy, aki egyben ellátja a meghatározott 
védekezési munkabizottság vezetői feladatait. 

 
Az a központi államigazgatási szerv, melynek az adott katasztrófatípus kezelése, elhárítása a 
jogszabályban meghatározott alapvető feladatait, felelősségi körét elsődlegesen érinti, a 
székhelyén – a központi államigazgatási szerv állományából – a katasztrófa típusa szerinti 
védekezési munkabizottságot működtet. 

A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság összehívásának rendje szerint a 
KKB évente legalább két alkalommal ülésezik. A KKB ülését a KKB elnöke – a KKB 
adminisztratív feladatait ellátó szervezeti egység útján – hívja össze. Ez az adminisztratív 
szerv a KKB ügyviteli, titokvédelmi és az ülésekhez kapcsolódó koordinációs feladatait 
látja el. 
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Katasztrófaveszély idején és veszélyhelyzetben a KKB üléseit a KKB elnöke a kialakult 
helyzet által megkövetelt rendben hívja össze. A tevékenység súlypontját a Kormány 
rendkívüli intézkedéseinek előkészítése, a védekezési feladatok összehangolása, a 
nemzetközi együttműködési kötelezettségből adódó feladatok végrehajtása, valamint a 
lakosság gyors és hiteles tájékoztatásának megvalósítása képezi.  
 
A KKB és a KKB munkaszervek tagjai riasztásának megszervezését és elrendelése esetén 
azok riasztását a BM OKF végzi. A riasztás végrehajtása érdekében a KKB NVK tagjait 
delegáló központi államigazgatási szervek állandó kapcsolattartási pontot működtetnek.  
 
4.3. A védelmi igazgatás területi és helyi szintű szervei és feladatai 
 
A védelmi felkészítés és országmozgósítás rendszerében meghatározott védelmi feladatok 
tervezése, szervezése és megvalósítása az ország településein működő közigazgatási és 
gazdasági szervek útján, valamint az állampolgárok közreműködésével történik. Másként 
fogalmazva a védelmi igazgatás hatékony működésének kulcsai a települések. 
 
Az Alaptörvény, valamint a védelmi igazgatás új rendszerét és működését meghatározó 
sarkalatos törvények – köztük az új honvédelmi törvény és annak végrehajtási rendelete – 
jelentős változásokat hoztak a honvédelmi felkészítés és a védelmi igazgatás terén. 
 
 
A változások meghatározó eleme, hogy a közigazgatás korszerűsítése és a hatékonyabb 
állam kialakítása érdekében a megyei és a fővárosi védelmi bizottságok elnöki tisztségét 
és felelősségét a megyei közgyűlési elnökök, illetve a főpolgármester átadták a megyei, 
illetve a fővárosi kormányhivatal vezetőjének, a kormánymegbízottnak. A védelmi 
bizottságok tehát a Kormány irányítása alatt működő közigazgatási szervekként látják el a 
honvédelmi felkészítéssel kapcsolatos feladatokat.  
 
2013. január 01-jétől a védelmi igazgatás rendszere a járási rendszer kialakításával átalakult. 
A járásokban és a fővárosi kerületekben helyi védelmi bizottság működik. A helyi védelmi 
bizottságok illetékességi területe a járásokhoz, illetve a fővárosi kerületekhez igazodik. 
Immár a járások a helyi védelmi igazgatás központjai, a járási hivatalvezetők a helyi 
védelmi igazgatás irányítói.  
 
4.3.1. A megyei (fővárosi) védelmi bizottság 
 
A megyei védelmi bizottság a Kormány irányítása alatt működő közigazgatási szerv, amely 
az illetékességi területén ellátja a törvényben és kormányrendeletben számára megállapított, 
honvédelmi felkészítéssel és katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat. A Kormány a 
honvédelemért felelős miniszter útján irányítja a megyei védelmi bizottságok honvédelmi 
feladatainak végrehajtását. A honvédelmi feladatok végrehajtásakor a rendkívüli állapot, 
megelőző védelmi helyzet, szükségállapot és váratlan támadás idején bevezetett 
intézkedések végrehajtása során a megyei védelmi bizottság teljes jogkörét annak elnöke a 
Magyar Honvédség állományába tartozó elnökhelyettessel egyetértésben gyakorolja. 
 
A megyei védelmi bizottság elnöke a kormánymegbízott, elnökhelyettesei a honvédelmi 
feladatok tekintetében a Honvédség állományába tartozó tényleges állományú katona, a 
katasztrófák elleni védekezés tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 
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szervének vezetője.  
 
Tagjai: 

- a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosban a főpolgármester, 
- a megyei jogú város polgármestere, 
- a fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, 
- a katonai igazgatás területi szervének vezetője, képviselője, 
- a megyei, fővárosi rendőrfőkapitány, 
- az egészségügyi államigazgatási szerv képviselője, 
- a vízügyi igazgatási szerv képviselője, 
- a megyei védelmi bizottság titkára. 

 
4.3.2. A helyi védelmi bizottság 
 
A helyi védelmi bizottság testületi szerv. A helyi védelmi bizottság elnöke a fővárosi és 
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal vezetője, elnökhelyettesei a 
katasztrófák elleni védekezés tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 
szervének vezetője által kijelölt személy, a honvédelmi feladatok tekintetében a Honvédség 
állományából szükség esetén vezényelt tényleges állományú katona. Tagjai az elnökön és az 
elnökhelyettesen kívül: 

- a hivatásos katasztrófavédelmi szerv kivételével a rendvédelmi szerveknek a helyi 
védelmi bizottság illetékességi területe szerinti vezetője, 

- a központi államigazgatási szervek területi szervének vezetője, 
- a fővárosi és megyei kormányhivatal képviselője, 
- a különleges jogrend bevezetése esetén a katonai igazgatási szerv képviselője. 

 
A helyi védelmi bizottság a megyei védelmi bizottság irányítása alatt működő közigazgatási 
szerv, amely az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés 
helyi feladatainak végrehajtását. A helyi védelmi bizottság elnökét feladatai ellátásában a 
helyi védelmi bizottság titkára segíti, aki a járási hivatal hivatalvezető-helyettese.  
 
A helyi védelmi bizottság – a megyei, fővárosi védelmi bizottság iránymutatása alapján – 
egyedi határozatban meghatározza: 

a) a honvédelemben közreműködők kiértesítésének, riasztásának, készenléte 
fokozásának, valamint az információk továbbításának rendjét, 

b) a kötelezően létrehozandó munkacsoportok szervezetét és működését, a 
munkacsoport által kezelendő iratokat, 

c) a polgármesterek, közbiztonsági referensek, valamint a honvédelemben 
közreműködő helyi szervek vezetői tartózkodási helye bejelentésének és 
nyilvántartásának rendjét, 

d) a polgármesteri hivataloknál a 24 órás ügyeleti szolgálat ellátásának követelményeit, 
e) az igénybevételre kijelölt technikai eszközök és ingóságok mozgásának 

korlátozására, az ingatlanok és szolgáltatások átadásának előkészítésére vonatkozó 
követelményeket, 

f) a polgári veszélyhelyzeti tervezés helyi szintű feladatai koordinálásának szabályait.  
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4.3.3. A polgármester 
 
A polgármester a honvédelmi feladatok végrehajtása céljából összehangolja a 
honvédelemben közreműködő települési szervek tevékenységét, elrendeli a hatáskörébe 
utalt gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítését, részt vesz a honvédelmi 
körzet honvédelmi feladataihoz szükséges tájékoztatási rendszer működtetésében, irányítja a 
rendkívüli intézkedésekből eredő feladatok végrehajtását, mind béke, mind rendkívüli 
állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, valamint váratlan támadás idején, 
irányítja a hatáskörébe utalt polgári védelmi feladatok ellátását, közreműködik a 
gazdaságfelkészítés és mozgósítás helyi feladatainak szervezésében és ellátásában. 
 
A polgármester a védelmi igazgatási feladatait a járási hivatal közreműködésével látja el. A 
honvédelmi feladatok ellátása érdekében, a szükséges mértékben, munkaidő-korlátozás 
nélkül a járási hivatal minden kormánytisztviselője és munkavállalója rendkívüli 
túlmunkára kötelezhető.  
 
4.3.4. A közbiztonsági referens 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény és végrehajtásáról szóló 234/2011 (XI. 10.) Korm. rendelet bevezette 
a közbiztonsági referens intézményét. A közbiztonsági referens a megújult egységes 
katasztrófavédelem olyan új eleme, amely a helyi szintű katasztrófavédelmi feladatok 
ellátásában kap kiemelkedő szerepet.  
A katasztrófavédelmi szempontból I. és II. veszélyességi osztályba sorolt településen, a 
polgármester feladat-meghatározásának megfelelően vesz részt a katasztrófák elleni 
védekezési feladatainak tervezésében, szervezésében és végrehajtásában. 
 
4.3.5. A jegyző (főjegyző) 
 
2013. január 1-jével ismét létrejöttek a magyar közigazgatás egykor szerves egységét 
képező járások és járási hivatalok, amelyek elválaszthatatlan részei voltak a magyar 
közigazgatásnak. A járási hivatalok feladata a megyei szintnél alacsonyabb szintű 
államigazgatási feladatok ellátása, melyeknek nagy részét eddig a jegyzők látták el. Csak 
azok az ügyek maradnak a jegyzőknél, amelyekhez a helyi viszonyok ismerete 
elengedhetetlen, vagy amelyekben országosan nem egységes szabályozás és helyi 
mérlegelési lehetőség is van, ilyenek pl. a települési polgári védelmi, katasztrófa igazgatási 
feladatok. 
 
5. A honvédelmi, gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség 
 
5.1. A honvédelmi kötelezettség rendszere 
 
Minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére. A honvédelemre való felkészülésben 
és a honvédelmi feladatok végrehajtásában a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. 
törvényben meghatározott keretek között a törvény alapján létrehozott jogalanyok és 
minden Magyarországon tartózkodó ember a szolgáltatások, az állampolgárok pedig a 
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személyes szolgálat teljesítésével vesznek részt. 
 
Magyarország területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárokat 
személyes honvédelmi kötelezettségként: 

a) megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején hadkötelezettség, 
b) rendkívüli állapot idején honvédelmi munkakötelezettség, valamint 
c) polgári védelmi kötelezettség teljesítése terheli. 

 
A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében pedig mindenki gazdasági 
és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhető. 
 
5.1.1. Hadkötelezettség 
 
Az általános hadkötelezettség alapján rendkívüli állapot idején és az Országgyűlés külön 
döntése alapján megelőző védelmi helyzetben Magyarország területén lakóhellyel 
rendelkező minden nagykorú, magyar állampolgárságú férfi hadköteles. A hadkötelezettség a 
18. év betöltésekor kezdődik, és annak az évnek a december 31. napjáig áll fenn, amelyben a 
hadköteles a 40. évét betölti. A hadkötelezettség magában foglalja a tájékoztatási 
(adatszolgáltatási), a bejelentési, a megjelenési és a szolgálati kötelezettséget. 
 
5.1.2. A polgári védelmi kötelezettség 
 
Magyarország területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárokat polgári 
védelmi kötelezettség terheli. Ez a kötelezettség 18 éves korától a mindenkori öregségi 
nyugdíjkorhatár eléréséig terjed ki. A polgári védelmi kötelezettség célja fegyveres 
összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek 
biztosítása, egyben személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges 
anyagi javak védelme érdekében. 
 
5.1.3. A honvédelmi munkakötelezettség 
 
Az Alaptörvénynek megfelelően kihirdetett rendkívüli állapot esetén honvédelmi 
munkakötelezettség rendelhető el. A honvédelmi munkakötelezettség alapján Magyarország 
területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok – a férfiak 18–65, a nők 18–55 éves 
korukig – tartósan vagy időlegesen, képességeiknek és egészségi állapotuknak megfelelő 
fizikai vagy szellemi munka teljesítésére kötelezhetők. A kötelezett a munkakötelezettségét 
a számára kijelölt munkahelyen teljesíti.  
 
A honvédelmi munkakötelezettség nem terjed ki a Honvédség és a rendvédelmi 
szervek tényleges állományú tagjaira, kormánytisztviselőire köztisztviselőire és 
közalkalmazottaira. 
 
5.2. Gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség 
 
A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség kiterjed: 

a) meghatározott gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére, vagy a szolgáltatás 
igénybevételének tűrésére, 

b) valamely tevékenységtől való tartózkodásra, 
c) a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előkészületi tevékenységre, 
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d) az igénybevétel tervezéséhez szükséges adatok közlésére. 
 
Ha a honvédelem érdeke más módon nem vagy nem megfelelő időben, illetve csak 
aránytalanul nagy ráfordítással elégíthető ki, szolgáltatás igénybevételével kell biztosítani: 

a) a Honvédség és a rendvédelmi szervek működéséhez szükséges anyagi javakat és 
szolgáltatásokat, 

b) az ország kormányzati és közigazgatási rendszerének zavartalan működését, 
c) a nemzetgazdaság működőképességét, szükség esetén a működőképesség 

helyreállítását, 
d) a fegyveres összeütközések időszakának polgári védelmi feladatai ellátását, 
e) az időszakos egészségügyi feladatok ellátását, 
f) a szövetségi kötelezettség alapján feladatot végrehajtó szövetséges fegyveres erők 

ellátását. 
 
 6. A rendvédelmi szervek készenlétbe helyezésének elvei 
 
A Rendőrség erői és eszközei riasztásával, valamint a készenlét fokozásával kapcsolatos 
feladatokról a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek készenlétbe 
helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülés szabályairól, valamint 
személyi állományának értesítéséről szóló 26/2012. (VI. 15.) BM utasítás, illetőleg az 
általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a 
különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi 
állományának értesítéséről szóló 30/2013. (VII. 5) ORFK utasítás rendelkezik.  
 
A Rendőrség készenlétbe helyezése − a különleges jogrend időszakára meghatározott 
feladatok végrehajtására történő felkészülés érdekében − a veszélyeztetettség szintjének 
értékelése alapján és azzal arányosan történik. A készenlétbe helyezés feltételeit a 
Rendőrség már a békeidőszaki tevékenysége során megteremti. A különleges jogrend 
időszakára meghatározott feladatokat a békeidőszaki rendeltetésének, szervezeti 
felépítésének és rendszeresített létszámának megfelelően hajtja végre. A Rendőrség 
készenlétének fokozása a fokozatok sorrendjében vagy azok közül az egyes fokozatok 
elhagyásával történhet. Amennyiben valamelyik fokozatot nem előzte meg egy vagy több 
közbeeső fokozat, úgy a közbeeső fokozatra előírt szabályokat is végre kell hajtani.  
 
6.1 A készenléti fokozatok és feladatok rendszere  
 
Készenléti fokozatok: 

a) békeidőszak;  
b) megelőző készenlét (MKT); 
c) fokozott készenlét (FKT); 
d) teljes készenlét (TKT). 

 
Készenlét: a rendvédelmi szerv – minőségi és mennyiségi jellemzők alapján meghatározott 
– olyan állapota, mely biztosítja békeállapotban, valamint a különleges jogrend időszakában 
jelentkező feladatok szervezett megkezdését, majd a személyi és anyagi-technikai feltételek 
megteremtése után a folyamatos végrehajtást. 
 
Készenlét fokozása: olyan rendszabályok bevezetését, végrehajtását jelenti, melyek 
eredményeként a rendvédelmi szerv felkészültsége egyre jobban megközelíti, illetve eléri az 
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általánostól eltérő, a különleges jogrend időszakában jelentkező feladatok végrehajtásához 
szükséges szintet.  
 
A készenlét fokozása történhet rendszabályok bevezetésével, és/vagy készenléti fokozat 
elrendelésével, a fokozatok sorrendjében, vagy az egyes fokozatok elhagyásával. 
Amennyiben valamelyik fokozatot nem előzte meg egy vagy több közbeeső fokozat, úgy a 
közbeeső fokozat rendszabályait is végre kell hajtani. A rendőri szervek készenlétének 
fokozása a különleges jogrend kihirdetése nélkül megelőző intézkedésként is elrendelhető. 
 
6.1.1. Békeidőszak 
 
A rendőri szervek normál működési rendje, amikor felkészülnek a készenlét fokozására 
előírt feladatok végrehajtására, melynek célja megteremteni a rendőri szervek vezetésének 
és irányításának folyamatos biztosítását, valamint azokat a feltételeket, amelyek alapján 
képessé válnak az állam- és a közbiztonság, a közrend, a lakosság életének és anyagi 
javainak fokozott védelmére, a készenlét fokozásával összefüggő feladatok végrehajtására.  
 
A békeidőszak során végrehajtandó feladatok: 

a) a honvédelmi feladatokban történő részvételt biztosító tervek, rendszabályok 
kidolgozása; 

b) a NATO válságreagálási rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedésekben 
foglalt rendészeti feladatok meghatározása és folyamatos pontosítása; 

c) a vezető szervek (Országos Törzs, megyei törzsek) honvédelmi feladatainak 
kidolgozása; 

d) honvédelmi felkészítés végrehajtása a résztvevő erők részére; 
e) a résztvevő erők gyakoroltatása; 
f) a honvédelmi feladatokra kijelölt erők, valamint technikai eszközök folyamatos 

meglétének és alkalmazhatóságának biztosítása; 
g) a Rendőrség riasztási, aktivizálási és működési feltételeinek biztosítása. 

 
6.1.2. Megelőző készenlét 
 
A rendőri szervek olyan állapota, amikor a békeidőszaki tevékenységük ellátása mellett 
külön szabályok kerülnek bevezetésre a készenlét fokozása érdekében, melynek célja az élet 
és az anyagi javak fokozottabb védelme, a közbiztonság fenntartása, valamint azon 
feltételek megteremtése, amelyek szükségesek a fokozott vagy a teljes készenlét eléréséhez. 
 
A megelőző készenlét során végrehajtandó feladatok: 

a) a feladat végrehajtásában érintett rendőri szervek személyi állományának értesítése, 
berendelése; 

b) a vezető szervek (Országos Törzs, megyei törzsek) megalakítása, működtetése; 
c) a honvédelmi feladatok végrehajtásába bevonásra tervezett rendőri erők-eszközök 

kijelölése; 
d) a készenlét fokozására kidolgozott tervek aktivizálása a várható feladat tisztázása; 
e) felkészülés a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti 

intézkedésekben foglalt várható rendészeti feladatok végrehajtására; 
f) a határterületen korlátozó intézkedések bevezetése és fenntartása, megerősített 

határrendészeti szolgálati módra történő áttérés;  
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g) a személyi állomány eligazítása, a honvédelmi feladathoz illeszkedő feladatorientált 
felkészítések (lövészet, bőr- és légzésvédelmi eszközök ellenőrzések) végrehajtása; 

h) a csapaterőbe szervezett alegységek készenlétben tartása, alkalmazásuk logisztikai 
biztosításának megszervezése;  

i) a védelmi bizottságokba és a Magyar Honvédség különböző szintű (stratégiai, 
hadműveleti és harcászati) törzseihez és vezetési elemeihez összekötők kijelölése, 
helyszínre küldése; 

j) az együttműködés megszervezése az érintett katonai és rendőri szervezetek között; 
k) az együttműködő szervek között a híradás megszervezése, híradó eszközök 

összehangolása, informatikai rendszerek alkalmazásának előkészítése; 
l) a kijelölt, honvédelmi érdekből fokozott védelmet igénylő objektumok őrzésére 

vonatkozó tervek pontosítása; 
m) a központi és helyi raktárakban tárolt felszerelések és anyagi készletek lépcsőzése, a 

személyi állomány részére történő kiadása; 
n) felkészülés hírforgalmi korlátozó rendszabályok bevezetésére, intézkedés a híradás 

folyamatos biztosítására;  
o) a rendőri alapellátást végző orvosi rendelőkben állandó elsősegélynyújtó ügyelet 

működtetése; 
p) a nemzetgazdaságból igényelt és lebiztosított technikai eszközök soron kívüli 

ellenőrzésének végrehajtása az illetékes Katonai Igazgatási Központtal 
együttműködésben;  

q) a polgári jogi szerződésekkel lekötött szolgáltatások, objektumok és technikai 
eszközök soron kívüli ellenőrzése; 

r) a készenlét jelentése. 
 
6.1.3. Fokozott készenlét 
 
A rendőri szervek olyan állapota, amikor a békeidőszaki tevékenység ellátása mellett 
végrehajtják a megelőző készenléti fokozathoz rendelt feladataikat, és felkészülnek a teljes 
készenléti fokozatra előírt rendszabályok bevezetésére. 
 
A fokozott készenlét során végrehajtandó feladatok: 

a) az államhatár megerősített szolgálati módban történő őrzésének fenntartása 
érdekében erők és eszközök átcsoportosítása a veszélyeztetett határszakaszra;  

b) a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedések 
elrendelt rendészeti feladatainak végrehajtása; 

c) a vezető szervek (Országos Törzs, megyei törzsek) folyamatos működtetése; 
d) a teljes hivatásos állomány részére kiosztásra kerül a személyi felszerelés, gyakorló 

(bevetési) ruházatban látja el feladatát, védőeszközeit állandó készenlétben tartja; 
e) a védelmi bizottságokba, a Magyar Honvédség különböző szintű (stratégiai, 

hadműveleti és harcászati) törzseihez, vezetési elemeibe összekötők folyamatos 
biztosítása; 

f) a Magyar Honvédség és a Eendőrség együttműködő szervei közötti folyamatos 
híradó és informatikai összeköttetés biztosítása; 

g) a rendőri szervek tartalék vezetési pontjainak működéshez történő előkészítése; 
h) a honvédelmi érdekből fokozott védelmet igénylő objektumok rendőri erővel történő 

őrzés-védelmének megszervezése; 
i) a nemzetgazdaságból igényelt és lebiztosított technikai eszközök átvétele az illetékes 

Katonai Igazgatási Központtal együttműködésben;  



 90 

j) a polgári jogi szerződésekkel lekötött szolgáltatások, objektumok és technikai 
eszközök átvétele; 

k) állandó jelleggel orvosi ügyelet működtetése a megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányságok objektumaiban; 

l) a készenlét jelentése. 
 
6.1.4. A teljes készenlét  
 
A rendőri szervek készenlétének legmagasabb fokozata, mely során biztosítják az állam, a 
lakosság életének és anyagi javainak komplex védelmét, valamint a közbiztonság 
fenntartását, illetve befejezik mindazon feltételek megteremtését, amelyek biztosítják a 
különleges jogrend időszakában jelentkező rendkívüli feladatok azonnali megkezdését. 
 
A teljes készenlét során végrehajtandó feladatok: 

a) a teljes személyi állomány értesítése, készenlétbe helyezése és együtt tartása; 
b) a tartalék vezetési pontokon az élet- és munkafeltételeket biztosító működőképesség 

feltételeinek biztosítása; 
c) a nemzetgazdaságból igényelt és lebiztosított technikai eszközök átvétele az illetékes 

Katonai Igazgatási Központtal együttműködésben;  
d) a polgári jogi szerződésekkel lekötött szolgáltatások, objektumok és technikai 

eszközök átvétele; 
e) állandó jelleggel orvosi ügyelet működtetése a megyei (fővárosi) rendőr-

főkapitányságok objektumaiban; 
f) a készenlét jelentése. 

 
6.1.5. A készenléti fokozatok elérésének normaideje 
 

Készenléti fokozatok 
megnevezése 
 
Rendelkezésre 
álló idő (nap) 

Megelőző 
készenlét 
MKT 

Fokozott készenlét 
FKT 

Teljes készenlét 
TKT 

Békeidőszakból 
történő elrendelés 
esetén: 

4 nap 5 nap 8 nap 

Megelőző 
készenlétből történő 
elrendelés esetén: 

- 1 nap 4 nap 

Fokozott készenlétből 
történő elrendelés 
esetén: 

- - 3 nap 

 
6.1.6. A riasztás, készenlétbe helyezés végrehajtása 
 
A rendvédelmi szervek készenlétbe helyezésének elrendelésére a rendvédelmi szerv 
irányításáért felelős miniszter jogosult. A rendvédelmi szervek vonatkozásában a magasabb 
készenlétbe helyezés elrendelésére a belügyminiszter, a Belügyminisztérium közigazgatási 
államtitkára; a Rendőrség vonatkozásában az országos rendőrfőkapitány, az Országos 
Rendőr-főkapitányság bűnügyi főigazgatója, rendészeti főigazgatója és gazdasági 
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főigazgatója, az irányítása alatt álló szervezeti egységek, elemek vonatkozásában a területi 
rendőri szerv vezetője jogosult. 
 
A rendvédelmi szerv magasabb készenlétbe helyezésének végrehajtása értesítés (riasztás) 
elrendelésével történik. Az értesítés lehet részleges, ha a rendőri szerv bevonulásra 
kötelezett személyi állományának meghatározott részét érinti. Teljes, ha a rendőri szerv 
bevonulásra kötelezett személyi állományának egészére kiterjed. A rendvédelmi szervek 
vezetői az irányításuk alá tartozó szervek állománya készenlétbe helyezését és az értesítési 
feladatok végrehajtási készségét kötelesek ellenőrizni, illetve gyakoroltatni.  

7. Veszélyhelyzetet előidéző események, valamint a terrorcselekmények és a 
létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme során végrehajtandó főbb 
rendészeti feladatok 
 
7.1. A terrorcselekmények megelőzésével, a terrorizmus elleni fellépéssel kapcsolatos 
feladatok 
 
Az elmúlt évtizedben több olyan terrorcselekmény is bekövetkezett a világ számos 
nagyvárosában (New York, Madrid, London), amelyek alapvetően megváltoztatták a 
terrorizmus megítélését. A nemzetközi terrorizmus globális terrorizmussá nőtte ki magát, 
amely átszövi az egész világot. A nemzetközi válsághelyzetek kezelésében a különböző 
országok eltérő szerepvállalással vesznek részt, így terrorfenyegetettségük is ennek 
megfelelően különbözőképpen alakul.  
Egyetlen állam sem érezheti magát biztonságban, köztük Magyarország sem. Fel kell 
készülni, hogy bármikor a terrorizmus célpontjává válhatunk. A modern terrorista 
szervezetek, csoportok – a szervezett bűnözői csoportokhoz hasonlóan – illegális kábítószer-
kereskedelemmel, kábítószer-csempészéssel, fegyvercsempészéssel és egyéb hasonlóan 
súlyos bűncselekményekkel szerzett jövedelemből tartják fenn magukat, illetve követnek el 
terrorcselekményeket. Ezen szervezetek a kábítószer-, fegyver-, és embercsempészésre 
használt útvonalakat és módszereket használva szerzik be a szükséges eszközöket, rejtik el 
az elkövetőket az elkövetés előtt, illetve bújtatják a körözött személyeket. Jellemzően saját 
laborban készített robbanóanyagokat, illetve néha könnyen megszerezhető polgári célú vagy 
katonai robbanóanyagokat használnak. 
 
Magyarországot külföldi terrorszervezet közvetlenül nem fenyegeti, azonban hazánkban 
működő érdekeltségek, illetve külképviseleti objektumok potenciális célpontjai lehetnek 
bizonyos szélsőséges csoportoknak. A jelenleg rendelkezésre álló adatok, illetve 
információk birtokában kijelenthető, hogy Magyarországon hazai székhelyű terrorszervezet 
nem működik. Érzékelhető ugyanakkor, hogy a 2012. évben Etiópiában magyar 
állampolgárok ellen szélsőséges csoportok által elkövetett fegyveres támadást – melynek 
következtében ketten meghaltak, többen megsérültek –, valamint Szíriában magyar 
állampolgárok ellen elkövetett emberrablást követően, illetve NATO tagságunkból fakadó 
külföldi szerepvállalásunkkal összefüggésben országunk terrorfenyegetettsége is 
növekedett. 
 
Az Rtv. által meghatározott terrorizmust elhárító szerv feladatait a Terrorelhárítási Központ 
(a továbbiakban: TEK) látja el.  Feladatait a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és 
feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 
tartalmazza.  
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A TEK az Rtv. 7/E. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint (2)–(4) bekezdésében 
meghatározott feladatok ellátása érdekében:  

a) elemzi és értékeli Magyarország terrorfenyegetettségének helyzetét, 
b) szervezi és koordinálja a terrorcselekmények megelőzését és elhárítását végző 

szervek – kivéve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok és az Információs Hivatal – 
tevékenységét, ellátja a Terrorellenes Koordinációs Bizottság működésével 
kapcsolatos előkészítő, végrehajtó és adminisztrációs feladatokat, 

c) részt vesz a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmére vonatkozó nemzeti 
program kidolgozásában, a veszélyeztetettség értékelésében és biztonsági intézkedési 
tervek kidolgozásában, továbbá külön szerződés alapján ellátja a 
terrorveszélyeztetettség szempontjából jelentős létfontosságú rendszerek és 
létesítmények védelmét, 

d) végzi a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 
kormányrendeletben meghatározottak szerint a köztársasági elnök és a 
miniszterelnök védelmét, valamint a rendészetért felelős miniszter által ideiglenesen, 
eseti jelleggel a hatáskörébe utalt egyéb személyvédelmi feladatokat, ennek 
keretében 

e) személy-, valamint létesítményvédelmi feladatainak ellátása során irányítja a 
feladatok előkészítését és végrehajtását, valamint az általános rendőrségi feladatokat 
ellátó szerv tűzszerész szolgálati ágának szakegységeivel együttműködve végzi a 
személy- és létesítményvédelmi feladatkörében felmerülő tűzszerészeti feladatokat, a 
robbantással fenyegetett helyszínek átvizsgálását, 

f) végzi a Magyarország érdekei szempontjából jelentős – köztársasági elnök és a 
miniszterelnök részvételével megtartott, valamint a rendészetért felelős miniszter 
által ideiglenesen hatáskörébe utalt egyéb személyvédelmi feladatokkal összefüggő – 
rendezvények biztosításához kapcsolódó feladatok előkészítését és végrehajtását, 

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

h) nemzeti kapcsolattartó szervként – a Készenléti Rendőrséget érintő feladat esetén a 
Készenléti Rendőrség bevonásával – ellátja a közéleti személyiségek védelmére 
szolgáló Európai Hálózat tevékenységével kapcsolatos feladatokat, 

i) személyvédelmi feladatai körében együttműködik az általános rendőrségi feladatokat 
ellátó szerv személyvédelmi feladatokat ellátó szerveivel, ennek végrehajtása során 
szakmailag koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatok előkészítését és végrehajtását, 

j) felkérésre végrehajthatja a kiadatási és átadási letartóztatásban lévő személyek 
államhatárig vagy külföldről Magyarországra történő kísérésével, valamint az elítélt 
személyek Magyarországon keresztül történő szállításával kapcsolatos rendvédelmi 
feladatokat, 

k) törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, nemzetközi szerződés vagy 
viszonosság alapján együttműködik külföldi, terrorizmust elhárító szervvel, külföldi 
és nemzetközi rendvédelmi szervvel, 

l) a nemzetközi kötelezettségek végrehajtása érdekében együttműködik a 
Külügyminisztériummal, ennek keretében koordinálja az e kötelezettségvállalásokból 
eredő gyakorlati feladatok teljesítését, különösen a magyarországi helyszínű elfogó 
gyakorlatok megszervezését, 

m) a feladatkörében eljárva közreműködik az Európai Unió különleges intervenciós 
egységével való együttműködés keretében a bűnüldöző szervek nemzetközi 
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együttműködéséről szóló törvényben, valamint az Európai Unió tagállamaival 
folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvényben meghatározott segítségnyújtás 
végrehajtásában, 

n) ellátja a kormányügyeleti rendszer működési rendjéből fakadó feladatokat, valamint a 
Belügyminisztérium ügyeleti tevékenységét, 

o) ellátja – indokolt esetben az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tűzszerész 
szolgálati ágának szakegységeivel együttműködve – a felderítési és felszámolási 
feladatkörében felmerülő tűzszerészeti tevékenységet, ennek keretében végzi 
különösen: 
- a fegyver- és robbanóanyagok felkutatásával összefüggő feladatok tűzszerészeti 

biztosítását, 
- az objektumok, járművek és a robbantással fenyegetett műveleti helyszínek 

átvizsgálását, tűzszerész szakmai biztosítását, 
- az intézkedések megtételét akadályozó tárgyak eltávolítását, a behatolási pontok, 

robbanó- vagy pirotechnikai eszközzel történő nyitását, valamint 
- az előtalált robbanásveszélyes, robbantásos cselekmények végrehajtására utaló, 

valamint gyanús tárgyak vizsgálatát, hatástalanítását, továbbá – indokolt esetben – 
elszállítását és megsemmisítését. 

 
Magyarország területén a terrorcselekmények megelőzését, a terrorizmus elleni fellépés 
általános feladatainak egységes végrehajtását a 9/2007. (IK.8) IRM-ÖTM együttes utasítás 
szabályozza.  
 
A terrorfenyegetettség jellemzőihez igazodóan „A”, „B”, „C”, „D” készenléti fokozat 
elrendelésre kerülhet sor. Az egyes fokozatokat a tényleges veszélyeztetettség mértékének 
megfelelően kell meghatározni, és bármely fokozat bevezetésekor az alacsonyabb fokozat 
rendszabályait is szükség szerint végre kell hajtani. A rendészetért felelős miniszter jogosult 
a különböző fokozatok elrendelésére, azok módosítására, illetve megszüntetésére. A 
fokozat elrendelésére az ország egész területére vonatkozóan, vagy meghatározott 
illetékességi terület megjelölésével történik.  
 
„A” fokozat rendelhető el, ha az Európai Unió, illetve a NATO bármely tagállamában vagy 
a szomszédos országok valamelyikében terrorcselekmény elkövetésének veszélye áll fent.  
„B” fokozat rendelhető el, ha az Európai Unió, illetve a NATO bármely tagállamában vagy 
a szomszédos országok valamelyikében terrorcselekményt követtek el, és annak 
Magyarországra gyakorolt hatása kiszámíthatatlan, de magasabb fokozat bevezetése nem 
indokolt.  
„C” fokozat rendelhető el, ha az ellenőrzött vagy részben ellenőrzött információk a 
fenyegetettség szintjének növekedésére, illetve Magyarország konkrét veszélyeztetettségére 
utalnak. 
„D” fokozat rendelhető el, ha a Magyarországot fenyegető terrorcselekmény közvetlen 
bekövetkezésére utaló, konkrét információk állnak rendelkezésre, vagy az ország területén 
olyan súlyos következményekkel járó esemény, bűncselekmény történik, amelynél 
felmerülhet a nemzetközi terrorizmussal való összefüggés.  
 
A „B”, a „C” és a „D” fokozat elrendelésével egyidejűleg aktivizálásra kerül a Nemzeti 
Helyzetértékelő Központ (a továbbiakban: NHK), továbbá megalakul az NHK bázisán a 
válságkezelő csoport. A válságkezelő csoport kormányzati döntés-előkészítő és a 
végrehajtást segítő szerv. Az NHK folyamatos kapcsolatot tart a feladat-végrehajtásban 
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részt vevő önálló szervek ügyeleteivel, irányító szerveivel, továbbá a rendelkezésre álló 
adatok, információk és a válságkezelő csoporttól kapott utasítások alapján összehangolja 
azok tevékenységét. 
 
A Rendőrség feladatait az elrendelt terrorveszélyeztetettségi készenléti fokozat alapján 
hajtja végre. Az elrendelt fokozat alapvetően meghatározza a bevezetendő intézkedéseket, 
amelyek egyre fokozódó ellenőrzést, szigorúbb rendszabályokat, a biztonsági intézkedések 
növelését, demonstratív és operatív rendőri jelenlétet, szorosabbá váló együttműködést és 
egyre jelentősebb igénybevételt jelentenek mind a személyi állomány, mind pedig a 
technikai eszközök vonatkozásában. 
 
A Rendőrség a feladatainak teljesítése során együttműködik a Terrorelhárítási Központtal, a 
Magyar Honvédséggel, a rendvédelmi szervekkel, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, más 
állami szervekkel, a helyi önkormányzatokkal, igénybe veszi az állampolgárok és 
közösségeik, valamint a gazdálkodó szervezetek segítségét. 
 
7.2. Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelméről 
 
A XXI. század új típusú kihívásainak rendszerében a 2001. szeptember 11-i támadások 
következményeképpen Európában is erőteljesebben megjelent a létfontosságú rendszerek és 
létesítmények védelmének kérdésköre. Annak ellenére, hogy a világ több államában már 
hosszú évek óta a védelmi felkészülés egyik alapeleme a létfontosságú infrastruktúrák 
megóvása, mégis a terrortámadások bekövetkezése vezetett oda, hogy egységesen 
felismerjük: a terrorszervezetek fő célja ma már nem feltétlenül a sok áldozatot követelő 
támadások végrehajtása, hanem a mindennapi élet zavartalanságát biztosító infrastruktúrák, 
vagy azok bizonyos elemeinek támadása lehet.  
 
A Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. (VI. 30.) Korm. 
határozat megteremtette a különböző ágazati feladat- és hatáskörbe tartozó létfontosságú 
rendszerelemekre vonatkozó védelmi tevékenységek közös keretrendszerbe foglalását, 
ágazati összehangolását. A Korm. határozat 1. mellékletét képezi a létfontosságú 
rendszerelemek védelmére vonatkozó nemzeti programról szóló „Zöld Könyv”, melynek 
célja, hogy a hazai infrastruktúra létfontosságú elemeinek védelméhez kapcsolódó további 
konzultációk alapjául szolgáljon, és hogy biztosítsa a nemzeti létfontosságú rendszerelemek 
védelméről szóló nemzeti program megvalósítását.  
 
A Zöld Könyv megjelenése után nem sokkal hatályba lépett az Európai Unió Tanácsának 
2008/114/EK irányelve az európai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról 
és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről. Az EU többi 
tagállamához hasonlóan Magyarországon is ez az irányelv határozta meg a létfontosságú 
rendszerelemek védelméről való közgondolkodást. 
 
Az irányelvnek való megfelelés érdekében született az európai létfontosságú rendszerek és 
létesítmények azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének 
értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK irányelvnek való megfelelés 
érdekében végrehajtandó kormányzati feladatokról szóló 1249/2010. (XI. 19.) Korm. 
határozat.  
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A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításával, kijelölésével és védelmével 
kapcsolatos egyes kérdések szabályozása alapvető jogokat és kötelezettséget érint, ezért 
kiadásra került a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény (Lrtv.). 
 
A különböző ágazati szektorokban alkalmazandó általános végrehajtási rendelkezések 
szabályozása kormányrendeleti szinten történt meg a létfontosságú rendszerek és 
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelettel (Lrtv. vhr.). 

 
Az Lrtv. szabályozza a nemzeti létfontosságú rendszerelemek üzemeltető általi 
azonosítását, az ágazati javaslattevő hatóságnak az azonosítási jelentéssel kapcsolatos 
hatásköreit. Az európai létfontosságú rendszerelem azonosítása tekintetében külön eljárási 
szabályokat nem állapít meg, az azonosítás gyakorlatilag azáltal valósul meg, hogy a 
nemzeti létfontosságú rendszerelemként azonosított rendszerelem tekintetében az 
üzemeltető az azonosítási jelentésben, vagy önállóan előterjesztett kérelemben javasolja az 
európai létfontosságú rendszerelemként történő kijelölést, és ezt a javaslattevő hatóság is 
kéri.  
 
Az Lrtv. vhr. tartalmazza a nemzeti és európai létfontosságú rendszerelemmé történő 
kijelölés, valamint a kijelölés visszavonásának szabályait is. 
 
Az Lrtv. létrehozza a biztonsági összekötő személyének intézményét, a képesítési 
követelmények tekintetében a műszaki, a védelmi igazgatási, a katasztrófavédelmi és a 
rendészeti ismeretek részesülnek előnyben.  
 
Meghatározásra kerültek az üzemeltetői biztonsági terv követelményei, az ellenőrzés 
egyes szabályai, a rendkívüli esemény során követendő általános eljárási szabályok, 
valamint az üzemeltetővel szemben kiszabható közigazgatási bírság összege, mely százezer 
forinttól hárommillió forintig terjedhet.  
 
Az európai és nemzeti létfontosságú rendszerelemekre vonatkozó adatkezeléssel 
kapcsolatos nyilvántartás vezetését a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, a 
BM OKF végzi.  
 
A nemzeti létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos 
hálózatbiztonsági tevékenység ellátása érdekében a BM OKF eseménykezelő központot 
működtet Létfontosságú Rendszerek és Létesítmények Eseménykezelő Központja 
elnevezéssel, melynek felügyeletét a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter látja 
el, tevékenységét a kormányzati eseménykezelő központ alárendeltségében végzi.  
 
Az Lrtv. vhr. alapján az azonosítási jelentést első alkalommal a hatálybalépését követő 180 
napon belül kell az üzemeltetőnek benyújtania.  
 
7.3. A rendőri állomány (parancsnokok és beosztottak) főbb feladatai 
 
A veszélyhelyzet az Alaptörvény 53. Cikkében meghatározott olyan helyzet, amelyet 
különösen a következő események válthatnak ki: 

a) elemi csapások, természeti eredetű veszélyek, így különösen: 
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- árvíz elleni védekezés során, ha az előrejelzések szerint az áradó víz az addig 
észlelt legmagasabb vízállást megközelíti és további jelentős áradás várható, vagy 
elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett, vagy töltésszakadás veszélye fenyeget, 

- belvíz elleni védekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő 
közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet, és a veszélyeztetés olyan mértékű, 
hogy a kár megelőzése, az újabb elöntések elhárítása meghaladja az erre rendelt 
szervezetek védekezési lehetőségeit, 

- több napon keresztül tartó kiterjedő, folyamatos, intenzív, megmaradó hóesés vagy 
hófúvás, 

- más szélsőséges időjárás következtében az emberek életét, anyagi javait a lakosság 
alapvető ellátását veszélyeztető helyzet következik be, 

- földtani veszélyforrások kialakulása; 
b) ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek, így különösen: 

- a veszélyes anyagokkal és hulladékokkal történő tevékenység során a szabadba 
kerülő anyag az emberi életet, egészséget, továbbá a környezetet tömeges 
méretekben és súlyosan veszélyezteti, 

- nem tervezett radioaktív kiszóródás és egyéb sugárterhelés, amely a biztonságot 
kedvezőtlenül befolyásolja, és a lakosság nem tervezett sugárterhelését idézi elő; 

c) egyéb eredetű veszélyek, így különösen: 
- tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vagy járványveszély, valamint 

állatjárvány, 
- ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni és felszín alatti vizek haváriaszerű 

szennyezése, 
- bármely okból létrejövő olyan mértékű légszennyezettség, ami a külön 

jogszabályban meghatározott riasztási küszöbértéket meghaladja; 
d) a létfontosságú rendszerek és létesítmények olyan mértékű működési zavara, 

melynek következtében a lakosság alapvető ellátása több napon keresztül vagy több 
megyét érintően akadályozott. 

 
A fenti események bekövetkezése esetén – akár kihirdetésre kerül a veszélyhelyzet, akár 
nem – a rendvédelmi szervekre a védekezés során jelentős feladat hárul. 

A Rendőrség a kijelölt erőivel részt vesz: 
a) az ár- és belvíz elleni védekezésben, 
b) a járványügyi és a környezetvédelmi rendszabályok bevezetésének érvényesítésében, 
c) a nemzetközi és hazai katasztrófavédelmi gyakorlatokon, valamint a 

veszélyhelyzetek felszámolásában részt vevő szervezetek tevékenységének 
biztosításában, 

d) a kijelölt objektumok őrzés-védelmében, ellenőrző-átengedő pontok telepítésében, 
működtetésében a kulturális örökség védett elemei védelmében, 

e) a lakosság védelmi célú építményei veszélyhelyzet idejére szóló előkészítésének, 
készenlétbe-helyezésének biztosításában,  

f) az áldozatok felkutatásában és azonosításában, 
g) a kitelepített és a befogadott lakosság regisztrációjában, 
h) a lakosság életét és anyagi javait tömeges méretekben veszélyeztető természeti 

csapások, ipari balesetek következményeinek felszámolásában részt vevő erők 
feladatai ellátásának biztosításában, 
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i) a BM OKF koordinálásával a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmének 
horizontális kritériumrendszerének kialakítását követően a beazonosítási 
folyamatban, és ezekhez adatot szolgáltat. 

 
A Rendőrség végzi: 

a) a kárterületek lezárását, a forgalomirányítást, a kimenekítés, a kitelepítés és a 
befogadás rendőri biztosítását, 

b) a hazai és nemzetközi segélyszállítmányok és segélycsapatok mozgási útvonalainak 
biztosítását, 

c) a rend fenntartását a katasztrófák és a veszélyhelyzet kihirdetése esetén történő 
kitelepítés során, valamint a kitelepített lakosság befogadási helyein, 

d) a kárhelyszínen visszahagyott tulajdon őrzését, 
e) a kitelepítéssel érintett területre történő be- és kijárás közbiztonsági ellenőrzését, 
f) a bejárási útvonalak meghatározását, 
g) a rendőri feladatokkal kapcsolatos tájékoztatást, valamint az áldozatok és 

hozzátartozóik tájékoztatásának biztosítását, 
h) halaszthatatlan esetben a kitelepítés, továbbá a kimenekítés azonnali, helyszínen 

történő elrendelését, 
i) a helyszín biztosítását, lezárását, 
j) katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet felszámolásában részt vevő erők gyors 

közúti felvonulását és az államhatáron történő átléptetését elősegítő intézkedések 
végrehajtását, 

k) a nemzetközi katasztrófavédelemben részt vevő erők, eszközök schengeni külső 
határon lévő határterületen történő mozgásának biztosítását, illetve a vonatkozó 
nemzetközi megállapodásban rögzített határátléptetést a határátkelőhelyek 
körzetében. 

 
A parancsnoki és a beosztotti állomány feladatát elsősorban az határozza meg, hogy a 
veszélyhelyzetet milyen esemény váltotta ki. A feladatokat a hatályos jogszabályok, 
együttműködési megállapodások és a belső normák együttesen határozzák meg. A 
veszélyhelyzet során jelentkező feladatok eredményes végrehajtása érdekében a 
rendvédelmi szervek speciális tervekkel rendelkeznek, ezek: 

a) az értesítési (riasztási) tervek, 
b) a veszély-elhárítási feladattervek, 
c) a magasabb készenlétbe helyezési tervek, 
d) az objektumvédelmi tervek, 
e) a biztosítási tervek stb. 

 
Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer aktivizálása, illetve természeti vagy ipari 
katasztrófák idején az összetett rendőri műveletek koordinált irányítása érdekében 
elrendelhető az Országos Törzs, illetve a megyei törzsek részleges vagy teljes működtetése. 
 
8. A műveleti törzs működtetése rendkívüli vagy különleges jogrendi időszakban 
 
Országos jelentőségű vagy több megyét (fővárost) érintő események esetén, különös 
tekintettel az Alaptörvény 52. cikk (váratlan támadás) alapján elrendelt azonnali 
intézkedéseknél, az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer aktivizálásakor, 
természeti vagy egyéb katasztrófák idején, rendkívüli személy- és létesítményvédelmi 
feladatoknál, közbiztonsági kockázatot jelentő nagy tömegeket vonzó rendezvények 
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csapaterővel történő rendőri biztosítási feladatainál, vagy kiemelt bűnügyi feladatok, 
terrorcselekmények során és különleges jogrend időszakában az összetett rendőri műveletek 
koordinált irányítása érdekében, ideiglenes jellegű szervezeti elemként, béke és különleges 
jogrend időszakában egyaránt az országos rendőrfőkapitány rendeli el az Országos Törzs (a 
továbbiakban: OT) működését.  
 
A megerősítő rendőri erők átcsoportosítása, az ország bármely rendőri szervének 
illetékességi területén bekövetkezett, előre nem tervezhető esemény kezelése az országos 
rendőrfőkapitány által jóváhagyott „ELGONDOLÁS” alapján történik. 
 

 
 

Az ORFK a feladatok végrehajtása érdekében együttműködik:  
- a Terrorelhárítási Központtal (TEK); 
- az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal (OKF);  
- a Magyar Honvédséggel (MH); 
- a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal (BÁH); 
- az Alkotmányvédelmi Hivatallal (AH); 
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV); 
- a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával (BV OPK);  
- az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatallal; 
- és az Országos Mentőszolgálattal (OMSZ).  

 

 
- Védelmi Igazgatási Osztály állományából 1 fő; 
- Humánigazgatási Szolgálat állományából 1 fő; 
- Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti 
  Főosztály állományából 1 fő; 
- Kommunikációs Szolgálat állományából 1 fő; 
- Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi     
  Együttműködési Központ állományából 2 fő. 
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A hatékony feladat- és szolgálatellátás érdekében valamennyi rendőri szerv a szolgálati 
út betartásával együttműködik egymással. Az együttműködés kiterjed az információk 
átadására, szükség szerint az erők, eszközök átcsoportosítására.  
 
A Rendőrség csapatszolgálati századai: a Készenléti Rendőrség 14 bevetési osztállyal 
rendelkezik, 8 Budapesten és 6 vidéken diszlokált bevetési osztály (Győr, Kiskunhalas, 
Miskolc, Nyírbátor, Pécs, Szombathely). A megyei rendőr-főkapitányságok 1-1, a Budapesti 



 100 

Rendőr-főkapitányság 5 ideiglenes szervezésű kiemelt csapatszolgálati századdal 
rendelkezik. 
 
A rendőri művelet: a Rendőrség szolgálati ágainak, szolgálatainak, szakszolgálatainak 
egységes elgondolás és terv alapján, különböző szolgálati formákban és eljárási 
cselekményekkel együttesen megvalósított, cél, feladat, hely és idő szerint összehangolt 
tevékenységének az összessége, amely a bűnmegelőzési, a bűnüldözési, az államigazgatási 
és rendészeti feladatkörökhöz tartozó összetett rendőri feladatok megoldására irányul. 
 
A rendőri törzs: az Országos Rendőr-főkapitányságon, a megyei (budapesti) rendőr-
főkapitányságokon, a Készenléti Rendőrségnél elrendelt rendőri műveletek vezetésének 
alapvető szerve. Ideiglenesen működtetett szervezeti elem, amely a főkapitány vagy a 
műveletet végrehajtó rendőri csapaterő parancsnokának irányító és vezetői tevékenységét 
segíti, közvetlenül részt vesz az alárendeltek feladatainak megtervezésében, a végrehajtás 
szervezésében és irányításában. 

A Törzs alapvető feladata: 
a) a rendészeti és a bűnügyi helyzetre, valamint a rendőri és együttműködő szervek 

helyzetére vonatkozó adatok állandó ismerete, azok gyűjtése, nyilvántartása, 
elemzése, értékelése; 

b) a rendőrfőkapitány elhatározásának meghozatalához szükséges számvetések, 
javaslatok elkészítése; 

c) az alkalmazási tervek, írásos intézkedések, parancsok, jelentések, tájékoztatások 
kidolgozása, a szóban kiadott parancsok okmányolása; 

d) a feladatoknak az alárendeltekhez való eljuttatása és azok végrehajtásához a 
felkészülés megszervezése; 

e) a vezetési pont működtetése; 
f) a tapasztalatok gyűjtése, tanulmányozása, elemzése, általánosítása, az 

alárendeltekhez és az elöljáróhoz való eljuttatása; 
g) az alárendeltek részére megszabott feladatok végrehajtásának segítése és 

ellenőrzése; 
h) a mindenoldalú biztosítás feladatainak megtervezése és végrehajtásuk 

összehangolása; 
i) a híradás és az együttműködés fenntartása. 

 
A Törzs felépítése: 

- a törzs vezetője, 
- a rendészeti csoport,  
- a bűnügyi csoport,  
- a híradó- és informatikai csoport, 
- az anyagi, technikai, egészségügyi csoport, 
- az összekötő-futár csoport, 
- a személy- és létesítménybiztosítási csoport.  

 
A Törzsben a munka fő szervezője a Törzs vezetője. Közvetlenül a rendőrfőkapitánynak 
vagy az általa a csapaterő vezetésére intézkedésében kijelölt parancsnoknak (a 
továbbiakban: parancsnok) van alárendelve, szolgálati elöljárója a Törzsbe beosztott 
személyi állománynak. A rendőri feladatok hatékony vezetésének leglényegesebb 
feltétele az elöljáró és alárendelt Törzsek, valamint más vezetési szervek közötti helyes 
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kapcsolat kialakítása, összehangolt munkájuk biztosítása. 
 
Az elöljáró Törzs: 

a) köteles időben meghatározni az alárendeltek feladatait; 
b) tájékoztatni őket a kialakult helyzetről, az őket érintő rendszabályokról és 

elhatározásokról; 
c) megbízható híradást szervezni és fenntartani az alárendeltekkel;  
d) kidolgozni és eljuttatni azokhoz a szükséges okmányokat; 
e) meghatározni a jelentések és más okmányok felterjesztésének rendjét. 

 
Az alárendelt törzsek: 

a) kötelesek végrehajtani az elöljáró Törzs utasításait; 
b) a meghatározott időre a követelmények szerint, illetve saját kezdeményezésre 

jelenteni a helyzetre vonatkozó adatokat, a parancsnok elhatározását és az 
alárendeltjeik részére kiadott intézkedéseket; 

c) időben felterjeszteni a jelentéseket, a kidolgozott tervek, intézkedések és más 
okmányok meghatározott számú példányát; 

d) az összeköttetés megszakadása esetén kihasználni minden lehetőséget annak 
helyreállítására. 

 
A Törzsbe beosztott személyi állomány kötelezettségei: 

a) folyamatosan bővítsék szakmai és vezetési ismereteiket; 
b) jól ismerjék a rendőri műveletekben alkalmazható szolgálati formákat és taktikai 

eljárásokat, azok előkészítésének és végrehajtásának rendjét, az alárendelt 
szervezeteket, azok létszámát, eszközeit és lehetőségeit, alkalmazási képességét; 

c) pontosan hajtsák végre a beosztásukkal járó feladatokat; 
d) álljanak készen egymás helyettesítésére, sokoldalúan értékeljék a helyzetet, és ennek 

alapján megalapozott javaslatokat tegyenek; 
e) pontosan és röviden, lényegre törően jelentsék a helyzetre vonatkozó adatokat és a 

számvetések eredményeit, a következtetéseket és a javaslatokat; 
f) áttekinthetően és pontosan vezessék a munkatérképeket és más nyilvántartó 

okmányokat, az eseménynaplót; 
g) ismerjék a híradó- és informatikai, valamint az automatizált vezetési eszközök 

kezelését; 
h) szigorúan tartsák be a rejtett vezetés szabályait, a híradó és informatikai, valamint 

más vezetési eszközök alkalmazásának biztonsági rendszabályait; 
i)  minden körülmények között tegyenek eleget a titokvédelmi követelményeknek. 

 
 

VI. FEJEZET 
 

AZ ÜGYELET 
 
 

1. Az ügyelet fogalma, helye, szerepe a rendőri szervezetben 
 
Ahhoz, hogy fogalmat alkothassunk az ügyelet mibenlétéről, feltétlenül szükséges 
megismerni azokat az alapvető funkciókat, amelyek az ügyeletek működtetésének lényegét 
alkotják. 
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Tudományos fogalom-meghatározás a különféle ügyeleti szolgálat-ellátásokra nincs, 
ugyanakkor a definíció hiányában is egyértelműen megállapítható, hogy az ügyelet egyfajta 
készenléti szolgálat, e szolgálat ellátása folyamatos, pontosabban állandó működtetést jelent 
a feladatok végrehajtásának, a szervezet működésének, valamint irányításának és 
vezetésének, továbbá a munka folyamatosságának biztosítása, az együttműködő szervekkel 
való kapcsolat állandó fenntartása, a rendkívüli eseményekkel összefüggő halaszthatatlan 
intézkedések megtétele, az intézkedésre jogosult és köteles szervek, szervezetek, személyek 
haladéktalan értesítése, illetve a vezetők tájékoztatása érdekében. Általában rendkívüli 
esemény bekövetkezésekor jár el, és nagyon lényeges, hogy azonnal intézkedik az élet és az 
anyagi javak megóvása érdekében. 
 
Fontos elemük az ügyeleti szolgálatoknak, hogy működési területükön különféle 
változatokban (állandó ügyelet, ideiglenes ügyelet, vezetői ügyelet), és pontosan 
szabályozott hatáskör, illetékesség és jogkör szerint tevékenykednek.  
 
Az ügyeleti szolgálat feladata – többek között –, hogy biztosítsa a leginkább érdekelt 
intézmények, hivatalok, szervezetek munkavégzésének, akcióképességének 
folyamatosságát. Az sem vitatható, hogy az ügyelet(ek) puszta létezése is jó hatással van a 
társadalom közérzetére, pozitív irányba befolyásolja a köznyugalmat, mindezekkel 
összefüggésben különösen a bajba jutott, valamilyen kárt, támadást, zaklatást elszenvedő 
állampolgárok biztonságérzetét. 
 
Az ügyeleti szolgálatok végeredményben lakossági igényre jöttek létre, a lakosságot 
szolgálják, és mint ilyenek, a szolgáltató állam kiépítésnek fontos sarokkövei. Tehát ahol 
lakossági igény merül fel, illetve a szolgáltatás jellege megkívánja, a különböző 
intézmények, szervezetek hivatali munkaidőn túl is működtetnek különböző 
szolgáltatásokat, azaz ügyelet nem csupán a fegyveres erőknél és rendvédelmi szerveknél 
működhet, illetve működik. 
 
Ilyenek például: 

- gyógyszertárak, orvosi rendelők, közszolgáltatással, hibaelhárítással foglalkozó 
szervezetek ügyeletei; 

- önkormányzatoknál, pénzintézeteknél, államigazgatási szerveknél hivatali időn túli 
ügyfélfogadás. 

 
Magától érthetődő, hogy állandó ügyelet működik a mentőszolgálatoknál, a 
katasztrófavédelemnél, a közműveket működtető intézményeknél, a légi és vízi 
közlekedésnél, illetve a tömegközlekedést biztosító szerveknél. Az ügyeletek, amellett, hogy 
fontos – át nem hárítható – funkcionális feladatokat látnak el, pótolhatatlan eszközei a 
vezetői hírigények kielégítésének, mint elsődleges információforrások nagy szerephez 
jutnak az életszerű, helyes vezetői döntések kialakításában, és tevékenyen közreműködnek 
ezek végrehajtásában. 
 
Az ügyeleti szolgálat a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM 
rendelet 68. §-a szerint az egyik olyan szolgálati forma, amelyben a rendőrök a szolgálati 
feladataikat teljesítik. Az ügyeleti szolgálati forma keretében olyan tevékenységről kell 
szólnunk, amely elengedhetetlen, nélkülözhetetlen része az összrendőri tevékenységnek. 
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Az ügyeleti tevékenység a rendőri munka – speciális szakterületeit leszámítva – valamennyi 
területét felöleli, azzal valamilyen kapcsolatba kerül az ügyeleti szolgálat, az ügyeletes 
tevékenysége. Ez egy olyan beosztás, ahol, ha nem is mélységében, de valamennyi 
szakterület munkáját ismerni kell. Részletesen ismerni és alkalmazni kell az ügyeleti 
szolgálatot ellátónak a rendőri szolgálattal, a rendőri intézkedésekkel, a Rendőrség 
feladataival, hatáskörével, illetékességével kapcsolatos szabályozókat, nem utolsósorban a – 
ritkábban alkalmazott – speciális rendőri feladatokhoz kapcsolódó tudnivalókat. A 
Rendőrség ügyeleti szolgálata tehát rendkívül sokrétű tevékenységet végez a különböző 
jogszabályok, jogi normák, belső rendelkezések alapján. Szinte valamennyi intézkedési 
nemhez kapcsolódik jogkövetkezményekkel járó hatás, az intézkedés alá vont és az 
intézkedő (rendőr) tekintetében is. 
 
Az ügyeleti munka folyamatosságának biztosítása során egy szervezet valamennyi 
egységének tevékenységét koordinálja, ahhoz segítséget nyújt, irányítja azokat. Az 
ügyeletes részére biztosítani kell azokat az eszközöket, amelyek a feladat zavartalan 
ellátásához és a hatáskörébe utalt intézkedések megtételéhez szükségesek. 
 
Az ügyeleti szolgálat ellátásának fontosságát büntetőjogi oldalról támasztja alá, és egyben 
az ügyeleti szolgálatot ellátók büntetőjogi felelősségét is megfogalmazza a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 438. §-a, mely szerint „kötelességszegés 
szolgálatban” bűncselekményt követi el, aki őr-, ügyeleti vagy egyéb készenléti 
szolgálatban - az adott szolgálatra vonatkozó szolgálati intézkedés rendelkezéseit 
megszegve - elalszik, vagy a szolgálat ideje alatt szeszes italt, illetve kábítószert vagy 
kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyagot vagy szert fogyaszt, rendeltetési helyét 
elhagyja, vagy a szolgálat ellátására vonatkozó rendelkezést más módon súlyosan megszegi. 
(A korábbi Btk. – 1978. évi IV. törvény – 348. §-a is hasonló szabályozást tartalmazott, a 
tényállási elemek közül hiányzott a kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag vagy 
szer fogyasztása.) 
 
Hosszú távú, eredményes bűnügyi-közbiztonsági tevékenység ügyeleti háttértámogatás 
nélkül nem végezhető. Számtalan nemzetközi példa és a hazai tapasztalatok 
szintetizálásával egyre közelebb kerülünk olyan tevékenység-irányítási központok 
létrehozásához – melyek kiépítése jelenleg zajlik hazánkban –, amelyek leginkább 
megfelelnek a XXI. századi rendvédelmi kultúrának. A rendőri munka olyan komplex 
tevékenység, melyben a különböző szolgálati ágak, szolgálatok egymás nélkül nem 
működhetnek eredményesen, egy közös elem, összekötő kapocs nélkül, és ez nem más, mint 
az ügyeleti szolgálat. 
 
A rendőrségi feladatok végrehajtásának, a szervezet működésének, illetve 
irányításának és vezetésének, a rendőri munka folyamatosságának biztosítása, az 
együttműködő szervekkel való kapcsolat állandó fenntartásának, a rendkívüli 
eseményekkel összefüggő halaszthatatlan intézkedések megtételének, az intézkedésre 
jogosult és köteles szervek, személyek értesítésének, a vezetők tájékoztatása érdekében, 
állandó vagy ideiglenes jelleggel ügyeletet minden rendőri szervnél biztosítani kell. 
Ehhez az ügyeletes részére biztosítani kell azokat az eszközöket, amelyek a feladat 
zavartalan ellátásához és a hatáskörébe utalt intézkedések megtételéhez szükségesek. 
Az ügyeletest feladatának teljesítésétől elvonni, más feladatra igénybe venni nem lehet. 
Összegezve megállapítható, hogy az ügyeleti szolgálat(ok) hozzájárulnak a lakosság 
szubjektív biztonságérzetének növeléséhez, és fontos eleme(i) a "szolgáltató állam"-
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nak, vagyis tevékenységük a társadalom részéről széles körben felmerülő igények 
kielégítésére irányuló feladatok ellátását jelenti. 
 
Az ügyeleti tevékenységek jellege, az ügyeleti szolgálat jogai, valamint a kötelezettségei 
 
Az ügyeleti tevékenységek jellege, a kapcsolódó jogok, valamint a telepített kötelezettségek 
tükrében különböző típusú ügyeletekről beszélhetünk. 
 
Távollévő vezetőt meghatározott jogkörben helyettesítő és tevékenykedő ügyelet 
 
Az ügyeletet ellátó (ügyeletes) a hivatali munkaidőn kívül a szerv vezetőjének jogkörét a 
részére meghatározott mértékben gyakorolja. Ezen jogokat a szervezeti és működési 
szabályzatában vagy normában, valamint az ügyeletes munkaköri leírásában részletesen 
szerepeltetni kell. [Az országos rendőrfőkapitánynak az ORFK Főügyelet ügyeletvezetője 
részére átruházott jogköreit, a nevében foganatosított elsődleges intézkedések körét az 
általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeleti szolgálata és a 
közreműködésével teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettség rendjéről szóló 
15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás (továbbiakban: Utasítás) tartalmazza.] 
 
Aktív intézkedő, ellenőrző, koordináló ügyelet 
 
Az aktív intézkedő ügyeletnek az előzőekben felsorolt jogosítványok mellett a szerv napi 
működésének szempontjából igen fontos szerepe van. Koordinálja, irányítja és ellenőrzi az 
alá tartozó alegységeket, a szakmai irányítása alá tartozó, az illetékességi területén működő 
ügyeleteket és azok rendőri erőit. 
 
Az ORFK Főügyelet szakmai irányítása alá tartoznak: 

a) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) ügyelete; 
b) a Készenléti Rendőrség (KR) főügyelete; 
c) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok ügyeletei; 
d) a tevékenység-irányítási központok. 

 
A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok ügyeleteinek szakmai irányítása alá tartoznak 
az illetékességi területükön működő: 

a) rendőrkapitányságok ügyeletei; 
b) határrendészeti kirendeltségek ügyeletei; 
c) őrzött szállások ügyeletei; 
d) a közös kapcsolattartási szolgálati helyek és a rendészeti együttműködési központok 

ügyeletei. 
 

Az RRI ügyeletének – jelentőszolgálati szempontból – felügyelete alá tartozik: 
a) a Közrendvédelmi-, Utasbiztonsági-, Határrendészeti Osztály szolgálatirányító 

parancsnoka; 
b) a Szakértői Alosztály referense; 
c) az Idegenrendészeti Osztály vizsgálója; 
d) a Bűnügyi Igazgatóság ügyeletes nyomozója (az RRI bűnügyi igazgatóhelyettese 

által meghatározott esetekben); 
e) az Őrzött Szállás szolgálatban lévő állománya. 
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A KR főügyeletének szakmai irányítása alá tartoznak a KR-nél működtetett ügyeleti 
szolgálatok: 

a) a KR Gazdasági Igazgatóság híradó ügyelete; 
b) a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága (KSZI) Állami Futárszolgálat ügyelete; 
c) a KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság (KR SZOVIG) Tűzszerész 

Szolgálat ügyelete; 
d) a KR KSZI Pénzkísérő Szolgálat ügyelete. 

 
A rendőrkapitányság ügyeletének alárendeltségébe tartozik az illetékességi területén 
létrehozott és működő rendőrőrsök ügyeletei. 
A határrendészeti kirendeltségek és határrendészeti tevékenységet ellátó szervezeti elemek 
ügyeleteinek alárendeltségébe tartoznak az illetékességi területükön létrehozott 
határátkelőhelyek és a kihelyezett szolgálati helyek ügyeletei, valamint az ideiglenes 
határátkelőhelyek. 
 
Információ-továbbító ügyelet 
 
Az információ-továbbító ügyelet csak az Utasításban foglalt jelentési kötelezettség alá 
tartozó eseményekről történő jelentések fogadását és a felettes vagy társszervek irányába 
történő továbbítását látja el. 
 
2. Az ügyelettel, mint szervezettel szembeni legfőbb követelmények 
 
Valamennyi szolgálati ágra, szakterületre vonatkozó norma- és szabályismeret és szakmai 
tapasztalat természetszerűleg nem várható el az ügyeleti szolgálatot teljesítő rendőrtől, és 
ilyen jellegű követelményt vele szemben támasztani nem is lehet. Tény ugyanakkor, hogy 
az ügyeleti szolgálatra a kellő szakmai tapasztalattal és rutinnal rendelkező kollégák a 
legalkalmasabbak. Nagy jelentősége van továbbá a munkához szükséges dokumentumok, 
szabályozók, tervek rendszerezett tárolásának, jól áttekinthető kezelésének. Az ügyelet – 
mint a rendőri szerv része – meghatározó szerepet tölt be a maga integráló, az egyes 
szakterületekkel kölcsönhatásban álló feladatkörével. Működése során az ügyelet 
tevékenysége leegyszerűsítve tekinthető egy információt feldolgozó és ennek 
eredményeként döntések sorozatát hozó egységnek. Az információk fogadása, 
rendszerezése, tárolása és továbbítása technikai háttér nélkül nehezen képzelhető el. A 
modern információ-feldolgozást lehetővé tevő rendszerektől a munka hatékonyságának 
támogatását, a gyors információtovábbítását, valamint a humán erők tehermentesítését 
várjuk el. 
 
2.1. Az állampolgár általi elérhetőség 
 
Nyilvánvaló, hogy az ügyeleti szolgálatok tevékenysége nagymértékben befolyásolja a 
felderítési eredményességet, az adott terület közbiztonságát, végeredményben, pedig a 
lakosság Rendőrségről alkotott képének, szubjektív biztonságérzetének alakulását. Az 
állampolgár jól tudja, hogy ez az a szolgálat, ahova bármikor, munkaidőn kívül, 
munkaszüneti vagy ünnepnapokon egyaránt fordulhat, és segítséget várhat. A távközlési 
szolgáltatások lehetőségének ugrásszerű növekedésével egyre inkább csökken a 
személyesen segítséget igénylők száma. Épp ezért fontos a rendőrségi ügyeletek „non-stop” 
elérhetősége. A számtalan tényező közül pl. a szolgálati időrendszert kiragadva mi sem 
igazolja jobban a szolgálat jelentőségét, mint hogy a heti 168 órából – 40 órás munkahéttel 
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számolva – 128 órában (76 %-ban) az ügyeletek biztosítják a munkavégzés folyamatosságát 
az adott rendőri szervnél. 
A Rendőrséghez forduló, segítséget váró és remélő személyt az ügyeletes köteles a fennálló 
jogszabályok keretein belül felvilágosítani, megnyugtatni, részére a szükséges támogatást 
biztosítani. 
 
2.2. A reagáló képesség mindenkori biztosítása 
 
E szolgálat – működési területén – az igényhez igazodva irányítója a rendőri 
intézkedéseknek, szükség szerint aktív közreműködésével részese az emberi élet, az anyagi 
javak mentésének. Kiemelkedően fontos eszköze a katasztrófahelyzet, jelentős anyagi kárral 
fenyegető események elhárításának, a közrend, közbiztonság, köznyugalom fenntartásának, 
helyreállításának, a kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli esemény elhárításának, 
gyors és hatékony felszámolásának, adott esetben országunk szuverenitása védelmének is. 
 
Általában az ügyeletesek teszik meg az elsődleges intézkedéseket a bejelentések, 
feljelentések esetében, valamint különféle rendkívüli események bekövetkezése, 
szabálysértések, bűncselekmények elkövetése esetén. Az ügyeletes rendelkezik az adott 
szerv állománya átcsoportosításának, értesítésének, berendelésének lehetőségével, 
kapcsolatot tart a társszervekkel, tájékoztatást ad az ügyfeleknek, médiának, külső 
szerveknek, és jelentést tesz elöljáróinak. Munkaidőn túl egyszemélyi felelősséggel tartozik 
az adott rendőri szerv munkájának irányításáért. 
 
2.3. Technikai összeköttetés állandó biztosítottsága az intézkedő állománnyal 
 
Több helyi szervnél az ügyeletes egyúttal szolgálatparancsnoki feladatokat is ellát, így ő 
igazítja el és számoltatja be a szolgálatos állományt. Ellátja a riasztással, értesítésekkel 
kapcsolatos feladatokat, és eleget tesz ellenőrzési (fogda, objektum, fegyver stb.) 
kötelezettségének is. Mindezen feladatai ellátásához nélkülözhetetlen a modern 
elektronikus, híradástechnikai eszközök készségszintű ismerete is. Az ügyeleti szolgálatok 
hatékony működése ma már elképzelhetetlen a modern infokommunikációs eszközök 
igénybevétele nélkül, és ehhez kiváló segítséget nyújt az Egységes Digitális Rádió-távközlő 
Rendszer (EDR), valamint az ügyeleti jelentőszolgálat feladatait ellátni hivatott Robotzsaru 
– Netzsaru rendszer. 
 
2.4. Koordináló képesség 
 
Megállapítható, hogy az ügyeleti szakterület sokrétű, a rendőri munka folyamatosságának 
biztosítása során valamennyi szolgálati ág tevékenységét koordinálja, ahhoz segítséget 
nyújt, irányítja azokat. Az ügyeleti szolgálat megítélése az utóbbi években felértékelődött, 
és a Határőrség - Rendőrség integrációját követően is folyamatos átalakulás alatt van, 
valamennyi rendőri szervnél a „jelentő” vagy „postás” szerepet betöltő ügyeletek irányából 
az egységes és hatékony tevékenység-irányítási ügyeletek létrehozásának irányába.  
 
A rendőri intézkedések tekintetében is fokozott elvárás mutatkozik meg az ügyeletessel 
szemben, figyelemmel arra, hogy hivatali munkaidőn túl többnyire a hatóság vezetőjének 
jogkörében kell eljárnia, szakszerű, másra át nem ruházható döntéseket kell hoznia. 
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Az adott szervezet tevékenységének állampolgárok részéről történő pozitív megítélésében, a 
gyors, a jog- és szakszerű intézkedések végrehajtásában és a vezetői elvárások 
érvényesítésében – feladat-meghatározással, motivációval – az ügyeleteknek vitathatatlan 
szerepe van, amely felkészült szakembereket igényel. 
 
3. Ügyeleti formák 
 
3.1. Állandó ügyelet 
 
A rendőri munka folyamatosságát biztosító, a jelentési kötelezettség rendjét teljesítő, a 
rendkívüli eseményekkel összefüggésben az elsődleges intézkedések megtétele érdekében 
intézkedő szolgálat. A szolgálati feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében állandó 
ügyeleti szolgálatot kell működtetni az Utasításban meghatározott szerveknél, mely 
ügyeleteket a szervek vezetői a szerv állománytáblája szerint rendszeresített státusszal és a 
hozzá rendelt létszámmal alakítanak ki. 
 
3.2. Ideiglenes ügyelet 
 
Állandó ügyelet hiányában, időlegesen, meghatározott célra létrehozott ügyeleti forma. 
 
3.3. Megerősítés céljából létrehozott ügyelet 
 
Szükség esetén a rendőri szerv vezetője megerősítő erőt vezényel ügyeleti szolgálatra a 
helyi viszonyok, a terület közbiztonsága, valamint a mindenkori bűnügyi és határrendészeti 
helyzet függvényében, illetve kiemelt fontosságú eseménnyel összefüggésben az állandó 
ügyelet tehermentesítése, a szolgálat zavartalan ellátása érdekében. 
 
3.4. Vezetői ügyelet és más készenléti ügyeleti szolgálat 
 
A kiemelkedően súlyos rendkívüli események során a konkrét ügyekben teendő elsődleges 
intézkedések gyors, szakszerű és hatékony végrehajtása érdekében vezető ügyeleti 
szolgálatot kell működtetni, melyet a szervezeti egységek és elemek (osztályvezetői szinttől) 
vezetői havi bontású ütemterv alapján, hivatali munkaidőn túl, készenléti jelleggel látnak el. 
 
Készenléti ügyeletbe beosztott rendőr szolgálati időn kívül köteles a szolgálati helyen kívül, 
a lakásán vagy más meghatározott, elérhető helyen szolgálatra képes állapotban tartózkodni, 
ahonnan szolgálati feladatra bármikor igénybe vehető. 
 
Készenléti ügyeletet az országos rendőrfőkapitány, a bűnügyi főigazgató, a rendészeti 
főigazgató, a Készenléti Rendőrség parancsnoka, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 
igazgatója, a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányok, a rendőrkapitányok és a határrendészeti 
kirendeltségek vezetői hozhatnak létre. 
 
Magasabb készenlétbe helyezés és különleges jogrend kihirdetése esetén az általános 
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv Összesített Készenlétbe Helyezési Terve 
alapján az ügyeleti szolgálatokat meg kell erősíteni, szükség esetén az állandó ügyeleteken 
túl ideiglenes ügyeleti szolgálatokat kell szervezni. 
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4. Ügyeleti rendszerek 
 
4.1. MONITORING rendszer 
 
A MONITORING rendszer célja, hogy az Alaptörvényben meghatározott különleges 
jogrend kialakulását eredményezhető eseményekről, illetve váratlan támadás esetén olyan 
megbízható információkat biztosítson a Kormány, a megyei és a helyi védelmi bizottságok, 
valamint a rendőri vezetés részére, amelyek alapján az országmozgósítás feladataihoz 
és/vagy a veszély elhárításához szükséges operatív döntések meghozhatóak, és biztosítják a 
kormányzati szándék gyors érvényesülésének lehetőségét. A rendőri szervek vezetői az 
illetékességi területükön történt, az Utasítás által meghatározott eseményekről, a tett 
intézkedésekről, ügyeleteik útján kötelesek jelentést tenni szóban, szükség esetén írásban 
soron kívül, illetve folyamatosan. Az ügyeleti szolgálatokra kulcsfontosságú szerep hárul, 
mind az értesítési tervek, mind a készenlétbe helyezési tervek végrehajtása, mind az 
információ áramlás terén. 
 
A MONITORING rendszer fokozatai: 
 
A MONITORING I. készenléti fokozat a békeidőszakban is működő szervek ügyeleti 
szolgálataira épül, és a szervek jelentéstételi kötelezettségén alapul, amelyet a rendőri 
szervek ügyeletei az általános jelentési kötelezettségen felül a megyei (fővárosi), helyi 
védelmi bizottságok részére is teljesíteni kötelesek. Az információkat a szervek a felettes 
szervnek és a területi (helyi) védelmi bizottság intézkedésének megfelelően jelentik. A 
jelentés tartalmazza az Utasításban foglaltakat, valamint a területi (helyi) védelmi bizottság 
intézkedésében meghatározott eseményeket. 
 
A MONITORING II. készenléti fokozatot Magyarország miniszterelnöke – a 
Belügyminisztérium vagy az általa meghatározott egyes esetekben az Alkotmányvédelmi 
Hivatal riasztási rendszerén keresztül – rendeli el békeidőszakban, különleges jogrend 
kihirdetésére alapot adó események bekövetkezése, illetve veszélye esetén, egyben 
meghatározza a résztvevő szerveket, az általuk biztosítandó információ körét, módját és 
idejét, amely jelentési kötelezettséget a rendőri szervek ügyeletei az általános jelentési 
kötelezettségen felül kötelesek teljesíteni az elrendelésben meghatározottak szerint. 
Amennyiben az elrendelő mást nem határoz meg, az információkat a szervek ügyeletei az 
általános jelentési kötelezettségen felül a megyei (fővárosi) védelmi bizottságnak, illetve a 
helyi védelmi bizottságnak jelentik. 
 
Az ügyeleti szolgálatok részére a MONITORING II. készenléti fokozat továbbrendelése az 
Utasítás 2. mellékletben szereplő típusszöveggel történik. A MONITORING II. készenléti 
fokozat elrendeléséről kapott értesítést követően - további intézkedések megtételét 
megelőzően - az elrendelés jogosságát az ORFK Főügyelet visszahívással ellenőrzi az 
elrendelő által megadott telefonszámokon. 
 
A MONITORING fokozat továbbrendelése a rendőrségi ügyeleti rendszeren, illetve a 
területi (helyi) védelmi bizottság által történik, a jelentéstételi kötelezettség teljesítési 
helyének, az elérhetőség formáinak és módjainak meghatározásával. 
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4.2. A kormányügyeleti rendszer 
 
A Kormány kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli eseményekről történő gyors, 
hatékony és hiteles tájékoztatása, illetve ezen eseményekről készült jelentések gyűjtése, 
értékelése és továbbítása érdekében, a kormányügyeleti rendszer létrehozásáról 
1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozattal (továbbiakban: Korm. határozat) rendelte el a 
kormányügyeleti rendszer létrehozását.  
 
Kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli esemény: mindaz az előre nem látott veszély 
vagy bekövetkezett esemény, amely Magyarországot érintő potenciális vagy tényleges 
hatásában az élet, a testi épség, az egészség, a vagyoni javak, a pénzügyi és gazdasági ellátó 
rendszerek, a közigazgatási infrastruktúra, a természeti vagy az épített környezet olyan 
mérvű károsítására, továbbá a köznyugalom és a társadalom működésének megzavarására 
alkalmas, amely nagyságrendjénél fogva kormányzati fellépést igényel vagy igényelhet, 
függetlenül attól, hogy a konkrét helyzet eléri-e az Alaptörvényben foglalt különleges 
jogrend szintjét, vagy azt az ország határain belül vagy kívül keletkezett ok váltja ki. 
 
A Korm. határozat alapján a Kormányügyelet működtetését a rendészetért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium ügyeleti feladatait ellátó szerve – a Terrorelhárítási Központ 
Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Ügyeleti Főosztály BM Ügyeleti Osztály – 
végzi. A tájékoztató rendszer működtetését, technikai, informatikai hátterét a már meglévő 
kapacitások, eszközök és hálózatok felhasználásával kell biztosítani. 
 
Az egyes miniszterek: 

a) kijelölik a vezetésük, irányításuk és felügyeletük alatt álló szerveken belül a jelentési 
kötelezettséget teljesítő szervezeti egységeket (a továbbiakban: biztonsági ügyelet) 

b) utasításban szabályozzák a minisztériumi szervekre vonatkozó jelentési rendet, 
valamint a jelentési rend alapján a kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli 
események jegyzékét, 

c) a kijelölt biztonsági ügyeletek megnevezését és elérhetőségét, a biztonsági ügyeletek 
irányítóinak elérhetőségét, valamint ezen adatokban bekövetkezett változásokat a 
kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek, a rendészetért 
felelős miniszternek és a honvédelemért felelős miniszternek tájékoztatásul 
megküldik. 

 
A miniszter vezetése, irányítása és felügyelete alatt álló szerveken belül jelentési 
kötelezettséget teljesítő szervezeti egységek (biztonsági ügyelet) a rendelkezésére álló 
költségvetési forrásaikkal, eszközeikkel és a rendszeresített létszámukkal önállóan végzik az 
ügyeleti feladatokat. A biztonsági ügyelet irányítása és jelentési feladatainak ellátása a 
minisztériumok államtitkárai és helyettes államtitkárai (ügyeletes állami vezető) által 
történik. 
 
A biztonsági ügyelet a rendkívüli eseményekről és az azokkal összefüggésben felmerült 
információkról azonnali tényközlő jelentés útján haladéktalanul értesíti a Kormányügyeletet. 
A Kormányügyelet a biztonsági ügyelet jelentése alapján a szükséges intézkedések 
elrendelése érdekében haladéktalanul tájékoztatja a kormányzati tevékenység 
összehangolásáért felelős minisztert, a rendészetért felelős minisztert, valamint a 
honvédelemért felelős minisztert. 
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A rendkívüli eseményekről és az azokkal összefüggésben felmerült információkról, az 
elrendelt intézkedésekről, javaslatokról, valamint a jelentésről a miniszterelnököt a 
kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter és a rendészetért felelős 
miniszter együttes döntése alapján a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős 
miniszter vagy a rendészetért felelős miniszter tájékoztatja. 
 
A biztonsági ügyelet feladatai: 

a) A rendkívüli eseményről történt tudomásszerzést, a veszély- vagy a kárelhárítás 
érdekében tett halaszthatatlan intézkedést követően, a kormányügyeleti tájékoztató 
rendszer működési és dokumentációs rendjére vonatkozó szabályok szerint az 
ügyeletes állami vezető útján haladéktalanul jelentést tesz a Kormányügyeletnek. Az 
értesítés elektronikus naplózásáról a biztonsági ügyelet és a Kormányügyelet 
egyaránt gondoskodik. 

b) A jelentés megtételére kötelezett biztonsági ügyelet, valamint a jelentések 
haladéktalan megtételéért felelős ügyeletes állami vezető biztosítja a telefonos és 
elektronikus elérhetőséget, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges adatok 
megküldését a Kormányügyelet részére. 

c) A jelentés - a biztonsági ügyelet megnevezése, a jelentést tevő neve, hivatali vagy 
szolgálati beosztása és telefonszáma megjelölésével - az ismert körülményektől és a 
rendelkezésre álló adatok tartalmától függően tartalmazza: 
- a rendkívüli esemény megnevezését, valamint az összetett vagy új típusú helyzet 

meghatározását; 
- a kialakult helyzet lényeges ismérveit, ennek keretében a hely és időpont 

megjelölését, a kiváltó okokat, a várható hatásterületet, a prognosztizálható 
lefolyást és hatásokat; 

- az emberéletben, a testi épségben és az egészségben, a vagyoni javakban, a 
természeti és épített környezetben bekövetkezett veszteségeket és károkat; 

- a jelentés időpontjában már megtett, valamint elrendelt válságreagálási 
intézkedéseket; 

- a megelőzéshez, az elhárításhoz vagy a védekezéshez szükséges feltételek 
rendelkezésre állását vagy elégtelenségét; 

- annak jelzését, hogy szükség van-e halaszthatatlan kormányzati beavatkozásra, 
vagy kommunikációs intézkedésre. 

d) Ha a jelentés megtétele minősített adat továbbítását teszi szükségessé, vagy ha 
jogszabály, nemzetközi szerződés az értesítés rendjét másként szabályozza, akkor a 
telefonon továbbított jelentés kizárólag az esemény típusára, helyére és időpontjára, 
valamint az eltérő értesítési rendet szabályozó dokumentum megjelölésére 
korlátozódik. 

e) A biztonsági ügyelet a Kormányügyelet, a kormányzati tevékenység 
összehangolásáért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a 
honvédelemért felelős miniszter felhívására köteles a rendelkezésére álló kiegészítő 
adatokat és információkat – amennyiben azok minősített adatot nem tartalmaznak – 
elektronikus úton rendelkezésre bocsátani. 

 
4.3. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) ügyeleti rendszere 
 
A katasztrófavédelem ügyeleti rendszere többszintű tagozódással működik. A piramis 
csúcsán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Főügyelete áll, mely 
országos hatáskörű szervezet. Alárendeltségében működnek a megyei főügyeletek, amelyek 
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alá a megyei műveletirányítási ügyeletek tartoznak. E két ügyelet megyei hatáskörű, területi 
szervezet. A megyei ügyeletek között mellérendeltségi viszony van. A hivatásos 
tűzoltóparancsnokságok ügyeletei, a katasztrófavédelmi őrsök és az önkormányzati 
tűzoltóságok ügyeletei (ügyeleti szolgálatot ellátó tagjai), mint helyi szintű szervezetek, a 
megyei műveletirányítás utasításait kötelesek követni. Természetesen a magasabb szinten 
álló ügyeletek közvetlen utasítási jogkörrel is rendelkeznek a szervezeti struktúrában 
alacsonyabb szinten elhelyezkedő ügyeletek irányába. 
 
A Központi Főügyelet főbb feladatai: 

a) irányítja és koordinálja a katasztrófavédelem ügyeleti szolgálatát és annak 
tevékenységét; 

b) végrehajtja a szükséges riasztási, értesítési, berendelési feladatokat; 
c) a tudomására jutott katasztrófa, veszélyhelyzet, kiemelt tűzeset, műszaki mentés 

esetén azonnali intézkedéseket tesz, amennyiben a késedelmes intézkedés különösen 
nagy anyagi kárt okozhat, illetve emberéletet veszélyeztethet; 

d) intézkedik az eseményhez, rendkívüli eseményhez vagy veszélyhelyzethez 
kapcsolódó információk beszerzésére és döntésre jogosultakhoz történő 
továbbítására; 

e) végzi az országos riasztású különleges szerek és a megyei műveletirányítási terven 
felül szükséges erők, eszközök riasztását, szükség esetén azok átcsoportosítását; 

f) tájékoztatja az együttműködő, illetve az érintett alárendelt szervek ügyeleti 
szolgálatait az őket érintő bekövetkezett eseményekről; 

g) fogadja a Magyar Honvédség, a rendvédelmi és területi katasztrófavédelmi szervek 
ügyeleti szolgálatai által továbbított jelentéseket a BM OKF feladatrendszeréhez 
kapcsolódó eseményekről, cselekményekről. 

 
A megyei főügyeletek főbb feladatai: 

a) irányítja és koordinálja a megyei műveletirányítási ügyeleti szolgálatát és annak 
tevékenységét; 

b) végrehajtja a szükséges riasztási, értesítési, berendelési feladatokat; 
c) jelenti a jelentési kötelezettségbe tartozó eseményeket, valamint a tett intézkedéseket 

az illetékes vezetőknek és a BM OKF Központi Főügyeletének.  
 
A megyei műveletirányítási ügyeletek főbb feladatai: 

a) a megyei műveletirányítás által felügyelt területen bekövetkezett tűzesetekről és 
műszaki mentésekről, rendkívüli eseményekről érkezett bejelentések, jelzések 
értékelése, a szükséges további adatok bekérése és összegzése; 

b) a szükséges intézkedések megtétele, az erők, eszközök riasztásának, esetleges 
átcsoportosításának biztosítása, a tűzesetekkel és műszaki mentésekkel kapcsolatos 
hírforgalom, valamint egyéb szolgálati hírkapcsolat biztosítása; 

c) kapcsolattartás és szükség szerinti közös intézkedések biztosítása az együttműködő 
szervek ügyeleteivel, a rendkívüli események, illetve tűzesetek és műszaki mentések 
hatékony felszámolása érdekében, továbbá segítségnyújtás és segítség igénybevétele 
az érvényben lévő együttműködési megállapodások alapján; 

d) jelenteni a jelentési kötelezettségbe tartozó tűzeseteket és műszaki mentéseket, 
valamint a tett intézkedéseket a megyei főügyeletesnek,  

e) intézkedni a tűzeseti és műszaki mentési tevékenység, illetve szolgálat ellátás 
érdekében a szükséges és lehetséges szer- és létszám átcsoportosításokra a 
8 órát meghaladó működés esetén a váltás megszervezésére; 
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f) gondoskodás a védőital elkészíttetéséről, illetve helyszínre szállíttatásáról, ha a tűz- 
és káreseti tevékenység előre láthatóan a 3 órát meghaladja, továbbá ha a tűzoltás 
vezetője kéri.  

 
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknek területi illetékességgel, hatáskörrel rendelkező 
készenléti jellegű szolgálatot kell működtetniük, a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatot 
(KMSZ), amely a megyei (fővárosi) főügyeleti osztály szervezeti egysége. A KMSZ tagjai 
készenléti jellegű szolgálatot látnak el, 24/48-as váltásos munkarendben, állandó készenléti 
helyzetben a szolgálatteljesítés helyén. 
 
A KMSZ főbb feladatai: 

a) a káresemény helyszínén a beavatkozó állomány biztonságosabb beavatkozását 
felügyeli és ellenőrzi, a beavatkozás biztonságával kapcsolatban tapasztalt 
hiányosság esetén azonnal intézkedik annak elhárítására; 

b) egységes elvek szerint történő hatékony, eredményes és biztonságos kárelhárítást 
végez, illetve azt követeli meg a kárelhárítás szervezetében tevékenykedőktől; 

c) nagy kiterjedésű, bonyolult, nagy erőket igénylő káresetek során részt vesz a 
vezetési törzs megszervezésében és irányításában. 

 
A KMSZ-t riasztani kell: 

a) minden II-es vagy annál magasabb riasztási fokozat elrendelésekor; 
b) ha a kárhelyszínen tűzoltó súlyosan, életveszélyesen megsérült, elhunyt; 
c) amennyiben a kárhelyszínen lévő tűzoltásvezető konzultációra kéri; 
d) összetett, bonyolult eseteknél (műszaki mentés, daruzás, magasból-, mélyből 

mentés, fakidőlés, stb.); 
e) tűzoltó gépjármű balesetéhez, ha a baleset személyi sérüléssel járt; 
f) a KMSZ vezető döntése alapján, amennyiben az adott káreset felszámolását 

ellenőrizni kívánja vagy a visszajelzések alapján indokoltnak tartja és a megyei fő- 
és műveletirányítási ügyelettel a vonulás megkezdése előtt konzultált. 

 
Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) 
 
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknek készenléti jellegű szolgálatot kell működtetniük 
(KML), amely a megyei (fővárosi) iparbiztonsági főfelügyelőség szervezeti egysége. 
 
A katasztrófavédelmi igazgatóságok közvetlen alárendeltségében működő KML főbb 
feladatai: 

a) a veszélyes anyagok jelenlétével, kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó 
balesetek, természeti és civilizációs katasztrófák esetén a beavatkozói állomány, a 
lakosság és az anyagi javak védelmének érdekében az alábbi pontokban felsorolt 
feladatokat ellátása, illetve közreműködés azok végrehajtásában: 

- felderíti a veszélyeztetett terület nagyságát, kiterjedését, 
- felméri a beavatkozói állomány, a lakosság, valamint az anyagi javak 

veszélyeztetettségét, figyelemmel kíséri a változásokat, gyűjti és továbbítja a 
veszélyeztetésről szóló adatokat, információkat, 

- alaprendeltetésből fakadóan – a kárhelyparancsnok döntéseinek előkészítéséhez 
– javaslatot tesz a beavatkozás biztonságának, hatékonyságának elősegítése 
érdekében, 
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- elősegíti a lakosság gyors helyszíni riasztását, illetve szükség esetén 
közreműködik a feladat végrehajtásában, 

- tervezi, szervezi és közreműködik a mentesítési (fertőtlenítési) feladatok 
végrehajtásában, 

- veszélyes anyagok kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, 
katasztrófák esetén, valamint vegyi-, sugár- és biológiai anyagokkal szennyezett 
területen történő munkavégzés során együttműködik a tűzoltóságokkal és az 
egyéb beavatkozó szervekkel, 

- szakmai segítséget nyújt a társ- és együttműködő szervezetek részére. 
b) az igazgatóságok hatósági tevékenységet ellátó állománya mellett a vonatkozó BM 

OKF főigazgatói intézkedésben szabályozott eljárásrendben meghatározottak 
szerint: 

- végrehajtja a veszélyes áru közúti (ADR), vasúti (RID), vízi (ADN) és légi 
(ICAO) szállításával, valamint telephelyeivel kapcsolatos ellenőrzéseket, 

- végrehajtja a veszélyes áru közúti (ADR), vasúti (RID), vízi (ADN) és légi 
(ICAO) szállításával kapcsolatos balesetek és rendkívüli események 
kivizsgálását, 

- végzi a felső- és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, 
valamint a küszöbérték alatti üzemek időszakos hatósági ellenőrzését, 

- végzi a felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek 
belső védelmi terv gyakorlatainak helyszíni ellenőrzését és minősítését. 

 
A KML riasztására akkor kerülhet sor, ha a jelzés értékelése során, a káresemény helyszínén 
veszélyes anyag vagy annak jelenlétére, illetve veszélyére utaló körülmény merül fel. 
 
Az OKF jelentési- és adatszolgáltatási rendszere 
 
A katasztrófavédelem helyi szervei a jelentési kötelezettség körébe tartozó eseményeket, az 
események következményeinek elhárítására tett intézkedéseket a rendelkezésre álló 
infokommunikációs eszközök felhasználásával ügyelete útján, a katasztrófavédelmi 
igazgatóság főügyeletén keresztül jelenti a BM OKF Központi Főügyeletnek. 
 
A jelentési kötelezettség alá tartozó eseményeket a Belügyminisztérium és a 
belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő 
tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről szóló 
33/2011. (XII. 2.) BM utasítás, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szervek ügyeleti és 
készenléti szolgálatainak működési rendjéről szóló BM OKF főigazgatói intézkedés 
tartalmazza.  
Ezek: 

a) a személyi állománnyal kapcsolatos események, 
b) a szerv beosztottjainak közlekedési vagy üzemi jellegű balesete, bizonyos feltételek 

teljesülése esetén, 
c) az ország biztonságát vagy közrendjét súlyosan veszélyeztető események, 
d) a személy- és vagyonbiztonságot, valamint a nemzeti vagyont érintő események, 
e) közúton közlekedő járművel történt események, bizonyos feltételek teljesülése 

esetén, 
f) egyéb események. 
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A BM OKF egységes on-line Katasztrófavédelmi Adatszolgáltató Program web-alkalmazást 
működtet, amely lehetővé teszi az on-line adatrögzítést és adatszolgáltatást. 
 
A műveletirányítás hatékony, gyors működtetésének érdekében a BM OKF saját szoftvert 
fejlesztett ki, mely elvégzi az optimalizációt a bevetésre tervezhető erők között. Ez a PAJZS 
program segítségével történik, amelyhez Döntéstámogatási Térinformatikai Rendszer 
(DÖMI) is kapcsolódik, biztosítva az informatikai hátteret. A műveletirányítás rendjével 
kapcsolatos intézkedés részletesen meghatározza a riasztás elrendelésének alapelveit, 
menetét, bevezetve egy új elemet, az úgynevezett faábrát, melynek segítségével ajánlást ad a 
műveletirányító számára az eseményekhez legközelebb lévő tűzoltóságok riasztására, illetve 
jóváhagyás esetén végre is hajtja azt. A programnak tesztfelülete is van, ami biztosítja a 
műveletirányító állomány napi szintű gyakorlását.  
 
A tapasztalatok alapján elkészült a műveletirányításhoz érkező tömeges jelzések 
(jellemzően viharkárok) fogadására és kezelésére szolgáló PAJZS felület, ahol az esemény 
címét, leírását és minősítését lehet rögzíteni, illetve a műveletekben részt vevő tűzoltó 
egységeket tervszerűbben lehet irányítani. Ez biztosítja, hogy beérkezett segélyhívás ne 
vesszen el, rögzítésre kerüljön, és amennyiben felszabadul beavatkozó egység, akkor 
azonnal riasztani lehessen a korábban felvett adatok alapján. 
 
5. A Rendőrség ügyeleti rendszere 
 
5.1. Általános ügyeletek 
 
A szolgálati feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében állandó ügyeleti szolgálatot kell 
működtetni: 

a) az Országos Rendőr-főkapitányságon, 
b) a Készenléti Rendőrségnél, 
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságon, 
d) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon, 
e) a rendőrkapitányságokon, 
f) a határrendészeti kirendeltségeken, 
g) a közös kapcsolattartási szolgálati helyeken és a rendészeti együttműködési 
központon, 
h) az őrzött szállásokon, 
i) az egyéb rendőri szerveknél, ahol azt az illetékes vezető elrendeli. 

 
Azoknál a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságoknál, ahol az ügyeleti szolgálat 
feladatait tevékenység-irányítási központ látja el, az Utasítás rendelkezései értelemszerűen 
alkalmazandók. 
 
A megyei rendőr-főkapitányságok és a megyeszékhelyi rendőrkapitányságok ügyeleteit a 
szerv vezetője által meghatározott elhelyezéssel, összevontan kell működtetni. Az összevont 
ügyelet, illetve az oda beosztott ügyeletesek feladatkörét a szerv vezetőjének egyértelműen 
meg kell határoznia. Az ügyeletek az állománytáblázatban meghatározott közvetlen vezető 
alárendeltségében végzik a belső rendelkezésekben meghatározott tevékenységüket. 
 
Magasabb készenlétbe helyezés és különleges jogrend kihirdetése esetén az általános 
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv Összesített Készenlétbe Helyezési Terve 
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alapján az ügyeleti szolgálatokat meg kell erősíteni, szükség esetén az állandó ügyeleteken 
túl ideiglenes ügyeleti szolgálatokat kell szervezni. 
 
Az ORFK-n és a MRFK-okon az ügyeleti szolgálatok a rendészeti főigazgató/megyei 
rendőrfőkapitány-helyettes (rendészeti) alárendeltségébe tartoznak (kivételt képez ez alól a 
BRFK Központi Ügyelete, mely a főkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozik). 
 
Az ORFK állandó ügyeleti szolgálatát az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Osztály 
(a továbbiakban: ORFK Főügyelet) látja el. 
 
5.2. Speciális rendőrségi ügyeletek 
 
A Rendőrség alaptevékenysége a közrend és közbiztonság fenntartása. Ezen belül számtalan 
olyan feladat hárul a szervekre, amelyek végrehajtása speciális szakismereteket igényel. E 
területek irányítása, folyamatos működtetése az e célra létrehozott ügyelettel lehetséges. Az 
alaptevékenységtől némileg eltérő, az események, intézkedések szempontjából is 
speciálisnak mondható és ezáltal különleges felkészültséget igénylő egyes szerveknél 
állandó ügyeletek működnek. Ezek a szervek: 

- Készenléti Rendőrség, 
- Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, 
- Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ. 

 
Ezen túlmenően egyes rendőri egységek a gyorsabb reakció biztosítása céljából külön 
ügyeleteket is működtethetnek. Ilyenek például: 

- a tűzszerész szolgálat ügyelete, 
- a bevetési szolgálatok ügyeletei, 
- a bűnügyi készenléti ügyeletek. 

 
Az ilyen jellegű ügyeletek létrehozása és működtetése a szerv vezetőjének hatáskörébe 
tartozik. Tudvalévő, hogy egy-egy szervezet folyamatos, zökkenőmentes működtetéséhez 
megfelelő gazdasági, technikai jellegű háttérintézmények bevonása szükséges. A logisztikai 
háttér rendszeres biztosítása során is szerepet kapnak az ügyeletek (pl. híradó ügyelet), 
amelyek nélkül az egyes szakmai feladatok megoldása nem valósulhatna meg. 
 
6. A rendőrségi ügyeletek informatikai és technikai támogatottsága 
 
A hatékony és színvonalas ügyeleti munka ma már nem végezhető megfelelő 
kommunikációs és számítástechnikai háttértámogatás nélkül. Mind az azonnali intézkedések 
megtételében, mind pedig a bűnügyi, helyszínelő és közterületi munkát támogató 
tevékenységben nagyon fontos az ügyeletes számára az információk gyors elérhetőségének 
és továbbításának lehetősége. 
 
6.1. ROBOTZSARU-NETZSARU 
 
Az ügyeleti számítógépes jelentőszolgálati rendszert a jelentési kötelezettség végrehajtására, 
annak támogatására fejlesztették ki. A jelentő ügyeletek számítógépen, a Robotzsaru 
rendszerben rögzítik a továbbítandó eseményeket, statisztikai adatokat, és informatikai úton 
továbbítják a felettes ügyeletnek. Itt megtörténik az adattartalom ellenőrzése, szükséges 
esetben annak kiegészítése, majd továbbküldése a felettes ügyeletnek. 
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Főbb bemeneti adatok: 

- a jelentő ügyelet megnevezése, 
- az esemény megnevezése kódolt formában, 
- a történés helye, ideje, 
- az esemény szöveges leírása, 
- várható-e további jelentés az ügyben vagy nem, 
- a foganatosított intézkedések, 
- mely vezetőnek jelentették az esetet. 

 
A Főügyeleten történik meg a beérkezett események és statisztikai adatok feldolgozása a 
papírformátum szinte teljes kizárásával. A feldolgozás célja a vezetői tájékoztatás és az 
elemző-értékelő munka támogatása. Az adatállomány felhasználásával készül, és digitalizált 
formában kerül a jogosultakhoz a Napi Tájékoztató Jelentés. Az alaprendszerhez készített 
segédprogramok segítségével különféle alkalmi statisztikai kimutatások készíthetők. A 
rendszer nagy előnye az események, információk gyors áramoltatása mellett a 
papírformátum mellőzése, az adatok gyors elérhetősége, visszakereshetősége. 
 
6.2. EDR (Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer) 
 
Az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer (EDR) kialakításával, valamint az EDR 
szolgáltatás vásárlásával kapcsolatos feladatokról szóló 1053/2005. Korm. határozat alapján 
megvalósult a készenléti szervezetek és kormányzati felhasználói kör rádiókommunikációs 
igényeinek biztosítására a Schengeni Egyezmény követelményeinek megfelelő rádió-
távközlési rendszer, az EDR. Ez valamennyi készenléti szervezet számára egységes mobil 
infrastruktúrát biztosít, így lehetővé teszi az összehangolt tevékenység-irányítást is. 
 
2006. április 5-én átadásra került a budapesti hálózat, majd 2007. február 6-án elkészült az 
országos hálózat is. Az EDR rendszer elsődlegesen a készenléti szervezetek (pl.: Rendőrség, 
mentő, tűzoltóság, katasztrófavédelem, honvédség) számára készült magas rendelkezésre-
állású, megbízható, országos rádió-távközlő rendszer. A hálózat lehetőséget nyújt a 
rendvédelmi szervezetek, illetve a kapcsolódó feladatokat ellátó további szervezetek 
együttműködésének rádiós támogatására is. A rendszer alkalmas a benne kommunikálók 
viszonylag pontos helymeghatározásra (pl. AVL), tehát lehetőség van a beavatkozók térbeli 
pozícióinak folyamatos figyelemmel kísérésére. 
 
7. A rendőrségi ügyeletek főbb feladatai 
 
7.1. Általános feladatok 
 
7.1.1. Ügyfelek fogadása, bejelentések, feljelentések, panaszok felvétele, kezelése 
 
A rendőri szervekhez és azok ügyeleteire beérkező valamennyi bejelentést, feljelentést 
szakszerűen kell kezelni, a telefonon vagy személyesen a Rendőrséghez forduló 
állampolgárt udvariasan fogadni, részére az igényelt segítséget a lehetőségek 
figyelembevételével, a jogszabályi kereteken belül biztosítani kell. 
 
Az ügyeletre a bármilyen formában beérkező információ szakszerű fogadásáért, kezeléséért, 
az ebből következő intézkedések foganatosításáért az ügyelet vezetője felelős. Az ügyfelek 
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által személyesen átadott beadványok és mellékleteik átvételénél az Iratkezelési Szabályzat 
megfelelő pontjaiban előírtakat kell alkalmazni. Az átvett beadványon az átvétel helyét, 
idejét, az átvevő személyét rögzíteni kell. 
 
A Rendőrséghez forduló állampolgárt indokolatlanul eltanácsolni, elküldeni, későbbi 
időpontra visszarendelni nem lehet. Az elmondott történeti tényállás alapján az ügyeletes 
döntése szerint kell intézkedni, arról feljegyzést, jegyzőkönyvet készíteni, illetve 
felvilágosítást, tanácsot adni. A feljelentés megtételére való felhívás nem késleltetheti (nem 
helyettesítheti) a szükséges intézkedések azonnali foganatosítását. A bejelentőnek, 
feljelentőnek a jegyzőkönyv felvételekor fel kell hívni a figyelmét a személyes adatai zárt 
kezelése kérésének lehetőségére. 
 
A Rendőrség hatáskörébe tartozó ügyeken túl fel kell venni minden olyan esetben a 
személyesen tett állampolgári panaszt, melynek eredményes kivizsgálásához, a 
gyorsasághoz, az esemény tényszerű feltárásához fontos közbiztonsági érdek fűződik. 
Egyéb ügyekben a bejelentést fogadó felkészültségének megfelelően adjon tanácsot, 
felvilágosítást. Ez utóbbi tényt az ügyeleti naplóban fel kell jegyezni. Azonnali rendőri 
intézkedést igénylő esetekben soron kívül, egyébként érkezési sorrendben kell a panaszt 
felvenni. 
 
Az ügyeleten az ügyfelek fogadását az adatvédelem és minősített adatkezelés szabályainak 
maradéktalan érvényesítése mellett kell ellátni. A jegyzőkönyv és a panaszok felvétele ne az 
ügyeleti irányító helyiségben, hanem az e célra alkalmas, az ügyelethez közeli, más 
irodában történjen. 
 
A bejelentésről, feljelentésről készített jegyzőkönyv egy példányát az ügyfél részére át kell 
adni. A számítógépen rögzített iratok azonosító adatait az ügyeleti naplóban is rögzíteni 
kell, úgy, hogy a további ügyintézés menete nyomon követhető legyen. 
 
7.1.2. Halaszthatatlan (elsődleges) nyomozási cselekmények megszervezése 
 
Amennyiben a bejelentés hitelesnek tűnik, és a helyzet ezt megkívánja, minden 
adminisztratív teendőt meg kell előznie az azonnali intézkedések megtételének, és 
utólagosan kell a szükséges adatok rögzítését elvégezni. Az ügyeleti szolgálatnak a 
rendelkezésre álló erők, eszközök figyelembevételével meg kell szervezni a halaszthatatlan 
nyomozati cselekmények végrehajtását (helyszínbiztosító járőr, forró nyomos csoport, akció 
szolgálat, bűnügyi szemlebizottság kiértesítése, helyszínre irányítása stb.). 
 
Az ügyeleti szolgálat a bekövetkezett eseményekről, a tett intézkedésekről jelentést tesz a 
közvetlen vezetőnek, illetve állományilletékes parancsnoknak, illetve – ha az 
Utasításban szereplő esemény történt – a felettes ügyeletnek. 
 
7.1.3. A jelentések rendjére vonatkozó normákban foglaltak teljesítése 
 
A rendőri szervek vezetői az illetékességi területükön történt, az Utasítás mellékleteiben 
meghatározott eseményekről, a tett intézkedésekről ügyeleteik útján kötelesek jelentést tenni 
az ORFK Főügyeletnek abban az esetben is, ha ezt előzetesen szóban a szerv részéről valaki 
már jelentette az ORFK hatáskörrel rendelkező vezetőjének. 
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A kiemelt rendkívüli („K” megjelölésű) eseményekkel kapcsolatosan: 
a) az elsődleges adatokat az előzetes ellenőrzés után távbeszélőn azonnal, 
b) az élet- és anyagi javak mentése, a veszélyhelyzet elhárítása érdekében tett további 

intézkedéseket távbeszélőn folyamatosan, 
c) a mentési és kárelhárítási munka befejezése, a helyszíni szemle megtartása után az 

eseményt, az előidéző okokat, következményeket, a tett intézkedések addigi 
eredményét távbeszélőn haladéktalanul, majd ezt követően írásban soron kívül kell 
jelenteni. 

 
A „nem kiemeltnek” („R” megjelölésű) minősített rendkívüli eseményeket a tények és 
adatok, azok megállapítása és ellenőrzése, valamint a szükséges intézkedések megtétele 
után a nap bármely szakában, írásban (fax, e-mail) a legrövidebb időn belül jelenteni kell. 
 
A rendőri szervek vezetői kötelesek az illetékességi területükön történt, az utasítás 
mellékleteiben fel nem sorolt, de a közérdeklődésre számot tartó, bűnügyi vagy 
közbiztonsági szempontból lényeges eseményeket figyelemmel kísérni és értékelni. 
Amennyiben azokról az illetékes szervek tájékoztatása szükséges, úgy az ORFK 
Főügyeletet haladéktalanul értesítik. 
 
Az ORFK azon szerveinél, ahol ügyelet nincs, vagy nem állandó jelleggel működik, az 
érintett szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a szervezeti egységnél 
történt, az Utasítás 1. mellékletében felsorolt rendkívüli eseményekről az ORFK 
Főügyeletet haladéktalanul tájékoztassák. 
 
Az ORFK Főügyelet távbeszélőn szóban vagy e-mail formájában mobiltelefonra küldött 
üzenettel azonnal jelenti: 

a) az 1. mellékletben felsorolt kiemelt rendkívüli eseményeket, és az abban nem 
szereplő, de közérdeklődésre számot tartó eseményeket az országos 
rendőrfőkapitánynak és az ORFK Kommunikációs Szolgálat vezetőjének, 
helyettesének és ügyeletesének; 

b) az 1. mellékletben felsorolt eseményeket szakterületüket érintően az ORFK 
bűnügyi, rendészeti, gazdasági főigazgatójának, humánigazgatási, ellenőrzési 
szolgálatvezetőinek, a KR parancsnokának, a KR Nemzeti Nyomozó Iroda 
igazgatójának, az ORFK bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, 
határrendészeti, informatikai főosztályvezetőnek, a BSZKI igazgatójának, a BSZKI 
Bűnügyi Technikai Főosztály vezetőjének, az Ügyeleti Osztály vezetőjének, az 
ORFK Rendészeti Főigazgatóság Védelmi Igazgatási Osztály vezetőjének, a 
Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság Országos Helpdesk vezetőjének, az 
Ügyeleti Osztály Ügyeleti Alosztály vezetőjének, a Rendőrség munkavédelmi és 
közegészségügyi-járványügyi főfelügyelőinek. 

 
7.1.4. Az ügyeletesek fogdákkal kapcsolatos ellenőrzési feladatai 
 
Az ellenőrzés kiterjed: 

a) a szolgálatot ellátók alkalmasságára, 
b) az őrség tagjainál lévő tiltott tárgyakra (pl. mobiltelefon, önvédelmi fegyver stb.), 
c) a fogvatartottak előírásszerű elhelyezésére, 
d) a fogvatartás lejárati időpontjára, 
e) a beszélők szabályszerű lebonyolítására, 
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f) a civil személyek beléptetéséhez szükséges megbízólevelekre, engedélyekre, 
g) a fogda riasztórendszerének figyelésére (felülvizsgálatára), 
h) az okmányok vezetésére, szabályszerű kitöltésére, 
i) a biztonsági berendezésekre. 

 
7.1.5. Az ügyeletes objektumvédelemmel kapcsolatos feladatai: 

a) az őrszemélyzet szolgálatellátásának ellenőrzése, 
b) az objektumvédelmi monitorok, épületbiztonsági rendszerek folyamatos figyelése, 
c) az épület egészének és a helyiségek biztonságos zárásának ellenőrzése, 
d) a kapunyitás szabályai betartásának ellenőrzése, 
e) az udvaron elhelyezett járművek ellenőrzése, 
f) az energetikai rendszerek takarékos üzemeltetése, 
g) a minősített iratok, fegyverzeti anyagok (szárazbélyegző), kulcsdobozok 

biztonságos tárolása, 
h) a tapasztalt hiányosságok dokumentálása, visszatérő ellenőrzése, 
i) a kommunikációs és hírtechnikai eszközök előírásszerű alkalmazásának, 

működőképességének ellenőrzése. 
 
7.1.6. Az ügyeleten rendszeresített okmányok, nyilvántartások vezetése 
 
Az ügyeleteken rendszeresített szolgálati okmányokat és azok tárolási rendjét külön norma 
szabályozza. 
 
A rendőrségi ügyeleteken rendszeresített naplók, nyilvántartások, okmányok túlnyomó 
többségének vezetése a Robotzsaru rendszerben történik. Ezek közül a legfontosabbak: 

- az ügyeleti könyv, 
- az ügyeleti eseménynapló, 
- az ellenőrzési napló, 
- az adattárakból és nyilvántartási rendszerekből (Határregisztrációs Nyilvántartási 

Rendszer) történő lekérdezések nyilvántartása, 
- a 107-es és a 112-es segélyhívó számra érkező bejelentéseket dokumentáló napló a 

segélyhívó fogadására kijelölt ügyeleteken, Bejelentési lap a BRFK Központi 
Ügyeletén, 

- a térfigyelő rendszer működésével kapcsolatos nyilvántartás, ahol ilyen működik, 
- nyilvántartás Seres Ethylometer használatáról, 
- a díjkitűzések nyilvántartása. 

 
Az ügyeleteken a szolgálatellátást más – esetenként helyileg eltérő – egyéb iratok, listák 
segítik, ezek a teljesség igénye nélkül: 

- társszervek, (mentők, katasztrófavédelem, Nemzeti Adó- és Vámhivatal stb.) 
közterület-fenntartó, közművek ügyeleteinek elérhetőségei, 

- rádióforgalmazási kódkönyv, 
- ügyeletes ügyész, bíró, katonai ügyész, nyomozó hivatal telefonszámai, 
- készenléti szolgálatot ellátók névsora, címe, elérhetősége, 
- áldozatvédelmi felelős címe, elérhetősége, 
- lista az állampolgároknak segítséget nyújtó köz- és magánintézményekről (pl.: 

gyámhatóság, hajléktalanszálló, lelki segélyszolgálat stb.), polgármesteri hivatalok, 
okmányirodák címe, telefonszáma, 

- tolmácsjegyzék, szakértői lista, 
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- menetrendek, térképek, utcanévjegyzékek. 
 
7.1.7. Vér- és vizeletminták kezelése, tárolása (10/2008. ORFK utasítás) 
 
A biológiai minták tárolása, nyilvántartása és továbbítása során biztosítani kell a 
törvényesség és a szakszerűség maradéktalan érvényesülését, hogy a minták tárgyi 
bizonyítási eszközként felhasználhatóak legyenek. A rendőri szerv vezetőjének intézkednie 
kell a biológiai minták – a szerv ügyeletén történő – tárolási feltételeinek szabályszerű 
kialakítására. Az ügyeleti szolgálat végzi a mintavételi eszközök felhasználók részére 
történő kiadását, felhasználás utáni visszavételét, és azokat olyan módon tárolja, hogy 
illetéktelen személy ne férhessen hozzájuk. 
 
Az ügyeleten az átvett biológiai mintát tartalmazó dobozt annak továbbításáig az ügyeleti 
helyiségben lévő és kizárólag a biológiai minta tárolására rendszeresített hűtőben kell 
tartani. A hűtőszekrény másodkulcsát lezárt borítékban azon szervezeti egység vezetőjének 
a páncél/lemezszekrényében kell őrizni, amely szervezeti egységhez az ügyelet tartozik. Az 
ügyeleten őrzött és nyilvántartott biológiai minta, valamint a hűtőszekrény kulcsa az 
ügyeleti szolgálat átadásakor átadás-átvétel tárgyát kell, hogy képezze. 
 
A szabályszerűen lezárt, biológiai mintát tartalmazó egységcsomagot az intézkedő rendőr – 
szolgálati (szolgálatellátási) helyére történő bevonulása után – az illetékes szerv ügyeletese 
részére azonnal, a biológiai minta vételének alapjául szolgáló cselekményről (eseményről) 
készült feljelentést (jelentést) a szolgálati elöljárójának soron kívül átadja. Az iratra rá kell 
írni a biológiai minta ügyeleti nyilvántartási sorszámát és az átadásának időpontját. 
 
Az ügyeletes a biológiai mintát tartalmazó doboz átvételekor ellenőrzi a mintavételi eszköz 
azonosíthatóságát, épségét, szabályos lezártságát, az orvosi bélyegzőlenyomatok meglétét, 
az orvos aláírását, melynek át kell érnie a zárócímkén és a műanyag mintavételi dobozon. 
Rögzíteni kell az intézkedő rendőr nevét, rendfokozatát, a mintavétel időpontját, az 
intézkedés alá vont személy nevét, születési idejét, lakcímét (elérhetőségét), a mintavétel 
okát, a mintavételi eszköz visszavételének időpontját, továbbá a visszavevő ügyeletes 
aláírását. 
 
A sürgős esetekben alkalmazható „Azonnal”, illetve „Sürgős” jelzéssel kért véralkohol-
vizsgálatnál, bíróság elé állításnál, külföldiekkel szembeni eljárásnál ezt a körülményt a 
véralkohol-doboz záró címkéjén piros felirattal jelezni kell. 
 
A biológiai mintának a megfelelő intézethez – az adott ügyben eljáró szervezeti egység által 
– történő továbbítása az Állami Futárszolgálattal vagy kézbesítő útján történik, attól 
függően, hogy melyik kézbesítési mód a célszerűbb. 
 
7.1.8. Szolgálatszervezési feladatok (eligazítás, beszámoltatás) 
 
Eligazítás 
 
A közterületek és nyilvános helyek rendőri ellenőrzésére, az őrszolgálatok ellátására 
vezényelt állomány szolgálat közbeni közvetlen irányítását – a rendőri szerv vezetője által 
meghatározott rendben – a kijelölt szolgálatirányító parancsnok vagy az ügyelet végzi. Az 
ügyeletet szolgálati okmányokkal úgy kell ellátni, hogy rendelkezésére álljanak az 



 121 

állománnyal (járőrökkel, őrökkel stb.), a szomszédos, az alárendelt és az elöljáró rendőri 
szervekkel, valamint más szervekkel történő összeköttetést szolgáló (vezetékes és vezeték 
nélküli) híradó eszközök, az adatrögzítő és adatkérő informatikai berendezések, és 
közvetlenül értesüljön a személyesen vagy telefonon tett bejelentésekről, segélyhívásokról. 
Az ügyeletes a járőr kérésére soron kívül köteles minden rendelkezésére álló lehetőség 
felhasználásával támogatást nyújtani a közterületen intézkedő járőrnek. Az utasításra küldött 
járőr tevékenységét az ügyeletes az intézkedés befejezéséig köteles fokozott figyelemmel 
kísérni. 
 
Az ügyeletes/szolgálatirányító parancsnok ismernie kell: 

a) az illetékességi területének közbiztonsági, bűnügyi helyzetét, 
b) a végrehajtott rendőri intézkedéseket, a beszámoltatások tapasztalatait, 
c) a tervezett rendezvények, más események adatait, 
d) a végrehajtandó és folyamatban lévő rendőri feladatokat, 
e) az elöljáró döntéseit a feladatok végrehajtására, 
f) a rendelkezésére álló személyi állomány létszámát, a technikai eszközök 

mennyiségét, alkalmazásuk lehetőségeit, 
g) a járőrök és őrök létszámát, feladatát, szolgálati idejét, az ellenőrzés alá vont 

járőrkörzetek, mozgóőr-körzetek, járőrútvonalak, őrhelyek elhelyezkedését, 
jellemzőit, 

h) az erők és eszközök összevonásának, átcsoportosításának lehetőségeit, 
i) a rendőri szerv riasztásával, a személyi állomány kiértesítésével, bevonultatásával, a 

körlet őrzésével és védelmével, az objektumba történő beléptetés és bent-
tartózkodás rendjével, a „K” akciók, fokozott ellenőrzések elrendelésével 
kapcsolatban meghatározott feladatokat, 

j) az együttműködés, értesítés, riasztás rendjét, 
k) a csapaterőbe szervezett állomány létszámát, hadrafoghatóságát, értesítési 

lehetőségeit, illetőleg a rendőri csapaterővel kapcsolatos szolgálati feladatokat. 
 
Az ügyeletes/szolgálatirányító parancsnok jogosult és köteles: 

a) a bejelentések, segélyhívások elbírálására, a szükséges rendőri intézkedések 
meghatározására, 

b) a szolgálatban lévő járőrök, őrök részére utasításadásra, rendőri intézkedés, a 
járőrkörzet, járőrútvonal, mozgóőr-körzet, őrhely elhagyásának elrendelésére, 
engedélyezésére, az alárendeltségébe tartozó állomány összevonására, 
átcsoportosítására, 

c) a készenléti ügyeleti szolgálat berendelésére, a készültségi szolgálatot ellátók 
kirendelésére; feladatuk meghatározására, 

d) a végrehajtott rendőri intézkedések előzetes revíziójára, 
e) jelentések bekérésére, 
f) kapcsolattartásra a szomszédos rendőri és más szervekkel, őket intézkedésre, 

tájékoztatásra felkérheti, 
g) biztosítani a rendőri állomány által kért, a szolgálat vagy az intézkedés 

lefolytatásához szükséges adatokat. 
 
A rendőri szerv ügyeletéhez érkező bejelentéseket, segélyhívásokat és jelentéseket, a tett 
intézkedéseket, a kiadott utasításait az időpont (nap, óra, perc), a tartalom, a jelentő 
(bejelentő), illetve a végrehajtásra közvetlenül kötelezett adatainak feltüntetésével naplózni 
kell úgy, hogy az később visszakereshető legyen. 
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Beszámoltatás 
 
A szolgálatból bevonuló állományt a bevonulását követően szóban be kell számoltatni a 
részére meghatározott célok megvalósulásáról és a feladatok végrehajtásáról, 
tapasztalatairól, intézkedéseiről, a közbiztonsági és közlekedés-biztonsági és a bűnügyi 
helyzetre vonatkozó észrevételeiről, megfigyeléseiről, a bűnmegelőzést szolgáló 
javaslatairól. A beszámoltató tegye lehetővé és követelje meg, hogy a rendőr az 
intézkedéseivel, tapasztalataival összefüggő iratokat szolgálati időben elkészítse, és azokat a 
beszámolással egy időben adja le. 
 
A beszámoltató győződjön meg az állomány részére meghatározott feladatok teljesítéséről, a 
tett intézkedésekről, azok hatásáról és állampolgári fogadtatásáról, jogszerűségéről, tekintse 
át az elkészített írásos jelentéseket, feljelentéseket, végezze el azok revízióját. Ellenőrizze a 
helyszíni bírságolási okmányokat, a beszámoltatott rendőr véleményének 
figyelembevételével elemezze és értékelje az elvégzett szolgálati tevékenységet. Ezek 
alapján határozza meg a szükséges feladatokat. Közölje a rendőr következő szolgálatba 
lépésének időpontját, várható feladatát. 
 
A beszámoltatás végrehajtását, a járőr, őr által tett intézkedéseket, szolgálati tapasztalatait 
hivatalos okmányban, vagy más módon a beszámoltató parancsnoknak (ügyeletesnek) 
dokumentálni kell úgy, hogy az visszakereshető, értékelhető, a parancsnoki elemző-értékelő 
munka során felhasználható legyen. 
 
7.1.9. Segélyhívások kezelése és a 112-es egységes európai segélyhívó számra alapozott 
Európai Segélyhívó Rendszer (ESR) jelenlegi működése 
 
Jogos állampolgári igény, hogy a rendvédelmi szervek, illetve a mentők, tűzoltók bármikor, 
ingyenesen hívható telefonszámon elérhetőek legyenek, és a lehető leggyorsabban 
segítséget nyújtsanak. Az Európai Unió 1991-ben határozatban döntött az egységes európai 
segélyhívószám bevezetéséről. Magyarországon a feltételek 1999-ben születtek meg ennek 
működtetésére, azóta hívható a 112-es egységes európai segélyhívószám ingyenesen a 
magyarországi vezetékes és mobil távbeszélő hálózatokból. A szolgáltatás lehetőséget nyújt 
a magyar nyelvet nem beszélő személyek részére is a segítségkérésre. 
 
Az országos rendőrfőkapitány, a BM Tűzoltóság országos parancsnoka, és az Országos 
Mentőszolgálat főigazgatója az 1/1999. együttes intézkedésükben szabályozták az egységes 
európai segélyhívószám bevezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat.  
 
Az együttes intézkedés értelmében a 112-es hívószámok fogadását és a szükséges 
intézkedések kezdeményezését a megyei rendőr-főkapitányságok ügyeletei végzik, kivéve a 
Budapesti Rendőrfőkapitányságot, melynek Központi Ügyeleti Szolgálata fogadja a 
Budapest és Pest megye területéről érkező hívásokat. Ugyancsak a BRFK központja a 
megyék tartalék hívásfogadó központja. Ha egy megyében a hívásokban „torlódás” vagy 
műszaki hiba lép fel, a hívás automatikusan a BRFK központjába kapcsolódik. (A hívások 
számát tekintve a BRFK ügyelete hetente a 107-es hívószámon átlagosan 9 500 db, míg a 
112-esen 32 000 db hívást kezel.) 
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A klasszikus 107-es segélyhívó vonal valamennyi rendőrkapitányságon működik. A 107-es 
és 112-es hívások fogadását a rendőrségi ügyeleteken szolgálatot ellátó ügyeletes tisztek, 
tiszthelyettesek kapcsolt munkakörben – egyéb ügyeleti feladataik mellett – végzik. A 112-
es segélykérő számra érkező hívások megközelítőleg 1/6-a igényel rendőri intézkedést. 
 
Az Országos Mentőszolgálat a 104 fogadására 26 központot alakított ki, a 105-ös fogadása a 
katasztrófavédelem megyei művelet-irányítási ügyeletein történik.  
A segélyhívások fogadása és a kapcsolódó tevékenységirányítási feladatok koordinálása 
jelenleg egymástól eltérő módon történik. A hívásfogadásoknak elvárt szolgáltatási szintje 
nincs, a várakoztatási idő esetenként jelentős. A rendőrségi ügyeletek intézkednek a 
Rendőrséget érintő ügyekben, és amennyiben a katasztrófavédelem vagy a mentők 
ügykörébe tartozó esemény bejelentése történik, az ügyelet átkapcsolja a hívót az illetékes 
szervhez. A rendőrségi ügyeleteken a hivatkozott intézkedés értelmében törekedni kell 
idegen nyelvet beszélő kollégák foglalkoztatására is. 
 
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján a telefonszolgáltató köteles 
ingyenesen – nyilvános telefonállomás esetén fizetőeszköz használat nélkül – biztosítani, 
hogy az előfizetője vagy a szolgáltatást igénybevevő elérhesse a segélyhívó szolgálatokat, 
beleértve az 112 egységes európai segélyhívószám elérését is. 
 
A bajbajutottak és a segélynyújtó szervezetek szempontjából fontos elem az is, hogy a 
törvény alapján a segélyhívások megválaszolása céljából a telefonszolgáltató a hívó fél 
azonosítása kijelzésének letiltására, továbbá a helymeghatározási adatok kezelésére 
vonatkozó hozzájárulásnak hiánya vagy visszavonása esetén is köteles a segélyhívó 
szolgálatok rendelkezésére bocsátani a hívó fél azonosítására, illetve a helymeghatározásra 
vonatkozó adatokat. 
 
7.2. A rendőrségi ügyeletek különös feladatai 
 
7.2.1. Fegyverzeti anyagok kezelése, tárolása 
 
A személyi és egységkészletként biztosított szolgálati lőfegyver és lőszer, azok tartozékai, 
hangtompító, éjjellátó készülék és egyéb, a veszélyes eszközök csoportjába tartozó 
felszerelések tárolása, kezelése, megőrzése és ellenőrzése kiemelt felelősséggel járó és 
fontossággal bíró feladat. Szolgálati lőfegyver, lőszer lopása, tisztázatlan vagy igazolatlan 
hiánya rendkívüli eseménynek minősül, és fegyelmi, súlyosabb esetben büntetőjogi 
felelősségre vonást alapoz meg. 
 
Csoportos tárolásnál írásos parancsban ki kell jelölni a szolgálati lőfegyver és lőszer 
kezeléséért felelős személyt, ahol ügyeleti szolgálat működik, az ügyeletest és helyettesét 
vagy helyetteseit (a továbbiakban: megbízott személy). A megbízott személy felelős a 
kiadás jogosságáért, az okmányok pontos és hiteles vezetéséért, a tárolás általános rendjéért, 
a tárolóhely zárva tartásáért és kulcsainak előírásszerű kezeléséért. 
 
A szolgálati lőfegyverhez biztosított lőszert fegyverenként külön-külön készletezve (furatos 
fa számolólapon, műanyag dobozban stb.), a szolgálati lőfegyvertől elkülönítve kell tárolni. 
Az elkülönítés – támlán elhelyezett fegyver esetében – leválasztott rekeszben, illetőleg 
biztonsági zárral (lakattal) ellátott faszekrényben, páncélszekrényben, vaslemez 
szekrényben, vaslemez kazettában történhet. 
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A szolgálatban lévő ügyeletes – ha erre lehetősége van – a biztonsági szabályok betartása 
mellett könnyíthet szolgálati felszerelésén, ilyenkor szolgálati lőfegyverét és lőszerét az 
ügyeleti helyiségben páncélszekrényben, vaslemez szekrényben, vaslemez kazettában vagy 
biztonsági zárral (lakattal) ellátott szekrényben kell elhelyezni.  
 
 
A szolgálat befejeztével az ügyeletes szolgálati lőfegyvere az ügyeleti helyiségben csak 
akkor tárolható, ha egyéni tárolást rendeltek el, illetőleg az állomány személyi 
felszerelésként kiadott fegyvereit egyébként is ott tárolják. 
 
Az ügyeleti szolgálatot működtető rendőri szerveknél történő csoportos tárolás esetén a 
fegyverek kezeléséért, őrzéséért a mindenkori ügyeletes, illetve ennek hiányában írásos 
parancsban kijelölt személy a felelős. A szolgálat átadás-átvétele során tételesen át kell adni, 
illetve át kell venni valamennyi szolgálati lőfegyvert és lőszert. Az átadás-átvétel tényét 
írásban rögzíteni kell, melyet az átvevő aláírásával elismer. A fegyverszoba bezárását 
követően azt negatív pecsétnyomóval le kell pecsételni, az újabb nyitáskor annak 
sértetlenségét ellenőrizni kell. A rendőr a fegyverszobával kapcsolatos bármilyen 
rendellenesség észlelése esetén azonnal jelentést köteles tenni a megbízott személynek és a 
közvetlen szolgálati elöljárónak. 
 
A szolgálati lőfegyvert és lőszert egyéni tárolás esetén – a géppisztoly kivételével – 
páncélszekrényben, vaslemez szekrényben vagy rögzített vaslemez kazettában, ürített, 
fesztelenített állapotban (a lőszerektől elkülönített állapotban kitárazva) kell tárolni. A 
géppisztoly és lőszere egyénileg nem tárolható, azokat csoportos tárolásba kell vonni. 
 
Minden rendőri szervnél, ahol szolgálati lőfegyvert és lőszert csoportos tárolásba vontak, 
hitelesített fegyverkiadási füzetet (lapot) kell felfektetni. Alkalmazható fegyverkiadási 
előjegyzés is. 
 
A szolgálati lőfegyver és lőszer tárolására kijelölt helyet zárva kell tartani, illetve a 
helyiségből történő rövid idejű eltávozás esetén vagy a napi munka befejezése után azt be 
kell zárni, és le is kell pecsételni. 
 
A szolgálati lőfegyver- és lőszer-tároló helye nyitott állapotban az ügyeletes vagy a 
megbízott személy felügyelete (jelenléte) nélkül még ideiglenesen sem maradhat. A 
felügyeletet a megbízott személy másra át nem ruházhatja. 
 
A szolgálati lőfegyvert és lőszert kizárólag annak jogosultja részére lehet kiadni. 
Visszavételezésekor meg kell győződni a kiadott lőfegyver azonosságáról, teljességéről, 
ürített állapotáról, karbantartottságáról, a lőszerek hiánytalanságáról. 
 
Szolgálati lőfegyver és lőszer kiadásakor a tároló helyen el kell helyezni a jogosult 
helyettesítő kartonját, és a kiadás tényét (dátum, idő feltüntetésével a fegyverszámot és a 
lőszerek számát, az egyéb felszerelési eszközöket) a fegyverkiadási füzetben (lapon) vagy 
fegyverkiadási előjegyzésben rögzíteni kell. A jogosult aláírásával ezt tudomásul veszi és 
igazolja. 
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A szolgálati lőfegyver és lőszer visszavételezésekor haladéktalanul át kell vezetni a 
fegyverkiadási füzetben (lapon) vagy fegyverkiadási előjegyzésen a visszavételt, annak 
időpontját, amit a visszavételező megbízott személy aláírásával igazol, és a helyettesítő 
kartont át kell adni a jogosultjának. 
 
A fegyverszoba (egyéb tárolási mód esetében a szolgálati lőfegyver és lőszer tárolási helye) 
ellenőrzése kiemelt felelősséggel járó feladat. 
 
7.2.2. Adatszolgáltatások 
 
Az ügyeleti szolgálatok végzik a közterületi szolgálatot ellátó állomány irányába az általuk 
kért adatok különböző nyilvántartásokból történő lekérdezését. Különösen fontos az 
adatvédelmi szabályok maradéktalan betartása, valamint az ügyeletesek számára a 
megfelelő hozzáférési jogosultságok biztosítása. Külön problémát vet fel az ügyeleti 
szolgálatot ellátó állomány helyettesítése során a „beugró” ügyeletesek hozzáférési 
jogosultságainak kérdése is. 
 
7.2.3. Személy- és tárgykörözés elrendelése 
 
Amennyiben szükségessé válik, az ügyeleti szolgálat intézkedik személy- és tárgykörözések 
elrendelésére, visszavonására is, figyelemmel a személy- és tárgykörözésről szóló 2001. évi 
XVIII. törvényre. 
 
7.3. Speciális feladatok 
 
7.3.1. A sajtó tájékoztatása 
 
A rendőrségi ügyeletek a sajtó tájékoztatását a Szolgálati Szabályzat vonatkozó 
rendelkezése figyelembevételével, elsődlegesen a Rendőrség sajtószolgálatán keresztül 
végzik. A rendőr a nyomtatott sajtó, a rádió és a televízió megkeresése alapján a 
feladatkörébe tartozó szolgálati ügyekről, egyes bűncselekményekről csak engedéllyel 
nyilatkozhat, amelyet az országos rendőrfőkapitány és a rendőrfőkapitányok, azok 
helyettesei, a velük azonos hatáskörű, illetve az általuk felhatalmazott vezetők adhatnak 
meg. Kivételes esetben – bűncselekmény, közlekedési baleset vagy más rendkívüli esemény 
helyszínén – a rendőr tényközlő nyilatkozatot tehet, úgy, hogy azzal a minősített adatok 
védelmére vonatkozó követelményeket és személyhez fűződő jogokat nem sérthet, 
felelősség kérdésében nem foglalhat állást. Nyilatkozatáról utólag az engedélyezésre 
jogosultnak jelentést tesz. 
 
7.3.2. Díjkitűzéssel kapcsolatos feladatok. 
 
Az Rtv. 27. § (1) bekezdése alapján a Rendőrség a 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában 
felsorolt bűncselekmények és a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy 
felderítése, a rejtőzködő vagy szökésben lévő elkövető elfogásának elősegítése, eltűnt 
személy megtalálásának érdekében a nyomozás eredményességét, illetőleg a szükséges 
rendőri intézkedést közvetlenül elősegítő személy részére előzetesen és nyilvánosan díjat 
tűzhet ki. 
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A díjkitűzés engedélyezésével, illetőleg visszavonásával egyidejűleg az ORFK Főügyeletét 
tájékoztatni kell. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell: 

- a díjat kitűző/visszavonó hatóság megnevezését, telefonszámát, a szerv vezetőjét, 
- az ügy számát és előadóját, a díjkitűzés tartalmát, a rövid tényállást, 
- a díjkitűzés hatályának kezdő/befejező időpontját. 
 

8. Az egységes európai segélyhívó számra alapozott Egységes Segélyhívó Rendszer 
komplex fejlesztése 
 
Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozása során vállalta a Közösség által 
meghatározott szabályok szerinti ESR megvalósítását. Ezen vállalással összefüggésben az 
Európai Bizottság 2006. április 6-án kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország 
ellen, melyben megállapította, hogy Magyarország a jogi szabályozás területén nem 
teljesítette az ESR kialakításával összefüggő kötelezettségeit. A kötelezettségszegési eljárást 
az Európai Unió Bizottsága azzal zárta le, hogy elfogadta Magyarország válaszát, mely 
szerint az egységes európai segélyhívószámra irányuló segélyhívások támogatása érdekében 
a nyilvános telefonhálózatra vonatkozó műszaki követelményekről szóló 23/2007. (II.23.) 
GKM rendelet kiadásával megtörtént a jogi szabályozás terén előírt kötelezettség teljesítése, 
ezen rendelet hatálybalépéstől kezdődően a segélyhívó számot hívó fél helyzetének adataira 
vonatkozó információ (kérésre) hozzáférhető.  
 
Magyarország szabályozási oldalról alapvetően biztosította a segélyhívó szám bevezetését 
és alkalmazását, azonban komplex szolgáltatást nyújtó, megfelelő módon elektronizált, a 
készenléti szervezetek (Rendőrség, Országos Mentőszolgálat, Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság) összehangolt működését és információ-ellátását lehetővé tevő univerzális 
rendszer létrehozása a közeljövő egyik feladata.  
 
A fejlesztés célkitűzései 

 
A projekt általános célja egy olyan, a 112-es egységes európai hívószámon alapuló 
Egységes Segélyhívó Rendszer kiépítése a készenléti szervek részére, amely minden, 
Magyarország területén tartózkodó segélykérő számára – függetlenül annak 
állampolgárságától és beszélt nyelvétől – a lehető legmagasabb színvonalon biztosítja 
készenléti szervekkel történő költségmentes kapcsolatfelvételt, a segélykérés lehetőségét, és 
megteremti azokat a feltételeket, melyek alapján – a beérkező segélykérésre reagálva – a 
lehető leghamarabb megtörténhet a szükséges intézkedés a készenléti szervek részéről. 
A projekt stratégiai célja az Európai Unió által meghatározott követelményrendszernek 
megfelelő, a 112-es európai segélyhívó számon alapuló Európai Segélyhívó Rendszer 
nemzeti bevezetése, az alkalmazást támogató egységes Hívásfogadó Központ és az egyes 
készenléti szervek (Rendőrség, Katasztrófavédelem, Mentőszolgálat) elkülönült 
tevékenységirányítási rendszereit összehangoló közös „bevetés-irányítási rendszer” 
kialakítása, ezekhez kapcsolódóan a Rendőrség és a Katasztrófavédelem önálló 
tevékenység-irányítási rendszereinek fejlesztése, annak érdekében, hogy ezáltal biztosítható 
legyen az egyének alapjogainak – különösen az élethez, testi épséghez és egészséghez 
fűződő alapjogoknak – mindenek előtti érvényesülése, a készenléti szervek reagáló-
képességének javítása és mindezek együttes hatásaként az egyén szubjektív 
biztonságérzetének növelése. 
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A projekt célrendszere alapvetően 4 főcélra, illetve – a megvalósuló rendszer fő elemeihez 
illeszkedő fő célokon belül – további részcélokra bontható. 
 
 
A projekt fő céljai: 

- megvalósításra kerül egy logikai és rendszertechnikai szempontból egységes, 
területileg azonban két részre osztott, az egységes európai hívószám (112) 
alkalmazásával bármely telekommunikációs hálózatból indítható telefonhívással, 
valamint az egyéb kommunikációs csatornákon előre meghatározott, műszakilag 
strukturált módon elérhető Hívásfogadó Központ (HK), mint az ESR első szintje; 

- az ESR második szintjeként létrehozásra kerülnek a készenléti szervek elkülönült 
tevékenység-irányítási rendszereit hatékonyan összehangoló, megyei szintű közös 
tevékenység-irányítási központok (TIK).  

- a Mentőszolgálat Mentés-irányítási Rendszerével (MIR) koordináltan, azzal legalább 
megegyező fejlesztési szintet elérő módon fejlesztésre, bővítésre kerül a Rendőrség 
közreműködését igénylő események kezelését, megoldását hatékonyan segítő, 
elektronikus alapon felépülő rendőrségi Szolgálat-irányítási Rendszer (SZiR); 

- a Mentőszolgálat Mentés-irányítási Rendszerével (MIR) koordináltan, azzal legalább 
megegyező fejlesztési szintet elérő módon fejlesztésre, bővítésre kerül a 
Katasztrófavédelem közreműködését igénylő események kezelését, megoldását 
hatékonyan segítő, elektronikus alapon felépülő katasztrófavédelmi Operatív 
Tevékenységirányító Rendszer (KOTiR). 

 
A kitűzött célok rendszere: 
 
Hívásfogadó Központ (HK) fejlesztésének részcéljai: 

- a HK legyen képes valamennyi kommunikációs csatornán érkező segélyhívás 
fogadására, a segélyhívók azonosítására, helyzetük meghatározására, digitális 
térképen történő megjelenítésére; 

- a segélyhívás – az intelligens eseménylapok segítségével – minden, az intézkedés 
szempontjából releváns részletre kiterjedően rögzítésre és később lekérdezésre 
kerülhessen; 

- az eseménylapok kerüljenek elektronikusan továbbításra a megyei tevékenység-
irányítási központokba (TIK) – illetve az érintett készenléti szervezetek felé – oly 
módon, hogy az(ok) képesek legyenek fogadni és nyugtázni a beérkező adatokat. 

 
A közös tevékenység-irányítási központok (TIK) létesítésének részcéljai: 

- biztosítson közös (virtuális) munkateret az egymással szoros kapcsolatban 
együttműködő, az ESR-ben érintett készenléti szervek tevékenységirányítói feladatot 
ellátó személyzete részére, azzal, hogy a tevékenységirányítás közös kapcsolódó 
munkafelülete a Hívásfogadó Központ által elektronikusan megküldött eseménylap; 

- legyen képes valós időben, az eseménnyel kapcsolatos intézkedésben résztvevő 
készenléti erő(k) által közös felületként használt digitális térképen megjeleníteni az 
adott segélyhíváshoz kapcsolódó esemény pontos helyét, a segélyhívóra vonatkozó 
helymeghatározási adatokat, az odairányított készenléti erők vonatkozásában azok 
helyzetét, státuszát, a készenléti erők mozgásának követésére és annak rögzítésére; 

- legyen képes a Hívásfogadó Központ részére automatikus állapotjelzésre az adott 
segélyhíváshoz kapcsolódó intézkedések státuszáról.  
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A rendőrségi Szolgálat-irányítási Rendszer (SZiR) fejlesztésének részcéljai: 
- legyen képes fogadni a Hívásfogadó Központ előfeldolgozott eseménylapjait; 
- valós időben, térinformatikai támogatással tudjon megfelelő rendőri erőket 

mozgósítani – követni és rögzíteni azok helyzetét, státuszát – a rendőri intézkedést 
igénylő bejelentési esetekben; 

- legyen képes gyorsabb reagálásra, az erők optimális felhasználását biztosító 
intézkedések kezdeményezésére; 

- az intézkedés szintjein naplózza a rendőri tevékenységeket, azok jellemző 
paramétereit; 

- biztosítsa a komplex statisztikai lekérdezést. 
 
A katasztrófavédelmi Operatív Tevékenységirányítási Rendszer (KOTiR) 
fejlesztésének részcéljai: 

- legyen képes fogadni a Hívásfogadó Központ előfeldolgozott eseménylapjait; 
- erősítse, illetve tegye hatékonyabbá a rendszeresen jelentkező árvizek és egyéb 

veszélyhelyzetek elleni védekezés operativitását; 
- támogassa a Kormányzati Koordinációs Bizottság és a katasztrófavédelem országos 

szintű központjának feladatait ellátó Veszélyhelyzeti Központ munkáját; 
- a kihirdetett veszélyhelyzetekben biztosítsa a kormányzati katasztrófavédelmi 

feladatok végrehajtásához szükséges információáramlást, javítva a lakosság 
védelmének eredményességét; 

- legyen képes a terepi viszonyok közötti adatkommunikációra, a kockázatelemzések, 
a terjedési, valamint elöntési modellezések futtatására; 

- biztosítsa a veszélyesanyag-áru szállítás eredményes kontrollját, a veszélyes üzemek 
biztonsági felügyeletét; 

- támogassa a szolgálatszervezési, az erő-eszköz átcsoportosítási feladatokat; 
- biztosítsa a riasztási és segítségnyújtási tervek településszintű, valós idejű 

aktualizálását; 
- tegye lehetővé a lakosság tájékoztatását a lehetséges veszélyforrásokról, azok 

bekövetkezési valószínűségéről, a megelőzés feladatairól, a legfontosabb tudni- és 
tennivalókról aszály, árvíz, belvíz, tűz, földrengés, földcsuszamlás, migráció, 
járványok, terrortámadás, tömegrendezvények, nukleáris veszély, veszélyes anyagok 
jelenléte, panellakások tüzei, valamint rendkívüli időjáráshelyzetek esetére. 

 
FIGYELEM! 
Az ügyeleti rendszer és működés folyamatos fejlesztése miatt 2014. január 01-jével 
alapvetően megváltozik. Az erre vonatkozó normaanyag a jegyzet elkészítésekor 
nem állt rendelkezésre. A vizsgára való felkészülés során a megjelenő új normákat 
kérjük tanulmányozni, a vizsgakötelezettség maradéktalan teljesítése érdekében. 
 

VII. FEJEZET 
 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
 
1. A nemzetközi kapcsolatok dimenziói, tervezésének rendszere 
 
Az Európai Unióhoz (EU), az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez (NATO) és a 
schengeni övezethez történő csatlakozás óta eltelt időszak jelentős változásokat hozott mind 
Magyarország, mind a környezete helyzetében.  
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Ez szükségessé teszi a szomszédkapcsolati, a kétoldalú együttműködéshez kapcsolódó 
rendszerek újragondolását, újbóli kialakítását. 
 
A csatlakozásokkal Magyarország tartósan beilleszkedett az azonos értékrendet valló 
országok közösségébe. A tagság révén Magyarország partnereivel, szövetségeseivel együtt 
válaszolhat meg számos, az országot közvetve vagy közvetlenül érintő kihívást. 
 
A világot behálózó kapcsolatrendszer számtalan fejlődést elősegítő lehetőséget kínál, 
ugyanakkor számolni kell a kockázatokkal is: küzdeni a nemzetközi terrorizmus, a 
tömegpusztító fegyverek terjedése, az illegális migráció, a nemzetközi bűnözés ellen. 
 
A globális világban a hazai körülményeket is nagyrészt külső hatások, nemzetközi 
folyamatok alakítják. A nemzetközi együttműködés felöleli a rendvédelmi/rendőrségi 
tevékenység összességét, célja a jobb rendőri munka és a nemzetközi kapcsolatok 
előmozdítása minél szélesebb szakmai egyetértés segítségével. 
 
Bár nem azonos módon és mértékben, de a nemzetközi közösség egészét érintik a globális 
biztonsági kihívások. Ilyenek a szélsőséges ideológiák, a nemzetközi terrorizmus, a 
tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközök terjedése, a természeti és az ember okozta 
katasztrófák, az illegális kábítószer- és fegyverkereskedelem, a nemzetközi szervezett 
bűnözés, és különösen ezek kombinációja. Hatásukat tovább erősíthetik az egyes államok 
működésének gyengeségéből fakadó kockázatok. 
 
Szem előtt kell tartani, hogy új, kevéssé ismert és alkalmazott bűnüldözési instrumentumok 
jelentek meg az európai rendvédelmi térben, melyek maguk után vonják egy nemzetközi 
rendőrségi stratégia kialakításának szükségességét, azok megismerése céljából. 
Magyarország számos esetben kezdeményezőként is részt vesz különböző EU-s 
projektekben és programokban, amelyek széles körű szakértői jelenlétet követelnek meg a 
jó gyakorlat, a magyar szakmai ismeretek, tapasztalatok minél sikeresebb átadása végett.  
A nemzetközi rendőri együttműködést illetően Magyarország fő partnerei az Európai Unió 
tagállamai és a szomszédos országok.  
 
Nemzetközi kapcsolatok tervezésének rendszere 
 
A Belügyminisztérium (BM) irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek következő évi 
nemzetközi tevékenységére vonatkozó irányelveket az adott rendvédelmi szervek 
nemzetközi feladatokat ellátó szervezeti egységei állítják össze és küldik meg az BM 
Nemzetközi Főosztálya részére, amely a beérkezett részanyagok alapján összeállított 
prioritásokat jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek. 
 
Az irányelvekben meghatározottak alapján kell a rendvédelmi szerveknek nemzetközi 
kapcsolataikat tervezni. 
 
Az irányelvek tartalmazzák a rendvédelmi szerv szerződéses kapcsolatai (nemzetközi, 
tárcaszintű) fejlesztésének irányait, területeit, az univerzális és regionális nemzetközi 
szervezetekben és azok bizottságaiban, illetve más nemzetközi szakosított szervezetekben.  
 
A belügyminiszter által jóváhagyott irányelveknek megfelelően a minisztérium hivatali 
egységei, az önálló rendvédelmi szervek – saját szakmai feladataikhoz kapcsolódóan – a 
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költségvonzatot is tartalmazó éves nemzetközi tervet készítenek. 
 
A kiutazások engedélyezésénél minden esetben vizsgálni kell, hogy kapcsolódik-e az 
irányelvekben megfogalmazottakhoz, a kiutazók létszáma, a tervezett napok száma indokolt 
és szükséges-e.  
 
A Rendőrség nemzetközi kapcsolattartási rendjét a 2008. március 01-jétől hatályos 
11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás szabályozza, amelynek hatálya kiterjed a Rendőrség 
nemzetközi kapcsolattartásban érintett valamennyi szervére.  
A kiutazásokról, illetve a vendégfogadásokról és konferenciákról, valamint az egyedi ügyek 
intézése során felmerülő kiutazások és vendégfogadások várható költségéről – évente 
nemzetközi tervet kell készíteni. Nemzetközi terv készítésére kötelezettek: 

- az ORFK Titkársági Főosztály Nemzetközi Kapcsolatok Osztály (továbbiakban: 
NKO) az országos rendőrfőkapitány és helyettesei vonatkozásában (vezetői 
nemzetközi terv), valamint az ORFK Hivatal, az ORFK Ellenőrzési Szolgálat, illetve 
az ORFK Humánigazgatási Szolgálat (a továbbiakban együtt: egyéb ORFK 
szervezeti elemek) tekintetében (általános nemzetközi terv), 

- a Bűnügyi Főigazgatóság, 
- a Rendészeti Főigazgatóság,  
- a Gazdasági Főigazgatóság,  
- a területi szervek.  
 

A nemzetközi terv két fő része a Kiutazások és a Vendégfogadások fejezet, amelyek az 
alábbiak szerint tagolódnak:  

- kötelező [nemzetközi szerződésből, tagságból eredő kötelezettségen (pl. EU, 
Frontex, Europol, Interpol, CEPOL, stb.), a Belügyminisztérium (a továbbiakban: 
BM) által, illetve az ORFK vagy a területi szerv vezetője által vállalt kötelezettségen 
alapuló] programok, 

- a szakmai szempontok figyelembevételével javasolt egyéb programok, 
- a kötelezettségből eredő, éves munkaterv hiányában előre nem tervezhető 

programok (várható költség megjelölésével), 
- előre nem tervezhető, kötelezettségből eredő programok, amelyek költsége több év 

átlaga alapján kerül meghatározásra. (pl. kiadatás, konkrét ügyek, külföldiek légi 
úton történő kitoloncolásának végrehajtása). 

 
Az ORFK gazdasági főigazgatója (a továbbiakban: gazdasági főigazgató) a tárgyévet 
megelőző év november 30-ig meghatározza a Bűnügyi Főigazgatóság, a Rendészeti 
Főigazgatóság, a Gazdasági Főigazgatóság (a továbbiakban együtt: főigazgatóságok) és az 
egyéb ORFK szervezeti elemek részére a tárgyévben a nemzetközi kapcsolattartásra 
fordítható keretösszeget. A főigazgatóságok, valamint az egyéb ORFK szervezeti elemek 
nemzetközi terveinek elkészítési határideje a tárgyévet megelőző év december 15-e, 
amelyeket az illetékes szakmai vezetők a gazdasági főigazgató ellenjegyzését követően az 
NKO részére megküldenek. A beérkezett anyagokat az NKO egységes szerkezetbe foglalva 
a tárgyév január 5-ig jóváhagyásra felterjeszti az országos rendőrfőkapitánynak. 
 
A területi szervek nemzetközi terveiket legkésőbb a tárgyév január 5-éig összeállítják és 
gazdasági vezetői ellenjegyzéssel ellátva az NKO részére megküldik, majd azokat az NKO 
szakmai szempontú, illetve a gazdasági főigazgató költségvetési szempontú véleményezését 
követően az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá. 
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Az országos rendőrfőkapitány és helyettesei kiutazásait és vendégfogadásait összesítő tervet 
a gazdasági főigazgató ellenjegyzését és az országos rendőrfőkapitány egyetértését követően 
a kabinetfőnök útján a belügyminiszter részére kell felterjeszteni a tárgyévet megelőző év 
december 31-éig. 
A jóváhagyott és az NKO által egységes szerkezetbe foglalt nemzetközi tervek képezik a 
Rendőrség éves nemzetközi tervét.  
 
Bármely, a nemzetközi terv készítésének időszakában még nem ismert, de időközben 
ismertté vált és szakmailag megalapozott kiutazás/vendégfogadás kizárólag a nemzetközi 
tervben szereplő valamely kiutazás/vendégfogadás vagy a nemzetközi tervben feltüntetett 
tartalékkeret terhére valósulhat meg.  
 
A jóváhagyott nemzetközi tervben előirányzott költségkeret kimerítése esetén 
kiutazás/vendégfogadás kizárólag a hatáskörrel rendelkező gazdasági vezető ellenjegyzését 
követően, az országos rendőrfőkapitány engedélyével valósulhat meg. 
 
Amennyiben a gazdasági és szakmai vezetők álláspontjai eltérőek, az érintett két vezető 
ismételt egyeztetése szükséges. Az ismételt egyeztetést követően fennálló ellentétes 
vélemény esetében a kiutazásról/vendégfogadásról az országos rendőrfőkapitány dönt. 
 
A nemzetközi tervben nem szereplő kiutazás/vendégfogadás anyagi kötelezettségvállalással 
járó előkészítése kizárólag a jóváhagyásra, illetve az ellenjegyzésre jogosult vezetők 
előzetes egyetértése alapján kezdődhet el. 
 
A Rendőrség vonatkozásában a nemzetközi együttműködés irányultsága: 

- a szomszédos országok rendőri szerveivel való együttműködés; 
- a bűnözés által motivált együttműködések a bűnözés áramlásának megakadályozása 

céljából (kábítószer-csempészet és -kereskedelem, gépjárműlopás, stb.); 
- nemzetközi rendvédelmi szervezetekben való részvétel, azok támogatása; 
- munkafájlokban való részvétel; 
- hazánkba akkreditált attasékon, összekötőtiszteken keresztül; 
- kétoldalú, egyéb okból kialakult vagy tervezett együttműködések (pl. képzések, 

pályázatok); 
- ad-hoc feladatok kapcsán, pl. EU soros elnökség. 

 
2. Nemzetközi tárgyalások előkészítése, lefolytatása 
 
2.1. A minisztériumi szintű nemzetközi tárgyalások két nagy területre oszthatók: 

- a tárcaszintű nemzetközi megállapodások, 
- a minisztérium felső vezetőinek (miniszter, államtitkárok, helyettes államtitkárok) 

kétoldalú megbeszélései, valamint többoldalú nemzetközi tanácskozásokon való 
részvétele. 

 
A minisztérium felsővezetői nemzetközi tárgyalásainak előkészítése a Nemzetközi 
Főosztály feladata. A Nemzetközi Főosztály a tárgyalási témákra vonatkozó háttéranyagot 
és felvetésre javasolt témákat kér valamennyi érintett minisztériumi szervtől, a minisztérium 
irányítása alá tartozó belügyi szervektől, a Külügyminisztérium illetékes területi 
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főosztályától és a reláció szerint érintett magyar nagykövetségtől. A bekért, illetve a saját 
anyagai alapján elkészíti a tárgyalási témavázlatot. 
 
2.2. A tárgyalási dokumentáció tartalmazza 

- a részletes programot, 
- a tárgyaló delegáció összetételét, 
- a delegációvezető fényképpel ellátott életrajzát, 
- a tárgyalási témákat és azok vonatkozó háttéranyagát, 
- az egyes területekre vonatkozó általános összefoglalókat, 
- a kapcsolatok fejlesztésére vonatkozó javaslatokat, 
- az esetlegesen aláírásra kerülő dokumentumot. 

 
Az eredményes tárgyalás alapvető feltétele a színvonalas tárgyalási javaslatok összeállítása. 
Az elkészült tárgyalási témajavaslatot, tárgyalási dokumentációt az európai uniós és 
nemzetközi helyettes államtitkár hagyja jóvá. A jóváhagyást követően a dokumentum a 
felsőszintű vezetőt kísérő valamennyi delegációtagnak is átadásra kerül. A felsőszintű 
vezetők nemzetközi tárgyalásairól a jelentést/feljegyzést a Nemzetközi Főosztály készítteti 
el és küldi meg az illetékes vezetők részére. A jelentés tartalmazza a tárgyalásokból eredő 
feladatokat, a felelősök és a határidők megjelölésével.  
 
2.3. Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetői utazásainak előkészítése: 
 
Az Országos Rendőr-főkapitányság vonatkozásában az országos rendőrfőkapitány és a 
főigazgatók nemzetközi tárgyalásainak előkészítése, lebonyolítása, szükség esetén 
tolmácsolás, illetve a megfelelő háttértámogatás biztosítása az NKO feladata. A 
háttéranyagok és a tárgyalási témajavaslatok összeállítása a minisztériumi eljáráshoz 
hasonlóan az érintett szakmai szervek bevonásával történik. 
  
Valamennyi nemzetközi szintű kiutazásról/vendégfogadásról/tárgyalásról készített 
útijelentésnek/emlékeztetőnek tartalmaznia kell egyebek mellett: 

- a rövid előzményt,  
- a szakmai tapasztalatok részletes beszámolóját, 
- a szakmai szempontból releváns információkat, 
- a szakmai program során megismert személyeket, 
- a tárgyalás, megbeszélés alkalmával feltett és kapott kérdéseket, továbbá az azokra 

adott válaszokat, 
- a kompetenciahatárok betartásának figyelembevételével történt bármilyen 

kötelezettségvállalást, meghívást (személyre, szervezetre), 
- a későbbiekben a résztvevőre, az érintett vagy felsőbb szintű szervezetre, vezetőre 

háruló feladat-végrehajtási, intézkedési kötelezettséget (pl. olyan kérdéskör, amelyre 
utólag, írásban kell választ adni), 

- az együttműködés folytatására történt felkérést vagy javaslatot, 
- a szakmai programok kapcsán esetlegesen beszerzett előadások anyagát, címét, 

tartalmát, fordításának szükségességét, az érintett szakmai szervezeti elem által 
elvégzendő fordítás határidejét, 

- a megszerzett ismeretek hasznosítására és a tájékoztatandók körére vonatkozó 
javaslatot, 

- a szakmai program során esetlegesen átadásra került ajándékokat (kinek, milyen 
ajándék került átadásra), 
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- a dologi költségből történő kifizetéseket, 
- valamelyik költségrész túllépése esetén annak tényét és okát, 
- a bekövetkezett rendkívüli eseményt, 
- a kiemelt horderejű témakör esetén javaslatot a személyes referálás biztosítására, 
- zárásként a tapasztalatok rövid, tömör, lényeget kiemelő összegzését, 
- a program érdemi és szakmai szempontú minősítését. 

 
3. A nemzetközi megállapodások előkészítése, megkötése, kihirdetése 
 
A nemzetközi szerződések megkötésére vonatkozó eljárást részletesen a nemzetközi 
szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény tartalmazza. Nemzetközi 
szerződésekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz még a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény is. 
 
Nemzetközi szerződés alatt a más állammal vagy a nemzetközi jog egyéb alanyával kötött, a 
magyar állam számára jogokat és kötelezettségeket létesítő, módosító, vagy megszüntető 
megállapodást értjük. Ez a definíció tükrözi azt a nemzetközi jogban általánosan elfogadott 
és alkalmazott szabályt, hogy a nemzetközi jog alanya az állam. 
 
A nemzetközi szerződés létrehozásának folyamata: 

- Nemzetközi szerződés minden esetben csak a miniszterelnök előzetes 
felhatalmazásával kezdeményezhető és hozható létre. (Egyes szerződéstípusokra a 
BM általános kormány-felhatalmazással rendelkezik, pl. a szervezett bűnözés elleni 
megállapodásoknál). A felhatalmazás birtokában a BM illetékes főosztálya elkészíti a 
nemzetközi szerződés magyar tervezetét. 

- A magyar tervezet államigazgatási egyeztetése, észrevételek, javaslatok alapján a 
tervezet véglegesítése (egységes magyar álláspont kialakítása). 

- A magyar tervezet megküldése a másik szerződő fél részére. 
- Ha a másik szerződő fél kezdeményezi a nemzetközi szerződés létrehozását, akkor a 

BM illetékes főosztálya ezt a tervezetet egyezteti az érintett szervekkel. 
- A másik szerződő fél választervezetének tanulmányozása, államigazgatási 

egyeztetése. 
- Kétoldalú szakértői tárgyalás helyének, időpontjának diplomáciai úton történő 

egyeztetése. 
- A magyar tárgyaló delegáció kijelölése. 
- A szakértői tárgyalás/tárgyalások az egyezmény szövegének véglegesítéséig tartanak. 

A szöveg véglegesítését jelenti a szövegnek a delegációvezetők általi parafálása. 
- A parafálás után a nemzetközi szerződés szövegének végleges megállapítására 

(vagyis a szerződés aláírására) a Kormány felhatalmazását kell kérni. A BM illetékes 
főosztálya elkészíti az ehhez szükséges kormány-előterjesztést, amely a nemzetközi 
szerződés kihirdetéséről szóló jogszabály tervezetét is tartalmazza. 

- A nemzetközi szerződés aláírása. (A tárcához tartozó nemzetközi szerződéseket a 
miniszter vagy az általa kijelölt személy írja alá. Az aláíráshoz meg kell kérni a 
Külügyminisztériumtól az aláíráshoz szükséges meghatalmazó okiratot, melyet a 
külügyminiszter ír alá.) Az aláírt nemzetközi szerződés eredeti példányát a BM 
illetékes főosztálya megküldi a Külügyminisztérium egyezménytárába. 

- A Magyarország külkapcsolatai szempontjából kiemelkedő fontosságú vagy 
személyes adatok átadását lehetővé tevő nemzetközi szerződések az Országgyűlés 
megerősítését igénylik. 
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- Amennyiben a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére az 
Országgyűlés adott felhatalmazást, akkor azt törvényben, ellenkező esetben 
kormányrendeletben kell kihirdetni. 

- A Kormány jóváhagyását vagy az Országgyűlés megerősítését követően a szerződő 
felek diplomáciai jegyzékben kölcsönösen értesítik egymást arról, hogy a nemzetközi 
szerződés hatályba lépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak eleget tettek. 

- A hatálybalépés naptári napjáról a külügyminiszter közzétesz egy határozatot a 
Magyar Közlönyben. 

 
3.1.  A Belügyminisztérium hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződések  
 
A Belügyminisztérium hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződések köréből kiemelendő: 

- az államhatár felmérésével, megjelölésével, a határjelek felújításával, 
karbantartásával, a határforgalommal, a határrenddel (határsértések kivizsgálása) 
kapcsolatos egyezmények, 

- a határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni egyezmények (terrorizmus, 
kábítószerek illegális forgalma, embercsempészet, gépjárműcsempészet, stb.), 

- személyeknek a közös államhatáron történő átvétele (toloncegyezmények), 
- teljes körű vízum-megállapodások. 

 
A nemzetközi szerződésben foglaltak végrehajtására a minisztériumok, központi 
államigazgatási szervek megállapodást köthetnek. Ezek az ún. tárcaegyezmények nem 
minősülnek nemzetközi szerződésnek, nemzetközi közjogi jogokat és kötelezettségeket nem 
tartalmaznak, csak az érintett szervek kapcsolatainak informális jellegű, a magyar állam 
számára kötelezettségeket nem teremtő együttműködési formák megalapozását szolgálják. 
Ide tartoznak a különböző szervek közötti együttműködési megállapodások, jegyzőkönyvek, 
szándéknyilatkozatok. 
Ezek a megállapodások  

- a kölcsönös képzésre,  
- a tapasztalatok, jogszabályok megküldésére, átadására, 
- a közös szemináriumok szervezésre vonatkoznak. 

Olyan rendelkezéseket – pl. személyes adatok, minősített adatok átadása –, melyek a 
nemzetközi szerződések körébe tartoznak, nem tartalmazhatnak. A tárcaközi 
megállapodásokat a miniszter vagy az általa kijelölt személy írja alá.  
 
A nemzetközi szerződéstől eltérően a Kormány általi jóváhagyásuk vagy az Országgyűlés 
általi megerősítésük nem szükséges. A tárcaegyezmények tervezetét azok kezdeményezése 
előtt véleményezésre meg kell küldeni a Külügyminisztériumnak. A tárcaegyezmény a 
Külügyminisztérium egyetértése nélkül nem írható alá. 
 
3.2. Engedélyezési, jóváhagyási rend 
 
Az ORFK és a területi szervek az országos rendőrfőkapitány előzetes engedélyével külföldi 
rendvédelmi szervvel nemzetközi szerződésnek nem minősülő, képzésre, továbbképzésre, 
tapasztalatcserére irányuló szakmai együttműködési megállapodást köthetnek. 
 
A területi szervek gazdasági vezetőjének ellenjegyzésével ellátott együttműködési 
megállapodás tervezetét az aláírás tervezett időpontját megelőzően legalább 30 nappal az 
érintett szerv köteles véleményezésre az NKO részére megküldeni. Az NKO a szakmai 



 135 

szempontú véleményezést követően a tervezetet soron kívül továbbítja az ORFK Jogi 
Főosztályra, amely a tervezetnek a hatályos magyar jogszabályokkal és közjogi 
szervezetszabályozó eszközökkel, valamint a belső rendőrségi normákkal való összhangját 
vizsgálja. A véleményezést követően az NKO javaslatot tesz az országos rendőrfőkapitány 
felé az aláírás engedélyezésére, illetve elutasítására. 
 
Az ORFK vonatkozásában a kezdeményező szakmai szervezeti egység/elem által 
előkészített együttműködési megállapodás tervezetét az NKO részére – az aláírás tervezett 
időpontját megelőzően legalább 30 nappal – meg kell küldeni. Az országos 
rendőrfőkapitány hatáskörrel rendelkező szakmai helyettese egyetértését követően az NKO 
a tervezetet soron kívül megküldi az ORFK Jogi Főosztály részére a hatályos magyar 
jogszabályokkal és közjogi szervezetszabályozó eszközökkel, valamint a belső rendőrségi 
normákkal való összhang vizsgálata céljából. A jogi szempontból megvizsgált tervezetet az 
NKO – ellenjegyzés céljából – a gazdasági főigazgató részére is megküldi, majd az 
ellenjegyzést követően javaslatot tesz az országos rendőrfőkapitány felé az aláírás 
engedélyezésére, illetve elutasítására. 
 
4. A rendvédelmi szervek nemzetközi együttműködése 
 
A rendvédelmi szervek nemzetközi együttműködése rendkívül széles. Magában foglalja a 
nyomozó hatóságok hagyományos bűnügyi célú együttműködését, a bűnüldöző szervek 
információs és operatív bűnfelderítési együttműködését, a határőrizetben érintett szervezeti 
elemek bűnügyi és bűnüldözési együttműködését a büntetőeljárások sikeres lefolytatása 
érdekében. Ez a rendkívül komplex rendszer hivatott biztosítani, hogy a nemzetközi, a 
professzionális és a szervezett bűnözés elleni küzdelem minél hatékonyabb legyen. 
2008. január 01-jétől a szervezeti integrációt követően a Rendőrség hivatott ellátni a 
korábban a Határőrség keretein belül folyó nemzetközi kapcsolatok továbbvitelét, 
fejlesztését. 
 
4.1. Határrendészeti együttműködés 
 
A határrendészeti feladatok hatékony és eredményes ellátása a külső és a belső határokon 
egyaránt megköveteli a nemzetközi kapcsolatrendszer fenntartását és további bővítését, 
műveleti szintjének erősítését és a benne rejlő erőforrások hatékony kiaknázását. Az 
Európai Unió kiemelt figyelmet tanúsít a külső határok őrizete iránt. Jelentős anyagi 
forrásokat biztosít a külső határok biztonságát növelő nemzetközi együttműködéshez. A 
határrendészeti vonatkozású kétoldalú nemzetközi kapcsolatok fejlesztése során továbbra is 
kiemelt figyelmet kell fordítani a szomszédos és a migránsokat kibocsátó országok 
társszerveivel történő együttműködésre.  
 
A nemzetközi szerződések, jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján 
a rendvédelmi együttműködés körébe tartoznak a Rendőrség hatáskörébe utalt 
idegenrendészeti és menekültügyi feladatok, valamint a személyek államhatáron történő 
átadás-átvétele és hatósági átszállítása is. 
 
Kétoldalú kapcsolatainkban a schengeni csatlakozást követően is prioritást élveznek a 
szomszédos országokkal folytatott együttműködések, amelyek – bár nem azonos formában 
és mértékben – a tagállamok és a nem tagállamok irányában is tovább kell, hogy 
szélesedjenek. Míg Schengen-tagállam szomszédaink vonatkozásában a szerződés nyújtotta 



 136 

új együttműködési fórumok, a rendőri együttműködés különböző formáinak (például közös 
járőrszolgálat, Közös Kapcsolattartási Szolgálati Helyek) megerősödése a jellemző, addig a 
nem tagállami szomszédok tekintetében a közösségi projektek és pályázatok, 
együttműködési feladattervek felhasználásával tudjuk szorosabbra fonni az együttműködési 
tevékenységeket 
 
4.2.  A bűnügyi és a bűnüldözési együttműködés elhatárolása 
 
A bűnügyi és a bűnüldözési kifejezések ma már nem szinonim fogalmak, éppen a 
nemzetközi együttműködés igénye választotta el őket egymástól. Különösen élesen 
jelentkezik ez a szétválás az EU bel- és igazságügyi együttműködésében. 
 
A bűnügyi együttműködés a hagyományos büntetőeljárás keretében a nemzeti nyomozó és 
igazságszolgáltatási hatóságok között folyó együttműködést jelenti, amely a nemzetek feletti 
büntető- és büntetőeljárási jog, a nemzetközi ügyészség és valódi nemzetközi 
büntetőbíróság létrejöttéig beláthatóan nem lehet igazán nemzetközi. 
Gyakran okoz problémát a megnevezésben a bűnügyi jelleg, amely gyakorlatilag 
igazságszolgáltatást jelent, hiszen a mögötte meghúzódó gyakorlati együttműködés 
kizárólag a már megindult büntetőeljárásokban és csak az igazságszolgáltatás szervei között 
folyik.  
 
A bűnüldözési együttműködés ennél tágabb értelmű. Egyrészt beleértendő a Rendőrségen 
kívül a bűnüldözésben érintett összes felderítő szerv (nemcsak a nyomozó hatósági 
jogkörrel rendelkezők), és azok minden tevékenysége, amely alkalmas arra, hogy az 
elkövetőt vagy a bűncselekmény bizonyítékait a nemzeti igazságszolgáltatások számára 
nemzetközi szinten felkutassa, felderítse. Másrészt a büntetőjogi eszközökön kívül minden 
olyan tevékenység beleértendő, amely alkalmas a bűnelkövetés megelőzésére, 
megakadályozására, az elkövetők szervezeteinek bomlasztására, tevékenységük lehetetlenné 
tételére. 
 
Ez a tevékenység valódi nemzetközi szinten és szintéren is folytatható, pusztán az 
együttműködés igényére és a hajlandóságra alapozva, különösebb nemzetközi jogi és 
intézményi háttér nélkül is. A hiányzó láncszem pusztán a nemzetközi szintű 
információcserére, az adatgyűjtés és elemzés, valamint a közös tevékenységek 
koordinációjára, a párhuzamosságok és átfedések kiküszöbölésére alkalmas nemzetközi 
szerv. 
 
A nemzetközi bűnüldözési együttműködés igényének megjelenése egybeesik a bűnözés 
nemzetközivé válásával, a profi bűnözés kialakulásával, a szervezett bűnözés 
megjelenésével és térhódításával, így gyakorlatilag kortársa az Európai Közösségek, majd 
az Európai Közösség kialakulásának is. 
 
4.3. A nemzetközi bűnügyi/büntetőjogi együttműködés alapjai 
 
Belátható, hogy bármilyen együttműködésnek a felek megegyezésén és elsősorban a jogi 
alapelvek, a jogszabályok valamilyen szintű összeegyeztethetőségén kell alapulnia. A 
megegyezéshez azonban minimálisan két fél szükséges, az mindig közös érdekek mentén 
jön létre.  
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A megegyezés típusától függően többféle együttműködési forma létezhet, melyek: 
- kétoldalú megállapodáson alapuló együttműködés, 
- nemzetközi egyezményen alapuló együttműködés, 
- nemzetközi szervezeti tagságból fakadó együttműködés. 

 
Kétoldalú megállapodásokon alapuló együttműködés 
 
A kétoldalú megállapodásokon alapuló együttműködés nem igényel bővebb magyarázatot. 
Megjegyzendő, hogy elsősorban a szomszédos, vagy egy szűkebb régión belüli államok 
között gyakoriak. Maguk a megállapodások lényegében csak a keretet biztosítják az 
együttműködéshez a jogszabályok alkalmazhatóságáról történő megegyezés, illetőleg az 
együttműködő szervek megjelölése útján. A gyakorlati együttműködés általában csak akkor 
indulhat meg, ha a kijelölt szervek vezetői a megállapodások adta kereteken belül 
létrehozzák a konkrét gyakorlati együttműködés szabályait lefektető jegyzőkönyveket. 
 
Nemzetközi egyezményen alapuló együttműködés  
 
Bővebb magyarázatra szorul viszont a nemzetközi egyezményen alapuló együttműködési 
forma. Az ilyen együttműködésnek előnye, hogy eltérő jogrendszerű államok között is 
lehetővé teszi az együttműködést közös nemzetközi jogi alapelvek elfogadtatása útján. A 
nemzetközi egyezményen alapuló együttműködés lényegében szintén kétoldalú 
együttműködés. Az egyezmény kétoldalú megállapodás hiányában is alapot szolgáltat 
ugyanis a gyakorlati együttműködésre az egyezményhez csatlakozott bármely két állam 
között. Az ilyen együttműködési formának azonban hátrányai is vannak. Az egyezmények 
előírásai csak kvázi kötelező erejűek, betartásuk kikényszerítésére nincs nemzetközi jogi 
lehetőség. 
 
Nemzetközi szervezeti tagságból fakadó együttműködés 
 
A nemzetközi szervezeti tagságból fakadó együttműködés valójában nem egyezményen, 
hanem a szervezet alapszabályán alapul, azonban annál a szervezet létrejötte, működése és 
működési szabályainak változásai miatt mégis jóval többet jelent. A szervezet ugyanis 
bizonyos fokú ellenőrzést is képes gyakorolni a csatlakozott államok felett abban a 
tekintetben, hogy mennyire tartják be az alapszabály előírásait. A nemzetközi bűnügyi 
együttműködés terén működő legismertebb ilyen szervezet az INTERPOL. 
 
Mindhárom együttműködési formának hátránya, hogy az egyezmények, szerződések, 
alapszabályok rendelkezéseit először át kell ültetni az adott ország jogrendszerébe, amely 
gyakran nem megy túl az alapelvek nemzeti jogrendszerekbe történő beillesztésén. 
 
A rendvédelmi szervek nemzetközi együttműködését a belügyi tárcához tartozó két- és 
többoldalú nemzetközi szerződések teszik lehetővé. 
 
A nemzetközi szerződések lehetővé teszik, hogy a nem kizárólag bűnügyi jogsegély körébe 
tartozó ügyekben (igazságügyi szak) a belső jog adatvédelmi szabályainak megfelelően 
adatokat, információkat cseréljenek. 
A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködését belső jogunk az Európai Unió 
bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete 
(INTERPOL) keretében megvalósuló együttműködéséről és információcseréjéről szóló 
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1999. évi LIV. törvénnyel (NEBEK tv.), majd a bűnüldöző szervek nemzetközi 
együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvénnyel, végül az Európai Unió 
tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvénnyel 
(az európai elfogatóparancs végrehajtása) teremtette meg. 
 
A nemzetközi rendvédelmi együttműködés gyakorlati alapja az információcsere, melynek 
nemzeti csúcsszerve az EU tagállamokban a bűnüldöző szervek képviselőit, valamint a 
rendőri együttműködés egyes területeinek (INTERPOL, EUROPOL, SIRENE) nemzeti 
irodáit magában foglaló egységes kontaktpont. A kontaktponthoz csatlakozik a végrehajtást 
segítő és megkönnyítő összekötőtiszti hálózat, valamint az együttműködés területeihez 
kapcsolódó zárt, védett távközlési (informatikai) hálózatok, mint az EUROPOL és a 
Schengeni Információs Rendszer (SIS) hálózata.  
 
A nyomozó hatósági jogkörrel rendelkező szerv, valamint külön törvény, illetőleg az 
Európai Unió jogi aktusa alapján a Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzés 
elhelyezése céljából adattovábbításra köteles, illetőleg kiegészítő információt szolgáltató 
szerv a nemzetközi bűnügyi együttműködés céljából létrehozott szervezettel és nemzeti 
egységeivel, az Európai Unió jogi aktusával létrehozott információs rendszerhez betekintés 
céljából történő hozzáférés során, valamint a két- és többoldalú nemzetközi szerződésben 
részes állammal folytatott együttműködése során – ha más jogszabály eltérően nem 
rendelkezik – a Rendőrség szervezetébe tartozó Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési 
Központ (a továbbiakban: NEBEK) útján továbbít adatot, információt, illetőleg 
kezdeményez adat-, illetve információigénylést vagy egyéb intézkedést. 
 
A NEBEK tevékenysége során köteles a törvényben rögzített adatvédelmi rendelkezéseket 
betartani. A NEBEK vezetője, illetőleg az adattovábbításban érintett hazai adatkezelő szerv 
vezetője gondoskodik a nemzetközi bűnüldözési szervezet által meghatározott, illetőleg a 
nemzetközi szerződésben foglalt adatbiztonsági és minősített adatvédelmi követelmények 
betartásáról. 
 
4.4. A nemzetközi bűnügyi együttműködés szempontjából kiemelkedő jelentőségű 
nemzetközi szervezetek rövid bemutatása 
 
4.4.1. EUROPOL 
 
Története  
 
Az Európai Unióról szóló, 1992-es Maastrichti Szerződésben határoztak az új Európai Unió 
alappillérének számító Bel- és Igazságügyi Tanács létrehozásáról. A szerződés K1. cikkely 
(9) bekezdése rendelkezik a tagállamok közötti rendőri együttműködés életre hívásáról a 
terrorizmus, a kábítószer kereskedelem és más határokon átnyúló bűncselekmények 
megelőzése és felderítése érdekében. Ennek megfelelően az Európai Rendőri Hivatal 
Kábítószeregysége (EDU) 1994. január 3-án kezdte meg működését, majd Európai 
Rendőri Hivatal (Europol) néven 1999-től folytatta kiterjesztett tevékenységét. A szervezet 
székhelye a hollandiai Hága, munkanyelve az angol.  
 
Magyarország 2001. október 4-én kétoldalú, stratégiai együttműködési megállapodást írt alá 
az Europollal, melyet a 2001. évi LXXXIX. törvény hirdetett ki. Az Europol Egyezmény 
hazai joganyagba történő beemelése a 2006. évi XIV. törvény hatályba lépésével történt 
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meg, ennek következtében 2004. szeptember 1-jétől Magyarország a szervezet teljes jogú 
tagjává vált.  
 
Az Európai Unió Tanácsa 2006 decemberében úgy határozott, hogy az Európai Rendőri 
Hivatal létrehozásáról szóló egyezményt (konvenciót), az EUSZ 34. cikke (2) bekezdésének 
c) pontján alapuló Tanácsi Határozattal (Europol Tanácsi Határozat - ECD) váltja fel, 
figyelemmel a költségvetési és jogi következmények értékelésére is. Az ECD, a Tanács 
2009/371/IB számú határozata új lendületet adott az Europolnak, mely 2010. január 1-jétől 
az Európai Unió ügynökségeként kezdte meg működését. Az Europol Tanácsi Határozat a 
2003. évi CXXX. törvény módosításával, 2011. április 21-én lépett hatályba. 
 
A szervezet tevékenysége 
 
Az Europol feladatai közül a következők emelhetők ki: a mandátumterületéhez 
kapcsolódóan az információk és bűnüldözési operatív információk összegyűjtése, tárolása, 
feldolgozása, elemzése és cseréje; a tagállamokban folyó nyomozások segítése és közös 
nyomozócsoportok működtetése, pénzügyi támogatása; fenyegetés-értékelések, stratégiai 
elemzések és a célkitűzéséhez kapcsolódó általános helyzetjelentések készítése. Az Europol 
tevékenységének irányításáért az igazgató felel. 
 
Az Europol a bűnelemzői feldolgozó tevékenység ellátása érdekében bűnelemző 
munkafájlokat (Analytical Work File – AWF) üzemeltet. Az elemzés ebben az esetben a 
nyomozás elősegítését szolgáló adatok gyűjtését, feldolgozását és felhasználását jelenti. Az 
információk gyűjtése, egybevetése, elemzése folyamatos visszacsatolással egészül ki. Az 
Europollal való érdemi együttműködés mindenkori fokmérője a tagállamok – AWF-ek 
keretén belül folyó – információcserében való részvételének volumene. Az Europolnál 
jelenleg két AWF működik (súlyos és szervezett bűnözés, valamint terrorizmus témában), a 
korábban meglévő AWF-ek ún. fókuszpontokként („focal point) illeszkednek a rendszerbe.  
 
Főbb döntéshozó szervei és a képviselet módja  
 
Az Europol Igazgatótanács12 
 
Az igazgatótanács az Europol legfőbb döntéshozó szerve, mely minden tagország egy-egy 
képviselőjéből és a Bizottság egy delegáltjából áll. Az igazgatótanács minden tagja egy 
szavazattal rendelkezik, a fórum általában kétharmados többséggel hozza meg döntéseit. A 
teljes jogú tag távollétében a képviseleti és szavazati jog a póttagra ruházható. Az Europol 
igazgatója szavazati jog nélkül vesz részt az igazgatótanács ülésein. A magyar delegáció 
tagjaiként, az együttműködésben érintett hazai társszerv (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) 
képviselői, az Europol Magyar Összekötő Iroda munkatársai és az Irodánál a három 
hónapos hospitációs program keretében szolgálatot teljesítő kollégák is rendszeresen részt 
vesznek az üléseken.  
 
Az igazgatótanács munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoportok létrehozására és 
működésére irányadó szabályokat az eljárási szabályzat állapítja meg.  
Az igazgatótanács elnökét és elnök-helyettesét a tizennyolc hónapos tanácsi programot 
közösen előkészítő három tagállamból álló csoport választja ugyanebből a csoportból. Az 

                                              
12 Europol Management Board (MB) 
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elnök felel az igazgatótanács hatékony működésért, miközben biztosítja a stratégiai 
kérdésekre és az Europol fő feladataira13 való külön összpontosítást. Az elnök 
tevékenységét az igazgatótanács titkársága segíti. 
 
Az Europol Nemzeti Egységek Vezetőinek Találkozója14 
 
Az igazgatótanács mellett az Europol legfőbb döntéshozó fóruma a Nemzeti Egységek 
Vezetőinek Találkozója, amely főként a konkrét, műveleti együttműködéssel kapcsolatos 
kérdésekben támogatja az igazgatótanács munkáját.  
 
Az Europol Magyar Összekötő Iroda 
 
A NEBEK „külső” szervezeti egységeként működik az Europol hágai székházában az 
Europol Magyar Összekötő Iroda, ez az egység végzi közvetlenül a nemzetközi 
kapcsolattartást a székházban 26 uniós tagállam, valamint a 10 ún. harmadik ország 
összekötő irodájával. Munkájuk során folyamatos 24 órás elérhetőséget biztosítanak a hazai 
stratégiai és műveleti tevékenység támogatása érdekében.  
 
4.4.2. INTERPOL 
 
Története 
 
Az Interpol a világ legnagyobb nemzetközi rendőri szervezete, mely jelenleg 190 tagállamot 
számlál. Hazánk a szervezet 1923-as létrejöttekor alapító tag volt, de az 1950-es évek 
elejétől szüneteltette tagsági viszonyát. Az Interpolhoz való ismételt csatlakozásunkról és az 
Interpol Magyar Nemzeti Iroda létrehozásáról 1981-ben született jogi norma. A hatályos 
belső jogba az Interpol Alapokmánya nem került beintegrálásra, azonban az Interpol 
együttműködés mozzanatai, eszközei és eljárásai megjelennek a nemzetközi bűnügyi 
együttműködés szempontjából releváns nemzeti jogszabályokban.  
 
A szervezet tevékenysége 
 
A szervezet célja, hogy a tagországok hatályos normáinak megfelelően biztosítsa és 
elősegítse a bűnügyi rendőri szervek lehető legszélesebb körű, kölcsönös együttműködését. 
Az Interpol keretében folytatott kooperáció lehetővé teszi a nemzetközi bűnügyi 
információcserét olyan államok között is, amelyeknek nincs egymással diplomáciai 
kapcsolatuk. Az Interpol munkáját a főtitkár irányítja. Az Interpol elnökének feladatai a 
következők: az Interpol Közgyűlés és a Végrehajtó Bizottság elnöki tisztének betöltése, a 
nevezett döntéshozó fórumok által hozott határozatok végrehajtásának biztosítása, valamint 
kapcsolattartás az Interpol főtitkárával.  
 
Főbb döntéshozó szerve és a képviselet módja 

 
A szervezet legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a tagállamok delegáltjaiból áll és 
rendszerint évente egy alkalommal ülésezik. A közgyűléseken Magyarországot főszabály 
szerint az országos rendőrfőkapitány képviseli. Az évente mindig más európai országban, 
ötven európai tagállam delegációjának részvételével megrendezett háromnapos ülésen az 
                                              
13 Europol Tanácsi Határozat (ECD) 5. cikk (1) bekezdés 
14 Heads of National Units – HENU 
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európai országok bűnügyi felsővezetői és az Interpol Nemzeti Irodák/nemzetközi bűnügyi 
együttműködési egységek vezetői vesznek részt.  
 
4.4.3. SELEC 
 
A szervezet bemutatása 
 
A SELEC (Délkelet-európai Rendészeti Központ) a SECI (Délkelet-Európai 
Együttműködési Kezdeményezés) jogutód szervezeteként – a határon átlépő bűnözés elleni 
harc és a bűnözés megelőzése érdekében – 2011. október 7-e óta működik 12 tagállam 
részvételével: Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Görögország, 
Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia és Törökország.  

 
A szervezet főbb tevékenysége 

 
A SELEC célja, hogy a megállapodásban részes országok rendőrségei és vámszervei közötti 
hatékony együttműködést elősegítse a bűncselekmények megelőzése és leküzdése terén, 
továbbá a SELEC Központba kihelyezett összekötők és a nemzeti hatóságoknál kialakított 
„Nemzeti Fókusz Pontok” (hazánkban a NEBEK) által a kooperációt koordinálja és 
támogassa. A fentiek érdekében a szervezet legfontosabb feladatai közé tartozik a tagállami 
nyomozások és a bűnmegelőzés támogatása, az információcsere, az operatív segítségnyújtás 
elősegítése, stratégiai elemzések, fenyegetettségi értékelések készítése, nemzetközi 
képzések, konferenciák szervezése a legjobb gyakorlatok terjesztése céljából.  
 
A legfőbb döntéshozó szerv és a képviselet módja  
 
A SELEC Központ tevékenységét a főigazgató irányítja. A Tanács a szervezet legfontosabb 
döntéseket meghozni hivatott szerve, melybe minden tagállam egy képviselőt és egy 
helyettes képviselőt jelöl. A Tanács munkájának segítése érdekében bizottságokat és 
munkacsoportokat hozhat létre.  
 
4.4.4. Összekötő tisztviselők 
 
Az összekötő tisztviselők hálózatának létrehozása is azon az alapelvvé vált felismerésen 
nyugszik, amely szerint szervezet ellen csak szervezettel lehet felvenni a harcot. 
A rendvédelmi szervek nemzetközi együttműködésében az egyik leghatékonyabb eszköz a 
különböző célból más tagállamokba kihelyezett összekötő tisztviselők hálózata, mely a 
nemzeti központokhoz csatoltan működik és a gyakorlati együttműködést, valamint az 
információ visszacsatolását segíti elő. 
 
4.4.5. Együttműködés az Európai Unió bel- és igazságügyi témájú 
munkacsoportjaiban, szervezeteiben 
 
a) Az Unióban már jó ideje kiemelt hangsúlyt kap a kárenyhítés, kármegtérítés, ezért a 
tagállamok közötti ez irányú együttműködés fontossága kapcsán 2004. szeptember 22-én 
Hollandiában, Hága városában sor került a CARIN-hálózat (Camden Vagyon-
visszaszerzési Ügynökségközi Hálózat) létrehozására. A hálózat elsődleges célja a 
szervezett bűnözői csoportokat illegális vagyonuktól megfosztani; ennek érdekében a 
tagállamok számára lehetővé válik a határokon átnyúló és a tevékenységben érintett 
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egységek közötti nemzetközi együttműködés és információcsere. A CARIN-hálózatnak több 
mint 50 tagja, illetve megfigyelője van, és számos nemzetközi szervezet is részt vesz 
tevékenységében. Magyarország még a megalakulás évében, azaz 2004-ben csatlakozott a 
hálózathoz. A hálózat az éves munkáját az Irányító Csoporton keresztül szervezi meg.  
 
A határon átnyúló szervezett bűnözés fő indítéka az anyagi haszonszerzés. Tekintettel arra, 
hogy az így szerzett anyagi haszon a még nagyobb nyereség érdekében a bűnözés további 
folytatására ösztönöz, ezen tevékenységek pénzügyi nyomainak felderítéséhez és 
elemzéséhez biztosítani kell a tagállamok közötti azon információk gyors, hatékony és 
közvetlen cseréjét, amelyek a bűncselekményből származó jövedelmek és az egyéb bűnözői 
tulajdon felkutatását és lefoglalását eredményezhetik. Az Európai Unió Tanácsa 2007. 
december 06. napján 2007/845/IB számon határozatot fogadott el „a tagállamok vagyon-
visszaszerzési hivatalai közötti, a bűncselekményből származó jövedelmek és a 
bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való 
együttműködésről”(a továbbiakban: Határozat). A Határozat kötelezi a tagállamokat arra, 
hogy 2008. december 18-ig hozza létre, vagy jelölje ki saját nemzeti vagyon-visszaszerzési 
hivatalát. A szakmai egyeztetéseket és a Kormány jóváhagyását követően Magyarországon 
a Rendőrség szerveiről és a rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. 
(XII. 13.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján, 2009. március 2-ától a Nemzeti 
Nyomozó Iroda látta el a nemzetközi kötelezettség alapján létrehozott vagyon-visszaszerzési 
hivatali feladatokat, illetve e naptól jogosult a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai 
közötti közvetlen információcsere lebonyolítására. A Nemzeti Nyomozó Iroda Készenléti 
Rendőrségbe történt integrálását követően a jelzett feladatokat a Készenléti Rendőrség 
Nemzeti Nyomozó Iroda végzi.  
 
b) A 2004. május 1-jei Európai Uniós bővítés eredményeként a belső határok 
felszámolásával a vasúti szállítási hálózat egyre nagyobb jelentőséget nyert. Minden 
tagállam közös felelőssége a biztonságos transznacionális kapcsolatok kialakítása, ennek 
eredményeként közösen osztoznak a vasúti szállítás határokon átnyúló rendvédelmi 
feladataiban. 
 
A RAILPOL – nemzetközi vasúti szervezet – az Európai Bizottság rendőri és igazságügyi 
együttműködése terén jött létre, amely a vasúti rendőrségek együttműködési központjaként 
funkcionál, és a szervezeten belüli tevékenységeit, saját forrásaiból finanszírozza. A 
stratégiai központi csoporton kívül a RAILPOL tevékenységi körét a meghatározott operatív 
tevékenységekkel foglalkozó különféle szakértők rendszeres összehívására is kiterjeszti.  
 
A Nemzetközi Vasútbiztonsági Szervezetnek (a továbbiakban: COLPOFER) 1992 óta tagja 
az Országos Rendőr-főkapitányság, ebből adódóan a vasútrendészeti szakterület 
vonatkozásában hazánkat a Rendészeti Főigazgatóság képviseli. Az Európai Unió 
közlekedéspolitikája a vasúti közlekedés fejlesztését preferálja, ennek alapján biztosítani 
kell azt – az interoperabilitás elve alapján –, hogy az Unió tagállamaiban közlekedő 
vonatok, a pályák bármely szakaszán közlekedni tudjanak, és ehhez a műszaki biztonságon 
túl megfelelő közbiztonságot várnak el. 
 
c) A határrendészeti vonatkozású nemzetközi tevékenység és az Uniós munkacsoportok 
vonatkozásában továbbra is prioritást képeznek az Európai Unió Tanácsának 
munkacsoportjai, amelyek havi rendszerességgel üléseznek. Ezek közül kiemelt jelentőségű 
a Schengeni Értékelő, a Határok/Hamis okmányok, az EU FADO, valamint a Vízum 
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munkacsoportok tevékenysége, amelyekben folyamatos a határrendészeti szakterület 
képviselőinek részvétele.  
 
d) A FRONTEX Ügynökség (amelynek hivatalos elnevezése: az Európai Unió Tagállamai 
Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség) 
2005. május 25-én tartott első igazgatótanácsi ülésével kezdte meg tényleges munkáját 
Varsóban. 
 
A nemzetközi szerepvállalásunkban a FRONTEX Ügynökséggel történő együttműködés 
kiemelt fontosságú. Ennek három szintje jelenik meg: kockázatelemzés, képzés, valamint 
műveleti tevékenységek (közös tolonc, szárazföldi és légi határokhoz kapcsolódó közös 
műveletek, fókuszponti irodák működtetése Magyarországon, valamint magyar szakértők 
küldése más tagállamok irodáiba, technikai eszközök felajánlása, új technológiák 
kidolgozása).  
 
e) Az Európai Unió által támogatott AQUAPOL hálózatot 2002 októberében hozták létre a 
német, a belga és a holland vízirendészeti szervek. Az AQUAPOL egy, az EU tagállamok és 
Svájc tengeri és belvízi hajózási hatóságaiból (ún. „rendészeti szervekből”) álló, önmagát 
irányító szervezet, melynek célja a belvízi és tengeri hajózási bűnüldöző munka 
hatékonyságának és eredményességének fokozása Európában, valamint hozzásegítés e 
bűnüldöző munka harmonizáltabb megközelítéséhez. 
 
f) A Rendőrség 2004 májusa óta teljes jogú, aktív tagja a TISPOL15 (European Traffic 
Police Network) szervezetnek. A szervezetben Európa közlekedésrendészeti 
szolgálatai/szolgálati ágai (25 tagállam mintegy 200 rendőri testülete) működnek együtt. A 
TISPOL az Európai Közösségek Bizottsága szakmai és anyagi támogatását, továbbá egyre 
nagyobb bizalmát élvezi, emellett más európai testületekkel is partnerkapcsolatban áll. 
Elsődleges célkitűzése, hogy tevékenységével segítse elő Európában a közlekedésbiztonság 
javulását, a közlekedési balesetek számának csökkentését és az EU közlekedéspolitikai 
koncepciók teljesítését.  
 
5. A nemzetközi kapcsolatok szakmai irányítása, képviselet nemzetközi 
szervezetekben, tájékoztatás rendje 
 
A kormányzati struktúra átalakítását követően a nemzetközi kapcsolatok szakirányítása 
komplexebbé vált.  
 
A BM Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás 2.1.3. 
pontja értelmében az Európai Együttműködési Főosztály koordinálja a miniszter irányítása, 
felügyelete alá tartozó rendvédelmi szervek európai uniós együttműködési tevékenységét. A 
főosztály nemzetközi és európai uniós vonatkozású fő feladatai: 

- figyelemmel kíséri az Európai Unió jogának változását, új jogi aktusok kibocsátását, 
és közreműködik az ezekből következő jogalkotási feladatok meghatározásában; 
tájékoztatja a minisztérium kodifikációs feladatokat ellátó szervezeti egységeit a 
feladatkörükbe tartozó európai uniós jogi aktusok kibocsátásáról és változásáról, 

- közreműködik az Európai Unióval való kapcsolattartásban; a belügyi területeken - a 
miniszter külön utasításában meghatározottak szerint - koordinálja, valamint ellátja 

                                              
15 www.tispol.org 
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az Európai Unió intézményeinek döntés-előkészítő szakértői munkacsoportjainak, 
szakbizottságainak munkájában való részvételt, 

- ellátja a Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviselete belügyi és 
polgári válságkezelési szakdiplomatáinak, valamint az Európai Unió intézményeinél 
és a nemzetközi szervezeteknél tartós kiküldetésben lévő, a belügyekkel foglalkozó 
vezető tisztségviselők szakmai irányítását, 

- közreműködik a belügyi attasék Európai Unióhoz kapcsolódó szakmai irányításában, 
- ellátja a tárca feladatkörébe tartozó, nemzetközi szervezetekbe történő magyar 

jelölések előkészítésével, koordinációjával kapcsolatos feladatokat, 
- ellátja az Európai Unió migrációt és menekültügyet érintő támogatási alapjaihoz 

kapcsolódó szakmai feladatokat, és részt vesz a monitoring bizottság munkájában, 
- kapcsolatot tart az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával, a Nemzetközi Migrációs 

Szervezettel és a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központtal a főosztály 
ügykörét érintő kérdésekben, 

- elősegíti az EU-polgári válságkezelési missziókban való magyar szerepvállalás 
tervezését, szervezését, irányítását, 

- javaslatot tesz a vízumkiadási jog átadására, illetve átvételére, 
- ellátja az Európai Migrációs Hálózat kapcsolattartó pont feladatát és működteti a 

nemzeti hálózatot, 
- ellátja a nemzetközi fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos feladatokat, 
- közreműködik az európai kritikus infrastruktúrák védelmével foglalkozó (ECIP) 

kapcsolattartó pont feladatainak ellátásában, 
- ellátja a Határellenőrzési Munkacsoport létrehozásáról szóló 1295/2011. (VIII. 24.) 

Korm. határozat által létrehozott Határellenőrzési Munkacsoport titkársági feladatait. 
 
A nemzetközi kapcsolatok rendjéről szóló 11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás értelmében a 
Rendőrség nemzetközi kapcsolataival összefüggő szakmai irányítást – a vonatkozó normák  
keretei között – az NKO végzi. 
 
A nemzetközi együttműködés során keletkező információk, tapasztalatok hasznosítása és 
széles körben történő hozzáférhetővé tétele érdekében a jóváhagyott útijelentéseket érintően 
a kiutazó delegáció vezetője, míg a jóváhagyott emlékeztetők vonatkozásában a fogadó 
szerv vezetője intézkedik azok – elektronikus formátumban történő – továbbítására az NKO 
részére a dokumentumok intranetes adatbázisba történő feltöltése érdekében.  
 
A Rendőrség nemzetközi bűnügyi együttműködési csatornáit (Interpol, Europol, SIS, 
regionális együttműködés: pl. SELEC) érintő útijelentéseket és emlékeztetőket azok 
készítője a jóváhagyást követő 5 munkanapon belül – tájékoztatásul – a NEBEK részére 
megküldi. 
 
A Rendőrség szervezeti elemei nemzetközi kapcsolattartásának figyelemmel kísérése, az 
átláthatóság fokozása, valamint vezetői tájékoztatás céljából a kiküldetésben és a 
vendégfogadásban érintett szervek minden hónap 5. napjáig elektronikus formátumban az 
NKO-ra jelentést küldenek arról, hogy a tárgyhót megelőző hónapban ki (kik), hová, milyen 
szakmai céllal és indokok alapján utaztak, illetve milyen témában került sor 
vendégfogadásra, továbbá összegzik az egyes kiutazások és vendégfogadások szakmai 
tapasztalatait.  
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Az NKO a jelentésekből az országos rendőrfőkapitány tájékoztatására minden hónap 15. 
napjáig összefoglaló-értékelő jelentést készít, melyet az országos rendőrfőkapitányi 
ellenjegyzést követően – elektronikus úton – tájékoztatásul megküld a rendőri szervek 
részére.  
A teljes körű tájékoztatás érdekében a havi jelentés megküldésre kerül a BM részére, 
valamint a Rendőrség intranetes honlapjára is feltöltésre kerül. Mindez javítja a nemzetközi 
kapcsolattartás áttekinthetőségét, elősegíti a nemzetközi tapasztalatok közvetlen 
hasznosulását. 
 
A Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság az országos rendőrfőkapitány tájékoztatására 
minden hónap 15. napjáig összefoglaló jelentést készít a kiutazások, vendégfogadások 
költségelszámolásairól, a tervezett költségek túllépésének mértékéről, a tartozásokról és 
visszautalásokról, a tárgyévben fennmaradó, a nemzetközi kapcsolattartásra fordítható 
összegről. 
Valamennyi nemzetközi terv készítésére kötelezett szerv január 15-éig elkészíti az előző év 
nemzetközi kapcsolattartásáról szóló összefoglaló jelentést, és azt tájékoztatásul megküldi 
az NKO-ra. 
 
6. Külföldre történő utazások, vendégfogadások szervezése, és az ezzel kapcsolatos 
protokoll szabályok 
 
A Belügyminisztérium Nemzetközi Főosztály Protokoll és Szervezési Osztály végzi a 
minisztérium felső szintű vezetői és hivatali egységei kiutazásával kapcsolatos utazások 
szervezési és pénzügyi elszámolási feladatokat. 
 
A BM Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás 2. 
függelék 2.1.3.4. pontja értelmében a Nemzetközi Főosztály az európai uniós és nemzetközi 
helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, 
amelynek élén főosztályvezető áll. 
 
A Nemzetközi Főosztály kodifikációs feladatai során összeállítja a minisztérium nemzetközi 
kapcsolataira vonatkozó irányelveket a hivatali egységek és az önálló belügyi szervek 
javaslatai alapján, és felterjeszti az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárhoz. 
 
A Nemzetközi Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben: 

a) a vezetői szintű kiutazások és partnerfogadások minisztériumi tervét a kormányzati 
szintű összehangolás érdekében megküldi a Külügyminisztériumnak; gondoskodik a 
koordináció nyomán esetlegesen szükséges változtatásoknak a minisztérium illetékes 
hivatali egységei által történő végrehajtásáról, 

b) szervezi és koordinálja az univerzális, regionális és szubregionális nemzetközi 
szervezetekkel való belügyi szakmai kapcsolattartást (az EU-hoz és NATO-hoz 
kapcsolódó szervezetek kivételével), javaslatot tesz az európai uniós és nemzetközi 
helyettes államtitkárnak az e fórumokon való részvételére. 

 
A Nemzetközi Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival kapcsolatban: 

a) az Európai Együttműködési Főosztály bevonásával kapcsolatot tart a partner 
országokban a minisztérium illetékességi körébe tartozó kérdésekért felelős 
főhatóságokkal, illetve a Budapesten akkreditált külképviseletekkel és biztosítja a 
szükséges szakmai tájékoztatást, 
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b) ellátja a NATO Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Bizottságával (CEPC) való 
kapcsolattartásnak a minisztériumra háruló feladatait, 

c) ellátja az Állandó NATO Képviselethez vezényelt szakdiplomata, valamint a belügyi 
attasék feletti szakmai irányítást. 

 
A Nemzetközi Főosztály funkcionális feladatai között: 
 

a) szervezi a minisztérium nemzetközi tevékenységét, 
b) jogszabály rendelkezései szerint nyilvántartást vezet a hatáskörébe tartozó szolgálati 

útlevelekről, biztosítja a rendeltetésszerű felhasználást, a jogosultság megszűnéséig 
kezeli azokat, gondoskodik az útlevelek biztonságos őrzéséről, 

c) végzi a minisztérium felső vezetésének nemzetközi levelezését, indokolt esetekben 
biztosítja a szakmai anyagok fordítását (fordíttatását), 

d) vezeti a minisztérium nemzetközi kapcsolataival összefüggő nyilvántartásokat, 
szolgáltatást nyújt azok anyagai alapján, 

e) ellátja a minisztérium felső szintű vezetőinek kiutazásaival és a külföldi partnerek 
fogadásával kapcsolatos protokolláris, utaztatási és pénzügyi elszámolási teendőket; 
megszervezi a felső szintű és szakértői tárgyalásokhoz szükséges tolmácsolási 
szolgáltatásokat. 

 
A Nemzetközi Főosztály egyéb feladatai: 

a) a jóváhagyott irányelvek alapján elvégzi a hivatali egységek és az önálló belügyi 
szervek féléves kiutazási és fogadási terveinek összesítését, és prioritási javaslataival 
felterjeszti az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárhoz, 

b) összeállítja a hivatali egységek és az önálló belügyi szervek nemzetközi 
tevékenységéről szóló éves jelentést, és felterjeszti az európai uniós és nemzetközi 
helyettes államtitkárhoz, 

c) az illetékes hivatali egységek, társtárcák és más államigazgatási szervek bevonásával 
előkészíti a minisztérium felső szintű vezetői nemzetközi tárgyalásainak szakmai 
anyagait; gondoskodik az e tárgyalásokból eredő feladatok végrehajtásáról, illetve 
végrehajtatásáról, valamint az e tárgyalásokról szóló tájékoztató jelentéseknek a 
Kormány vagy a minisztérium vezetése számára történő előkészítéséről, 

d) gondoskodik a nemzetközi szerződések végrehajtásának összehangolására létrehozott 
vegyes bizottságok működéséről, határozataik végrehajtásáról, 

e) tájékoztatja a helyettes államtitkár és magasabb szintű vezetők nemzetközi 
tárgyalásairól, valamint a nemzetközi szerződések aláírásáról és a hatálybalépéséről a 
minisztérium illetékes hivatali egységeit az érintett társtárcákat és más 
államigazgatási szerveket, 

f) a minisztérium hivatali egységei vezetőinek, valamint az önálló belügyi szervek 
vezetőinek kezdeményezésére végzi a közigazgatási államtitkár által engedélyezett 
szolgálati útlevelek kiadásával kapcsolatos ügyintézést. 

 
A Nemzetközi Főosztály egy munkatársa közvetlenül támogatja az önkormányzati 
államtitkár munkáját. A BM-hez tartozó belügyi szervek a külföldre történő kiutazásokat 
önállóan végzik. 
 
A jóváhagyott utazási tervben szereplő kiutazásnál a kiküldetési rendelvényt a BM illetékes 
helyettes államtitkára írja alá. A tervben nem szerepeltetett, előre nem tervezett utazások 
esetében a közigazgatási államtitkár jóváhagyása is szükséges. Ezt követően az utazási 
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ügyintéző a szükséges utazásszervezési és pénzügyi feladatokat elvégzi. A BM Nemzetközi 
Főosztálya intézi a szolgálati útlevelekkel kapcsolatos feladatokat (szolgálati útlevél 
beszerzése, kiadása, nyilvántartása). Szolgálati útlevél csak szolgálati célra vehető igénybe. 
A BM Nemzetközi Főosztálya szerzi be az utazáshoz szükséges vízumot a minisztérium 
munkatársai részére, továbbá a BM felsőszintű vezetői részére a diplomata útlevelet. 
A BM Nemzetközi Főosztálya gondoskodik a helyettes államtitkári jóváhagyással 
rendelkező nemzetközi vonatkozású programokon a szállodafoglalásról és a megfelelő 
szaknyelvi tudással rendelkező tolmács biztosításáról. 
 
A BM Nemzetközi Főosztálya ellátja a minisztérium felső szintű vezetőinek és a 
minisztérium hivatali egységei vezetőinek utazásaival, fogadásaival, meghívásaival 
összefüggő protokoll feladatokat. Ilyen feladatok többek között a vendégek fogadása, 
kísérése, kormányváró biztosítása, étkeztetések, szakmai és kulturális programok 
megszervezése, védett személyek esetén a Készenléti Rendőrség Személy- és 
Objektumvédelmi Igazgatóság bevonása, illetve a delegáció részére az előfutó és oszlopzáró 
autó biztosítása. 
 
A BM Nemzetközi Főosztálya biztosítja a minisztérium vezetői és a minisztérium hivatali 
egységei megbeszéléseihez a megfelelő tárgyalóhelyiséget, gondoskodik a meghívók 
kiküldéséről, a delegációk fogadásáról, szállításáról, ellátásáról. A BM Nemzetközi 
Főosztálya végzi a hazai fogadásokkal összefüggő költségek (számlák) elszámolását a BM 
Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály felé. 
 
A BM Nemzetközi Főosztály feladata a minisztérium felső szintű vezetői és a külföldi 
delegációk vezetői részére a megfelelő protokoll ajándéktárgyak biztosítása is. 
 
A Rendőrség vonatkozásában a kiutazások és vendégfogadások engedélyezési, 
költségtérítési, elszámolási rendjét, ehhez kapcsolódóan az útijelentések és az emlékeztetők 
elkészítésével jóváhagyásával kapcsolatos részletes szabályokat a nemzetközi kapcsolatok 
rendjéről szóló 11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás tartalmazza.  
 
A kiutazások, illetve vendégfogadások során az átadásra kerülő ajándék értéke a 
legmagasabb beosztású ajándékozó vezető szintjéhez igazodik, ugyanakkor az ajándékozás 
során figyelembe kell venni az ajándékozásban részesülők beosztási szintjét is. A maximált 
költségkeret felhasználása mindenkor a gazdaságosság és takarékosság fokozott 
figyelembevételével történik. 
 
 

VIII. FEJEZET 
 

A MINDENKIT MEGILLETŐ ALAPVETŐ JOGOK 
PANASZOK, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK KEZELÉSE, JOGORVOSLATOK  

 
      „Félj és elbuksz: rosszabb harcban sem érhet, 
        De harcba halva, győzöl a halálon, 
        Míg gyáván nem menekszel semmi áron.”16 

 

                                              
16 William Shakespeare összes drámái, Királydrámák: II. Richárd, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1988, 197. o.  
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Az emberiség sokszínű, viszontagságos történetét végigkísérte több olyan, a nagyobb 
konfliktus kialakulásának veszélyét is eleve magában hordozó probléma – ha szabad volt 
beszélni róla, ha nem –, amelyek kapcsán a társadalmi berendezkedéstől függetlenül a mai 
napig sok vita folyt és folyik. Megkülönböztetett figyelemmel az egyén és a hatalom 
kapcsolatrendszerére, az egyén és a közösség viszonyára; illetve a különböző kisebb és 
nagyobb, egy államszervezethez tartozó közösségek, vagy éppen az egyes államok 
egymással való együttélésére az egyik ilyen – mondhatjuk örök – alapdilemma, az 
egyéneket egymással szemben megillető jogok és az ebből fakadó kötelezettségek 
kérdésköre. Kit ne foglalkoztatna az, hogy tartózkodási helytől függetlenül (az ország 
határain belül és kívül), mit tehet ő, továbbá mit a másik. És miért, azaz honnan fakad a 
felhatalmazás e cselekvéshez? Meddig terjed mások joggyakorlásának „tűrési” 
kötelezettsége? Mikor szabad, illetve mikor kell a hatalomnak közbelépnie, és milyen 
eszközök állnak rendelkezésére? A jogaiban sértett számára létezik-e bármilyen fórum, ahol 
orvosolják problémáját? Hosszú oldalakon keresztül sorolhatnánk még azokat a kérdéseket, 
amelyekkel a rendészet területén dolgozók hivatásuk gyakorlása során nap, mint nap 
szembesülnek.  

 
E fejezet ebben a szövevényes, „csapdákkal teli”, mindig is sok vitát kiváltó jogviszonyban 
kíván – a terjedelmi korlátok tiszteletben tartása mellett és a címben foglaltakra 
koncentrálva – elsősorban a gyakorlat aspektusából, a közelmúltban alaposan átformált jogi 
környezetre is figyelemmel, egyfajta iránytűként szolgálni. Az „általánosítás a legnagyobb 
hiba”, tartja a mondás. Lehet, hogy közhely, de ettől függetlenül – szemlélve és megélve a 
hétköznapok történéseit – az egyén jogai érvényesülésének vizsgálatakor mindenképpen 
igaz. Mint a bevezetéshez választott mottó is sugallja, a jelenkor emberének a jogállamiság 
kiteljesedéséért, a demokráciáért, egy igazságos társadalomért (így a társadalmi 
együttélés írott és íratlan szabályainak betartása mellett, az egyén jogainak érvényesüléséért) 
folytatott folyamatos harcot nem szabad feladni. Nem véletlen a harc szó használata. Hiába 
biztosít az állami szabályozás adott esetben minden lehetőséget a jogok gyakorlására, az 
emberek (érdek, eszmei, világnézeti) különbözőségéből adódóan mindig is voltak, lesznek 
konfliktusok, amelyekre megoldást kell találni.  
 
A leírtak egyértelmű célja, hogy rávilágítson arra, a rendészet bármely területén dolgozók 
számára a „Szolgálunk és védünk” célkitűzéssel való azonosulás széles látókört, mély 
elméleti-szakmai ismereteket, komoly elhivatottságot, és nem utolsó sorban 
felelősségteljes, emberközpontú gondolkodást, feladatellátást igényel. Folyamatosan ott 
kell lebegnie a szemünk előtt R. N. Coudenhove-Kalergi intelmeinek: „Az állam az ember 
teremtménye. Ezért az állam van az emberért, nem pedig az ember az államért. … Az ember 
cél, nem eszköz. Az állam eszköz, nem cél. Az állam pontosan annyit ér, amennyi szolgálatot 
tesz az embernek; amíg az ember kibontakozását szolgálja, jó; mihelyt az ember 
kibontakozását gátolja, rossz. Így lehet az állam az ember barátja, vagy ellensége, aszerint, 
hogy az ember szabadságát, biztonságát és fejlődését előmozdítja vagy gátolja.”17 
 
1. Az emberi jogokról dióhéjban 
    
                „Uralkodónak lenni nehéz, 
                  de alattvalónak lenni sem könnyű.”18 
 
                                              
17 R. N. Coudenhove-Kalergi: Totális állam, totális ember, Századunk folyóirat és könyvkiadó, Budapest, 7. o. 
18 Őri Sándor: Konfucuisz bölcseletei Lun jü, Golden Goose Kiadó, Budapest, 2012, 291. o. 
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1.1. Történeti visszatekintés – elméleti alapvetések 
    
Az emberi kapcsolatok alakulásának egyik sarkalatos kérdése, hogy milyen jogok illetik 
meg az egyént. Nyilvánvaló, hogy ezek a kérdések a történelem során az ember szellemi és 
az egyes közösségek különböző fejlettségi fokától függően egymástól eltérő módon 
vetődtek fel. Erősen leegyszerűsítve, az őskorban, amikor a létfenntartásért folyó küzdelem 
dominált, alapvetően az életben maradás ösztöne, a „nyers erő” keletkeztette a jogokat, 
amelyek az esetek többségében az erőfölény tudatában másokkal szemben gyakorolt 
előjogok formájában jelentkeztek. A közösségek kialakulásával már differenciáltabbá vált a 
helyzet. A csoporton belüli és más csoportokhoz való viszonyrendszerben folyamatos, 
céltudatosnak nevezhető fejlődés kezdődött. Ennek legfőbb mozgatórugói egyrészt a 
tapasztalat, a megértés, illetve a már gondolatokra épülő megoldáskeresés, másrészt a 
nem értett jelenségek vonatkozásában külső, természet felett álló hatalom elismerése voltak. 
Az egyén jogait, de inkább kötelességeit – a közösség tradícióira is figyelemmel, 
különböző mértékben és formában – túlnyomórészt az istenként tisztelt, vagy az istentől 
származtatott hatalommal felruházott elsőszámú vezető határozta meg. A jogok forrását 
tekintve az egyházak megjelenésével újabb, az uralkodó teljhatalmát gyengítő megoldások 
születtek. Ez a gondolkodásmód az ókortól hosszú időn át rányomta bélyegét az együttélési 
szabályok alakulására. Ennek igazolására nem szükséges mélyebb fejtegetésekbe 
bocsátkozni, elég néhány pillantást vetni például az ókori Egyiptom és Kína, a görög 
városállamok, vagy éppen a római birodalom fejlődéstörténetére. Az objektivitás jegyében 
azért azt meg kell jegyezni, hogy számos görög és római alapelv a mai jogfelfogásunkra is 
hatással van.  
 
A középkorban, illetve ezt követően – részben a természetjogi gondolkodás, illetve az ún. 
jogi pozitivista felfogás dogmatikai különbözőségéből, párhuzamos alkalmazásából adódó 
feszültségek miatt – folyamatosan születtek az emberiség fejlődéstörténetét alapvetően 
befolyásoló, újabb és újabb elméletek, amelyek a közösség, illetve annak tagjai viszonyát 
magyarázták, kitérve az egyes jogok keletkezésére, tartalmára, továbbá a szabályok be nem 
tartásának következményeire is. A ma embere sokat köszönhet olyan nagyhatású 
gondolkodóknak, mint Aquinói Szent Tamás, Hugo Grotius, Morus Tamás, Thomas 
Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, vagy a már fentiekben idézett R. N. 
Coudenhove-Kalergi. A múltidézés során természetesen – az ide nem tartozó viták 
elkerülése érdekében, a teljesség igénye nélkül, nem minősítve jelentőségüket, az egymásra 
gyakorolt kölcsönhatásukat, csupán keletkezésük sorrendjét figyelembe véve – említést 
érdemel több olyan közösségi kinyilatkoztatás, közjogi egyezség, egyéb dokumentum is, 
amely érezhető hatást gyakorolt az emberi alapjogok, a hatalom és a magánszemélyek 
kapcsolatának nemzetközi fejlődéstörténetére: az angol Magna Charta Libertatum (1215), 
a Habeas Corpus Act (1679), a Bill of Rights (1689), az amerikai Függetlenségi 
Nyilatkozat (1776), az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya (1787) és 
kiegészítései19, a Franciaországban született, az ember és polgár jogainak deklarációja 
(1789), illetve az 1791-es Alkotmány.      
 
Noha e témában történészek, bölcselők, a különböző vallási tanok igehirdetői, jogászok, 
művészek és számtalan „hétköznapi” ember fejtette már ki szóban és írásban kisebb-
nagyobb hatású nézeteit, mégis akadnak még „félreértések” szép számmal. Nem könnyíti 

                                              
19 Ezek közül is kiemelkedik az I. alkotmánykiegészítés, amely olyan fontos szabadságjogokat deklarál, mint a vallás-, 
szólás-, sajtó-, a békés gyülekezés szabadsága, illetve a petíciós jog. Képes György: A tökéletesebb unió: az Amerikai 
Egyesült Államok Alkotmánya, Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2003, 58-63. o., illetve 127-147. o.  
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való jog; 

} 
} 

} 

meg a laikusok, továbbá számos esetben a jogalkalmazók számára sem a tisztánlátást, hogy 
a nagyobb hatású dokumentumok is – keletkezési koruktól és körülményeiktől függően – 
használják a jog, az emberi jog, az alapvető szabadság és alapvető jog, a polgári- , valamint 
az állampolgári jog kifejezéseket. A köztudatban gyakran keverednek, mosódnak össze az 
említett fogalmak elemei, a kifejezések nem egy esetben használatosak egymás 
szinonimáiként is, feltehetően a különböző társadalmi berendezkedések és (különösen az 
angolszász és a kontinentális) jogrendszerek eltérő megközelítései, illetve a fogalmak szoros 
tartalmi összefüggései miatt. 
 
Röviden: a legszélesebb körben elfogadott tudományos nézetek szerint az emberi jogok 
alatt a mindenkit megillető, az ember létéhez kötődő, veleszületett és elidegeníthetetlen 
szabadságait20 értjük. A kiemelt fontosságú ún. alapvető jogok egy állam alkotmányában, 
alkotmány jellegű alapdokumentumában nevesítetten kerülnek rögzítésre, az alkotmány 
territoriális hatálya alá tartozó területen tartózkodása alatt minden embert megilletnek, 
szükség esetén bírói úton is érvényre juttathatóak. Az állampolgári jogot egy adott ország 
jogrendszere biztosítja, kizárólag a „saját” állampolgárai részére. 
 
A jogirodalomban az alapvető jogok csoportosításának egyik hagyományos formája, a 
kialakulásuk időrendje szerinti besorolás. E rendező elv alapján beszélhetünk: 
 

   - első generációs (klasszikus szabadságok ► az állami hatalom  
                                                    „túlcsordulásával” szemben korlátokat állító) 

jogokról: 
   - az egyesülés, 
   - a gyülekezés, 
   - a szólás, 
   - a sajtó,                     szabadsága; 
   - a lelkiismeret, 
   - a vallás, 
   - a választás 

 
- második generációs (gazdasági, szociális és kulturális ► az állam részéről          
                                                                      aktív cselekvést követelő) 

jogokról: 
  - a munkához, 
  - a pihenéshez, 
  - az egészséghez és szociális biztonsághoz, 
  - a művelődéshez 
 
- harmadik generációs (globális jellegű ► jellemzően népekhez, 
nemzetekhez 
                                                                                                   kötődő) 
jogokról: 
    - a békéhez, 

   - a fejlődéshez,                               való jog. 
   - az egészséges környezethez 
 
                                              
20„…, szabadságoknak mindenféle állami beavatkozástól mentesnek kell lenniük.” Vö: Sári János – Somody 

Bernadette: Alapjogok Alkotmánytan II., Osiris Kiadó, Budapest, 2008, 33-35. o.  
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Szokás még a különbséget tenni a szerint, hogy az alapvető jog egyénileg vagy kollektíven 
gyakorolható-e. Egy klasszikusnak mondható csoportosítás látható az 1. ábrán.  
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 1. ábra Az alapvető jogok egyfajta – tartalmuk alapján történő – csoportosítása 
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1.2. Az ember, illetve az európai uniós polgár és az állampolgár alapvető szabadságai 
és jogai a II. világháborút követően keletkezett nemzetközi dokumentumokban  

 
1.2.1. Az ENSZ Alapokmánya és az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata  
 
„A nemzetközi emberi jogok ügyét Franklin D. Roosevelt elnök már 1941-ben ékesszólóan 
felkarolta. Híres »négy szabadság« beszédében a »négy alapvető emberi szabadságon 
alapuló világ« kívánalmáról szólt. Ez a négy »szabadság«: a »szólás és véleménynyilvánítás 
szabadsága«, »minden személy szabadsága, hogy Istent saját módján tisztelje«, »mentesség 
a nélkülözéstől« és »mentesség a félelemtől«.”21A II. világháborút követően – figyelemmel 
a nagy világégés jellemzőire és következményeire22 – az újjáépítés, a gazdasági talpra állás 
mellett komoly nemzetközi igény jelentkezett egyfajta erkölcsi, politikai, gazdasági 
megújulás és stabilitás elérésére. E törekvés egyik fontos állomása az Egyesült Nemzetek 
Szervezete (ENSZ) megalakítása23.  
 
Az ENSZ Alapokmánya 55. és 56. cikkében a tagállamokat együttműködésre kötelezve 
hitet tesz az emberi jogok és alapvető szabadságok előmozdítása mellett. Az Emberi Jogok 
Bizottsága megbízást kap, hogy dolgozza ki az „emberi jogok nemzetközi törvényét”. A 
bizottság arra a felismerésre jutott, hogy a szocialista blokk és a nyugati nagyhatalmak 
között fennálló ellentétek miatt semmi esély nincs egy mindenki számára elfogadható 
szerződés megírására, így egy nyilatkozat megfogalmazásába kezdtek.  
 
Munkájuk gyümölcseként az ENSZ New Yorkban tartott harmadik közgyűlése 1948. 
december 10-én elfogadta az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát24. A mindösszesen 
30 cikkből álló dokumentum 1. cikkében rögzíti, hogy „Minden emberi lény szabadon 
születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, 
egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek”. A továbbiakban 
olvashatunk az élethez, a szabadsághoz, a személyi biztonsághoz, a jogalanyisághoz, a 
törvény előtti egyenlőséghez, a védelemhez, az alapvető jogok kérdésében a bírósági 
jogorvoslathoz, az ártatlanság vélelméhez, a szabad mozgáshoz, az állampolgársághoz, a 
családhoz, a kultúrához való jogokról; megjelennek a véleményalkotás és kifejezésének, a 
gyülekezés és az egyesülés szabadsága, továbbá a nullum crimen és nulla poena sine lege, 
valamint a nők és férfiak egyenjogúságának elvei. Tilalmakat találunk a diszkrimináció 
különböző formáival, a rabszolgasággal, a kínvallatással, avagy kegyetlen, embertelen vagy 
lealacsonyító büntetéssel vagy bánásmóddal és a személyi szabadságtól való önkényes 
megfosztással kapcsolatban. A nyilatkozat jelentőségét hűen tükrözi, hogy a XX. század 
második felében, az alapvető szabadságok és emberi jogok területén elfogadott 
dokumentumok mindegyike forrásként jelöli meg. Emellett számos nemzet alkotmánya, 
alaptörvénye építkezik ezekből az értékekből és tiltásokból.  
 
                                              
21 Thomas Buergenthal: Nemzetközi emberi jogok, Helikon Kiadó, Budapest, 2001, 30. o. 
22 Részlet az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatának preambulumából: „Tekintettel arra, hogy az emberiség családja 

minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a 
szabadság, az igazság és a béke alapját a világon,  

Tekintettel arra, hogy az emberi jogok el nem ismerése és semmibevevése az emberiség lelkiismeretét fellázító 
barbár cselekményekhez vezetett, és hogy az ember legfőbb vágya egy olyan világ eljövetele, amelyben az 
elnyomástól, valamint a nyomortól megszabadult emberi lények szava és meggyőződése szabad lesz, …” 

23 A Népszövetség „utódjaként”, 51 ország által alapított világszervezet Alapokmányát 1945. június 26-án írták alá. 
Magyarország 1955. december 14-től tagja az ENSZ-nek.  

24 A dokumentum és az abban foglaltak kiemelkedő jelentőségének egyfajta megerősítéseként ezt a napot az emberi 
jogok világnapjaként ünnepli a világ. 
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1.2.2. Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről (EEJE) 
 
Az Európa Tanács égisze alatt – mint az a preambulumban olvasható, az Emberi jogok 
egyetemes nyilatkozatára alapozva – 1950. november 4-én írták alá Rómában az emberi 
jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményt25. Ezt követően több 
mint tíz kiegészítő jegyzőkönyvet fogadtak el, a hatályos szöveget egységes szerkezetben az 
58/1998. (X. 2.) OGY határozat tette közzé. Fontos kiemelni, hogy az alapdokumentum II. 
fejezete rendelkezik egy alapvető jogvédelmi intézmény, a strasbourgi székhelyű Emberi 
Jogok Európai Bírósága (EJEB) felállításáról.  
 
1.2.3. Az Európai Szociális Karta  
 
A Torinóban 1961. október 18-án aláírt Európai Szociális Karta26 csokorba gyűjt olyan 
jogokat, mint például az igazságos, biztonságos és egészséges munkafeltételekhez; a 
munkához; az egészséghez; a méltányos díjazáshoz; a szervezkedéshez való jog. 
Foglalkozik a gyermekek, a fiatalok, a dolgozó nők és a fogyatékosok védelemével is. A 
tagállamok kétévente jelentést küldenek a fenti jogok aktuális helyzetéről az Európa 
Tanácsnak. 
 
1.2.4. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (PPJE) 
 
Az ENSZ Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadta a Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát27. Több lényeges elvi jellegű 
megállapítás mellett28 a dokumentum mindjárt az elején leszögezi: minden népnek joga 
van az önrendelkezésre. Az egyezségokmányhoz csatlakozó valamennyi állam kötelezi 
magát arra, hogy „tiszteletben tartja és biztosítja a területén tartózkodó és joghatósága alá 
tartozó minden személy számára az Egyezségokmányban elismert jogokat, minden 
megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, 
nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 
különbségtétel nélkül”, és a jogok sérelme esetén hatékony jogorvoslati rendszert működtet. 
A megállapodás a korábbi hasonló dokumentumokra építve alapvetéseket fogalmaz meg 
számos olyan fontos kérdéskörben, mint például a férfiak és nők egyenjogúsága, az élethez 
való jog, a halálbüntetés alkalmazhatósága, a kínzás és embertelen bánásmód, valamint a 
rabszolgaság és a kényszermunka tilalma, a személyi szabadság és biztonság, bíróság előtti 
egyenlőség és más egyéb jogok a büntetőeljárás során. Rendelkezik továbbá az Emberi 
Jogok Bizottsága létrehozásáról és annak feladatairól. 
 
A citált nemzetközi dokumentumokon kívül természetesen született még több jelentős – az 
ENSZ, illetve az Európa Tanács nevével fémjelzett – megállapodás, mint például az 1966-
ban elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 
(GSZKE), a menekültek helyzetére vonatkozó ún. Genfi-egyezmények29, a Strasbourgban, 
1987. november 26-án kelt, a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy 

                                              
25 Kihirdette: az 1993. évi XXXI. törvény.   
26 Kihirdette: az 1999. évi C. törvény. 
27 Kihirdette: az 1976. évi 8. törvényerejű rendelet. 
28 Részlet a preambulumból: „Az Egyezségokmány részes államai tekintetbe vették, hogy az Egyesült Nemzetek 

Alapokmányában meghirdetett elveknek megfelelően az emberi közösség valamennyi tagja veleszületett 
méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak az elismerése a szabadság, az igazságosság és a 
világbéke alapja, felismerték azt, hogy ezek a jogok az emberi lény veleszületett méltóságából erednek,” 

29 Kihirdette: az 1989. évi 15. törvényerejű rendelet. 
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bánásmód megelőzéséről szóló európai egyezmény30.  
 
Amellett, hogy a jogalkalmazóknak – legalább tartalmi szinten – illik ismerni az említett 
nemzetközi egyezményeket, természetesen alapvetően jogalkotói felelősség és feladat az e 
nemzetközi dokumentumok előírásainak is megfelelő nemzeti jogalkotás.31 
 
1.2.5. Szabadságok és jogok az európai integrációs folyamat dokumentumaiban  
 
Robert Schuman francia külügyminiszternek a német-francia szén- és acéliparnak egy közös 
ún. Főhatóság alá helyezéséről 1950. május 9-én32 közzé tett nyilatkozatával új lendületet 
kapott a II. világháború miatt megakadni látszó európai integráció. Párizsban 1951 tavaszán 
aláírták az Európai Szén- és Acél Közösség (ESZAK) alapító szerződését. Hamarosan, 
1957. március 25-én Rómában megszülettek az Európai Atomenergia Közösség és az 
Európai Gazdasági Közösség33 megalakításáról szóló szerződések. A célok között 
rögzítettek olyan – elsősorban gazdasági jellegű – szabadságokat és alapjogokat, mint az 
áruk, a szolgáltatások, a munkaerő és a tőke szabad áramlása, illetve felállításra került 
az Európai Közösségek Bírósága is (Court of Justice).  
 
Az 1980-as évekre a változó viszonyok, illetve az új tagok felvétele miatt a hosszú ideig 
szinte érintetlen szerződések korrekciójára34 alaposan megnőtt az igény mind a 
jogforrások, mind pedig az intézményrendszer vonatkozásában. A téma szempontjából 
lényeges újítások közül fontos megemlíteni a következőket. Az Egységes Európai 
Okmány a közösségi bíráskodás gyorsabbá tétele érdekében felhatalmazást adott az ún. 
Elsőfokú Bíróság (Court of First Instance) felállítására. A Maastrichti Szerződés (EUSz) 
létrehozta az uniós állampolgárságot, rögzítve többek között a szabad mozgás, az aktív és 
passzív választójog, a diplomáciai és konzuli védelemhez való jog, továbbá az Európai 
Parlamenthez petíció benyújtásának és az ombudsmanhoz való fordulás jogának 
alapkérdéseit. Az Amszterdami Szerződés megreformálta és egyben át is számozta az 
EUSz-t, és a 6. cikkben a következőket deklarálta: „(1) Az Unió a szabadság, a demokrácia, 
az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásán és a jogállamiság 
elvein – mint a tagállamok közös elvein – alapul. (2) Az Unió tiszteletben tartja az alapvető 
jogokat, mint a közösségi jog általános alapelveit, ahogyan azokat az 1950. november 4-én 
Rómában aláírt, az Emberi Jogok és Alapvető Szabadság Védelméről Szóló Európai 
Egyezmény garantálja, és ahogyan azok a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból 
következnek”. A 6. cikkben foglaltakat megszegő államokkal szemben alkalmazható 
szankciókat a 7. cikkben találjuk. A Nizzai Szerződés elfogadásával egy időben 
megszületett – mai elnevezéssel – az Európai Unió Alapjogi Chartája, amellyel 

                                              
30 Kihirdette: az 1995. évi III. törvény. 
31 „Jelen esetben tehát a helyszínen intézkedő rendőrök – akiknek nem feladata (és nem is tartozik a hatáskörébe) a 

magyar Btk. nemzetközi egyezmények tekintetében történő felülvizsgálata, továbbá a Strasbourgi Bíróság meghozott 
ítélete és a törvény közötti összhang biztosítása – az Rtv-ben foglaltak szerint jártak el,” LB 
Kfv.IV.38.075/2010/4.sz. ítélete. 

32 Az Európai Unió vezetőinek 1985-ös milánói csúcsértekezlete május 9-ét „Európa-nap” elnevezéssel ünneppé 
nyilvánította. 

33 Az ún. Római Szerződés. 
34 A szerződések jelentősebb módosításai: Egyesülési Szerződés (Merger Treaty, 1965), Egységes Európai Okmány 

(EEO, Single European Act, 1986), Maastrichti Szerződés (szokás az Európai Unióról szóló Szerződésnek is 
nevezni - EUSz, Treaty on European Union, 1992), Amszterdami Szerződés (1997), Nizzai Szerződés (2001), 
Lisszaboni Szerződés (2007).  
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kapcsolatban a Lisszaboni Szerződéssel35 módosított EUSz 6. cikke a következőket 
deklarálja: „e Charta ugyanolyan kötőerővel bír, mint a Szerződések”. A dokumentum 
preambulumból és hét címből (méltóság, szabadságok, egyenlőség, szolidaritás, a 
polgárok jogai, igazságszolgáltatás, általános rendelkezések) áll. A Charta 
rendeltetéséről és forrásairól elsőként a bevezető rész ad útmutatást: „E Charta, tiszteletben 
tartva az Unió hatásköreit és feladatait, valamint a szubszidiaritás elvét, újólag megerősíti 
azokat a jogokat, amelyek különösen a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból és 
nemzetközi kötelezettségeiből, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezményből, az Unió és az Európa Tanács által elfogadott szociális chartákból, 
valamint az Európai Unió  Bíróságának és  az  Emberi Jogok Európai Bíróságának 
esetjogából következnek”. Szerkezetéről elmondható, hogy „az alapvető jogokat 
hierarchikusan rendszerezi. Ezt az is alátámasztja, hogy a Charta megkülönböztet jogokat 
és elveket”36. 
 
1.3. Magyarország Alaptörvényének vonatkozó rendelkezései 
 
Az ALAPTÖRVÉNY a „NEMZETI HITVALLÁS” címet viselő ünnepélyes 
bevezetőjében több alapvető jog vonatkozásában is tartalmaz kinyilatkoztatást, egyfajta 
„kötelezettség vállalást”, például: „becsüljük országunk különböző vallási hagyományait”, 
„Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját”, „Valljuk, hogy az emberi lét alapja a 
méltóság”, „Valljuk az elesettek és szegények megsegítésének kötelességét”, „Valljuk, hogy a 
polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság 
kiteljesedése”, „Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, 
ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi”. Az „ALAPVETÉS” G) 
cikke rendelkezik az állampolgársághoz való jog, illetve az M) cikke az egyes gazdasági 
alapjogok tartalmáról. 
 
Lényegét tekintve az „alap- és állampolgári jogi katalógust” a „SZABADSÁG ÉS 
FELELŐSSÉG” cím foglalja magában. Az I. cikk deklarálja, hogy az „EMBER 
sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az 
állam elsőrendű kötelezettsége. (2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és 
közösségi jogait. (3) Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat 
törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely 
alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt 
céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával 
korlátozható”. A II. cikk kimondja, hogy az „emberi méltóság sérthetetlen. Minden 
embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól 
kezdve védelem illeti meg”.  
 
A nemzetközi dokumentumokból már megismert tiltások jelennek meg a III. cikkben, 
például a kínzás, embertelen, megalázó bánásmód, az ember- és szervkereskedelem, 
továbbá az egyedmásolás tilalma. A IV. cikk a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz, 
az V. cikk a jogos védelemhez, a VI. cikk a magán- és családi élet, otthon, 

                                              
35 A Lisszaboni Szerződést követően két szerződés tekinthető az Európai Unó alapdokumentumának: az Európai 

Unióról szóló Szerződés (EU-Szerződés – EUSz) és az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUM-
Szerződés – EUMSz).   

36 Horváth Zoltán – Ódor Bálint: Az Európai Unió szerződéses reformja – Az Unió Lisszabon után, hvgorac Lap- és 
Könyvkiadó Kft., Budapest, 2008., 105. o.; A szerzők a citált kijelentéshez fűzött lábjegyzet alapján jogoknak 
tekintik azokat, amelyek bírói úton érvényesíthetőek, míg az elvek a hatóságok számára szolgálnak 
„vezérfonalként” a jogalkalmazás során. 
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kapcsolattartás és a jó hírnév mások általi tiszteletben tartásához, a VII. cikk a gondolat, 
a lelkiismeret és a vallás szabadságához való jogot rögzíti. A VIII. és a IX. cikkben 
kaptak helyet a békés gyülekezéshez, a szabad véleménynyilvánításhoz való jog és más 
fontos politikai alapjogok. Ezután következnek a munkával, tulajdonnal, kiutasítással, 
gyermek és szociális, illetve az egyenlőségi jogokkal kapcsolatos szabályok, illetve 
diszkriminációs és egyéb tilalmak.  

 
A jogalkalmazók számára fontos iránymutatásokat fogalmaz meg a XXIV. cikk: „(1) 
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes 
módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak 
szerint kötelesek döntéseiket indokolni. (2) Mindenkinek joga van törvényben 
meghatározottak szerint a hatóságok által feladatuk teljesítése során neki jogellenesen 
okozott kár megtérítésére”. Legalább ilyen lényeges, hogy „Mindenkinek joga van ahhoz, 
hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal 
forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez” (XXV. cikk).  
 
A XXVII. cikk újabb értékes szabadságot deklarál, a szabad mozgás és a tartózkodási 
hely szabad megválasztásának jogát. A XXVIII. cikk a bíróság előtti eljárással szemben 
támasztott követelményeket körvonalazza, és itt került megszövegezésre a jogalkalmazás 
szempontjából egy másik nagyon fontos felhatalmazás a polgárok számára: „(7) 
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más 
közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti”. A XXIX. cikk a 
Magyarországon élő nemzetiségek helyét és jogait taglalja, illetve a XXX. és XXXI. cikk a 
közös teherviselésről és az állampolgári kötelességekről rendelkezik.    
 
1.4. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) szabályozása  
 
Az, hogy az eddig felvázolt elméleti fejtegetések nem öncélúak és nem haszontalanok, az 
Rtv. 2. § (1) bekezdését olvasva, nyomban igazolást nyer: „A rendőrség védelmet nyújt az 
életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető vagy sértő cselekménnyel 
szemben, felvilágosítást és segítséget ad a rászorulónak. A rendőrség tiszteletben tartja és 
védelmezi az emberi méltóságot, óvja az ember jogait. (3) A rendőrség a feladatának 
ellátása során pártbefolyástól mentesen jár el”. Annak érdekében, hogy a közszolgálatban 
dolgozók tudják, hogy mit kell tiszteletben tartaniuk és védeniük, sokat tesznek a rendészeti 
középfokú- és felsőoktatási intézmények37, a tantervekben kiemelt helyet foglal el az emberi 
jogok oktatása.   
 
Jellegéből adódóan az Rtv.-t átszövik a tiltások, előírások és garanciák annak érdekében, 
hogy a Rendőrség tevékenysége során az embert megillető alapvető jogok a legteljesebb 
mértékben érvényesülhessenek. Több helyen tartalmaz a törvény a korábbiakban már 
megismert tiltásokat. Ilyen az Rtv. 16. § (4) bekezdése: „A rendőr nem alkalmazhat kínzást, 
kényszervallatást, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot, az erre vonatkozó 
utasítást köteles megtagadni”. Szép számmal találunk klasszikusnak mondható klauzulákat 
is, jó példa erre az intézkedés jogszerűségére és szakszerűségére (Rtv. 11. §), 
szükségességére (Rtv. 13. §) és arányosságára (Rtv. 15. §) vonatkozó előírás. Másutt a 
jogok védelme érdekében a beavatkozás határait jelöli ki a jogszabály: „Rtv. 17. § (1) A 

                                              
37 Mind a rendészeti szakközépiskolák, mind a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara jelentős 

óraszámban oktatja az emberi jogok tartalmát, megjelenési formáit a hétköznapi életben, illetve a szolgálati 
feladatok ellátása során az ezekhez kapcsolódó szabályok érvényre juttatásának módozatait. 
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rendőrség a feladatának ellátása során a testi épséghez, a személyes szabadsághoz, a 
magánlakás, a magántitok és a levéltitok sérthetetlenségéhez, a személyes adatokhoz, 
valamint a tulajdonhoz fűződő jogokat a törvényben foglaltak szerint korlátozhatja”, vagy 
a végrehajtás módjával kapcsolatban ad instrukciókat: „Rtv. 17. § (2) A rendőri intézkedés 
során a kényszerítő eszköz alkalmazása esetén lehetőleg kerülni kell a sérülés okozását, az 
emberi élet kioltását”. Az Rtv. esetenként előírja a rendőr számára bizonyos jogok 
biztosításának kötelezettségét, például a 18. §-ban az e törvény szerint fogvatartottnak 
minősülő személyek körét érintően. Az Rtv. a záró rendelkezések között deklarálja, hogy 
megfelel az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó és az európai uniós jog előírásainak. 

 
2. A nemzetközi jogvédelem intézményei az Európai Unión kívül és belül 
 

 „Aki nem csupán arra termett, hogy egy számmal 
   növelje a születési és halál-statisztikát: 
   most nem alkudozhat. Harcol, ahogy tud.”38 

 
2.1. Az ENSZ emberi jogok védelmében folytatott tevékenységének alapintézményei 
 
A nemzetközi szervezet jellegéből adódóan az ENSZ tevékenységében számos helyen 
megtalálható az emberi jogok védelmében történő fellépés. Ennek egyik legfontosabb 
színtere a Közgyűlés által 2006. március 15-én – a korábbi ENSZ Emberi Jogok Bizottsága 
helyett – létrehozott Emberi Jogi Tanács.  A Tanács tagjait három évre választják, akik az 
emberi jogi válságok kivizsgálásával, elemzésével foglalkoznak. A nemzetközileg elismert 
szakértők folyamatosan figyelemmel kísérik a vizsgálat alá vont országokban az emberi 
jogok helyzetét, és tapasztalataikról jelentést tesznek az ENSZ Közgyűlésnek. Az ENSZ 
Titkársága keretei között működik az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága (OHCHR). Az 
ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa az emberi jogok súlyos megsértése esetén jelzi a tapasztalt 
problémákat az érintett kormányoknak, és lépéseket kezdeményez a jogsértések 
megakadályozása érdekében. Tanácsadó szervezetként szakmai segítséget nyújt a hozzájuk 
forduló kormányoknak jogszabályalkotási kérdésekben, a nemzeti emberi jogi intézmények 
létrehozásában, szakemberek továbbképzésében. Az ENSZ Alapokmányának XIV. fejezete 
rendelkezik a Nemzetközi Bíróság létrehozásáról és működésének főbb szabályairól. A 
hágai székhelyű, 15 tagú, nemzetközi választott bíróságként működő testület tagjait az 
ENSZ Közgyűlés és a Biztonsági Tanács választja, megbízatásuk 9 évre szól. „A 
Nemzetközi Bíróság előtt peres fél csak állam lehet, … Egyént ért sérelmet a Bíróság csak 
abban az esetben tárgyalhat, ha a sérelmet a nemzetközi jog szabályai alapján valamely 
állam magáévá teszi …”39 A bíróság története során sok esetben álltak ki államok a 
polgáraik jogainak védelme mellett. A világ közvéleményének kiemelt figyelme mellett 
zajlott például a híressé vált Interhandel, a Barcelona Traction, a (ENSZ alkalmazott) 
Bernadotte, vagy éppen a Haya de la Torre ügy40. A Nemzetközi Bíróság nem keverendő 
össze az ENSZ Biztonsági Tanács alá rendelt testületként működő, a nemzetközi emberi és 
a humanitárius jogokat [Jugoszláviában (ICTY), illetve Ruandában (ICTR) elkövetett 
bűntettek] súlyosan megsértők felelősségre vonására létrehozott két eseti jellegű, szintén 
hágai székhelyű ENSZ Nemzetközi Törvényszékkel. 

                                              
38 Ady Endre: Levél a Nagyváradi Napló szerkesztőjéhez, Nagyváradi Napló 1901. május 22., újra közölve: Ady Endre 

– A világosság lobogója alatt, Nap Kiadó Kft., Budapest, 2012, 24. o.  
39 Lamm Vanda: A hágai Nemzetközi Bíróság döntései (1957-1982), Gondolat Kiadó, Budapest, 1984, 22. o.  
40 Az e körben hozott döntésekre számos példa található: Blaise Tchikaya: Jogesetek a nemzetközi bíróságok 

gyakorlatából, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002  
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2.2. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 
 
Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló római Egyezmény (EEJE) II. 
fejezet 19. és 20. cikkei a következőket deklarálják: „A Magas Szerződő Felek által az 
Egyezményben és az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyvekben vállalt kötelezettségek tiszteletben 
tartásának biztosítása céljából az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: a 
Bíróság) létesül. A Bíróság állandó jelleggel működik”, „A Bíróság ugyanannyi bíróból áll, 
mint amennyi a Magas Szerződő Felek száma”. A köznyelvben – tekintettel a testület 
székhelyére – sok esetben csak egyszerűen „Strasbourgi Bíróság”-ként jelenik meg. Talán 
nem túlzás kijelenteni, hogy az EJEB az emberi jogok sérelmének vizsgálata és orvoslása 
szempontjából az egyik legfontosabb testület41. A bírósághoz mind államok, mind pedig 
magánszemélyek benyújthatnak emberi jogi sérelmekkel kapcsolatos keresetet. A bírók 
munkáját Hivatal segíti, ahol „szinte valamennyi tagállamból dolgoznak jogászok, számuk 
többé-kevésbé arányos az illető ország ellen folyamatosan érkező panaszok 
mennyiségével”42. A bíróság hivatalos nyelve az angol és a francia, de köszönhetően a 
Hivatal összetételének, a tagországok polgárai anyanyelvükön is fordulhatnak a bírósághoz. 
Fontos, hogy kérelmet írásban kell benyújtani. Telefonos bejelentést egyáltalában nem, de 
elektronikus úton megküldött kérelmet is csak akkor fogadnak el, ha utólag postai úton a 
panaszos vagy képviselője által aláírt dokumentumok megérkeznek. Főszabályként az 
ügyvédi képviselet csak az ügy hivatalos „elfogadását” követően kötelező, de előtte sem árt. 
Csak olyan jog megsértése okán lehet a bírósághoz fordulni, amely szerepel az EEJE-ben 
vagy kiegészítő jegyzőkönyveiben. Az eljárás megindításának másik lényeges előfeltétele, 
hogy a panaszos a hazai jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette. Természetesen a sértett 
jog jellegéből adódóan sürgősségi eljárás is kérhető, ennek indokoltságáról – ha az ügyet 
egyébként elfogadhatónak ítéli – soron kívül dönt a bíróság.      
 
2.3. A Kínzást és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmódot vagy Büntetést Megelőzni 

Hivatott Európai Bizottság (CPT) 
 
A CPT az 1989-ben hatályba lépett „A kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések 
vagy bánásmód megelőzéséről szóló európai egyezmény” alapján jött létre, és tevékenysége 
az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló római egyezmény (EEJE) 3. 
cikkére alapozva deklarálja: „Senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen, megalázó 
bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni”. A szervezet független és pártatlan szakértőkből 
áll, akik általában jogászok, orvosok és börtön- vagy rendőrségi ügyek szakértői. A CPT 
célja a szabadságuktól megfosztott személyek védelme. Ennek érdekében szorosan 
együttműködik a tagállamok kormányaival. Munkatársai börtönöket, rendőrségi és 
idegenrendészeti fogdákat, pszichiátriai intézeteket látogatnak, vizsgálataikról jelentést 
készítenek, amelyekben a megállapítások mellett ajánlások, megjegyzések is gyakran 
szerepelnek. A Rendőrség egy belső utasítás alapján évente értékeli a fogvatartottak 
helyzetét. A tapasztalatokról és intézkedésekről tett jelentés részét képezi az e témában 
készülő „ország-jelentés”-nek.   
 
 
 

                                              
41 A bíróság esetjogáról széles körben tájékozódhatnak az érdeklődők a www.echr.coe.int honlapon, a Magyarországot 

érintő esetek döntései a HUDOC menüpont alatt érhetőek el. 
42 Dr. Grád András: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve, Strasbourg Bt., Budapest, 2005, 21. o. 
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2.4. Az Európai Unió főbb jogvédelmi intézményei  
 
A „szerződések őreként” aposztrofált Európai Unió Bizottságával kapcsolatos alapvető 
rendelkezéseket az EUMSz Hatodik rész, I. cím 1. fejezet 4. szakasza foglalja magában. 
Feladataival kapcsolatban honlapján43 a következőket olvashatjuk: „Feladata ellenőrizni, 
hogy a magánszemélyek, a tagállamok és az uniós intézmények helyesen alkalmazzák-e az 
európai uniós jog rendelkezéseit. Hatáskörébe tartozik, hogy az uniós jogot megsértő 
magánszemélyekre vagy vállalkozásokra szankciókat szabjon ki. Jogsértési eljárást 
indíthat a tagállamok ellen, és felszólíthatja azokat, hogy adott határidőn belül vessenek 
véget a jogellenes helyzetnek. Jogában áll továbbá, hogy a Bíróság elé terjessze az uniós 
jog megsértésével vádolható tagállam vagy másik uniós intézmény ügyét”.  
 
Másik fontos jogvédelmi intézmény a luxemburgi székhelyű Európai Unió Bírósága és a 
Törvényszék. Legfontosabb feladata, hogy összehasonlítsa az uniós és a tagállami jogot. 
Magánszemélyek is fordulhatnak e bírói fórumhoz, de az ügyek zöme a tagállami bíróságok 
ún. előzetes döntéshozatali keresete alapján indul. 
 
Az Európai Ombudsmannal kapcsolatos alapvetések az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 228. cikkében találhatóak. Az első Európai Ombudsmant 1995-ben választotta 
meg az Európai Parlament. Feladata az Európai Unió intézményeinek és szerveinek hivatali 
visszásságaival kapcsolatos panaszok kivizsgálása. Feladatainak ellátása során független, 
senki nem utasíthatja. Az ombudsmanhoz az EU Alapjogi Chartájában nevesített alapvető 
jogoknak az EU szervei által történt megsértése miatt beadvánnyal lehet fordulni: „Bármely 
uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerint 
székhellyel rendelkező bármely természetes vagy jogi személy jogosult az európai 
ombudsmanhoz fordulni az Unió intézményeinek, szerveinek vagy hivatalainak – kivéve az 
igazságszolgáltatási hatáskörében eljáró Európai Unió Bíróságát – tevékenysége során 
felmerülő hivatali visszásságok esetén”. Vizsgálatairól jelentést készít, ha visszásságot 
állapít meg, megkeresi az érintett intézményt vagy szervet, aki köteles álláspontját kifejteni. 
Honlapjának címe, ahol a jogérvényesítéshez kapcsolódó információk megismerhetőek, 
illetve ahonnan a szükséges nyomtatványok letölthetőek: www.ombudsman.europa.eu/hu. 

 
3. Az alapvető jogok állami védelmének pillérei Magyarországon  
 

           „Mi dolgunk a világon? küzdeni  
 Erőnk szerint a legnemesbekért.”44 

 
A hazai szakirodalomban számos példát találunk a jogvédelem fogalmának 
meghatározására, ezek közül egyik legszemléletesebb definíció a következő: „A jogvédelem 
olyan törvényi rendelkezésekkel körülbástyázott rendszer, amely a jogállamiság keretei 
között biztosítja, hogy senki ne legyen akadályozva a törvény által garantált jogainak, 
szabadságainak gyakorlásában. A jogvédelem egyrészt az azt igénybe vevőkre vonatkozó 
garanciákat, másrészt a megvalósulásában – szükség esetén kikényszerítésében – 
közreműködő intézményeket, eszközrendszert is magába foglalja”45. Jelen VIII. fejezet 
felépítése is a fogalom struktúrájához hasonló, az 1. pont a szabályrendszert, míg a 2. és 3. 

                                              
43 http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/commission_role_hu.htm  
44 Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (1844) 
45 Gombos Katalin: Bírói jogvédelem az Európai Unióban, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 

Budapest, 2009, 22. o. 
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pont az intézményi és eszközrendszert vázolja fel. 
 
3.1. Az Alkotmánybíróság (AB)  
 
Az Alaptörvény 24. cikke leszögezi a jeles grémiummal kapcsolatban: „Az 
Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve”, illetve meghatározza 
alapfeladatait. Megveti a szervezeti alapokat: „Az Alkotmánybíróság tizenöt tagból álló 
testület, amelynek tagjait az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának 
szavazatával tizenkét évre választja. Az Országgyűlés az országgyűlési képviselők 
kétharmadának szavazatával az Alkotmánybíróság tagjai közül elnököt választ, az elnök 
megbízatása az alkotmánybírói hivatali ideje lejártáig tart. Az Alkotmánybíróság tagjai nem 
lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet”.  
 
Az AB hatáskörének, szervezetének, működésének részletes szabályait az 
Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. (sarkalatos) törvény állapítja meg. E jogszabály 
bevezetője az alapvető jogok védelmét jelöli meg egyik kiemelt feladatként: „a 
demokratikus jogállam, az alkotmányos rend és az Alaptörvényben biztosított jogok 
védelme, a jogrendszer belső összhangjának megőrzése, valamint a hatalommegosztás 
elvének érvényre juttatása érdekében, az Alaptörvény védelmének legfőbb szerveként 
működő Alkotmánybíróság …”  
 
3.2. Az Országgyűlés állandó bizottságai 
 
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. (sarkalatos) törvény III. Fejezetének 
rendelkezései szerint az Országgyűlés „állandó bizottságokat és a nemzetiségeket képviselő 
bizottságot hoz létre, valamint, eseti bizottságot és vizsgálóbizottságot hozhat létre”. 
Számukról, hatáskörükről, feladataikról az Országgyűlés saját belátása szerint dönt. A 
bizottságoknak a vizsgálatok lefolytatása, a kinevezni szándékozott vezetők meghallgatása 
mellett fontos szerep jut az alapvető jogok védelmében is, például ilyen a Rendőrség 
munkája felett civil kontrollt gyakorló Független Rendészeti Panasztestület elnökének 
meghallgatása, az általuk előterjesztett éves jelentések megvitatása. Ezekre a 
meghallgatásokra, helyzetértékelésekre az Alkotmányossággal, továbbá az Emberi jogi, 
kisebbségi, civil- és vallásügyi kérdésekkel, illetve a Honvédelemmel és rendészettel 
foglalkozó állandó országgyűlési bizottságok előtt kerül sor. 
 
3.3. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei 
 
Az Alaptörvény 30. cikke rendelkezik az alapvető jogok biztosáról. A legfontosabb 
feladata: az alapjogvédelmi tevékenység ellátása. Eljárását bárki kezdeményezheti. A 
biztost és helyetteseit az Országgyűlés választja, mandátumuk hat évre szól. A helyettesek a 
jövő nemzedékek érdekeinek, illetve a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak 
védelmét látják el. A biztos az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott 
visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy 
egyedi intézkedéseket kezdeményez. Figyelemmel kíséri és elemzi az alapvető jogok 
magyarországi helyzetét, erről statisztikai kimutatást készít, és évente beszámol az 
Országgyűlésnek. A tevékenységük részletes szabályait az alapvető jogok biztosáról szóló 
2011. évi CXI. törvény határozza meg. 
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3.4. A Független Rendészeti Panasztestület (FRP) 
 
A Független Rendészeti Panasztestület46 honlapján (www.panasztestulet.hu) található 
„bemutatkozás” összefoglalja a működésével kapcsolatos főbb szabályokat: a „2008. év 
eleje óta működő Testület egy öt tagú független panaszfórum, amelynek hivatása a 
Rendőrség tevékenysége feletti civil, rendőri hierarchián kívülálló kontroll 
megvalósítása. A Testületre vonatkozó alapvető szabályokat az Rtv., valamint a Testület 
Ügyrendje tartalmazza. E szabályok alapján a Testület konkrét panaszbeadványok alapján 
járhat el (amennyiben azokat a sérelmezett rendőri fellépéstől számított 20 napon belül 
előterjesztik), és azt vizsgálhatja, hogy a panaszossal szemben történt rendőri intézkedés, 
kényszerítő eszköz-alkalmazás, mulasztás vagy kötelezettség-sértés okozott-e 
alapjogsérelmet, és ha igen, az milyen súlyú”. Tagjait az Országgyűlés hat évre választja. 
Az Rtv. alapján a „Testület tagjának olyan, büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők 
választásán választható személy választható meg, aki jogi végzettséggel és az alapvető 
jogok védelme területén kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkezik, és külön törvény 
szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzése megtörtént”. Az FRP tevékenységéről évente jelentést 
készít, illetve háromévente beszámol az Országgyűlésnek. 
 
Jogköreiből mindenképpen érdemes kiemelni, hogy az alapvető jogok tiszteletben tartása és 
hatékonyabb védelme érdekében javaslatot tehet az országos rendőrfőkapitánynak, a 
Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) és a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatóinak 
utasítás kiadására, módosítására vagy hatályon kívül helyezésére. Feladatai és működésének 
főbb szabályai e fejezet 5.3. pontjában kerülnek kifejtésre. 
 
3.5. A bíróságok 
 
„A bírói jogvédelem igazságszolgáltatási tevékenységen keresztül valósul meg. Az 
igazságszolgáltatási tevékenység az egyén szempontjából azt jelenti, hogy a törvény által 
létrehozott független bíróság – megfelelő eljárási garanciák betartása mellett – a 
felmerült jogvitás kérdésekben döntést hoz, azaz határozatával a jogvitát lezárja.”47   
 
Az Alaptörvény bíróságról szóló 25. cikke úgy rendelkezik, hogy a „bíróságok 
igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el. A legfőbb bírósági szerv a Kúria”. Ugyanezen 
cikk a bíróság hatáskörébe utalja a közigazgatási határozatok törvényességéről való 
döntést. A bíróságok szervezetének és igazgatásának, a bírák jogállásának részletes 
szabályait, valamint a bírák javadalmazását a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2011. évi CLXI. (sarkalatos) törvény határozza meg. E törvény 16. §-ának értelmében 
Magyarországon az igazságszolgáltatást a következő bíróságok gyakorolják: 

a) a Kúria, 
b) az ítélőtábla, 
c) a törvényszék, 
d) a járásbíróság és a kerületi bíróság (a továbbiakban együtt: járásbíróság) és 
e) a közigazgatási és munkaügyi bíróság. 

 
A törvény 19. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy a közigazgatási határozatok 
bírósági felülvizsgálata iránti perekben első fokon a közigazgatási és munkaügyi 
bíróság jár el. Az általuk hozott határozatok ellen bejelentett fellebbezéseket a törvényszék 
                                              
46 Vö.: Rtv. 6/A. §, 6/B. §, 6/C. §, 6/D. §., illetve Rtv. IX. fejezet. 
47 Gombos Katalin i.m. 23. o. 
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bírálja el. A legfőbb bírói szerv, a Kúria dönt a törvényszék, továbbá az ítélőtábla határozata 
ellen előterjesztett jogorvoslatok, illetve a felülvizsgálati kérelmek ügyében. Ennek 
jelentősége jobban érthetővé válik, ha megismerjük az Alkotmánybíróság 75/2008. (V. 29.) 
AB határozatának IV.7. pontjában kifejtetteket: „A rendőrség jogalkalmazó tevékenységét 
a bíróság jogosult felülvizsgálni. A bírósági jogalkalmazás irányadó a rendőrség 
számára. A joggyakorlat egységesítése csökkenti a jogbizonytalanság veszélyét”. 
 
3.6. Az ügyészség 
 
Az ügyészség vonatkozásában az Alaptörvény 29. cikke tartalmaz rendelkezéseket. Ennek 
értelmében elsődleges feladata „az igazságszolgáltatás közreműködőjeként” az állam 
büntetőigényének érvényesítése. Emellett felügyeletet gyakorol a nyomozó hatóságok 
munkája felett, ellenőrzi az eljárások törvényességét. Az ügyészség szervezetének és 
működésének, a legfőbb ügyész és az ügyészek jogállásának részletes szabályait, valamint 
javadalmazásukat az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. (sarkalatos) törvény határozza 
meg. E törvény 8. § (1) bekezdése Magyarország ügyészi szerveit Legfőbb Ügyészségre, 
fellebbviteli főügyészségekre, főügyészségekre és járási ügyészségekre tagolja. A 8. § (2), 
illetve (3) bekezdésének értelmében az „ügyészségi nyomozás, továbbá indokolt esetben 
más ügyészségi feladatok ellátására önálló főügyészség, illetve járási szintű ügyészség 
létesíthető”, illetve az „ügyészség szervezetét, működését és illetékességét – törvényi 
keretek között – a legfőbb ügyész utasítással szabályozza”. Az ügyészség szervezetéről és 
működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás XI. Fejezete a Központi Nyomozó 
Főügyészségre, a XIII. Fejezete a nyomozó ügyészségre állapít meg külön szabályokat 
azzal, hogy végzik a hatáskörükbe utal ügyekben a nyomozást48. Ide tartoznak – vagyis 
kizárólagos ügyészi nyomozásról beszélünk – például a Büntető Törvénykönyvről szóló 
2012. évi C. törvény hivatalos személy elleni erőszak, a hivatásos állomány tagja által 
elkövetett bántalmazás hivatalos eljárásban és a kényszervallatás bűncselekmények esetében 
is. Ezekben az ügyekben a törvényi tényállások megvalósításával rendszerint az alapvető 
jogok is jelentős sérelmet szenvednek. 
 
3.7. A Rendőrség 
 
Az alapvető jogok érvényesülése aspektusából az Rtv. Jogorvoslatról szóló IX. fejezete 
fontos kötelezettséget delegál az országos rendőrfőkapitánynak, illetve az intézkedést 
foganatosító rendőri szerv vezetőjének, továbbá az NVSZ és a TEK főigazgatóinak. A 
hozzájuk (az intézkedésben érintett személytől vagy az FRP-től) érkező rendőri intézkedés 
ellen bejelentett panaszokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) szabályai szerint 30 napon belül ki kell 
vizsgálniuk és ennek eredménye alapján indokolt döntésben kell álláspontjukat kifejteni a 
sérelmezett intézkedéssel kapcsolatban. Ezen eljárásnak a lényegesebb szabályait e fejezet 
5.3. pontja tárgyalja. 
 
 
 
 
 
 

                                              
48 Vö.: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 29. §. 
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4. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagja alapvető jogainak korlátozása 
 

         „Talán az élet, munkáinkért, 
           Nem fog fizetni semmivel,”49 

 
Alanyait tekintve egy, esetleg több alapvető jog korlátozása vonatkozhat általánosságban 
mindenkire, illetve emberek egy speciális csoportjára egyaránt. Ilyen célcsoportot 
képeznek50 például a rendvédelmi szerveknél szolgálatot teljesítő hivatásos állományú 
rendőrök. A feladatok meghatározása mellett az első tiltás Magyarország Alaptörvényének a 
rendőrségről és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 46. cikkében megjelenik: „(5) A 
rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nem lehetnek 
tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet”. Az alapvető jogok további 
korlátozásával találkozunk a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 3. § (2) bekezdésében: 
„Nincs helye sztrájknak az igazságszolgáltatási szerveknél, a Magyar Honvédségnél, a 
rendvédelmi, rendészeti szerveknél és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál. Az 
államigazgatási szerveknél a Kormány és az érintett szakszervezetek megállapodásában 
rögzített sajátos szabályok mellett gyakorolható a sztrájk joga, de a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalnál a hivatásos állományúak nem jogosultak a sztrájkjog gyakorlására”. 
 
A hivatásos állomány tagja a különleges közszolgálati jogviszony vállalásával azt is 
elfogadja, hogy egyes alapvető jogait egyedi feltételek mellett gyakorolhatja. A legtöbb 
ilyen szabály a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 
szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) „Az alapvető jogok korlátozása” címet viselő III. 
fejezetéből ismerhető meg. A sort egy garanciális klauzula nyitja: Hszt. 14. § „(1) A 
hivatásos állomány tagja alapvető jogainak a szolgálati viszonnyal kapcsolatos korlátozása 
nem okozhat az elérni kívánt törvényes érdekkel nyilvánvalóan aránytalan hátrányt. 
(2) Több lehetséges és alkalmas korlátozás közül azt kell választani, amely az eredmény 
biztosítása mellett a korlátozással érintettre a legkisebb sérelemmel jár”. 
  
A szabad mozgás, továbbá a tartózkodási hely szabad megválasztás joga gyakorlásának 
korlátait határozza meg a Hszt. 15. §-a, a szolgálati hely kijelölésével, az áthelyezéssel, 
illetve a vezényléssel kapcsolatos alapvetéseiben. A Hszt. 16. §-ából  ismerhetőek meg a 
szolgálati és a szolgálatteljesítési hely elhagyásának esetkörei és módozatai, ide értve a 
külföldre utazást is, míg a 17. § a visszarendelés lehetőségét biztosítja a szolgálati elöljáró 
számára. A véleménynyilvánítás szabadságával összefüggő tiltásokat sorol fel a Hszt. 18. 
§-a, amelyek a közszereplésre, a politikai tevékenység folytatására, a kiadott parancs 
bírálatára, továbbá a sajtótermékek előállítására és terjesztésére vonatkoznak. A gyülekezési 
jog gyakorlásának korlátai a Hszt. 19. és 20. §-ában kaptak helyet, különös figyelemmel a 
szolgálati helyen tartott rendezvényre és az egyenruha viselésére. A Hszt. 21. és 21/A. §-ai 
szabják meg a kereteit annak, hogy milyen módon élhet a hivatásos állomány tagja az 
egyesülési jogával, első sorban az érdekvédelmi, továbbá civil szervezetek tekintetében. A 
Hszt. 22. §-a deklarálja, hogy a „hivatásos állomány tagja anyanyelvét szabadon 

                                              
49 Petőfi Sándor: A XIX. század költői (1847) 
50 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.): „3. 

§ (1) A szolgálati viszony az állam és a hivatásos állomány tagja között létrejött különleges közszolgálati 
jogviszony, amelyben mindkét felet a sajátos szolgálati körülményeknek megfelelő, e törvényben és más 
jogszabályokban meghatározott kötelezettségek terhelik és jogosultságok illetik meg. (2) A hivatásos állomány 
tagja a szolgálati viszonyból fakadó kötelmeit - a fegyveres szerv rendeltetés szerinti feladatainak megvalósítása 
érdekében - önkéntes vállalás alapján, élethivatásként, szigorú függelmi rendben, életének és testi épségének 
kockáztatásával, egyes alapjogai korlátozásának elfogadásával teljesíti”. 
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használhatja”, de ugyanitt leszögezi azt is, hogy a „fegyveres szervek szolgálati nyelve a 
magyar”. Az aktív és a passzív választójog kérdéskörét szabályozza a Hszt. 23-24. §-a. A 
munka és foglalkozás szabad megválasztásához fűződő jogok határait húzza meg a Hszt. 
25. §-a, továbbá a művelődéshez való jog, a tudományos és művészeti élet, a tanulás és a 
tanítás szabadsága egyes kérdésköreit tisztázza a Hszt. 26. §-a.  
 
5. Beadványkezelés és jogorvoslat 
 

„- Adjon felmentvényt! 
  - Azt sem tudja, hogy mi az! 
  - Nem tudom, mi az, de köll.”51 

 
Napjainkban is nagyon igaz a régi magyar mondás: Amilyen az adj’ Isten, olyan a fogadj 
Isten!”. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az emberek többsége éppen annyira veszi 
komolyan a hatóság tevékenységét, mint amennyire a hatóság komolyan veszi őt. 
Különösen kritikus szemmel szemlélik a magánszemélyek a beadványaik sorsát, az ügyeik 
kezelését, illetve a hivatalos szerveknek a lakossági bejelentésekkel kapcsolatos reakcióit. 
Történik mindez olyan társadalmi környezetben, amikor a polgárok egy jelentős része nincs 
tisztában kötelezettségeivel, továbbá jogainak tartalmáról, a joggyakorlás és jogérvényesítés 
módjairól is csak halovány elképzelései, másodkézből kapott információi vannak. Ezen a 
nem kevés konfliktust is eleve magában hordozó helyzeten, és nem utolsó sorban a hatóság 
megítélésén sokat javíthat a törvényes és kulturált beadványkezelés és a jogállami 
garanciákkal biztosított jogorvoslati rendszer. A hatóságok ezekből fakadó 
kötelezettségeinek megfelelő módon és színvonalon történő teljesítése által csorbítatlanul 
érvényesül a mindenkit megillető tisztességes eljáráshoz való alapvető jog.  
 
5.1. A vezetői felelősség – a szignálás 
 
A polgárok sokszor látják úgy, hogy az őket ért sérelem orvoslására, vagy az általuk 
tapasztalt probléma megoldására – függetlenül a jogszabályi előírásoktól – kizárólag a 
Rendőrség képes. Az Alaptörvény csak hallomásból ismert XXIV. és XXV. cikkei, továbbá 
XXVIII. cikk (7) bekezdése alapján felhatalmazva érzik magukat arra is, hogy a panasz-, 
illetve jogorvoslati joguk gyakorlásához annak módját és az eljáró hatóságot is ők jelöljék 
ki. Többek között ezen tévhitek miatt is nagyon komoly a felelősségük azoknak a döntésre 
jogosultaknak, akik először szereznek tudomást a személyesen vagy telefonon közölt 
információkról, illetve veszik kézbe az elektronikus vagy postai úton érkezett beadványt. 
Ide sorolhatók elsősorban az ügyeletesek, a panaszfelvevők és a szignálásra jogosult 
vezetők. Alapvetően rajtuk múlik, hogy az Alaptörvény szellemiségének és előírásainak, a 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően minden panaszt és egyéb beadványt az illetékes 
hatóság részrehajlás nélkül, tisztességesen, az előírásoknak megfelelő módon, illetve 
ésszerű határidőn belül elbírál-e. 
 
A hatóságok többségénél, így a rendőrségen belül is a felvilágosítás nyújtásának, valamint 
az iratok, a beadványok kezelésének szabályait – igazodva a jogszabályokhoz – belső 
normák is rögzítik. A rendőrnek ezen információk birtokában kell megadni a felvilágosítást 
vagy megtenni a szükséges intézkedéseket, továbbá az arra illetékes vezető is e vezérfonal 
mentén kell eleget tegyen szignálási, feladatmeghatározási kötelezettségnek. Ahol ez így 

                                              
51 Rejtő Jenő (P. Howard): Az ellopott futár, Albatrosz Könyvek, Budapest, 1968, 170. o. 
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történik, nem fordulhatnak elő olyan esetek, amikor – különösen a hivatali munkaidő leteltét 
követő időszakban, vagy hétvégén – az ügyeletek részben hibás tájékoztatást adnak a 
hozzájuk fordulóknak a probléma megoldásának mikéntjéről, vagy a panasz felvételének 
lehetőségeiről. Önös érdekből, pestiesen szólva: „elhajtják a polgárt”. Történjék bármilyen 
módon a kapcsolatfelvétel, két elvnek minden esetben érvényesülnie kell. Egyrészt a 
hatóságoknak az ügymenet minden szakaszában vizsgálniuk kell hatáskörük és 
illetékességük meglétét. Másrészt a beadványt tartalma szerint kell elbírálniuk52. 
Gyakran hívják ezt a polgárok „aktatologatásnak”, különösen akkor, ha olyan hatóság 
rendelkezik az eljárás lefolytatására hatáskörrel, amelyik számukra valamilyen oknál fogva 
nem „szimpatikus”. Szorosan ide kapcsolódik még egy garanciális alapszabály, a hatáskör 
elvonásának tilalma53. A mai modern technikai eszközök világában nem okozhat gondot 
egy beadvány több illetékes felé továbbítása sem. A beadvány sorsáról való döntés 
legfontosabb és leggyakoribb lehetőségeit foglalja össze a 2. ábra. Az egyik 
leggyakrabban alkalmazott jogszabály a beadványkezelés során az európai uniós 
csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon 
kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi 
XXIX. törvény (Eucsktv.), mely alkalmazásának feltételei az 5.2. pont alatt találhatóak.  
 
2. ábra       A fontosabb döntési lehetőségek a beadvány „sorsáról”  

                                              
52 A legtöbb eljárási kódex tartalmaz ezen elvek alkalmazására vonatkozó szabályokat, például a Ket. 22. § (1) 

bekezdése úgy rendelkezik, hogy a „hatóság a joghatóságát - ezzel összefüggésben az alkalmazandó jogot -, 
valamint hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni”, illetve a Ket. 37. 
§ (1) bekezdése a következőket írja elő: „A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az 
ügyfél által használt elnevezéssel”. 

53 Erről például a Ket. 19. § (4) bekezdése a következők szerint rendelkezik: „A hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy 
nem vonható el”. 
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Egy másik alternatívát jelent a hatáskör, illetve illetékesség hiánya miatt a beadvány más 
hatóságnak történő megküldése, áttétele. Fontos megjegyezni, hogy a döntéseinek 
többségével kapcsolatban a normák a beadványtevő irányába történő értesítési vagy közlési 
kötelezettséget írnak elő a hatóság számára. E fejezet 5.3. pontjában kerülnek ismertetésre 
az Rtv. megújított jogorvoslati rendszerének, vagy ahogy azt sokan leegyszerűsítve 
nevezik, a „rendőri intézkedések elleni panaszok” kezelésének lényeges elemei.     
 
5.2. Az „Uniós saláta-törvény” (Eucsktv.) 
 
Az „Uniós saláta-törvény”, azaz az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes 
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes 
törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény (Eucsktv.) a 
„közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás” cím alatt 
tulajdonképpen egy korábbi, 1977-es panaszkezeléssel foglalkozó jogszabály néhány 
passzusát rögzíti a 141-143. §-aiban. A más eljárásoktól való elhatárolást nagyban segíti, 
hogy meghatároz két olyan alapfogalmat, amely az egész beadványkezelés alapját jelenti. 
Az Eucsktv. 141. § (2) bekezdése szerint a panasz „olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy 
érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen 
bírósági, államigazgatási - eljárás hatálya alá”. Az Eucsktv. 141. § (3) bekezdése a 
közérdekű bejelentés fogalmát határozza meg, eszerint „olyan körülményre hívja fel a 
figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész 
társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat”. 
 
E törvény rendelkezései alapján „panasszal és a közérdekű bejelentéssel bárki – szóban, 
írásban vagy elektronikus úton – fordulhat a tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. A 
szóbeli bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles írásba foglalni”. Ugyanitt került 
rögzítésre, hogy az eljárásra nem jogosult szervnek a hozzá küldött beadványt nyolc napon 
belül át kell tennie az illetékes hatósághoz, és erről a bejelentőt egyidejűleg értesítenie 
kell. A beadványt a beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni, 
„amennyiben a döntést megelőző vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig 
tart, erről a panaszost (bejelentőt) a panasz (bejelentés) beérkezésétől számított tizenöt 
napon belül – az elintézés várható időpontjának egyidejű közlésével – tájékoztatni kell”. 
Az eljárás során szükség esetén a panaszost meg lehet/kell hallgatni, továbbá a vizsgálat 
eredményéről rövid indokolással ellátott értesítést kell küldeni számára írásban vagy 
elektronikus úton.  Az írásbeli értesítés akkor mellőzhető, ha „az elintézésről a jelen lévő 
panaszost, illetőleg bejelentőt szóban tájékoztatták, és a tájékoztatást tudomásul vette”. 
Abban az esetben, ha ugyanaz a személy a korábbival azonos tartalmú bejelentést tesz, a 
vizsgálat mellőzhető. Ez a szabály alkalmazható a névtelen bejelentésre is. A panasz 
vizsgálata akkor is mellőzhető, ha a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való 
tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltével terjesztik elő a beadványt, a 
„tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el 
kell utasítani”. 
 
Az Eucsktv. 143. § (1) bekezdése instrukciókat ad arra az esetre, ha a panasz alapos. 
Gondoskodni kell „a jogszerű, illetőleg a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról 
vagy az egyébként szükséges intézkedések megtételéről”; a „feltárt hibák okainak 
megszüntetéséről”; „az okozott sérelem orvoslásáról, továbbá indokolt esetben a 
felelősségre vonás kezdeményezéséről”. 
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5.3. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény jogorvoslati rendszerének főbb 
szabályai – a rendőri jelentés, az eligazítás és a számonkérés kiemelt szerepe 

 
A rendőri tevékenység civil kontrollja szempontjából a Rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény módosításáról szóló 2007. évi XC. törvény 2007. szeptember 1-jétől, 
illetve 2008. január 1-jétől hatályba lépett rendelkezései jelentősen megreformálták Rtv.-t, 
illetve új alapokra helyezték annak jogorvoslati rendszerét. Az Rtv. 92. §-a több alapvetést 
is tartalmaz. Egyrészt meghatározza az ún. rendőri intézkedés elleni panasz fogalmát, 
annak elemeit. Az (1) bekezdés54 értelmében intézkedés alatt az Rtv. „IV-V. Fejezetben - a 
46/A-46/C. § kivételével -, valamint a VI. Fejezetben meghatározott kötelezettség 
megsértése, a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása” 
értendő. Kijelöli továbbá azt az ügyben eljárni jogosult kört, akikhez panaszával az 
alapvető jogaiban sértett személy fordulhat. Lényeges, hogy a törvény nem párhuzamos, 
hanem vagylagos választási lehetőséget biztosít! A panasz lehetőségéről és 
előterjesztésére nyitva álló határidőről a rendőr köteles az intézkedés alá vont személyt 
tájékoztatni.55 Az FRP-hez fordulás esetében ezt a határidőt az Rtv. 93. § (1) bekezdése 20 
napban, míg a 93/B. § (1) bekezdése az intézkedést foganatosító szerv vezetője 
vonatkozásában 30 napban határozza meg.  
 
Az e törvényben meghatározott esetekben a döntéshozatalt megelőzi az FRP vizsgálata, 
melynek során a panaszban foglaltakról a beszerzett bizonyítási eszközök alapján – 
konszenzussal – kialakítja állásfoglalását. Az információáramlásban56 komoly felelősség 
hárul a rendőri vezetők minden szintjére. Elfogadhatatlan az olyan gyakorlat, melynek 
során hiányos információkat küldenek az FRP-nek, majd az állásfoglalás megérkezését 
követően „előkerülnek” a döntést alapjaiban befolyásoló dokumentumok! Abban az esetben, 
ha az FRP arra a megállapításra jut, hogy az intézkedés alapvető jogot egyáltalán nem, 
vagy csekély mértékben sértett, az iratokat a 93. § (2) bekezdése alapján átteszi az 
intézkedést foganatosító szerv vezetőjéhez. Ez alól kivétel, ha az áttétel ellen a panaszos 
panaszában előzetesen tiltakozott, ilyenkor az FRP az eljárást megszünteti. Amennyiben 
az FRP az alapvető jogok súlyos megsértését állapítja meg, állásfoglalását megküldi az 
országos rendőrfőkapitánynak, vagy az Rtv. 92. § (1) bekezdésben nevesített 
főigazgatóknak. A Ket. szabályai szerint lefolytatott eljárás során – mint azt több bírósági 
ítélet is leszögezi – a hatóságnak nem az FRP állásfoglalását, hanem a panaszban 
foglaltakat kell teljes körűen kivizsgálni57 és a vizsgálatot írásba foglalt, indokolt 
                                              
54 Rtv. 92. §: „(1) Akinek a IV-V. Fejezetben - a 46/A-46/C. § kivételével -, valamint a VI. Fejezetben meghatározott 

kötelezettség megsértése, a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása (e fejezet 
alkalmazásában a továbbiakban együtt: intézkedés) alapvető jogát sértette, választása szerint 

a) panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez vagy 
b) kérheti, hogy - amennyiben a panasz elintézése nem tartozik más eljárás hatálya alá - panaszát a Testület 

által lefolytatott vizsgálatot követően, az érintett rendőri szerv kilététől függően 
ba) az országos rendőrfőkapitány, 
bb) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója vagy 
bc) a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója 

bírálja el.” 
55 Rtv. 20. §: „(2) A rendőr az intézkedés megkezdése előtt - ha az a rendőri intézkedés eredményességét veszélyezteti, 

az intézkedés befejezésekor - köteles nevét, azonosító számát, valamint az intézkedés tényét és célját szóban közölni. 
Az V. és VI. fejezetben foglalt intézkedések, illetve kényszerítő eszközök alkalmazását követően a rendőr köteles az 
intézkedés alá vont személyt tájékoztatni az e törvény szerinti panasz lehetőségéről és előterjesztésére nyitva álló 
határidőről”. 

56 Lásd: Rtv. 93. § és 93/A. §. 
57 Lásd például a Fővárosi Bíróság 20.K.30.109/2009/5. számú ítélete: „A bíróság …, melynek kapcsán megállapította 

azt, hogy a felperes jogosan hivatkozott arra, hogy a panaszában szereplő sérelmeinek csak egy részével 
foglalkozott az alperesi határozat”. 
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döntéssel kell lezárni58. A fentiek mellett azt se tévesszük szem elől, hogy ezekben az 
esetekben a hatóság feladata annak elbírálása, hogy a rendőri intézkedés megfelelt-e a 
jogszabályi előírásoknak, vagy nem. Az egyén felelősségének megállapítása más (például 
fegyelmi vagy büntető) eljárásra tartozik!  
 
A rendőri intézkedés elleni panaszok elbírálása során gyakran kerül terítékre a következő 
kérdés: miként kell állást foglalni akkor, ha például a rendőrök szabálysértés gyanúja miatt 
intézkednek olyan személlyel szemben, akinek a későbbiekben más eljárás keretében a 
felelősségét nem állapítják meg? Már több bírósági döntés birtokában kijelenthető: az, hogy 
az intézkedések foganatosításakor fennállt – elsődleges, sok esetben hiányos 
információkra alapított – gyanú a későbbiekben nem nyert bizonyítást, nem teszi 
jogszerűtlenné a rendőri intézkedéseket59. Az előző példához hasonló gyakorisággal 
tapasztalható, hogy az emberek egy része vagy nem ismeri, vagy nem hajlandó tudomást 
venni arról, hogy a rendőri intézkedés során nem csak jogai vannak, hanem 
kötelezettségei60 is. Az ilyen konfliktuskereső magatartással kapcsolatban az Emberi Jogok 
Európai Bírósága a 26137/04. sz. kérelem nyomán indult BARTA kontra 
MAGYARORSZÁG ügyben az alábbiakra hívta fel a panaszos figyelmét: „71. … a 
kérelmező elmulasztotta saját magatartásának kritikai értékelését akkor, amikor azon 
egyszerű kötelezettséggel találta magát szemben, hogy eleget tegyen a rendészeti szervek 
egyik tagja által hozzá intézett törvényes felszólításnak – ez a kötelezettség egy 
demokratikus társadalomban az általános állampolgári kötelezettségek része”. A 
rendőrök részéről gyakran elkövetett hiba, hogy elfelejtik: az igazoltatás célhoz kötött 
intézkedés61 és ennek megfelelően kell tájékoztatni az intézkedés alá vont személyt. A 
bíróságok a legkisebb törvényi előírástól eltérő rendőri intézkedés esetén is elmarasztaló 
döntést hoznak62. A bírósági gyakorlat azt mutatja, hogy az egyik legfontosabb bizonyítási 
eszköz a rendőri jelentés. Erről az iratfajtáról a kialakított álláspontok a következők szerint 
foglalhatók össze: „a rendőri jelentés közokirat, mely igazolja az abban megjelenített 
intézkedés megtörténtét. … A rendőri jelentés feladata annak igazolása, hogy az abban 
megjelenített intézkedés miként történt meg. Ennek alapján ellenőrizhető az intézkedés 
törvényessége”.63  
 
A 2008 januárjától eltelt időszak – rendőrségi, FRP-s, alapvető jogok országgyűlési biztosi, 
bírósági és civil jogvédői – tapasztalatai egyértelműen erősítik a következő elvi jellegű 
megállapításokat: a rendőri intézkedés során elkövetett hibákat el kell ismerni, de a 
jogszerű, szakszerű, szükséges és arányos rendőri intézkedést a jog minden eszközével 

                                              
58 Lásd például a Fővárosi Bíróság 20.K.33.505/2010/6. számú ítélete: „E körben jegyzi meg a bíróság, hogy a 

közigazgatási eljárás során mind az FRP-nek, mind pedig az alperesnek csak az a kötelessége, hogy a felperesi 
panaszban rögzítetteket vizsgálja, és ebben a körben jogszabályi hivatkozással alátámasztottan érdemben állást 
fogaljon”. 

59 Lásd például a Fővárosi Bíróság 27.K.30.853/2010/2. számú ítélete. 
60 Rtv. 19. §: „(1) A jogszabályi előírások végrehajtását szolgáló rendőri intézkedésnek - ha törvény vagy nemzetközi 

megállapodás másként nem rendelkezik - mindenki köteles magát alávetni, és a rendőr utasításának 
engedelmeskedni. A rendőri intézkedés során annak jogszerűsége nem vonható kétségbe, kivéve, ha a 
jogszerűtlenség mérlegelés nélkül, kétséget kizáróan megállapítható”. 

61 Rtv. 29. § (1): „A rendőr a feladata ellátása során a) igazoltathatja azt, akinek a személyazonosságát a közrend, a 
közbiztonság védelme érdekében, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési célból, a tartózkodása jogszerűségének 
megállapítása céljából, közlekedésrendészeti ellenőrzés során, továbbá az igazoltatott vagy más természetes, illetve 
jogi személy és egyéb szervezet jogainak védelme érdekében kell megállapítani,”. 

62 Lásd például BH2008. 58: „A másodfokú határozat indokolásából is csak az állapítható meg, hogy az igazoltatás 
okaként azt közölték a felperessel, hogy a rendőri intézkedésre a rendőrségi törvény alapján került sor. A felperes 
tájékoztatása tehát … nem volt megfelelő”. 

63 BH2009. 230. Lásd még: 1/2004. és 2/2004. Büntető jogegységi határozat; 1858/2008. büntető elvi határozat. 
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meg kell védeni. A hibák jövőbeni kiküszöbölésének legfontosabb eszközei a korrekt, 
objektív rendőri jelentés, és a szakmai alapokon tartott – különösen a közép – vezetői 
eligazítás és a következetes számonkérés. 

 
 

IX. FEJEZET 
 

ÉRDEKKÉPVISELETI RENDSZER, SZOLGÁLATI KÉRELEM, 
PANASZ, JOGVITA 

 
1. Az érdekérvényesítés és érdekképviselet, mint alkotmányos alapjog 
 
 
Magyarország Alaptörvénye64 kiemelt figyelmet fordít a munka szerepére a társadalmi és 
gazdasági berendezkedés alapvető szabályainak meghatározása során. Az Alaptörvény 
számos, a kollektív munkajogi jogviszonyokkal érintkező alapjog újraszabályozását végezte 
el.  
 
Az Alaptörvény SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG címben foglaltak szerint65 
mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlakozni. 
Szakszervezetek és más érdek-képviseleti szervezetek az egyesülési jog alapján szabadon 
alakulhatnak és tevékenykedhetnek. A munkavállalók és a munkaadók – a munkahelyek 
biztosítására, a nemzetgazdaság fenntarthatóságára és más közösségi célokra is figyelemmel 
– együttműködnek egymással. Törvényben meghatározottak szerint a munkavállalóknak, a 
munkaadóknak, valamint szervezeteiknek joguk van ahhoz, hogy egymással tárgyalást 
folytassanak, annak alapján kollektív szerződést kössenek, érdekeik védelmében együttesen 
fellépjenek, amely magában foglalja a munkavállalók munkabeszüntetéshez való jogát. 
Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben 
tartó munkafeltételekhez. 
 
Az érdekképviselet fontos nemzetközi intézménye a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
(ILO), mint az ENSZ szakosodott szervezete. A szervezet küzd a társadalmi 
igazságosságért és az általánosan elismert emberi és munkaügyi jogokért. Az ILO 
nemzetközi munkaügyi normákat alkot Egyezmény vagy Ajánlás formájában, meghatározza 
az alapvető munkavállalói jogok minimális szintjét: a szervezkedés és szervezetalapítás 
szabadságát, a kollektív szerződés kötését, a kényszermunka tilalmát, az egyenlő esélyek és 
bánásmód követelményét, és más normákat, amelyek szabályozzák a feltételeket a 
munkavilágának teljes spektrumában.  

Újszerű az érdekképviselet terén a kamarai típusú szervezetek megjelenése. A 
kormánytisztviselőket66 és a rendvédelmi dolgozókat67 – mint egy hivatásrend tagjait – 
tömörítő, önálló önkormányzattal rendelkező karok létrehozásának célja, hogy egységes 
szervezeti, jogi és működési kereteket biztosítson számukra a szakmai érdekképviselet, a 
jogvédelem, a szakmai feladatellátás területén, magára vállalva egyes állami feladatokat is. 
A Karok létrehozásával olyan közös értékalapú egységes hivatásrend jött létre, amely 

                                              
64 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 
65 Magyarország Alaptörvénye: SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG VIII. cikk, (2), (5), XVII. cikk, (1), (2), (3). 
66 Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) 
67 Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) 
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hozzájárulhat a közigazgatás működése iránti állampolgári bizalom megerősödéséhez. A 
Kar, mint köztestület ennek szellemében gyakorolja a törvényben előírt szakmai 
érdekképviseleti jogosítványait, részt vesz a tagokat érintő jogszabályok előkészítésében, 
véleményezésében, és felvállalva – akár tagjainak egyéni, hivatásrendbeli problémáit – 
közreműködik azok megoldásában. Megjegyzés: A jogintézmény részletes kifejtése az 
egyes jogviszonyoknál történik. 

 
Tágabb értelemben – az érdekegyeztetés területét tekintve – említést érdemelnek a 
foglalkoztatási jogviszonyokban megalkotott esélyegyenlőségi tervek. Ezen szabályok az 
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény rendelkezései alapján készülnek. Célja a foglalkoztatási jogviszonyban álló, 
hátrányos helyzetű munkavállaló csoportok foglalkoztatási helyzetének figyelemmel 
kísérése és javítása. Ezen szabályok nem tartalmazzák azokat a kedvezményeket, amelyek 
más jogszabály vagy egyéb norma rendelkezéseiből és megállapodásokból következnek. 
 
2. Az érdekképviselet szervezeti keretei  
 
2.1. Érdekegyeztetés a munkajogi jogviszonyban68 
 
Az új Mt. nem tartalmaz rendelkezést az ún. országos érdekegyeztetés tárgyában. 
Ennek indoka az, hogy erre vonatkozóan külön törvény lépett hatályba előbb 2009-ben és a 
jogalkotó 2011-ben a tárgykör újabb törvényi rendezését valósította meg.69 A törvény az 
Európai Unió gyakorlatára is figyelemmel elősegíti a munkavállalók és a munkáltatók 
érdekképviseletei között a középszintű szociális párbeszéd fejlődését, e szervezetek 
érdekvédelmi és érdekképviseleti jogainak érvényesülését. Meghatározza az ágazati 
párbeszéd intézményrendszerének kereteit, és ezzel hozzájárul az ágazati politikák 
megalapozásához, a rendezett munkaügyi kapcsolatok erősítéséhez, a munkabéke 
megteremtéséhez és fenntartásához, a munkafeltételek javításához, az ágazati kollektív 
szerződések elterjedéséhez.  

 
A munkaügyi kapcsolatok körében a törvény általános rendelkezéseket határoz meg, 
döntően a 2002/14/EK irányelv követelményeire tekintettel.  
 
A törvény a kollektív munkajogi kapcsolatok szabályozása keretében biztosítja a koalíció-
alakítás alkotmányos és nemzetközi dokumentumokban is gyökerező szabadságát. 
Garantálja mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára, hogy érdekképviseleti 
szervezeteket hozzanak létre. A munkavállalókat feljogosítja továbbá arra is, hogy a 
munkáltató szervezetén belül működtessék szervezeteiket. 

 
A törvény a munkavállalók szociális és gazdasági érdekeinek védelme, továbbá a 
munkabéke fenntartása érdekében szabályozza a szakszervezet, az üzemi tanács és a 
munkáltatók vagy érdek-képviseleti szervezeteik kapcsolatrendszerét. Ennek keretében 
biztosítja a szervezkedés szabadságát, a munkavállalók részvételét a munkafeltételek 

                                              
68 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, Harmadik rész 

69 Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. 
törvény 
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alakításában, meghatározza a kollektív tárgyalások rendjét vagy a munkaügyi konfliktusok 
megelőzésére, feloldására irányuló eljárást. 
 
A munkavállalóknak vagy a munkáltatóknak joga, hogy – törvényben meghatározott 
feltételek szerint – gazdasági és társadalmi érdekeik előmozdítása, védelme érdekében, 
mindennemű megkülönböztetés nélkül, másokkal együtt érdek-képviseleti szervezetet 
alakítsanak vagy az általuk választott szervezetbe – kizárólag az adott szervezet szabályaitól 
függően – belépjenek, vagy az ilyen jellegű szervezetektől távol maradjanak. 
 
Az érdek-képviseleti szervezetek jogosultak szövetségeket létesíteni vagy ilyenekhez 
csatlakozni, ideértve a nemzetközi szövetségeket is. 
 
2.2. Érdekegyeztetés a közalkalmazotti jogviszonyban70 
 
A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (a továbbiakban: KOMT) a 
közalkalmazotti jogviszonyt érintő munkaügyi, foglalkoztatási, bér- és jövedelempolitikai 
kérdések országos szintű, ágazatközi érdekegyeztetési fóruma. 
A KOMT-ban a Kormány a reprezentatív, valamint az alapszabályában meghatározott 
országos szakszervezeti konföderációk, továbbá az alapszabályában meghatározott országos 
önkormányzati érdekképviseleti szervezetek képviselőivel egyeztet. 
A miniszter az ágazaton (alágazaton, szakágazaton) belül az ágazati sajátosságoknak 
megfelelően, a tárcaszintű ágazati társadalmi párbeszéd egyéb fórumát is kialakíthatja 
(ágazati érdekegyeztető fórum). Ekkor a munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti 
jogviszonyt érintő ágazati kérdésekben az ágazati érdekegyeztető fórumban egyeztet. Az 
ágazati érdekegyeztető fórumban az önkormányzati érdekképviseleti szervezetek, az érintett 
költségvetési szervek, ágazati szakmai érdekképviseletek, valamint a megfelelő szintű és 
reprezentativitással rendelkező szakszervezetek részvételét, továbbá véleményezési és 
konzultációs joguk érvényesülését a törvénynek megfelelően biztosítani kell. 
Szakszervezetek esetében ezen jogokat az a szakszervezet gyakorolja, amely az adott 
körben reprezentatív. 
Ha a közalkalmazott a Magyar Rendvédelmi Kar tagja, akkor a szakszervezeti 
érdekképviseletére a hivatásos szolgálati viszonyban állók szakszervezeti érdekképviseletére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  
 
2.3. Érdekegyeztetés a közszolgálati jogviszonyban71 
 
Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: OKÉT) a 
közalkalmazottak, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, a fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény és a honvédek 
jogállásáról szóló törvény által szabályozott jogviszonyokat együttesen érintő munkaügyi, 
foglalkoztatási, bér- és jövedelempolitikai kérdések országos szintű érdekegyeztetési 
fóruma. Az OKÉT-ban a Kormány – az alapszabályban meghatározott – országos 
szakszervezeti szövetségek és országos önkormányzati érdekképviseleti szervezetek 
képviselőivel egyeztet. Az OKÉT az alapszabályában maga határozza meg a szervezetét, a 
működésének rendjét, az egyeztetés célját és tárgyköreit, valamint a szociális partnereket 
megillető jogosítványokat. 

                                              
70 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)  
71 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kktv.) 
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Az OKÉT működésének feltételeit a Kormány a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 
útján biztosítja. 
 
A kormánytisztviselők szociális és gazdasági érdekeinek védelme, továbbá a munkabéke 
fenntartása érdekében törvény szabályozza a szakszervezet és az államigazgatási szerv, 
illetve érdek-képviseleti szervezeteik kapcsolatrendszerét. Ennek keretében biztosítja a 
szervezkedés szabadságát, a kormánytisztviselők részvételét a munkafeltételek alakításában, 
meghatározza a munkaügyi konfliktusok megelőzésére, feloldására irányuló eljárást. 
A kormánytisztviselőknek, illetve az államigazgatási szerveknek joga, hogy – törvényben 
meghatározott feltételek szerint – gazdasági és társadalmi érdekeik előmozdítása, védelme 
érdekében, mindennemű megkülönböztetés nélkül, másokkal együtt érdek-képviseleti 
szervezetet alakítsanak, illetve az általuk választott szervezetbe – kizárólag az adott 
szervezet szabályaitól függően – belépjenek, vagy az ilyen jellegű szervezetektől távol 
maradjanak. 

Központi érdekegyeztetés céljából a közigazgatási szervek, valamint a közszolgálati 
tisztviselők érdekeinek egyeztetése, a vitás kérdések tárgyalásos rendezése, valamint a 
megfelelő megállapodások kialakítása céljából a Kormány, az országos önkormányzati 
érdek-képviseleti szervezetek, valamint a kormánytisztviselők és a köztisztviselők országos 
munkavállalói érdek-képviseleti szervezeteinek tárgyalócsoportja részvételével 
Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (a továbbiakban: KÉF) működik.  

A KÉF hatáskörébe a közigazgatásban foglalkoztatott kormánytisztviselők és 
köztisztviselők élet- és munkakörülményeire, foglalkoztatási feltételeire vonatkozó 
tárgykörök tartoznak. A KÉF véleményét ki kell kérni a hatáskörébe tartozó ügyekkel 
kapcsolatban az igazgatási munkaerővel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás 
kérdéseiben. A KÉF tájékoztatáskérésre, illetve javaslattételre jogosult a hatáskörébe tartozó 
egyéb ügyekkel kapcsolatban.  

A munkahelyi kormányzati szolgálati kérdések rendezésére a munkahelyi 
kormánytisztviselői érdekegyeztetés szolgál. A munkahelyi kormánytisztviselői 
érdekegyeztetésben az államigazgatási szerv vezetője és a szakszervezet választott 
tisztségviselője vesz részt. A tárgyalópartnerek a vitás kérdések egyeztetésébe szakértőket is 
bevonhatnak. Megjegyzés: A szakszervezeteket külön pontban tárgyalja a jegyzet. 

A Magyar Kormánytisztviselői Kar jogállása, feladata és hatásköre72 

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (a továbbiakban: MKK) a kormánytisztviselők 
önkormányzattal rendelkező, közigazgatási szakmai, érdek-képviseleti köztestülete, jogi 
személy. Az MKK kötelező tagsági viszony alapján működik. Feladatait az országos, 
valamint a fővárosban és a megyékben (a továbbiakban: területi szint) működő szervezete 
útján látja el. Az MKK tagja az a magyar állampolgár, aki államigazgatási szervnél 
kormánytisztviselői kinevezést kapott. A munkáltató írásban tájékoztatja az Országos Irodát 
a kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséről, illetve megszüntetéséről. Megszűnik a 
MKK-tagsági viszonya annak, akinek a kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt. Az 
MKK-tagság nem zár ki más kamarai tagsági viszonyt. Az MKK-tagsághoz tagdíjfizetési 
kötelezettség nem kapcsolódik. 
 
 

                                              
72 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kktv.) IV. fejezet 
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Az MKK tagjai a törvényben és az MKK Alapszabályában meghatározott módon és 
feltételek szerint tagozatokat alakíthatnak, amelyek átruházott jogkörben ellátják a szervezet 
által átruházott feladatokat. 
Az MKK: 

a) ellátja a kormánytisztviselői hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben az 
érdekképviseletet; 

b) védi a Kormánytisztviselői Kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, 
valamint a kormánytisztviselő jogait; 

c) megalkotja a hivatásetikai részletszabályokat, kialakítja az etikai eljárás rendszerét, 
valamint lefolytatja az etikai eljárásokat; 

d) konzultációs joggal közreműködik a kormánytisztviselők foglalkoztatását és 
hivatásgyakorlásának feltételeit befolyásoló, a kormánytisztviselő számára előírt 
szakmai vizsgákkal kapcsolatos, valamint az MKK-t érintő jogszabályok 
megalkotásában. 

 
Az MKK véleményét ki kell kérni: 

a) a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő kérdésekben, 
b) a központi és a társadalombiztosítási költségvetésnek a kormányzati szolgálati 

jogviszonyban állókat érintő rendelkezéseivel összefüggésben,  
c) az igazgatási munkaerővel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás elvi 

kérdéseiben. 
 
Az MKK kezdeményezheti a Kormánynál a kormánytisztviselők élet-és 
munkakörülményeit, valamint foglalkoztatási feltételeit és a hivatás gyakorlását érintő 
jogszabályok megalkotását, illetve módosítását, a kormányzati szolgálati jogviszonnyal 
kapcsolatos jogszabálysértő gyakorlat megváltoztatását, feladat- és hatáskörét érintő 
bármely kérdésben felterjesztési jogot gyakorol. 
Az MKK megalkotja működési szabályait. Tagjairól és szerveiről nyilvántartást vezet. A 
kiváló munka elismeréseként díjakat alapíthat és adományozhat, kezdeményezheti kitüntetés 
vagy más elismerés adományozását. Szakmai konferenciákat, tudományos tanácskozásokat, 
felkészítő továbbképzéseket szervezhet. Pályázatokat írhat ki és bírálhat el, illetve 
kiadványokat jelentethet meg a közigazgatás fejlesztésére, gyakorlatának egységesítésére, a 
közigazgatási példaadó munkamódszerek megismertetésére, hagyományainak ápolására. A 
kormányzati szolgálati jogviszony tekintetében meghatalmazás alapján képviseli tagját a 
bíróság vagy más hatóság előtti eljárásban. Tagjai számára jóléti, szociális és egyéb 
kedvezményes szolgáltatásokat nyújthat. Megfigyelőként részt vesz a kormánytisztviselők 
vizsgáztatásában és továbbképzésében, indokolt esetben törvényességi és egyéb intézkedést 
kezdeményez. Tagot delegál a Közigazgatási Továbbképzési Kollégiumba. 
 
Az államigazgatási szerv nem köteles tájékoztatást adni vagy konzultációt folytatni, ha ez 
olyan tény, információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a 
közszolgálat érdekeit, illetve működését vagy az államigazgatási szerv jogos érdekeit, 
illetve működését veszélyeztetné.  
 
Az MKK tagjának joga, hogy tisztségviselőnek megválasszák, részt vegyen az MKK 
rendezvényein, valamint a tagozat munkájában, igénybe vegye az MKK tagjai részére 
nyújtott szolgáltatásokat. Az MKK tagjának kötelezettsége, hogy megtartsa az MKK 
működésére vonatkozó szabályokat.  
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Az MKK tagja olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelyet az államigazgatási 
szerv jogos érdekei, illetve működése, valamint a közszolgálat érdekei, illetve működése 
védelmében kifejezetten bizalmasan vagy minősített adatként való kezelésre történő 
utalással hozott tudomására, semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra és azt az e 
törvényben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben semmilyen módon nem 
használhatja fel. Az MKK tagja a tevékenysége során tudomására jutott információkat csak 
az államigazgatási szerv jogos érdekeinek, illetve működésének, valamint a közszolgálat 
érdekeinek, illetve működésének veszélyeztetése, valamint a személyhez fűződő jogok 
megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.  
Az MKK szervezete képviseleti, ügyintézői testületekből, valamint tisztségviselőkből és 
ügyintézői szervből áll. Az MKK legfőbb képviseleti, döntéshozó szerve az Országos 
Közgyűlés. A működés rendjét az Alapszabály állapítja meg. Az MKK felett a 
törvényességi ellenőrzést az ügyészség gyakorolja. 
Az MKK a feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben jogosult az adott kérdésben 
hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulni a megkeresett szerv a 
megkeresésre harminc napon belül köteles érdemben válaszolni.  
 
2.4. A rendvédelmi érdekegyeztetés fórumai73  
 
A hivatásos állomány tagjai a szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogaik és jogos érdekeik 
védelmére és képviseletére érdekképviseleti szerveket, szövetségeket hozhatnak létre, illetve 
azok tagjai lehetnek, érdekképviseleti fórumokon képviselettel rendelkezhetnek. 
 
Az érdekképviseleti szervek a törvény keretei között szabadon működhetnek és 
gyakorolhatják jogosítványaikat. Sztrájkot azonban nem szervezhetnek, és 
tevékenységükkel nem akadályozhatják meg a fegyveres szerv rendeltetésszerű működését, 
a parancsok és intézkedések végrehajtását. 
 
A fegyveres szervvel fennálló szolgálati viszonyt vagy közalkalmazotti jogviszonyt érintő 
ágazati jelentőségű kérdésekben a személyi állomány érdekeinek egyeztetése, a vitás 
kérdések tárgyalásos rendezése, valamint a megfelelő megállapodások kialakítása céljából a 
miniszter a Rendvédelmi Ágazati Érdekvédelmi Tanáccsal (RÁÉT) egyeztet. A RÁÉT a 
miniszter, az országos parancsnok, valamint az MRK74 képviseletében eljáró konzultatív 
tanács részvételével működik. A konzultatív tanáccsal való együttműködésről a fegyveres 
szerveket irányító miniszterek és az MRK együttműködési megállapodást kötnek. Az 
ágazati érdekvédelmi tanács hatáskörébe az adott ágazatban foglalkoztatott hivatásos 
állomány tagjainak és közalkalmazottainak élet- és munkakörülményeire, foglalkoztatási 
feltételeire vonatkozó tárgykörök tartoznak. Az ágazati érdekvédelmi tanács 
tájékoztatáskérésre, illetve javaslattételre jogosult a hatáskörébe tartozó ügyekkel 
kapcsolatban. Az ágazati érdekvédelmi tanács szervezetének és működésének szabályait a 
Kormány nevében eljáró rendészetért felelős miniszter és az érdekegyeztetésben részt vevő 
felek közötti megállapodás tartalmazza. Az ágazati érdekvédelmi tanácsra vonatkozó 
rendelkezések nem zárják ki alacsonyabb szinten érdekegyeztető fórum alapítását.  
Ilyenek: a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács, a Katasztrófavédelmi Érdekegyeztető Tanács 
és a Belügyi Érdekegyeztető Tanács. 
 

                                              
73 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.)  
74 Magyar Rendvédelmi Kar 
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Az Országos Rendőr-főkapitányság érdekegyeztetésének legfontosabb fóruma az 1991-ben 
létrehozott Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács. (RÉT). A RÉT célja a Rendőrség 
tevékenységét részben vagy egészben érintő – a Rendőrség személyi állományával, 
gazdasági, jövedelmi, szociális és munkaügyi kérdéseivel kapcsolatos – olyan vezetési 
koncepciók, döntések, belső normák tervezeteinek egyeztetése, amelyekben a döntés vagy a 
javaslattétel az országos rendőrfőkapitány hatáskörébe tartozik. A RÉT célja továbbá a 
munkavállalók és a munkáltató érdekeinek, törekvéseinek, álláspontjának feltárása, 
egyeztetése, valamint az információcsere, a munkaügyi kapcsolatok szabályozott 
működtetése és a munkaügyi konfliktusok megelőzése, feloldása, a kompromisszumot 
tükröző megállapodás megkötésének előkészítése. A RÉT hatásköre kiterjed mindazokra a 
tárgykörökre, amelyekben jogszabály egyetértési vagy egyeztetési kötelezettséget ír elő, 
továbbá a területi érdekegyeztető fórumok megoldatlan, az ORFK döntését igénylő egyéb 
kérdésekre. 
 
A RÉT ülésein a felek megállapodásra, megegyezésre törekednek, ennek érdekében az 
ülésekre döntési jogkörrel felruházott képviselőket delegálnak. A RÉT fórumát a 
munkáltatói oldal és a munkavállalókat képviselő országosan is reprezentatív 
szakszervezetek tárgyalócsoportja alkotja, amelyek önállóak, egymástól függetlenek. 
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon Katasztrófavédelmi Érdekegyeztető 
Tanács (KÉT) működik. Célja és hatásköre a rendőrségi érdekegyeztetéssel azonos. 
 
A belügyi ágazati munkavállalói érdekegyeztetésről a belügyminiszter és az ágazat alá 
tartozó valamennyi képviselettel, illetve tisztségviselővel rendelkező szakszervezet kötött 
együttműködési megállapodást.  
A Felek megállapodtak abban, hogy az ágazati munkavállalói érdekképviselet és a 
munkáltatók konzultatív fórumaként működtetik a Belügyi Érdekegyeztető Tanácsot. 
(BÉT)75 A BÉT célja – a munkabéke fenntartása érdekében – a miniszter felügyelete és 
irányítása alá tartozó munkáltatók és foglalkoztatottak érdekeinek, törekvéseinek, 
álláspontjának feltárása, ezek egyeztetése, a tájékoztatás, valamint a konzultáció és az 
információcsere. A BÉT hatásköre kiterjed a foglalkoztatottak élet- és munkakörülményeit 
érintő gazdasági, jövedelmi, szociális, foglalkoztatási és egészségügyi kérdésekre. 
 
A Magyar Rendvédelmi Kar (a továbbiakban: MRK) a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak és közalkalmazottainak önkormányzattal rendelkező rendvédelmi 
szakmai, érdekképviseleti köztestülete. Az MRK kötelező tagsági viszony alapján működik. 
A fegyveres szervvel fennálló szolgálati viszony vagy közalkalmazotti jogviszony alapján a 
hivatásos állomány tagja és a közalkalmazott az MRK tagjává válik. 
 
Az MRK kezdeményezheti kitüntetés vagy más elismerés adományozását, szakmai 
konferenciákat, tudományos tanácskozásokat, felkészítő továbbképzéseket szervezhet, 
pályázatokat írhat ki és bírálhat el, illetve kiadványokat jelentethet meg a rendvédelem 
fejlesztésére, gyakorlatának egységesítésére, a példaadó rendvédelmi munkamódszerek 
megismertetésére, a rendvédelem hagyományainak ápolására. Az MRK szolgálati viszony, 
valamint közalkalmazotti jogviszony tekintetében meghatalmazás alapján képviseli tagját a 
bíróság vagy más hatóság előtti eljárásban, tagjai számára jóléti, szociális és egyéb 
kedvezményes szolgáltatásokat nyújthat, megfigyelőként részt vehet tagjai szakmai 
vizsgáztatásában és továbbképzésében, indokolt esetben törvényességi vagy egyéb 

                                              
75 A BÉT megállapodást a belügyminiszter 2012. október 15-én írta alá, 13 munkavállalói érdekképviselet részvételével 
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intézkedést kezdeményez, tagot delegál a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottság 
elnökségébe. 
 
A fegyveres szerv vezetője köteles kikérni az MRK véleményét a személyi állomány 
szolgálatteljesítésére, illetve munkavégzésére, szolgálatteljesítési idejére, illetve 
munkaidejére, pihenőidejére, jutalmazására, valamint juttatásaira vonatkozó, a hatáskörébe 
utalt szabályozásról. Az MRK jogosult véleményezni a tagjai csoportját érintő munkáltatói 
intézkedést (döntést) vagy annak tervezetét, ezzel összefüggésben konzultációt 
kezdeményezni. Az MRK szervezete képviseleti, ügyintézői testületekből, 
tisztségviselőkből és ügyintéző szervekből áll. Az MRK legfőbb képviseleti, döntéshozó 
szerve a Közgyűlés, legfőbb ügyintézői testülete az Elnökség. 
 
Etikai vétség gyanúja esetén az MRK a tagja ellen etikai eljárást folytat le. Az etikai eljárás 
eredménye alapján az MRK a szolgálati viszonyban álló taggal szemben fegyelmi eljárást 
kezdeményez, javaslatot tesz a kifogástalan életvitel ellenőrzésének kezdeményezésére, 
vagy megszünteti az etikai eljárást. 
 
Az MRK részére a fegyveres szerv vagy a miniszter helyiségeket és a tevékenysége 
ellátásához szükséges egyéb eszközöket térítésmentesen biztosíthat. A miniszter – az MRK 
és a miniszter közötti megállapodás alapján – az MRK részére pénzbeli támogatást nyújthat. 
 
A fegyveres szerv hivatásos állományának tagja és közalkalmazottja az MRK tagja. 
Szolgálati viszony vagy közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén az MRK Irodája a 
tagot nyilvántartásba veszi és a tagságról igazolást állít ki. Megszűnik a tagsági viszony a 
szolgálati viszony vagy a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével. Az MRK tagság nem 
zár ki más kamarai tagsági viszonyt. Az MRK tisztségviselője legalább ötéves rendészeti 
vagy közigazgatási gyakorlattal rendelkező hivatásos állományú tag vagy közalkalmazott 
lehet. 
 
Az MRK a feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben az adott kérdésben hatáskörrel 
rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat, és tájékoztatást, adatot, szakmai és 
jogértelmezési kérdésben állásfoglalást kérhet, javaslatot tehet, intézkedés megtételét 
kezdeményezheti, az általa irányított szerv működésével, illetve az általa kibocsátott 
jogszabállyal, közjogi szervezetszabályozó eszközzel és egyéb – az MRK tagjainak 
csoportját érintő – döntésével kapcsolatban véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti annak 
megváltoztatását vagy visszavonását. 
 
3. A munkaügyi kapcsolatok 
 
A munkavállalók szociális és gazdasági érdekeinek védelme, továbbá a munkabéke 
fenntartása érdekében törvény76 szabályozza a szakszervezet, az üzemi tanács és a 
munkáltatók vagy érdek-képviseleti szervezeteik kapcsolatrendszerét. Ennek keretében 
biztosítja a szervezkedés szabadságát, a munkavállalók részvételét a munkafeltételek 
alakításában, meghatározza a kollektív tárgyalások rendjét vagy a munkaügyi konfliktusok 
megelőzésére, feloldására irányuló eljárást. 

A munkavállalóknak vagy a munkáltatóknak joga, hogy – törvényben meghatározott 
feltételek szerint – gazdasági és társadalmi érdekeik előmozdítása, védelme érdekében, 
                                              
76 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 
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mindennemű megkülönböztetés nélkül, másokkal együtt érdek-képviseleti szervezetet 
alakítsanak vagy az általuk választott szervezetbe – kizárólag az adott szervezet szabályaitól 
függően – belépjenek, vagy az ilyen jellegű szervezetektől távol maradjanak. 

A munkaügyi kapcsolatok szabályozása szerint a tájékoztatás a munkaviszonnyal 
összefüggő, törvényben meghatározott információ átadása, ennek megismerését, 
megvizsgálását és az ezzel kapcsolatos vélemény kialakítását és képviseletét lehetővé tévő 
módon. A konzultáció a munkáltató és az üzemi tanács vagy a szakszervezet közötti 
véleménycsere, párbeszéd. 
A konzultációt a megállapodás érdekében, a kezdeményezésben megjelölt célnak 
megfelelően oly módon kell lefolytatni, hogy biztosított legyen a felek megfelelő 
képviselete, a közvetlen, személyes véleménycsere, az érdemi tárgyalás. A folyamatban 
lévő konzultáció tartama alatt, de – hosszabb határidőt tartalmazó eltérő megállapodás 
hiányában – legfeljebb a kezdeményezés időpontjától számított hét napig a munkáltató a 
tervezett intézkedését nem hajthatja végre. Megállapodás hiányában a munkáltató a határidő 
lejártakor a konzultációt befejezi. 
A munkáltató nem köteles tájékoztatást adni vagy konzultációt folytatni, ha ez olyan tény, 
információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a munkáltató 
jogos gazdasági érdekeit vagy működését veszélyeztetné. Az üzemi tanács vagy a 
szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy olyan tényt, információt, megoldást 
vagy adatot, amelyet a munkáltató jogos gazdasági érdekei, vagy működése védelmében 
kifejezetten bizalmasan vagy üzleti titokként való kezelésre történő utalással hozott 
tudomására, semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra és azt az e törvényben 
meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben semmilyen módon nem használhatja 
fel. 
Az üzemi tanács vagy a szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy a 
tevékenysége során tudomására jutott információkat csak a munkáltató jogos gazdasági 
érdekeinek veszélyeztetése vagy a személyhez fűződő jogok megsértése nélkül hozhatja 
nyilvánosságra. 

3.1. A szakszervezet 

Magyarország Alaptörvénye értelmében szakszervezetek és más érdek-képviseleti 
szervezetek az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek. 
 
Az új Mt. a szakszervezet jogállásának általános szabályozása körében (az Alaptörvény 
keretei között) nem hoz újdonságot a korábbi szabályozáshoz képest, ugyanakkor 
alapvetően változtatja meg a szakszervezet ún. munkahelyi szervének (a munkáltatónál 
képviselettel rendelkező szakszervezetnek) a helyzetét, illetve a munkáltató e tekintetben 
érvényesülő kötelezettségeit. E változások köréből a jogpolitikai felfogás alapvető 
változását tükrözi a szakszerveteket megillető munkaidő-kedvezmény pénzbeli megváltása 
törvényi kötelezettségének megszüntetése, valamint az ún. szakszervezeti vétó 
intézményének felszámolása. A törvény az előbbi jogintézményt nem tartja 
összeegyeztethetőnek a nemzetközi munkajogi normákkal és a felek egymással szembeni 
függetlensége követelményével sem.  
 
A szakszervezet számára biztosított jogok a munkáltatónál képviselettel rendelkező 
szakszervezetet illetik meg. 
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A Munka Törvénykönyve alkalmazásában: 
a) szakszervezet a munkavállalók minden olyan szervezete, amelynek elsődleges célja a 

munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése, 
b) a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet, amelyik alapszabálya szerint a 

munkáltatónál képviseletére jogosult szervet működtet, vagy tisztségviselővel 
rendelkezik. 

 
A munkáltató nem követelheti, hogy a munkavállaló szakszervezethez való tartozásáról 
nyilatkozzék. A munkavállaló alkalmazását nem lehet attól függővé tenni, hogy tagja-e 
valamely szakszervezetnek, megszünteti-e korábbi szakszervezeti tagságát, vagy vállalja-e a 
munkáltató által megjelölt szakszervezetbe történő belépést. Szakszervezethez való 
tartozása vagy szakszervezeti tevékenysége miatt tilos a munkavállaló munkaviszonyát 
megszüntetni vagy a munkavállalót más módon megkülönböztetni. Nem lehet jogosultságot 
vagy juttatást valamely szakszervezethez való tartozástól vagy az attól való távolmaradástól 
függővé tenni.  
 
A szakszervezet az egyes munkajogi törvényekben meghatározott szabályok szerint jogosult 
kollektív szerződést kötni. A szakszervezet jogosult a munkavállalókat a munkaügyi 
kapcsolatokkal vagy a munkaviszonnyal összefüggő kérdésekben tájékoztatni. A munkáltató 
– a szakszervezettel egyeztetve – biztosítja annak lehetőségét, hogy a szakszervezet a 
tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást a munkáltatónál közzétegye. A szakszervezet a 
munkáltatótól a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális 
érdekeivel kapcsolatban tájékoztatást kérhet. A szakszervezet jogosult a munkáltatói 
intézkedéssel (döntéssel) vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét a munkáltatóval 
közölni, ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni. A szakszervezet joga, hogy a 
munkavállalókat a munkáltatóval vagy ennek érdek-képviseleti szervezetével szemben 
anyagi, szociális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikkal és 
kötelezettségeikkel kapcsolatban képviselje. A szakszervezet jogosult a tagját – 
meghatalmazás alapján – gazdasági és szociális érdekeinek védelme céljából bíróság, 
hatóság és egyéb szervek előtt képviselni. 
 
A szakszervezet – a munkáltatóval történt megállapodás szerint – jogosult arra, hogy 
munkaidő után vagy munkaidőben a munkáltató helyiségeit érdek-képviseleti tevékenysége 
céljából használhassa. A munkáltató a szakszervezeti tagdíj levonásáért és a szakszervezet 
részére történő átutalásáért ellenértéket nem követelhet. 
 
A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a választott szakszervezeti 
tisztséget betöltő munkavállaló (a továbbiakban: tisztségviselő) munkaviszonyának a 
munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez, valamint a munkáltató 
tisztségviselőt érintő, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásához. A védelem a 
tisztségviselőt megbízatásának idejére és annak megszűnését követő hat hónapra illeti meg, 
feltéve, ha a tisztségét legalább tizenkét hónapon át betöltötte. A szakszervezet a 
tisztségviselőit a munkavállalóknak a törvényben meghatározott statisztikai létszáma 
alapján jelölheti meg. 
 
A szakszervezet a munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját a munkáltató írásbeli 
tájékoztatásának átvételétől számított nyolc napon belül írásban közli. A munkáltató 
tájékoztatásának, ha a szakszervezet a tervezett intézkedésével nem ért egyet, az egyet nem 
értés indokait tartalmaznia kell.  
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Ha a szakszervezet véleményét a fenti határidőn belül nem közli, úgy kell tekinteni, hogy a 
tervezett intézkedéssel egyetért. 
 
A munkavállalót szakszervezeti érdek-képviseleti tevékenységének ellátása érdekében 
munkaidő-kedvezmény illeti meg, továbbá a tisztségviselőként megjelölt munkavállaló 
mentesül munkavégzési kötelezettsége alól a munkáltatóval való konzultáció tartamára. A 
naptári évenként igénybe vehető összes munkaidő-kedvezmény a munkáltatóval 
munkaviszonyban álló minden két szakszervezeti tag után havi egy óra. Az igénybe vehető 
munkaidő-kedvezményt a szakszervezet január elsejei taglétszáma alapján kell 
meghatározni. A munkaidő-kedvezményt a szakszervezet által megjelölt munkavállaló 
veheti igénybe. A szakszervezet a munkáltatónak a munkaidő-kedvezmény igénybevételét – 
előre nem látható, halasztást nem tűrő és rendkívül indokolt esetet kivéve – legalább öt 
nappal korábban köteles bejelenteni. A munkaidő-kedvezmény a tárgyév végéig vehető 
igénybe. A munkaidő-kedvezményt megváltani nem lehet. A munkaidő-kedvezmény, 
valamint a munkáltatóval való konzultáció tartamára távolléti díj jár. 
 
A szakszervezet képviseletében eljáró, munkaviszonyban nem álló személy, ha a 
szakszervezetnek a munkáltatóval munkaviszonyban álló tagja van, a munkáltató területére 
beléphet. A belépés és a munkahelyen való tartózkodás során a munkáltató működési 
rendjére vonatkozó szabályokat meg kell tartani. 
 
A kormánytisztviselők jogosultak az államigazgatási szervnél szakszervezet létrehozására. 
A szakszervezet az államigazgatási szervnél szerveket működtethet, ezek működésébe 
tagjait bevonhatja. Az államigazgatási szerv, illetve a szakszervezet köteles egymást írásban 
tájékoztatni a képviseletére jogosult, valamint a tisztségviselő személyéről. A Kktv. 
meghatározza a tájékoztatás, illetve a konzultáció formáit és tartalmát. Az államigazgatási 
szerv nem köteles tájékoztatást adni vagy konzultációt folytatni, ha ez olyan tény, 
információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a közszolgálat 
érdekeit, illetve működését vagy az államigazgatási szerv jogos érdekeit, illetve működését 
veszélyeztetné. A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy olyan tényt, 
információt, megoldást vagy adatot, amelyet az államigazgatási szerv jogos érdekei, illetve 
működése, valamint a közszolgálat érdekei, illetve működése védelmében kifejezetten 
bizalmasan vagy minősített adatként való kezelésre történő utalással hozott tudomására, 
semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra, és azt az e törvényben meghatározott célok 
elérésén kívüli tevékenységben semmilyen módon nem használhatja fel. A szakszervezet 
nevében vagy érdekében eljáró személy a tevékenysége során tudomására jutott 
információkat csak az államigazgatási szerv jogos érdekeinek, illetve működésének, 
valamint a közszolgálat érdekeinek, illetve működésének veszélyeztetése, valamint a 
személyhez fűződő jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra. 
 
A törvényben a szakszervezet számára biztosított jogok az államigazgatási szervnél 
képviselettel rendelkező helyi szakszervezetet illetik meg. Az államigazgatási szerv nem 
követelheti, hogy a kormánytisztviselő szakszervezethez való tartozásáról nyilatkozzék. A 
kormánytisztviselő alkalmazását nem lehet attól függővé tenni, hogy tagja-e valamely 
szakszervezetnek, illetve megszünteti-e korábbi szakszervezeti tagságát, vagy vállalja-e az 
államigazgatási szerv által megjelölt szakszervezetbe történő belépést. Szakszervezethez 
való tartozása vagy szakszervezeti tevékenysége miatt tilos a kormánytisztviselő 
kormányzati szolgálati jogviszonyát megszüntetni vagy a kormánytisztviselőt más módon 
megkülönböztetni. Nem lehet jogosultságot vagy juttatást valamely szakszervezethez való 
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tartozástól vagy az attól való távolmaradástól függővé tenni. Az államigazgatási szerv 
szakszervezeti tagdíj levonásáért és a szakszervezet részére történő átutalásáért ellenértéket 
nem követelhet. Az államigazgatási szerv a kormánytisztviselők illetményéből a 
szakszervezeti tagdíjat – a munkavállalókra megállapított általános szabálytól eltérően – 
csak az államigazgatási szerv és a kormánytisztviselő erre vonatkozó megállapodása esetén 
vonja le. 
 
 A szakszervezetekkel kapcsolatos speciális szabályokat a hivatásos jogviszonyban a 
Hszt77 szabályozza. E szerint a szakszervezet olyan érdek-képviseleti szerv, amelynek 
elsődleges célja a hivatásos állomány tagjai szolgálati viszonyával kapcsolatos érdekeinek 
előmozdítása és megvédése. A hivatásos állomány tagjai jogosultak a fegyveres szervnél 
szakszervezet létrehozására. A szakszervezet a fegyveres szervnél szerveket működtethet, 
ezek működésébe tagjait bevonhatja. A fegyveres szerv, illetve a szakszervezet köteles 
egymást írásban tájékoztatni a képviseletére jogosult, valamint a tisztségviselő személyéről. 
A Hszt. alkalmazásában tájékoztatás a szolgálati viszonnyal összefüggő információ átadása, 
ennek megismerését, megvizsgálását és az ezzel kapcsolatos vélemény kialakítását és 
képviseletét lehetővé tévő módon. A fegyveres szerv nem köteles tájékoztatást adni, ha ez 
olyan tény, információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a 
rendvédelmi érdekeket vagy a fegyveres szerv jogos érdekeit, illetve működését 
veszélyeztetné. A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy olyan tényt, 
információt, megoldást vagy adatot, amelyet a fegyveres szerv jogos érdekei, illetve 
működése, valamint a közszolgálat érdekei védelmében kifejezetten bizalmasan vagy 
minősített adatként való kezelésre történő utalással hozott tudomására, semmilyen módon 
nem hozhatja nyilvánosságra, és azt az e törvényben meghatározott célok elérésén kívüli 
tevékenységben semmilyen módon nem használhatja fel. A szakszervezet nevében vagy 
érdekében eljáró személy a tevékenysége során tudomására jutott információkat csak a 
fegyveres szerv jogos érdekeinek, valamint a rendvédelmi érdekeknek a veszélyeztetése, 
illetve a személyhez fűződő jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.  
 
A fegyveres szerv nem követelheti meg, hogy a hivatásos állomány tagja szakszervezethez 
való tartozásáról nyilatkozzék. A szolgálati viszony létesítését, illetve fenntartását nem lehet 
attól függővé tenni, hogy a jelentkező vagy a hivatásos állomány tagja valamely 
szakszervezetnek tagja-e, illetve megszünteti-e korábbi szakszervezeti tagságát vagy 
vállalja-e a fegyveres szerv által megjelölt szakszervezetbe történő belépést. 
Szakszervezethez való tartozása vagy szakszervezeti tevékenysége miatt tilos a hivatásos 
állomány tagjának szolgálati viszonyát megszüntetni vagy vele szemben bármilyen 
megkülönböztetést alkalmazni. Nem lehet jogosultságot vagy juttatást valamely 
szakszervezethez való tartozástól vagy az attól való távolmaradástól függővé tenni. 
 
A fegyveres szerv a hivatásos állomány tagjának illetményéből a szakszervezeti tagdíjat – a 
munkavállalókra megállapított általános szabálytól eltérően – csak a fegyveres szerv és a 
hivatásos állomány tagjának erre vonatkozó megállapodása esetén vonja le. A fegyveres 
szerv szakszervezeti tagdíj levonásáért és a szakszervezet részére történő átutalásáért 
ellenértéket nem követelhet. 
 
A fegyveres szervnél a szolgálati viszonnyal összefüggő érdekegyeztetésben a fegyveres 
szerv kijelölt képviselője és a szakszervezet választott tisztségviselője vesz részt. A 

                                              
77 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 
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tárgyalópartnerek a vitás kérdések egyeztetésébe szakértőket is bevonhatnak. Az 
állományilletékes parancsnok a szakszervezet által tett észrevételekre, javaslatokra tett 
álláspontját, illetve a tájékoztatásra adott válaszát legkésőbb 30 napon belül, indokolásával 
együtt közölni köteles. 
 
A szakszervezet a fegyveres szervtől a hivatásos állomány tagjainak szolgálati viszonnyal 
összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatban tájékoztatást kérhet. A 
szakszervezet jogosult a hivatásos állomány tagját érintő munkáltatói intézkedéssel 
(döntéssel) vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét a fegyveres szervvel közölni. A 
szakszervezet jogosult a hivatásos állomány tagjait az érdekegyeztetéssel és a szolgálati 
viszonnyal összefüggő kérdésekben tájékoztatni. A fegyveres szerv – a szakszervezettel 
egyeztetve – biztosítja annak lehetőségét, hogy a szakszervezet a tevékenységével 
kapcsolatos tájékoztatást a fegyveres szervnél a szolgálati helyen szokásos vagy más 
megfelelő módon közzétegye. 
 
A szakszervezet joga, hogy a hivatásos állomány tagjait a fegyveres szervvel vagy annak 
érdek-képviseleti szervezetével szemben a szolgálati viszonyt érintő körben, anyagi, 
szociális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikkal és kötelezettségeikkel 
kapcsolatban képviselje. A szakszervezet jogosult a tagját – meghatalmazás alapján – 
szolgálati viszonyát érintő ügyben, valamint gazdasági és szociális érdekeinek védelme 
céljából bíróság, hatóság és egyéb szervek előtt képviselni. 
 
A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a szakszervezetnél 
választott tisztséget betöltő és a szakszervezet által megjelölt hivatásos állományú tag 15 
munkanapot elérő vezényléséhez és a szolgálatteljesítési helyének megváltoztatásához, 
továbbá szolgálati viszonyának a fegyveres szerv által felmentéssel történő 
megszüntetéséhez kivéve, a szolgálati viszony felmentéssel történő megszüntetésének 
kötelező eseteit, amelyről a közvetlen felsőbb szakszervezeti szervet előzetesen értesíteni 
kell. 
 
A szakszervezet a törvényben rögzített munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos 
álláspontját a fegyveres szerv írásbeli tájékoztatásának átvételétől számított 8 napon belül 
írásban közli. Ha a tervezett intézkedéssel a szakszervezet nem ért egyet, a tájékoztatásnak 
az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell. Az indokolás akkor alapos, ha a tervezett 
intézkedés végrehajtása a szakszervezet érdek-képviseleti tevékenységében történő 
közreműködés miatti hátrányos megkülönböztetést eredményezne. Ha a szakszervezet 
véleményét a fenti határidőn belül nem közli a fegyveres szervvel, úgy kell tekinteni, hogy a 
tervezett intézkedéssel egyetért. A szakszervezet az egyetértés gyakorlására jogosult 
szervről a védelemre jogosult hivatásos állományú tag megjelölésével egyidejűleg 
tájékoztatja a fegyveres szervet. 
 
Feladata ellátása érdekében a fegyveres szerv hivatásos állománya legalább 10%-ának – de 
legalább 30 főnek – a tagságával rendelkező szakszervezetnél választott tisztséget betöltő és 
a szakszervezet által védelemre jelölt tagját a szolgálati beosztás szerinti havi 
szolgálatteljesítési ideje tíz százalékának megfelelő szolgálatteljesítési idő kedvezmény illeti 
meg. A szolgálatteljesítési idő kedvezmény nem vonható össze. A szolgálatteljesítési idő 
kedvezmény igénybevételét legalább tíz nappal korábban be kell jelenteni. Ha a 
kedvezmény igénybevételét megalapozó indok a hivatásos állomány tagja önhibáján kívüli 
okból ennél később jut a tudomására, a tudomásszerzést követően köteles haladéktalanul 
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bejelenteni a szolgálatteljesítési idő kedvezmény igénybevételére vonatkozó szándékát. A 
fegyveres szerv különösen indokolt esetben tagadhatja meg a szolgálatteljesítési idő 
kedvezmény igénybevételét. A szolgálatteljesítési idő kedvezmény tartamára távolléti díj 
jár. A szolgálatteljesítési idő kedvezményt pénzben megváltani nem lehet. 
 
A szakszervezet képviseletében eljáró, szolgálati viszonyban nem álló személy, ha a 
szakszervezetnek a fegyveres szervvel szolgálati viszonyban álló tagja van, a fegyveres 
szerv területére hivatali időben beléphet. A belépés és a fegyveres szerv területén 
tartózkodás során a szakszervezet képviseletében eljáró köteles betartani a fegyveres szerv 
működési rendjére vonatkozó szabályokat. 
 
3.2. A közalkalmazotti tanács 
 
A közalkalmazottak érdekképviseleti részvételi jogait – a szakszervezetek mellett – a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak közössége nevében az 
általuk közvetlenül választott közalkalmazotti tanács, illetve közalkalmazotti képviselő 
gyakorolja. 
 
Közalkalmazotti tanácsot kell választani minden olyan munkáltatónál, ahol a 
közalkalmazottak létszáma a tizenöt főt eléri. A tizenöt főnél kevesebb közalkalmazottat 
foglalkoztató munkáltatónál közalkalmazotti képviselőt kell választani. A közalkalmazotti 
képviselőre a közalkalmazotti tanácsra, illetve a közalkalmazotti tanács tagjára vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A Kormány a KOMT-ban történt egyeztetést 
követően rendeletben meghatározza a reprezentativitás feltételei igazolásának rendjét.  
A munkáltató legalább félévente köteles tájékoztatni a közalkalmazotti tanácsot a 
részmunkaidős és a határozott időre szóló foglalkoztatás helyzetének alakulásáról. A 
közalkalmazotti tanács e törvényben meghatározott jogai körében a munkáltatóval 
együttesen megalkotja a közalkalmazotti szabályzatot. A közalkalmazotti tanács és a 
munkáltató kapcsolatrendszerét érintő egyes kérdések a közalkalmazotti szabályzatban 
állapíthatók meg. 
A közalkalmazotti szabályzat kollektív szerződésre tartozó kérdéseket nem 
szabályozhat. 
 
3.3. Az üzemi tanács78 
 
A munkavállalókat a törvényben foglalt munkavállalói jogok tekintetében az üzemi 
megbízott, az üzemi tanács, a központi üzemi tanács, valamint a vállalatcsoport szintű 
üzemi tanács képviseli. A munkavállalók a munkáltatónál vagy a munkáltató önálló 
telephelyén, részlegénél, ha a munkavállalóknak a választási bizottság megalakítását 
megelőző félévre számított átlagos létszáma a tizenöt főt meghaladja, üzemi megbízottat, ha 
az ötven főt meghaladja, üzemi tanácsot választanak. Az üzemi tanácsot öt évre választják. 
Az üzemi tanács választásával és működésével kapcsolatos indokolt költségek a munkáltatót 
terhelik. 
 
Az üzemi tanács feladata a munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának 
figyelemmel kísérése. Az üzemi tanács feladatának ellátása érdekében jogosult 
tájékoztatást kérni és az ok megjelölésével tárgyalást kezdeményezni, amelyet a munkáltató 
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nem utasíthat el. A munkáltató félévente tájékoztatja az üzemi tanácsot a gazdasági 
helyzetét érintő kérdésekről, a munkabérek változásáról, a bérkifizetéssel összefüggő 
likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek 
jellemzőiről, a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók számáról és munkakörük 
megnevezéséről. Az üzemi tanács félévente tájékoztatja tevékenységéről a munkavállalókat. 
A munkáltató és az üzemi tanács közösen dönt a jóléti célú pénzeszközök felhasználása 
tekintetében.  
 
A munkáltató döntése előtt legalább tizenöt nappal kikéri az üzemi tanács véleményét a 
munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok 
tervezetéről. Munkáltatói intézkedésnek minősül különösen a munkáltató átszervezése, 
átalakítása, szervezeti egység önálló szervezetté alakítása, termelési, beruházási program, új 
technológia bevezetése, a meglévő korszerűsítése, a munkavállalóra vonatkozó személyes 
adatok kezelése és védelme. A munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszköz 
alkalmazása, az egészséges és biztonságos munkafeltételek kialakítására szolgáló, a 
munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések megelőzését elősegítő intézkedés. 
Az új munkaszervezési módszer, valamint a teljesítménykövetelmény bevezetése, 
módosítása, a képzéssel összefüggő tervek, a foglalkoztatást elősegítő támogatások 
igénybevétele, az egészségkárosodást szenvedett vagy a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezete, a munkarend 
meghatározása, a munka díjazása elveinek meghatározása. A munkáltató működésével 
összefüggő környezetvédelmi intézkedés, az egyenlő bánásmód követelményének 
megtartására és az esélyegyenlőség biztosítására irányuló intézkedés, a családi élet és a 
munkatevékenység összehangolása, munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott 
egyéb intézkedés. 
 
A munkáltató és az üzemi tanács az e fejezetben foglaltak végrehajtására, együttműködésük 
előmozdítására üzemi megállapodást köthet. Az üzemi megállapodás határozott időre, de 
legfeljebb az üzemi tanács megbízatásának tartamára köthető. Az üzemi megállapodás 
három hónapos felmondási idővel felmondható. Az üzemi megállapodás megszűnik az 
üzemi tanács megszűnésével. 

3.4. A kollektív szerződés 

A foglalkoztatási törvények ún. „alaptörvénye”, az új Mt.79 a munkaviszonyra vonatkozó 
szabályok rendszerében alapvetően új jogpolitikai célkitűzést követ. Jelentősen bővíteni 
kívánja az ún. kontraktuális alapú szabályozás szerepét, az individuális és a kollektív 
autonómia lehetőségeit, azaz a munkaviszonyban álló felek és a kollektív munkajogi 
jogalanyok megállapodásainak szabályozó szerepét. E jogpolitikai célkitűzés megvalósítása 
érdekében az új Mt. a munkajogi jogforrások új rendszerét hozza létre. 
 
E körben kiemelkedő jelentősége van az európai munkajogi normák átvételének és a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) keretében létrejött – Magyarország által is 
kihirdetett - nemzetközi szerződések betartásának. Az új Mt. arra törekszik, hogy az 
európai munkajogi szabályok átvétele során kihasználja az azok által nyújtott lehetőségeket, 
és a hazai munkaerőpiac igényeihez igazodó rugalmas szabályozást valósítsa meg. Ennek 
alapvető eszköze az is, hogy a munkajogi törvényi szabályozás a kollektív szerződések 
számára eltérést enged, és ezzel – különösen a munka díjazása körében – a munkafeltételek 
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alakításában meghatározó szerepet szán a munkáltatói és munkavállalói 
érdekképviseleteknek. 

 

Az új törvény erősíteni kívánja a munkajog szerződéses jogforrásainak jelentőségét, 
befolyását a munkaviszony tartalmának alakításában. A felek megállapodása jobban kifejezi 
érdeküket, mint az állam szabályozása, a megállapodás tartalma rugalmas, könnyebben 
változtatható, aktualizálható. A munkajog szerződéses jogforrásai jól alkalmazkodnak a 
felek között felmerülhető érdekellentétek rendezéséhez. 

A kollektív szerződés mellett az új Mt. lehetővé teszi, hogy az üzemi tanács (üzemi 
megbízott, központi üzemi tanács) és a munkáltató között létrejött ún. üzemi megállapodás 
is tartalmazzon munkaviszonyra vonatkozó szabályokat. Ezt a megoldást korábban - 
átmenetileg - a magyar munkajog már alkalmazta. E lehetőség ugyanakkor csak 
korlátozottan érvényesül annak érdekében, hogy a törvény kizárja a különböző 
munkavállalói érdekképviseletek konkurens tevékenységét. Az üzemi megállapodás e 
regulatív funkciójának törvényi szabályozása a hazai érdekképviseleti rendszernek azzal a 
sajátosságával is számol, hogy egyelőre a munkáltatók jelentős részénél nincs képviselettel 
rendelkező szakszervezet, illetve igen csekély számban jöttek létre ágazati (tágabb hatályú) 
kollektív szerződések. Az új Mt. ugyanakkor kizárja a munkaviszonyra vonatkozó 
szabályok kollízióját azzal, hogy a munkaviszonyra vonatkozó szabály hatályú üzemi 
megállapodást csak abban az esetben engedi meg, ha a munkáltatóra nem terjed ki kollektív 
szerződés hatálya, illetve kollektív szerződés kötésére jogosult szakszervezet sincs. A 
törvény korlátozza az üzemi megállapodás tárgyi felhatalmazását is azzal, hogy a munka 
díjazására vonatkozó szabályok kialakítását e körben eltiltja. 
 
Kollektív szerződést egyrészről a munkáltató, illetve több munkáltató vagy munkáltatói 
érdekképviseleti szervezet köthet. A munkáltató csak egy kollektív szerződést köthet, azaz 
több munkáltató által kötött kollektív szerződés esetében a munkáltató további kollektív 
szerződés kötésére nem jogosult.  
 
Másik oldalról kollektív szerződés megkötésére jogosult a szakszervezet. Ez esetben is egy 
vagy több szakszervezet lehet szerződő fél. Az új szabályozás a kollektív szerződéskötési 
képességet a munkavállalók szakszervezeti tagságához, illetve ennek létszámához köti. 
Ennek értelmében az a szakszervezet jogosult kollektív szerződés kötésére, amely tagjainak 
száma eléri a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók létszámának tíz 
százalékát. Kollektív szerződéskötésre jogosult a szakszervezeti szövetség is, ha a 
munkáltatónál képviselettel rendelkező legalább egy tagszervezete megfelel a tagságra 
vonatkozó feltételnek, és tagszervezetei erre felhatalmazzák.  

 
A törvény szabályainak általános természete az, hogy azoktól a kollektív szerződés – 
korlátozás nélkül – eltérhet, tehát a törvény a kollektív szerződéssel szemben általában 
diszpozitív jellegű. Ez a szabályozási szemlélet jelentősen bővíti a munkáltatók 
(munkáltatói érdekképviseletek) és a szakszervezetek munkaerő-piaci szerepét és 
befolyását, egyúttal növeli e körben a felelősségüket is, illetve csökkenti az állami 
szabályozás regulatív funkcióit.  
 
Ugyanakkor számos esetben nem látszik indokoltnak az eltérés lehetőségének korlátozás 
nélküli megnyitása, ezért egyes jogintézmények tekintetében az új Mt. – kivételes jelleggel 
– a kollektív szerződésekkel szemben is kógens vagy azok számára is csak meghatározott 
irányban (a munkavállaló javára) történő eltérést enged. 
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A kollektív szerződés kötésére irányuló ajánlat tárgyalása nem utasítható vissza. A kollektív 
szerződés szabályozhatja a munkaviszonyból származó vagy az ezzel kapcsolatos jogot 
vagy kötelezettséget, a feleknek a kollektív szerződés megkötésével, teljesítésével, 
megszüntetésével, jogaik gyakorlásával, kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatos 
magatartását. A kollektív szerződést írásba kell foglalni. A kollektív szerződés hatálya 
kiterjed arra a munkáltatóra, amely a kollektív szerződést kötötte, vagy a kollektív 
szerződést kötő munkáltatói érdek-képviseleti szervezet tagja. A kollektív szerződés 
munkaviszonyra vonatkozó rendelkezésének hatálya a munkáltatóval munkaviszonyban álló 
valamennyi munkavállalóra kiterjed. A kollektív szerződés három hónapos felmondási 
idővel felmondható. Több szakszervezet által kötött kollektív szerződést bármelyik 
szakszervezet jogosult felmondani. A felmondási jog a kollektív szerződés megkötésétől 
számított hat hónapon belül nem gyakorolható. A határozott időre kötött kollektív szerződés 
a határozott idő lejártával megszűnik. A munkáltató, a munkáltatói érdek-képviseleti 
szervezet vagy a szakszervezet (szakszervezeti szövetség) jogutód nélküli megszűnése 
esetén a kollektív szerződés hatályát veszti. A munkáltató személyében bekövetkező 
változás esetén az átvevő munkáltató az átvétel időpontjában a munkaviszonyra kiterjedő 
hatályú kollektív szerződésben meghatározott munkafeltételeket az átvétel időpontját követő 
egy évig köteles fenntartani. Nem terheli ez a kötelezettség a munkáltatót, ha a kollektív 
szerződés hatálya az átvétel időpontját követő egy évnél korábbi időpontban megszűnik, 
vagy a munkaviszonyra az átvételt követő időpontban kollektív szerződés hatálya terjed ki. 
 
4. Jogvita a munkajogban, a kollektív munkaügyi vita80 
 
 A munkaügyi viták szabályozása körében az új Mt. a munkajogi igények 
érvényesítésének rendjét állapítja meg, szemben a korábban alkalmazott megoldással, 
amely az ún. munkaügyi jogviták szabályozására irányult. A munkajogi igények 
érvényesítésének rendjét az új Mt. elsősorban a kialakult bírói gyakorlatra figyelemmel 
határozza meg. Új elem az új Mt. rendelkezéseiben az, hogy a kizárólag kollektív 
szerződéses jogcímen fennálló munkavállalói igények esetében lehetővé teszi az 
igényérvényesítésnek a törvényben kialakított szabályaitól való eltérést (például az elévülési 
idő rövidítését) is. 
 
A kollektív munkaügyi viták szabályozásában az új Mt. ugyancsak a felek autonómiájának 
növelését tartja szem előtt, és jelentősen szűkíti a jogalkotói beavatkozást, csupán a 
garanciális értékű rendelkezések beiktatásra törekedve. E szabályoktól való eltérést is 
lehetővé teszi az új Mt. a felek számára. 
 
A munkáltató és az üzemi tanács vagy a szakszervezet a közöttük felmerült viták 
feloldására egyeztető bizottságot (a továbbiakban: bizottság) alakíthat. Az üzemi 
megállapodás vagy a kollektív szerződés állandó bizottság megalakításáról is rendelkezhet. 
A bizottság a munkáltató és az üzemi tanács vagy a szakszervezet által azonos számban 
delegált tagból és független elnökből áll. A bizottság eljárásával kapcsolatban felmerült 
indokolt költségek a munkáltatót terhelik. A munkáltató és az üzemi tanács vagy a 
szakszervezet előzetesen írásban megállapodhatnak, hogy a bizottság döntésének magukat 
alávetik. Ebben az esetben a bizottság határozata kötelező. Szavazategyenlőség esetén az 
elnök szavazata dönt. Az üzemi tanács választásával és működésével kapcsolatos indokolt 

                                              
80 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 
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költségek és a jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében felmerült vitában 
döntőbíró dönt. Döntése a felekre kötelező. A felek megállapodásának hiányában a 
döntőbírót a felek jelöltjei közül sorsolással kell kiválasztani. 
 
5. Kérelem, panasz, szolgálati jogvita81 

5.1. Kérelem 

A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyával összefüggő ügyben szóban vagy írásban 
kérelmet terjeszthet elő. A kérelmet szolgálati úton ahhoz a munkáltatói jogkört gyakorló 
elöljáróhoz kell előterjeszteni, akinek a kérelem elbírálása a hatáskörébe tartozik. 
Az elöljáró a kérelem tárgyában 30 napon belül intézkedni köteles. 

5.2. Szolgálati panasz 

A hivatásos állomány tagja – meghatalmazás alapján nevében az érdekképviseleti szerv és 
az ügyvéd is – szolgálati panasszal élhet, ha a szolgálati viszonyára vonatkozó, a törvény 
195. §-ában nem szabályozott döntést vagy intézkedést, illetve ezek elmulasztását 
sérelmesnek tartja. A szolgálati panaszt a hivatásos állományú a munkáltatói intézkedés 
közlésétől számított 15 napon belül nyújthatja be a szolgálati viszony megszűntetésére 
vonatkozó, az összeférhetetlenség megállapításával kapcsolatos, valamint a beosztását 
érintően a szolgálati viszony fegyveres szerv egyoldalú módosításáról szóló munkáltatói 
intézkedéssel szemben. Egyéb esetben az igény érvényesítésére vonatkozó elévülési időn 
belül lehet a szolgálati panaszt előterjeszteni. A panaszt a döntést hozó (mulasztó) 
elöljárónál lehet benyújtani, aki – ha annak nem ad helyt – az ügyre vonatkozó iratokkal 
együtt köteles haladéktalanul felterjeszteni az elöljáró parancsnokhoz. Jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában az elöljáró parancsnok azt 30 napon belül bírálja el, és döntését a 
panaszt benyújtóval közli. E határidő egy ízben 30 nappal meghosszabbítható. 
 
Az elöljáró parancsnok a döntésében a szolgálati panaszt elutasítja, annak részben vagy 
egészben helyt ad, vagy a döntést hozó (mulasztó) elöljárót új eljárásra utasítja. Az elöljáró 
parancsnok a szolgálati panasz elbírálását felfüggesztheti, ha nem állnak rendelkezésére az 
ügy érdemi elbírálásához szükséges adatok, iratok, azok beérkezéséig, valamint ha a 
szolgálati panasz elbírálása olyan előzetes kérdéstől függ, amelynek eldöntése nem tartozik 
a hatáskörébe. Ha a szolgálati panasz elbírálása olyan előzetes kérdéstől függ, amelynek 
eldöntése nem tartozik az elöljáró parancsnok hatáskörébe, az elöljáró parancsnok 
kezdeményezi az előzetes kérdés elbírálását. 
 
A panaszjog gyakorlásában senkit sem szabad korlátozni. A panasztevőt a panasz 
megalapozatlansága esetén hátrány nem érheti, kivéve, ha azzal szándékos fegyelemsértés, 
illetve szabálysértés vagy bűncselekmény valósult meg. A más jogszabályban 
meghatározott panaszjog gyakorlását a törvény nem érinti. 
A hivatásos állomány védőoltásra kötelezett tagja által a védőoltásra kötelezéssel 
kapcsolatban benyújtott szolgálati panasz benyújtásának a védőoltás beadására halasztó 
hatálya van. 
 
 
 

                                              
81 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény XV. fejezete 
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5.3. Határozat elleni panasz, fellebbezés 

A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyával kapcsolatos ügyben a fegyveres szerven 
belüli eljárás során hozott elsőfokú határozat ellen – ha a törvény eltérően nem rendelkezik 
– a kézbesítéstől számított 15 napon belül panaszt vagy fellebbezést nyújthat be. A fegyelmi 
ügyben hozott érdemi határozat ellen a közlését követő 8 napon belül, kártérítési ügyben a 
kézbesítésétől számított 15 napon belül panasszal élhet. A szolgálati kötelmekkel 
összefüggő baleset, betegség megállapításával kapcsolatos minősítő határozat ellen a 
kézbesítésétől számított 15 napon belül a miniszterhez fellebbezésnek van helye. A 
miniszter döntése ellen keresetet lehet a bírósághoz benyújtani.  A hivatásos állomány tagja 
halálának a szolgálati kötelmekkel való összefüggése kérdésében hozott határozat ellen a 
közeli hozzátartozó nyújthat be fellebbezést. A panaszt vagy fellebbezést a szolgálati 
elöljáró, illetőleg a miniszter által meghatározott szerv – ha törvény eltérően nem 
rendelkezik – 30 napon belül bírálja el. E határidő egy ízben 30 nappal meghosszabbítható. 

5.4. A bírósági út 

A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyból származó jogvita esetén 30 napon belül 
keresettel fordulhat a bírósághoz, ha 

a) a szolgálati panaszát vagy az elsőfokú határozat elleni panaszát vagy fellebbezését 
elutasították; 

b) fegyelmi vagy kártérítési ügyben a határozatot az Országgyűlési Őrség parancsnoka 
hozta; 

c) a sérelmezett döntést a miniszter hozta; 
d) az a)–c) pontba nem tartozó, alanyi jogon biztosított jogosultságokkal kapcsolatban 

hozott döntés vagy intézkedés, vagy ezek elmulasztása miatt joghátrány érte. 
 
A fegyveres szerv a szolgálati viszonnyal kapcsolatos igényével közvetlenül a bírósághoz 
fordulhat, ha a törvény a fegyveres szerven belüli eljárásról nem rendelkezik. Amennyiben a 
katonai vétséget fegyelmi eljárásban bírálják el, a hivatásos állomány tagja és annak védője 
három napon belül kérheti a fenyítést kiszabó jogerős határozat Be. szerinti bírósági 
felülvizsgálatát. 
 
A keresetet a hivatásos állományú azzal a jogi személynek minősülő szervvel szemben 
indíthatja meg, amelynek vagy az irányítása alá tartozó szervezeti egységnek az 
állományába tartozik, akkor is, ha a keresettel megtámadott döntést nem a szervet irányító 
állományilletékes parancsnok hozta. 
 
Ha a szolgálati viszonyt jogellenesen szüntették meg, a hivatásos állomány tagját olyan 
helyzetbe kell hozni, mintha a szolgálati viszony meg sem szűnt volna. A szolgálati viszony 
megszüntetéséről hozott határozat hatályon kívül helyezése esetén a hivatásos állomány 
tagját eredeti beosztásába vissza kell helyezni, és meg kell téríteni az elmaradt illetményét, 
egyéb járandóságát, valamint a felmerült kárát. Nem kell megtéríteni az illetménynek, az 
egyéb járandóságnak és a kárnak azt a részét, amelyet a hivatásos állomány tagja 
munkaereje hasznosításával megkeresett vagy megkereshetett volna. Ha a hivatásos 
állomány tagja a szolgálati viszonyának fenntartását nem kívánta, ezt úgy kell tekinteni, 
mintha szolgálati viszonya a bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával közös 
megegyezéssel szűnt volna meg. Ebben az esetben részére végkielégítés jár. 
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A fegyveres szerv kérelmére a bíróság mellőzheti a hivatásos állományú eredeti 
munkakörbe történő visszahelyezését, feltéve, hogy a hivatásos állományú 
továbbfoglalkoztatása a fegyveres szervtől nem várható el. Ha a hivatásos állomány tagja 
nem kéri vagy a munkáltató kérelmére a bíróság mellőzi az eredeti munkakörbe történő 
visszahelyezést, a bíróság a fegyveres szervet – az eset összes körülményei, így különösen a 
jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével – a hivatásos állomány tagja 
részére legalább két, legfeljebb tizenkét havi átlagkeresetének megfelelő összeg 
megfizetésére kötelezheti. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a felmentés a 
rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe, az egyenlő bánásmód követelményébe 
illetve felmentési tilalomba ütközik. 
 
 

X. FEJEZET 
 

KOMMUNIKÁCIÓ 
 

1. Kommunikáció 
 
1.1. A kommunikáció 
 
A kommunikáció az információcsere folyamata, általában egy közös jelrendszer 
segítségével. A tömegkommunikáció szerepe és szerkezete a XXI. század kezdetére – a 
rohamos technikai fejlődés, a történelem során soha nem tapasztalt információáradat és a 
fokozott információigény következtében – jelentősen átalakult. E folyamatok átformálták az 
információhoz jutási szokásokat (rádióhallgatás, tallózás az internet hírportálon, tájékozódás 
a nyomtatott sajtóból stb.), az információdömpingből tetszés szerint kiválasztható a hírek 
bármely speciális szelete (pl. katasztrófák, béketárgyalások vagy sport), a műholdas adások 
révén gyakran a történéssel egy időben lehetünk tanúi történelmi léptékű vagy helyi 
eseményeknek. A hírcsatornák az új kihívásoknak megfelelően átalakultak, számos esetben 
„elvéreztek”, illetve újak jöttek létre. Az információszolgáltatóknak – ide tartoznak a 
gazdasági társaságok, bankok, érdekképviseletek mellett az államigazgatási szervek is – 
gyökeresen át kellett alakítaniuk tájékoztató tevékenységüket, hogy felkészülten tudjanak 
válaszolni az új kihívásokra. A közigazgatási kommunikáció célja napjainkban, hogy minél 
hatékonyabban szolgálja a társadalmi érdekek szabad kibontakozását és megvalósulását, a 
jobb kormányzást. 
 
Mivel a médiaszolgáltatások (elektronikus hírközlő hálózaton keresztül továbbított 
műsorszámok) és a sajtótermékek (napilapok, más időszaki lapok, internetes újságok, 
hírportálok) a legszélesebb nyilvánosság részére elérhetőek, ezért a személyiségi jogok, a 
szabadságjogok védelme, az etikai normák megtartása érdekében elengedhetetlen a 
médiatartalom-szolgáltatók tevékenységének törvényi szabályozása. Hazánkban a 
médiatartalom-szolgáltatók tevékenységéről több jogszabály is rendelkezik.  
 
Az Alaptörvény szerint mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. 
Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a 
demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit. 
A sajtószabadság kiterjed az államtól, valamint bármely szervezettől és érdekcsoporttól való 
függetlenségre is. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól 2010. évi 
CIV. törvény (Smtv.) a véleménynyilvánítás, a szólás, valamint a sajtó szabadságát, a 
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médiaszolgáltatások kiemelkedő kulturális, társadalmi és gazdasági jelentőségét, valamint a 
médiapiaci verseny biztosításának fontosságát figyelembe véve rendelkezik a 
médiatartalom-szolgáltatók és a közönség alapvető jogairól és kötelezettségeiről. 
 
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
(Mttv.) szerint Magyarországon a médiaszolgáltatások szabadon nyújthatók, a 
sajtótermékek szabadon közzétehetők, az információk és a vélemények a 
tömegkommunikációs eszközök útján szabadon továbbíthatók, a nyilvános vételre szánt 
médiaszolgáltatások szabadon elérhetők. A médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának 
meghatározása szabad, annak törvényességéért a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója 
tartozik felelősséggel.  
 
A médiatartalom-szolgáltatók tevékenysége kiterjed a hiteles tájékoztatásra Magyarország 
politikai, gazdasági, tudományos, kulturális életéről, a nemzetközi élet eseményeiről, más 
országok és népek életéről, így különösen a béke és biztonság megóvása, valamint a 
társadalmi haladás érdekében kifejtett erőfeszítésekről. Mindemellett elő kell segítenie a 
társadalmi jelenségek összefüggéseinek a megértését is. A sajtószabadság Alaptörvényben 
deklarált gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekményre való 
felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, nem járhat mások személyhez fűződő jogainak 
sérelmével.  
 
A médiatartalom-szolgáltató ezért köteles – amennyiben a nyilatkozattevő ezt kéri – a 
nyilvános közlésre előkészített nyilatkozatot a megjelenés előtt bemutatni a nyilatkozónak, 
és azt csak annak hozzájárulásával közölheti. Nem közölhető az előkészített anyag, ha ehhez 
a nyilatkozatot adó személy azért nem járult hozzá, mert nyilatkozatát a médiatartalom-
szolgáltató megváltoztatta. 
A tájékoztatás során be kell tartani az adatvédelmi és a minősített adatvédelmi szabályokat. 
 
1.2. A kommunikáció etikai alapelvei 
 
A sajtó szabadsága, az informálás kötelezettsége, a tájékozódáshoz való jog az 
állampolgárok alapvető joga, amelyet az Alaptörvény biztosít. Az objektív, független 
tájékoztatás elengedhetetlen szabályait, elveit foglalja össze az újságírási etika. A hír szent, 
a vélemény szabad! Az újságírói munkában következetesen és világosan el kell választani 
egymástól a hírt és a véleményt. A véleményt – amely szükségszerűen szubjektív – az 
újságírónak etikus formában kell kifejeznie. A sajtószabadság keretei között cselekvő 
tényfeltáró újságírást tehát csak az információk valósághűségének és a vélemények 
tisztességének követelménye korlátozhatja. Nem szabad hazudni! A hír tényeket, adatokat 
közöl, valóságtartalma a tényeken alapul és bárki által ellenőrizhető. Tiszteletben kell tartani 
az emberek jogát a magánéletre. A közéletben hivatalt viselő személyeknek joguk van 
megvédeni magánéletüket a nyilvánosságtól, kivéve, ha a magánéletük hatást gyakorol a 
közéleti tevékenységükre. Etikai vétséget követ el az az újságíró, aki a szenzáció érdekében 
kíméletlenül figyelmen kívül hagyja a bűncselekmény áldozatainak, az áldozatok 
hozzátartozóinak személyiségi jogait, érzelmeit. 
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2. Sajtókapcsolatok 
 
A public relations a kommunikáció tudatos szervezése. A public relations menedzsmenti, 
irányítási tevékenység, célja elérni az egyének, a szervezetek és környezetük közötti 
kölcsönös megértést és létrehozni a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat, a kétirányú 
kommunikáció útján.82 
A sajtókapcsolatok kiépítése és fenntartása az egyik leghatékonyabb eszköze annak, hogy 
egy vállalat vagy intézmény minőségi, releváns információkat juttasson el magáról a 
célközönségéhez. A sajtókapcsolatok vezető szerepet töltenek be a public relationsban, és 
magukba foglalják a proaktív (sajtóközlemény kiadása, sajtótájékoztató megszervezése stb.) 
és reaktív (válasz az újságírói megkeresésekre) tevékenységeket is. Az ezzel a témakörrel 
foglalkozó (szak)embert hívják röviden „sajtósnak”, akinek feladata a médiatartalom-
szolgáltatók tájékoztatása, illetve sajtóesemények szervezése. A sajtókapcsolat olyan 
szervezetközi kapcsolat, amelyben komoly szerep jut a bizalomnak, illetve a 
személyességnek. A sajtókapcsolatok a PR stratégia legfontosabb végrehajtó elemei. A 
sajtókapcsolatok szervezésének lényege, hogy mindig adjuk meg azt, amire a médiának 
szüksége van: információt, sztorit, fotókat, nyilatkozatokat, kontaktot. A jó 
sajtókapcsolatokért cserébe hosszútávon elvárható, hogy az újságírók hasonlóan türelmesen 
és szolgálatkészen viszonyulnak a szervezethez – akár válsághelyzet idején is. 
 
A sajtókapcsolatok szervezésének szabályai: 

- Csak az igazat! 
- Ne használjunk szakkifejezéseket a kommunikációban! 
- Legyünk olyan gyorsak, amennyire csak lehet! 
- Mindenkit személyre szabott információval keressünk meg! 
 

A sajtókapcsolatokat megkülönböztethetjük a kapcsolatban részt vevő újságíró képviselte 
médium megjelenési formája szerint: elektronikus sajtó (azon belül rádió és televízió), írott 
sajtó, online média (weboldalak). A megkülönböztetés alapja lehet továbbá az újságíró 
képviselte médium egyéb ismérve, így a médium által elértek száma, a médium 
célcsoportja, célcsoportjának átfedése a cég termékeinek célcsoportjával. Különbséget 
tehetünk aszerint, hogy helyi, regionális, országos, esetleg nemzetközi médiumról van-e szó, 
illetve a médium megjelenési rendszeressége szerint. Az internet korában az újságírók 
munkájukat általában internetes böngészéssel kezdik, ami természetesen nem céltalan 
szörfölés, hanem tudatos adatbányászat. A szervezet honlapjával kapcsolatos legfontosabb 
kívánalom tehát, hogy megtalálható legyen keresőprogramok, illetve az ismertebb 
linkgyűjtemények használata segítségével. A sajtókapcsolatok létesítésének aktív eszközei a 
sajtóközlemények, amelyek az újságírók elérését célozzák a szervezet üzenetével. 
Sajtóközleményt csak akkor szabad kiadni, ha a kiadott információ valóban rendelkezik 
hírértékkel. A hírértéket meghatározó legfontosabb tényezők: a hír aktualitása, 
befogadójának érintettsége (hatással van-e a hír a befogadóra), képes-e a befogadóból erős 
érzelmeket kiváltani, illetve a hír különössége, újszerűsége. 
 
A kellemetlen ügybe keveredett szervezet, ha elzárkózik a nyilatkozat adásától, azt sugallja, 
hogy rejtegetnivalója van. Sokkal kevésbé árt a szervezet hírnevének, ha korrekt 
információkat ad, illetve annak képviselője elismeri az esetlegesen elkövetett hibákat, s 
hangsúlyozza, hogy a szervezet mindent megtesz azok kijavítása érdekében (avagy 

                                              
82 A meghatározás szerzője: Barát Tamás, a CERP alelnöke 
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megkísérli kifejteni, miért járt el helyesen a szervezet a kritikák ellenére). 
 
A sajtótájékoztató hatásosabb módszere a sajtókapcsolat kialakításának, mert lehetőséget 
biztosít a személyességre. Az újságíróval váltott pár személyes mondat – a sajtótájékoztató 
után – segít az újságírónak abban, hogy tudja hova tenni a szervezetet, illetve pozitív 
érzelmek, asszociációk kiváltását segíti elő, amikor a legközelebbi alkalommal a cégtől 
esetleg csak sajtóanyagot kap.  
 
Az állami szervek, akárcsak a gazdálkodó és a társadalmi szervezetek, egyesületek – a 
sajtóra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit és a nyilvánosság alapelveit betartva – 
kötelesek a médiatartalom-szolgáltató rendelkezésére bocsátani a kért adatokat, 
felvilágosítást adni, ezzel segítve a hiteles tájékoztatást. 
 
Megtagadható a felvilágosítás, ha törvényi tilalmakba ütközik (nem tartalmazhat 
bűncselekményre való felhívást, nem sérthet közerkölcsöt vagy személyiségi jogokat), 
illetve minősített adatot, üzemi, magántitkot sért, és az arra jogosult nem adott felmentést a 
titoktartási kötelezettség alól. 
 
3. A sajtó-helyreigazítás 

 
A személyiségi jogok a hazai jogrendben az Alaptörvényből vezethetőek le. A személyhez 
fűződő jogok védelmének kereteit az Alaptörvényben rögzített egyes jogok és szabadságok 
adják. Az Alaptörvény a szükséges eszközrendszer hiányában nem képes ezeket közvetlenül 
védelmezni, így a konkrét védelem biztosítása már elsősorban a polgári jog, a büntetőjog és 
a közigazgatási jog feladata. A polgári jog ezt a funkciót a személyhez főződő jogokra 
vonatkozó szabályozáson keresztül elsősorban az Alaptörvényben foglalt jogok 
vonatkozásában valósítja meg. A sajtó-helyreigazítás olyan sajátos személyiségvédelmi 
eszköz, amely közvetve egyéb érdekek védelmére is szolgálhat. 
 
A sajtó-helyreigazítás a jogvédelem objektív eszköze. A jogszabályban elvárt feltételek 
fennállása mellett a médiatartalom-szolgáltató a helyreigazító közlemény közzétételére 
felróhatóságától, vétkességétől függetlenül kötelezhető. A sajtó-helyreigazítás a 
sajtótermékhez, azaz a közlés módjához kötött jog. E speciális jogvédelem, tehát a 
sérelmezett kitételt tartalmazó írás műfajától függetlenül igénybe vehető, amennyiben az 
valamely médiatartalomban [napilap, folyóirat (időszaki lap), rádió, televízió, filmhíradó] 
jelenik meg. Véleménynyilvánítás, értékelés, bírálat, valamint a társadalmi, politikai, 
tudományos és művészeti vita önmagában nem lehet sajtó-helyreigazítás alapja. Sajtó-
helyreigazítást az kérhet, akinek a személyére a sajtóközlemény – nevének megjelölésével 
vagy egyéb módon – utal, vagy akinek a személye a sajtóközlemény tartalmából 
felismerhető. Kérelemmel jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező, nem 
természetes személy is élhet. Az ilyen igény csak személyesen érvényesíthető. Ez azt is 
jelenti, hogy a jogosult csak a rá vonatkozó jogsérelem miatt kérhet jogorvoslatot. Többeket 
ért sérelem esetén mindegyik érintett kérheti a helyreigazítást, de csak a saját nevében. 
Annak természetesen nincs akadálya, hogy a kérelem előterjesztésére képviselő útján 
kerüljön sor. 
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A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény83 szerint, ha 
valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek vagy vele 
kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító 
közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása valótlan, illetve 
megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben és ehhez képest melyek a való 
tények. 
 
A helyreigazítás kötelezettje a médiatartalom-szolgáltató. Ez a szerv a sajtó-helyreigazítási 
eljárásban félként jár el akkor is, ha egyébként perbeli jogképessége nincs. A sajtó-
helyreigazítás alapja a valótlan tényközlés. E körben a médiatartalom-szolgáltató a mástól 
szerzett értesülés (információ) továbbadásáért is felel. Az egyoldalú ismertetés is jogsértő 
lehet. A vita során állított tények tekintetében azonban a médiatartalom-szolgáltató nem 
felel. A helyreigazítási kérelem megalapozott olyankor is, amikor a sajtó a valóságot 
hamis színben tünteti fel, például valamely nyilatkozat lényeges értelmének 
megváltoztatásával, a nyilatkozat egyes érveinek kihagyásával vagy átcsoportosításával, 
illetve való ténynek önkényesen kiragadott, tartalmi szempontból fogyatékos és emiatt téves 
következtetés levonására okot adó közlésével. Olyankor, amikor a közlemény 
kifejezésmódjában indokolatlanul bántó, lekicsinylő, lealacsonyító, durván sértő, nem a 
sajtó-helyreigazítás, hanem a törvény egyéb rendelkezései szerint – így a polgári jog 
általános személyiség védelmi eszközeinek alkalmazásával – kérhető jogvédelem. A 
jogosult a helyreigazítást a sérelmezett közlés közzétételétől számított harminc napon 
belül írásban kérheti a médiatartalom-szolgáltatótól. A helyreigazítás iránti igény 
alakszerűséghez kötött jognyilatkozat tételével érvényesíthető. A kérelemnek a 
jogszabályban megjelölt időn belül meg kell érkeznie a médiatartalom-szolgáltatóhoz. A 
késedelem kimentésére, azaz mulasztás igazolására nincs lehetőség. 
 
A helyreigazítás tartalmát mindenkor úgy kell megállapítani, hogy az a sérelmes közlemény, 
a valótlan vagy a valóságot hamis színben feltüntetett tény azonosítására alkalmas legyen. 
Általában elégséges, ha a helyreigazítás az arra alapot szolgáltató sajtóközlemény 
megjelenésének idejét, illetve a lapszámot feltünteti. Előfordulhat azonban (például amikor 
a televízióban, rádióban sugárzott műsor valamely része esik kifogás alá), hogy a műsor 
részleges megismétlése is szükségessé válik. Arra gondosan ügyelni kell, hogy a 
beazonosításhoz, a valótlanság egzakt kifejezéséhez nélkülözhetetlen ismétlés ne okozzon 
újabb sérelmet a jogosultnak. A jogosult helyreigazításként a saját nyilatkozatának 
(válaszlevelének) közzétételét is kérheti. Erre azonban csak akkor tarthat igényt, ha az a 
helyreigazítással szemben támasztott követelményeknek megfelel. 
 
A helyreigazítás közzétételére a médiatartalom-szolgáltató a sérelmes közléssel azonos 
módon és terjedelemben, illetve azonos napszakban köteles. Ez a gyakorlat 
értelmezésében azt jelenti, hogy az írott sajtóban a helyreigazítást ugyanabban a rovatban 
vagy ugyanazon az oldalon azonos tördeléssel és betűtípussal kell lehozni. A rádió és 
televízió esetében is hasonló az elvárás, hiszen az azonos napszak mellett kívánalom az is, 
hogy ugyanabban a műsorfajtában (rovatban) kerüljön sor a helyreigazításra, mint a 
támadott kitétel közlésére. A helyreigazító közlemény közlésének időbeliségére 
vonatkozóan a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény84 
rendelkezik. Az érintettek nincsenek elzárva attól, hogy a helyreigazítás közzétételének 
idejében, módjában megállapodjanak. 
                                              
83 2010. évi CIV. törvény 
84 2010. évi CIV. törvény  



 195 

 
4. A közszereplés 
 
A személyhez főződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével 
kapcsolatos bármiféle visszaélés. Képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához 
– a nyilvános közszereplés kivételével – az érintett személy hozzájárulása szükséges. Az 
eltűnt, valamint a súlyos bűncselekmény miatt büntetőeljárás alatt álló személyről készült 
képmást (hangfelvételt) nyomós közérdekből vagy méltánylást érdemlő magánérdekből a 
hatóság engedélyével szabad felhasználni.85 
 
A Kúria 1/2012. évi BKMPJE számú jogegységi határozata alapján a nyilvános helyen 
vagy közterületen szolgálati kötelezettséget teljesítő vagy munkát végző személy e 
tevékenységének ellátása során nem minősül közszereplőnek, ezért a személyt 
beazonosítható módon, egyediesítetten ábrázoló képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra 
hozatalához szükséges a hozzájárulása. 
 
Tehát az intézkedő rendőr nem tekinthető közszereplőnek, intézkedése pedig nem 
minősül közszereplésnek. A jelenlegi jogszabályi környezetben a rendőr hozzájárulásának 
hiányában arcképe nem hozható nyilvánosságra. Jogellenes, ha intézkedő rendőrök 
felismerhető arcképmását az interneten, illetve más médiumban közzéteszik. 
 
Az intézkedő rendőrökről tehát lehet felvételt készíteni, azonban arcképe csak 
hozzájárulásával hozható nyilvánosságra. Természetesen a médiatartalom-szolgáltató 
munkatársainak a felelőssége, hogy a munkájuk során készített felvételek nyilvánosságra 
hozatala során a vonatkozó jogszabályokat betartsák, így tiszteletben tartsák az 
állampolgárok, köztük a feladatukat ellátó rendőrök személyiségi jogait is. 
 
Az intézkedő rendőrnek nincs általános jogi felhatalmazása arra, hogy a sajtó 
munkatársainak birtokában lévő fényképezőgépeken rögzített adatokat ellenőrizze abból a 
szempontból, hogy azok személyes megítélése szerint sértik-e a személyiségi jogait. 
Amennyiben a sajtó munkatársai által készített felvételek későbbi megjelentetése sérti az 
eljáró rendőr személyiségi jogait, akkor a minden állampolgár számára nyitva álló 
jogorvoslati lehetőségeket veheti igénybe, így különösen a törvényi előfeltételek fennállása 
esetén feljelentést tehet, vagy polgári jogi igényérvényesítéssel élhet. 
Indokolt a közterületi szolgálatot ellátó állomány figyelmét felhívni az intézkedésről 
készített felvételekkel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire, illetve a jogérvényesítés 
helyes módjára. 
 
5. Kríziskommunikáció 
 
A kríziskommunikáció egy olyan kommunikációs szaktevékenység, amely válsághelyzetben 
a szervezet működési zavarainak leküzdését szolgálja, melynek során hírek és információk 
továbbítása történik. A kríziskommunikáció szakértői szerint a szervezet reputációja sokszor 
a legfontosabb értéke. Ha tehát ezt a reputációt támadás éri, megvédése kell, hogy kapja a 
legfőbb prioritást. 
 
 

                                              
851959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 80. § (1)-(3) 
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A krízis bármely olyan szituáció, amely veszélyezteti vagy fenyegeti a szervezet 
reputációját vagy integritását. Ilyen szituáció lehet bármilyen jogi vita, lopás, baleset, tűz, 
árvíz és egyéb ember okozta károk, amelyek a szervezet nevéhez köthetőek. Ugyanakkor 
krízishelyzetet idézhet elő az is, amikor a média vagy a környezete szemében a szervezet 
nem az elvárt, helyes módon reagált a fent említett helyzetekre. 
 
A krízisre jellemző: 

- hirtelen jelenik meg, 
- intenzitása fokozatosan nő, 
- gyors reakciót követel, 
- megbontja a szervezet rutinját és teljesítőképességét, 
- bizonytalanságot, stresszt és aggodalmat okoz szervezeten belül és kívül, 
- fenyegeti a szervezet reputációját, 
- kihívja a szervezet humán, fizikai és anyagi erőforrásait, 
- a média és a környezet figyelmét a szervezetre irányítja, fókuszálja, 
- megnöveli a kormányzat és egyéb szabályozó szervek érdeklődését a szervezet iránt, 
- időlegesen megrendíti a szervezetet. 

 
Egy hatásos kríziskommunikáció kulcsa, hogy a szervezet rendelkezik egy krízistervvel, 
vagyis felkészült a lehetséges krízishelyzetekre. A hatásos és jól célzó kríziskommunikáció 
képes azt a felfogást létrehozni és felépíteni, hogy a szervezet kezében tartja az ügyeket, 
tudja és érti, hogy mi történik, és hogy megoldja a krízist. 
 
A hatásos kríziskommunikáció kellő időben (sem túl hamar, de főleg nem túl későn) 
történik, igazat mond (mindig vállalja a felelősséget), konzisztens és koordinált. Annak 
ellenére, hogy a szervezet a krízis menedzseri és szervezési tényezőit jól lebonyolítja, ha a 
belső és külső érintettek felé nem kommunikál hatásosan, akkor az egész krízishelyzet 
megoldása kudarcba fullad. A sikeres kríziskommunikáció kulcsai: hatásos üzenetek 
kidolgozása, tesztelése és gyakorlatba ültetése, valamint a média proaktív bevonása és 
felhasználása. 
 
Krízishelyzetek a szervezetben 
 
A nagyobb létszámleépítés, vagy éppen kapacitásbővítés, esetleg az első számú vezető 
személyének megváltozása komoly krízishelyzetet jelent az adott szervezet alkalmazottai 
számára. Az ilyen helyzeteket jelentősen enyhítheti a dolgozók bevonása, vagyis a 
megfelelő kommunikáció. A dolgozók, az érdekvédelmi szervezetek bevonása, a szakszerű 
kommunikáció jelentősen csökkentheti a krízishelyzettel járó stresszt, és értékes 
együttműködést eredményezhet. Ha időben tájékoztatják a történtekről az érintetteket, ha a 
belső kommunikáció naprakész, akkor joggal érezheti a munkavállaló is, hogy komolyan 
veszik, felnőtt partnerként kezelik a szervezetben. 
 
A krízishelyzet, a stressz szituáció is könnyebben fogadtatható el, a szervezeti változással is 
egyszerűbben azonosulnak majd a beosztottak, ha korábban jeleztük nekik annak közeli 
lehetőségét. Ha az érintetteket is bevonjuk a krízis miatti változás tervezésébe vagy 
bevezetésébe, akkor mivel sajátjuknak is érezhetik a folyamatot, könnyebben 
elköteleződnek majd az adott program mellett. 
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Minden kommunikációs csatornát érdemes igénybe venni, és a kommunikációban 
érdekelteket pedig fél-egynapos tréning keretében érdemes felkészíteni. A belső 
kommunikációra ugyanolyan hangsúlyt kell fektetni, mint a külsőre. Nem elég egy 
szervezet életében fontos esemény forgatókönyvét elkészíteni, de ehhez szorosan 
kapcsolódó, ennek szerves részét képező kommunikációs stratégiát is kell készíteni. 
Bátran alkalmazható a nyílt, egyenes kommunikáció: megvitatható a vezetés eddigi 
döntésekre szánt átlagideje, a jelenlegi döntés fontossága, hangsúlyos jellege, vagy más 
valós indok. A magabiztos, egyenes beszédű vezető szorongásmentesen tudja közölni 
igényeit, képes megfogalmazni elvárásait és érzéseit is úgy, hogy közben a beosztottak vagy 
a vezetőtársak érdekeit is figyelembe veszi. 
 
Ha ilyen stílusban közlik velünk a krízisről szóló információt, akkor fogadó félként 
érezhetjük, hogy tisztában vagyunk a helyzettel, megbecsülnek, tisztelnek és figyelnek ránk. 
Ha formailag és tartalmilag is őszinte az üzenet, akkor a következő krízisközeli 
kommunikációs helyzetben is könnyebb dolga lesz az azt bejelentő munkatársnak. 
 
6. A kommunikáció eszközei, módszerei 
 
Az interneten történő kommunikáció és publikálás egyre inkább előtérbe kerül. A honlapon 
számtalan adat, hír, információ található, amely forrásul szolgálhat a médiatartalom-
szolgáltatók képviselőinek, az érdeklődő állampolgároknak, de biztosítja a korrekt, 
szervezeten belüli kommunikációt is. A rendőrségi honlap közigazgatási honlapnak 
minősül, így meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak; vagyis a honlapon olyan 
adatvédelmi nyilatkozatot tartalmazó hivatkozást kell elhelyezni, amelyből megismerhető a 
kezelt személyes adatok körére, az adatkezelés céljára, módjára, időtartamára vonatkozó 
tájékoztatás. 
 
A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és 
önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon 
kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a 
magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására 
vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors 
tájékoztatását. 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény értelmében az adatfelelősök kötelesek a közzétételi listákban előírt közérdekű 
adatok elektronikus közzétételére. A honlapon közzétehetők a jogkövető magatartások 
előmozdítását, a jogsértések, balesetek megelőzését és elhárítását, a bűnüldözést, az 
áldozatvédelmet segítő információk, az intézkedés vagy eljárás alá vont személyek jogairól, 
jogorvoslati lehetőségeiről szóló tájékoztatók, valamint egyéb közérdekű információk. 
Nyilvánossá tehetők a körözések adatai, az ismeretlen helyen tartózkodó terheltek és az 
eltűnés miatt körözött személyek adatai egyaránt. A nyilvánossá tett körözés visszavonását 
követően haladéktalanul – legkésőbb huszonnégy órán belül – gondoskodni kell a körözési 
adatoknak a honlapról történő eltávolítására is. 
 
Az álláshirdetések és személyzeti változások adatainak honlapon történő megjelenéséért a 
személyügyi szervek vezetői felelősek. Az érintett szerv által a honlapon megjelenített 
álláshirdetések és személyzeti hírek aktualitását a kijelölt személyügyi munkatárs köteles 
folyamatosan figyelemmel kísérni, és a szükséges adatmódosításokról, adattörlésekről 
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haladéktalanul értesíteni a felelős szervezetet. 
 
Minden esetben figyelemmel kell kísérni a honlapon szereplő információk időszerűségét. 
Amennyiben szükséges, intézkedni kell az érintett adatok eltávolítására, illetve frissítésére. 
Az adatoknak a honlapon történő hozzáférhetővé tétele során be kell tartani az adat- és 
minősített adatvédelmi előírásokat. Ennek során annak figyelembevételével kell eljárni, 
hogy az információk honlapon történő hozzáférhetővé tétele a megjelenített adatok 
nyilvánosságra hozatalát jelenti. Erre tekintettel: 

- minősített adat a honlapon nem szerepelhet, 
- a honlapon személyes adat csak törvény ilyen tartalmú felhatalmazása, vagy az 

érintett – különleges adat esetén írásbeli – hozzájárulása alapján tüntethető fel, 
- kormánytisztviselők és közalkalmazottak esetében kizárólag a közigazgatási szerv, 

illetve a munkáltató megnevezése, a köztisztviselő vagy a közalkalmazott neve, 
valamint besorolása szerepelhet, 

- hivatásos állományú személy esetén kizárólag a fegyveres szerv megnevezése és az 
érintett neve, valamint a beosztására, a rendfokozatára és a kitüntetésére vonatkozó 
adatok hozhatók nyilvánosságra. 

 
A honlapon a szerzői jogi védelem alá tartozó mű, tanulmány csak a szerző erre vonatkozó 
írásbeli hozzájárulásával hozható nyilvánosságra. A szerző írásbeli hozzájárulásának 
megőrzéséről – a mű nyilvánosságra hozatalától számított öt évig – az adatbevitelt végző 
szerv köteles gondoskodni. 
 
Az internet eszköze lehet a bejelentéseket tartalmazó elektronikus levelek folyamatos, 
huszonnégy órás fogadásának. Az intézkedést igénylő bejelentések vétele esetén biztosítani 
kell az azonnali reagálást, illetve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez 
történő továbbítás. 
 
Az információs társadalom vívmányainak minél szélesebb körben történő kihasználása, 
valamint a munkaköri feladatok hatékony ellátásához szükséges információk biztosítása 
érdekében elő kell segíteni az internet munkahelyi felhasználását, belső levelező rendszer 
működtetését. Az intranetes hálózaton általános célú fórum-szolgáltatás működtethető. A 
fórum célja a szervezet munkájával, szervezetével, működésével kapcsolatos információk 
szakmai nyilvánosságának biztosítása, a munkahellyel, munkakörülményekkel összefüggő, 
közérdeklődésre számot tartó információk belső közzétételének lehetővé tétele, az 
információcsere lehetőségének az állomány részére történő biztosítása. 
 
Tiltott tartalomnak minősül mindazon hozzáadott tartalom, amely: 

- vulgáris, alpári nyelvezetű, a jó ízlést sértő, személyeskedő, fenyegető hangnemű, 
vagy más módon akadályozza a kulturált társalgást, 

- politikai agressziót, pártpolitikai agitációt foglal magában, a jelenlegi vagy a korábbi 
közjogi méltóságokat súlyosan sérti vagy gyalázza, 

- bármilyen etnikai, faji, vallási kisebbséget sért vagy becsmérel, 
- nemzeteket, nemzeti jelképeket sért vagy gyaláz, tiltott jelképeket tartalmaz, 
- természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékeket durván ócsárol, 
- a szolgálati rendet, fegyelmet, az elöljárói tekintélyt, illetve az alárendelt emberi 

méltóságát sérti, 
- gyűlöletkeltésre alkalmas, 
- rágalmazó, becsületsértő, kegyeletsértő, rémhírterjesztő, közveszéllyel fenyegető, 
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- mások személyiségi jogait (jó hírnév, becsület, emberi méltóság stb.) sérti, 
- mások személyes adatait az érintett hozzájárulása, illetve a törvényi felhatalmazás 

megjelölése nélkül közli, 
- szerzői jogot sért, 
-  a Rendőrség tekintélyét, illetve a Rendőrségbe vetett közbizalmat sérti, 
- bármely más, jogszabálysértő információt hordoz, illetve jogsértésre szólít fel, vagy 

arra való jelentkezést tartalmaz. 
 
Az intranetet üzemeltető köteles: 

- a tiltott tartalommal bíró hozzászólást eltávolítani, a felhasználót figyelmeztetni, 
továbbá 

- ismételten tiltott tartalommal bíró hozzászólás esetén a felhasználót a fórum 
használatától eltiltani, 

- végső esetben a tiltott tartalmat elhelyező felhasználói jogosultságát megszüntetni. 
 
A XXI. század második évtizedére megfigyelhető a közösségi média térhódítása. Egy 
szervezet kommunikációs céljai elérésének elősegítése, a lakosság és a média képviselőivel 
közvetlen kapcsolatteremtés biztosítása, valamint a természetes személyek nagyobb 
csoportját érintő eseményekkel összefüggő proaktív tájékoztatás feltételeinek megteremtése 
érdekében javasolt a szervezet közösségi oldalának létrehozása. A Rendőrség ez ügyben 
talán némi lépéshátrányban van, azonban döntés született az Országos Rendőr-
főkapitányság közösségi oldalának létrehozására 2013. év folyamán.  
 
7. A tájékoztatás kötelezettsége, rendje, lehetősége, korlátai 
 
Az állami és önkormányzati szervek, intézmények, tisztségviselők, a hivatalos és 
közfeladatot ellátó személyek, valamint az állami vagy önkormányzati többségi tulajdonban 
lévő gazdasági társaságok vezetői – a szükséges felvilágosításoknak és adatoknak a 
médiatartalom-szolgáltatók számára, megfelelő határidőben történő rendelkezésére 
bocsátásával – a közérdekű adatok nyilvánosságáról, illetve az információszabadságról 
szóló jogszabályok keretei között kötelesek elősegíteni a médiatartalom-szolgáltató 
tájékoztatási feladatának elvégzését, a hiteles, pontos és gyors tájékoztatást. E 
kötelezettséget teljesíthetik saját kezdeményezésekkel, az adatok, felvilágosítások 
rendelkezésre bocsátásával. 

 
A sajtószabadság már korábban említett törvényes korlátain túl nem sérthetik Magyarország 
Alaptörvényét, a közerkölcsöt, mások személyhez főződő jogait. 

 
A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy felhívást 
bűncselekmény elkövetésére. A személyiségi jogok védelme a jogi személyekre is kiterjed. 
A közerkölcs is megsérthető az általános erkölcsi felfogással ellentétes tartalmú sajtótermék 
keretében. A tilalmak nemcsak a médiatartalom-szolgáltatókra, hanem a felvilágosítást 
adóra is irányadóak. 
 
A nyilatkozóval szembeni követelmények és a nyilatkozó védelme 
 
A szerv belső szabályzata (általában a szervezeti és működési szabályzat) tartalmazza, hogy 
ki adhat információkat. A tájékoztatás szakmai irányításának, felügyeletének, 
koordinálásának szigorú rendben kell történnie.  
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A nyilatkozó kötelessége, hogy 

- a valóságnak megfelelő felvilágosítást adjon, 
- tárgyszerű legyen, 
- hatáskörén ne lépjen túl, 
- ne minősítse a kérdezőt. 
 

A felvilágosítást adó személyt védelem illeti meg: 
- kérheti nevének titokban tartását, 
- kérheti az általa tett nyilatkozat közlés előtti bemutatását, 
- megtagadhatja hozzájárulását, ha nyilatkozatát megváltoztatták, 
- ha hátrányt szenved, elégtételre és kártérítésre jogosult, 

 
A rendőr nyilvános szereplésének szabályai szerint86 a rendőr a nyomtatott sajtó, a rádió és a 
televízió megkeresése alapján a feladatkörébe tartozó szolgálati ügyekről, egyes 
bűncselekményekről csak engedéllyel és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások 
betartásával nyilatkozhat, amelyet az országos rendőrfőkapitány és a rendőrfőkapitányok, 
azok helyettesei, a velük azonos hatáskörű, illetve az általuk felhatalmazott vezetők 
adhatnak meg. 
 
Kivételes esetben – bűncselekmény, közlekedési baleset vagy más rendkívüli esemény 
helyszínén – a rendőr tényközlő nyilatkozatot tehet, amelyben a minősített adat védelmére 
vonatkozó követelményeket és személyhez fűződő jogokat nem sérthet, felelősség 
kérdésében nem foglalhat állást. Nyilatkozatáról utólag az engedélyezésre jogosultnak 
jelentést tesz. 
 
A Rendőrség személyügyi kérdéseiről, országos jelentőségű, rendkívüli vagy váratlan 
eseményekről – a tények közlésén kívül – csak az országos rendőrfőkapitány vagy 
helyettesei hozzájárulásával lehet nyilatkozni. 
 
A sajtó, a rádió, a televízió megkeresésére az országos rendőrfőkapitány és helyettesei, 
valamint – a hatáskörükbe tartozó ügyben – az irányításuk alá tartozó szervek vezetői, 
továbbá ezen szervek vezetőinek helyettesei vagy megbízásuk alapján a sajtóreferens 
(sajtószóvivő) jogosultak nyilatkozni. Nyilatkozattételre a felsorolt vezetők által kijelölt 
személyek is jogosultak. A kijelölés nem utasítható vissza, ha a nyilatkozattétel a kijelölt 
személynek hivatalból kötelessége. 
 
Ha az intézkedésben egyidejűleg több rendőri szerv vesz részt, úgy nyilatkozni csak az 
egymással történt egyeztetést követően lehet. Ez az egyeztetési kötelezettség a 
Terrorelhárítási Központtal és a Nemzeti Védelmi Szolgálattal közösen végrehajtott 
intézkedésekre is vonatkozik.  
 
A rendőr a Rendőrség képviselőjeként, szakértőjeként a sajtóban, a rádió és televízió 
műsoraiban, filmekben csak az országos rendőrfőkapitány, valamint helyettesei előzetes 
hozzájárulásával szerepelhet. A rendőri mivoltra történő utalás nélkül tartott tudományos, 
kulturális előadások megtartásához, ilyen irányú egyéb közszerepléshez (beleértve a 
rádióban és televízióban történő szereplést is) engedély nem kell. A rendőrségi adatok 
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felhasználásával készített szakirodalmi, valamint valóságos rendőrségi ügyeket feldolgozó 
irodalmi alkotást a rendőr előzetes engedéllyel jelentethet meg. Az ilyen műveken a szerző 
nevén kívül rendfokozatát fel lehet tüntetni.  
A rendőr rendszeresen vagy időszakosan megjelenő lapok, sajtótermékek szerkesztője vagy 
munkatársa csak engedéllyel lehet. 
 
Nyilvános szerepléshez – ha az rendőrként történik – engedélyt kell kérni. Az engedély 
megadására megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságnál vagy az alárendeltségébe tartozó 
rendőrkapitányságnál, határrendészeti kirendeltségnél szolgálatot teljesítő rendőr esetében a 
megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri 
szervnél szolgálatot teljesítő rendőr esetében a rendőri szerv vezetője, az ORFK 
állományában szolgálatot teljesítő rendőr esetében az országos rendőrfőkapitány jogosult. 
 
8. A sajtószereplés viselkedési kódexe, az egységes arculat 
 
A kommunikátorok felelőssége hihetetlenül fontos egy szervezet arculatának kialakításában. 
Megjelenésük, nyilatkozataik, stílusuk meghatározó a szervezet megítélésében. 
Népszerűségük előnyöket kovácsolhat, ellenkező esetben azonban a szervezettel szembeni 
ellenérzést válthat ki. Az őszinteség, hitelesség, elérhetőség alapvető elvárás. A 
felkészületlenül, pontatlanul nyilatkozó a testület tekintélyét, szakmai hitelét csorbítja. A 
nyilatkozónak ismernie kell a téma tágabb összefüggéseit is, hogy az érdeklődő kérdésekre 
is korrekt választ tudjon adni. A kommunikációnak egységet kell mutatnia, az egymásnak 
ellentmondó nyilatkozatok zavart keltenek, hiteltelenné teszik a szervezetet. A 
nyilatkozatoknak technikailag kifogástalannak kell lenniük. A szabatos fogalmazás, helyes 
kiejtés, jó artikuláció, a tiszta beszéd alapvető elvárás. A megnyerő stílus szimpátiát kelt. A 
megjelenés – elsősorban a képi nyilatkozatoknál – erőteljesen befolyásolja a nyilatkozat 
tartalmának elfogadását. A negatív, rossz hírek megértését, befogadását elősegítik a vizuális 
benyomások. A rendvédelmi szervek speciális megjelenését biztosítják az egységes 
háttérrel, logóval, díszlettel készített nyilatkozatok, amelyek figyelemfelkeltőek, a polgárok 
felé a határozottságot, biztonságot közvetítik. A nyilvánosság népszerűsít, de számon is kér. 
Az eredmények legtöbbször egy csapatmunka eredményei. A kommunikátornak mindig 
szem előtt kell tartania azt, hogy a nyilatkozat mások munkájáról, a szervezetről szól. A 
sikert nem szabad kisajátítani, a kudarcot másra áthárítani. Sok-sok rendőr végzi 
tisztességesen és eredményesen a munkáját, csak őket nem kérdezik.87 
 
9. A Rendőrség civil szervezetekkel való kapcsolatainak jelentősége, hatása a rendőri 
tevékenységre 
 
A rendszerváltás a civil társadalom újjászületését és megerősödését hozta magával. A 
kialakult nagyszámú civil közösségek egyre inkább megteremtették a társadalmi 
önszerveződés kereteit. Megkezdődött a közszolgáltatások többszektorúvá válása, ahol a 
civil szervezetek alternatívát nyújtva vagy többletlehetőséget kínálva szerepelnek 
mindenekelőtt az oktatás, a kultúra, az egészségügy és a szociális ellátás területén. 
Kifejlődött a magyar civil szektor, amely rendkívül tagolt és sokrétű. 
 
A civilek – jó esetben – helyismeretükből, elkötelezettségükből és autonómiájukból is 
fakadóan olyan célcsoportokat is meg tudnak szólítani, olyan segítséget (szolgáltatásokat) is 
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tudnak szervezni, amelyek „hatósági” eszközökkel elérhetetlenek. Munkájuk során 
aktivizálni képesek olyan forrásokat, amelyek megsokszorozhatják az eredményeket. Rá 
tudnak mutatni olyan összefüggésekre, új lehetőségekre, amelyek szintén növelhetik a közös 
célok elérésének hatékonyságát. Új szükségleteket azonosítanak azáltal, hogy felhasználókat 
vagy igénylőket képesek bevonni a szolgáltatás megtervezésébe és megvalósításába. Fontos 
közügyeket képviselnek, mivel szolgáltatói tapasztalataik és ügyfélkörük jelzése alapján 
független álláspontot tudnak formálni társadalmi és politikai vitákban. A kormányzati civil 
stratégia alapelvének kulcsmondata: „Autonóm civil társadalmat partnernek tekintő állam”. 
 
A Rendőrség és a társadalmi szervezetek együttműködésének jogi alapját a Rendőrségről 
szóló törvény88 képezi. Ezen szabályzó szerint a Rendőrség „együttműködik az állami és a 
helyi önkormányzati szervekkel, a társadalmi és a gazdálkodó szervezetekkel, az 
állampolgárokkal és azok közösségeivel”. A Rendőrség széles körű, érdemi 
kapcsolatrendszert épített ki a civil szférával, céljaik és közös célcsoportjaik egyre 
letisztultabbak, párbeszédük folyamatos, együttműködésükre a partnerség a jellemző. A 
rendvédelmi szerveknek a civil szférával történő kapcsolattartása tartalmát tekintve 
jellemzően az alábbiakra terjed ki: 

- jogszabály-tervezetek és szakmai anyagok véleményeztetése, szakmai tanácsok, 
fórumok működtetése, 

- szakmai kapcsolattartás alkalmazása (pl. rendezvényeken, fórumokon történő 
részvétel, közös kiadványok megjelentetése, tájékoztató füzetek készítése a civil 
szféra tagjai számára, információk eljuttatása a más non-profit portálokhoz, 
kiadványokba). 

 
A kapcsolatrendszer formái az alábbiak lehetnek: 

- írásos megállapodás nélküli együttműködési, érdekegyeztetésen alapuló kapcsolat – 
érdekszövetségekkel, szakmai testületekkel folytatott folyamatos munkakapcsolat, 

- egyéb civil kapcsolatok köre – a legszélesebb körű, az információcserétől a 
társadalmi kontrollig, általában eseti együttműködés. 

 
Helyi szinten legelterjedtebb a településeken található polgárőr szervezetekkel kötött 
együttműködési megállapodás, ami leginkább a közös szolgálatellátásban teljesedik ki. A 
közös akciók, nyomozó portyák és a közterületi járőrszolgálatok kiválóan működnek. A 
polgárőrök hatékonyan vesznek részt sport- és kulturális rendezvények biztosításában, 
szükség szerint balesetek helyszínén a forgalomirányításban is. A polgárőrség munkája a 
bűnmegelőzésen túl a felderítésben sem elhanyagolható, mivel hely- és személyismeretük 
van az adott területen, valamint a lakókörnyezetükben rengeteg információhoz jutnak hozzá. 
 
A különféle mentő- és katasztrófavédelmi egyesületekkel az együttműködés a képzés, 
továbbképzés területén, illetve az eseti tevékenységekben valósul meg. 
 
Az időskorúak, a nyugdíjasok jelentős célcsoportot jelentenek mind a bűnmegelőzés, mind a 
baleset-megelőzés, mind az áldozattá válás elkerülése tekintetében. Az érdekvédelmi civil 
szervezetek segítséget nyújtanak abban, hogy a Rendőrség munkatársai által tartandó 
előadásokon, konzultációkon elhangzó, illetve a hozzájuk eljuttatott információk és 
felhívások minél szélesebb körben eljussanak az időskorú személyekhez. 
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Jellemző a sport- és kulturális szervezetekkel, valamint a vadásztársaságokkal és 
horgászegyesületekkel való együttműködés. A Rendőrség és a vadászszövetségek közötti 
együttműködés, a közös munka főként a vadászattal kapcsolatos jogsértések megelőzésére, 
az esetleges tiltott vadászatot végző személyek felkutatására, elfogására irányul. A 
vadásztársaságok és a rendőrkapitányságok vadászattal és vadvédelemmel kapcsolatos 
tevékenységét a vadászkamara koordinálja.  
 
A horgászszervezetek törvényből adódó halőrzési tevékenységüket csak a rendőri szervek 
hathatós segítségével tudják megoldani. A rendőrkapitányságok és az illetékességi 
területeken működő horgászegyesületek együttműködése főként a horgászegyesületek 
területén elkövetett bűncselekmények megelőzésére, felderítésére terjed ki. A rendőrök 
önállóan, illetve az érintett horgászegyesület halőreivel közösen célirányos akciókat 
hajtanak végre. 
 
A tudományos és kutatómunka területén a rendőri szervek főként felsőoktatási 
intézményekkel, alapítványi iskolákkal tartják a kapcsolatot. A közös munka közös képzési 
programok indításában valósul meg. Nem nélkülözhető a civil szervezetek szerepvállalása a 
lakosság tájékoztatásában, a felvilágosító munkában és az ifjúság biztonságos életre 
nevelésében, különös tekintettel a szezonális veszélyforrások elkerülésére. 
 
Előtérbe kell helyezni a társadalmi bűnmegelőzés módszerének elterjesztését a veszély- és 
védekező tudatformálás érdekében (a civil szervezeteken keresztül, bűnmegelőzési és 
közbiztonsági szolgáltató és információs központ működtetésével stb.). A közös 
információcsere, a közös felvilágosító munka részint szakmailag erősíti mindkét fél 
munkáját, részint tehermentesíthetik is egymást. 
 
Az áldozattá válás megelőzéséhez, valamint az értékarányos vagyonvédelmi szemlélet 
kialakításához meg kell ismertetni a lakossággal a helyes sértetti magatartásformákat, a 
konkrét példákon keresztül bemutató szituációs rövid filmeket (TV-s spotokat), 
kiadványokat. Abból kiindulva, hogy a bűnmegelőzés eredményessége, ezáltal a 
közbiztonság minősége alapvetően a lakosságon múlik, folyamatosan tájékoztatni kell a 
lakosságot – hely és bűncselekménytípus-specifikusan – az ország bűnügyi és közbiztonsági 
helyzetéről. 
 
10. Belső kommunikáció 
 
A belső kommunikáció (belső PR) a szervezet munkatársai között meglévő kapcsolatok és 
kommunikációs csatornák tudatos szervezése. Feladata, hogy a szervezet szempontjából 
kívánatos kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet és alkalmazottai 
között, minimalizálja az informális kommunikáció negatív hatásait, és feltárja a 
félreértésből, információhiányból vagy érdekkülönbségből eredő problémákat. 
 
Egy szervezet kommunikációs tevékenységének fontos eleme a szervezeten belüli 
kommunikáció. Az a szervezet képes kifelé igazán hatékonyan kommunikálni, amelynek 
belső információs rendszere aktív, a munkatársak tisztában vannak a szervezeti célokkal, a 
szervezet működésének híreivel és információival, így azonosulni tudnak a testülettel. Ez az 
adott munkahelyhez, szervezethez tartozás, kötődés érzése.  
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Minden szervezetnek, így a Rendőrségnek is feladata a belső tájékoztatás megszervezése. A 
hatékonyabb rendőri munkavégzés feltétele a jól működő belső kommunikáció, amely 
egyben alapja a hatékony külső kommunikációnak is. A rosszul informált, saját 
munkahelyét nem ismerő munkatárs alárendelt szerepet játszik, mert feladatát 
mechanikusan, lélektelenül végzi, és így nem járul hozzá a szervezet iránti szimpátia 
megteremtéséhez. Itt is helytálló az a megállapítás, hogy egy szervezethez legközelebb álló 
közvéleményt a saját dolgozók alkotják. Tapasztalatai tény; a szervezet céljait tökéletesen 
ismerő és azzal azonosulni tudó munkatárs lesz a legjobb képviselője a testületnek. 
 
A belső kommunikáció arra hivatott, hogy minden érdekelthez eljuttassa a szükséges és 
kellő információt, annak érdekében, hogy a munkatársak a szervezeti stratégiához 
illeszkedve tudják munkájukat végezni. A vezetőség stratégiájának megvalósítására tett 
törekvései meghiúsulnak, ha az nem jut el az intézmény minden szintjére, hiszen ha a 
dolgozók nincsenek tisztában a célokkal, a stratégiával, a változások szükségességének 
okaival, úgy nyilván nem várható el a teljes azonosulás a küldetéssel. Információ hiányában 
a munkavállalók érdektelenné válnak a munkájukkal kapcsolatban, nem tudják, mit miért 
kell tenniük, és miért pont úgy, főleg, ha az eddig jól bevált gyakorlatot felváltotta valami 
teljesen új módszer. 
 
A jó belső kommunikáció szükségszerűen kétirányú. A vezetőség érdekelt abban, hogy az 
általa meghatározott célok, feladatok érthetően, világosan eljussanak a végrehajtókhoz, akik 
szükség esetén kérhetik a feladat pontosítását. A megvalósításhoz szükséges és alkalmas 
információk továbbításán túl a vezetés igényli a visszacsatolást a feladatok teljesítéséről, a 
végrehajtás körülményeiről, nehézségeiről.  
 
A belső kommunikációnak célja továbbá, hogy az alulról felfelé haladó információk a lehető 
legkisebb torzítással jussanak el a vezetőkhöz, így bizonyos munkafolyamatok vagy 
munkatársak megítélése objektív szűrőkön keresztül történjen.   
 
A belső PR általános alapelvei természetesen érvényesülnek a Rendőrség belső 
kommunikációjában is, azonban a testületnél – egy vállalathoz képest – fokozottabban 
érvényesül a szigorú hierarchiából fakadó parancsuralmi viszonyrendszer. Ez a specialitás 
egyértelműségével, információáramlási protokolljaival sok esetben segíti a belső 
kommunikációt. A legjobb példa erre a jelentőrendszer, amely az alsóbb szintekről 
továbbítja az információt a magasabb beosztásokat betöltők részére. Ugyanakkor nagy 
fogyatékossága ennek a mechanizmusnak, hogy fordítva koránt sem működik ennyire 
hatékonyan. 
 
A rendőrségi szervezetben időnként tapasztalható, hogy a magasabb szintekről érkező 
információk, utasítások nem minden esetben egyértelműek, esetleg többféleképpen 
értelmezhetőek. Ez a jelenség az esetek többségében a kommunikációs áttétek során 
keletkezett torzulásoknak köszönhető. A legnagyobb probléma, hogy a rendőrségi szervezeti 
kultúrában nem illik visszakérdezni, ezáltal a beosztottak nem azonos módon és tartalommal 
értelmezik az információkat, feladatokat. A nem megfelelő értelmezés ezután láncszerűen 
továbbgyűrűzik az alacsonyabb szintek irányába, esetleg még tovább torzul. Ezért is 
kiemelten fontos a belső kommunikációs eszközök hatékony alkalmazása. 
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A belső kommunikáció legfontosabb eszközei: 
- vezetői értekezletek (ezekről készült emlékeztetők, jegyzőkönyvek), 
- belső szabályzatok (szmsz, ügyrendek, utasítások, normatív intézkedések), 
- részegységek megbeszélései, 
- minőségügyi oktatások (minőségügyi dokumentumok), 
- belső továbbképzések, 
- csapatépítő tréningek, 
- belső rendezvények, ünnepségek, 
- tapasztalatcsere programok, workshopok, 
- faliújságok, hirdetőtáblák, szervezeti naptár, 
- intranet, kör e-mailek, 
- csoportmunkák. 

 
11. Új alapokon a rendőrségi kommunikáció 

 

2013. március 15-étől új országos rendőrfőkapitányi utasítás szabályozza a Rendőrség 
kommunikációs szerveinek tájékoztatási kötelezettségét. A médiatartalom-szolgáltatók 
részére adható tájékoztatás rendjéről szóló 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás rendelkezik 
az ORFK Kommunikációs Szolgálat és a megyei rendőr-főkapitányságok kommunikációs 
feladatokat ellátó munkatársainak (szóvivők és sajtóreferensek) feladatairól, a velük 
szemben támasztott követelményekről és a munkavégzésükhöz biztosítandó 
feltételrendszerről. Az új norma átfogó szabályozást jelent a kommunikációs szakterület 
vonatkozásában, ugyanakkor feladatokat szab meg egyes rendőr szakmai szervezeti 
egységek számára is.  

Szabályozza média képviselőivel való kapcsolattartás módját, a médiamonitoring 
tevékenységet, a 24 órás sajtóügyelet működését, a szakirányítás megvalósítását.  

A kommunikációs szervekkel, valamint az általuk ellátott kommunikációs tevékenységgel 
szemben alapvető követelmény a gyors reagáló képesség, a hitelesség, az egységesség, a 
következetesség, a közérthetőség és a pártatlanság.  

A rendőrségi kommunikáció kiemelt célja, hogy a rendőrség munkájáról szóló hírek, az 
egyes felderített bűnügyek a saját súlyuknak megfelelően, ezzel együtt a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét kedvezően befolyásolva szerepeljenek a tudósításokban. Törekvés a 
rendőrségi hírek, bűnügyi tudósítások arányának, túlsúlyának csökkentése a híradásokban 

 
 

XI. FEJEZET 
 

ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG 
 

Magyarország Alaptörvényének 46. cikke rögzíti, hogy a Rendőrség alapvető feladata a 
bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár 
rendjének védelme. Az Rtv. a Rendőrség alapfeladatait az Alaptörvénnyel összhangban 
törvényi szinten szabályozza.  
 
Erre azért van szükség, mert a Rendőrség hatósági jellegű – tehát kifelé irányuló – 
tevékenysége során érinti a polgárok jogait és kötelezettségeit, az alkotmányos alapvető 
jogokat korlátozhatja. A Rendőrség által létrehozandó társadalmi produktumok (közrend, 
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közbiztonság) pedig akkor jönnek létre, ha a törvényi szabályozás megfelelően ragadja meg 
a Rendőrség feladatait, azokat szakszerűen szabályozza és a célokhoz adekvát módon hozza 
létre a Rendőrség szervezetét, valamint gondoskodik arról, hogy a Rendőrség 
jogszabályoknak megfelelő módon tevékenykedjen. Minél közelebb kerül a Rendőrség a 
jogszabályokban megfogalmazott célok maradéktalan megvalósításához, annál inkább javul 
a közrend, a közbiztonság és a jogbiztonság.  
 
A szakmai belső ellenőrzés jelentősége abban nyilvánul meg, hogy kiemelkedő szerepe van 
a Rendőrség jogszabályi megfelelőségének a megteremtésében, információt nyújt a 
Rendőrség vezetése számára a szakmai folyamatok érvényesüléséről. Ezzel pedig hozzájárul 
a Rendőrség, mint alkotmányos intézmény feladatainak az ellátásához, azaz végső soron a 
közbiztonság és a közrend megteremtéséhez.    
 
1. A belső ellenőrzés szervezéstudományi megközelítése 
 
Az ellenőrzés fogalmát általánosságban vizsgálva kijelenthetjük, hogy az ellenőrzés a 
vezetést támogató alaptevékenység, mely a mindennapi életben a szervezet 
versenyképességének egyik leghatékonyabb eszköze. Célja, hogy nyomon kövesse a 
szabályozott munkafolyamatokat és tevékenységeket, melyek a gyakorlati végrehajtás során 
nem minden esetben valósulnak meg tökéletesen, így pl. a normáknak, vezetői elvárásoknak 
megfelelően.  
 
A szervezéstudomány (Talcott Parsons, Henri Fayol) alapvetően a vezetés részének tekinti 
az ellenőrzést, hiszen az ellenőrzés nem saját magának, hanem a vezetésnek szállítja az 
információt annak érdekében, hogy a felelős vezetés korrigálni tudja az alaptevékenység 
keretében lezajló folyamatokat.  
 
Az ellenőrzés tehát minden szervezet alapvető érdeke, hiszen ezáltal lehetséges a hibák és 
rossz gyakorlatok kiszűrése és megelőzése, mely által a tevékenységek tervezhetőbbé 
válnak, a munkafolyamatok nyomon követésével azok szabályozása is megoldható. Az 
ellenőrzés mindazon hibák, pontatlan gyakorlatok felderítésére szolgál, melyek a rendőrségi 
tevékenység – mint közigazgatási szolgáltatás – színvonalát (minőségét) negatívan 
befolyásolják. Az ellenőrzés tehát minden szervezet alapvető érdeke, hiszen ezáltal 
lehetséges a hibák és rossz gyakorlatok kiszűrése és megelőzése, mely által a tevékenységek 
tervezhetőbbé válnak, a munkafolyamatok nyomon követésével azok szabályozása is 
megoldható.  
 
2. A belső ellenőrzés meghatározása: jogszabályi megközelítés 
 
Az integrált belső ellenőrzési rendszer két alrendszerből áll: a költségvetési ellenőrzésből és 
a szakmai ellenőrzésből. 

A költségvetési belső ellenőrzés kifejezetten gazdálkodási területen érvényesül. Jogalapját 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény biztosítja, amely szabályozza az 
államháztartási kontrollok célját és rendszerét.   

A szakmai belső ellenőrzés nem rendelkezik jogszabályi definícióval. Ahhoz, hogy a 
rendőrszakmai belső ellenőrzés jogszabályi alapjait megtaláljuk, jogszabályi levezetésre van 
szükség.  
Abból kiindulva, hogy a vezetés része az ellenőrzés, először meg kell határozni azt a 
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vezetési pontot, amelyhez a belső ellenőrzés kapcsolható. Az Rtv. 6. § (1) bekezdése 
értelmében a Rendőrséget az országos rendőrfőkapitány vezeti. A vezetés és irányítás része 
az ellenőrzés, amely a szervezet működéséért felelős vezető részére lehetővé teszi a 
feladatok végrehajtásával, a szabályszerű működéssel kapcsolatos információk beszerzését. 
Ehhez a szervezeti és működési szabályzat keretei között létrehozhatja a megfelelő 
szervezeti elemeket.   
 
A függetlenített belső ellenőrzés az Rtv. rendelkezésein alapul, és az Országos Rendőr-
főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 22.) ORFK 
utasítás89 teremti meg a működési kereteit, írja elő feladatrendszerét. A területi rendőri 
szervek pedig a saját szervezeti és működési szabályzataikban hozták létre szakmai belső 
ellenőrzési szervezeteiket.  
A Rendőrség egészére hatályos eljárási szabályokat egy másik közjogi szervezetszabályozó 
eszközben, az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III.9.) ORFK utasításban (a 
továbbiakban: Ellenőrzési Szabályzat) találjuk meg.  
 
E szerint belső ellenőrzés: a Rendőrség szervezetén belül, az arra kötelezettek részéről 
törvényességi, szakszerűségi, célszerűségi és eredményességi szempontok szerint 
végrehajtott szakmai ellenőrzés. 
 
3. Az ellenőrzési tartalmú normák – eljárási és ágazati szabályok 
 
Az Ellenőrzési Szabályzat kizárólag eljárási jellegű normákat tartalmaz, a függetlenített 
belső ellenőrzés, a szakmai irányítás keretében végzett ellenőrzés, a vezetői ellenőrzés és a 
munkafolyamatba épített belső ellenőrzés eljárási kereteit teremti meg, mely ellenőrzések 
főszabály szerint a költségvetési gazdálkodáson kívül minden rendőri-szakmai 
tevékenységre irányulhatnak, és az ellenőrzés eljárási, formai kereteit teremti meg.  Nem 
pedig az ellenőrzési tartalmú normákat összegzi, – ez gyakori félreértés az Ellenőrzési 
Szabályzattal összefüggésben – hanem a függetlenített belső ellenőrzés szabályait. 
 
Az Ellenőrzési Szabályzat nem tartalmazza azokat a szakmai jellegű szabályokat, amelyek 
az egyes szakterületek ellenőrzési tevékenységét határozzák meg. Az ágazati jellegű normák 
olyan szerteágazóak, a Rendőrség annyira tagolt, hogy az ellenőrzési jogosultságokkal 
felruházott személy ellenőrzési kötelezettségeit egy normában nem lehet meghatározni. 

4. A szakmai belső ellenőrzés célja 

Az ellenőrzés célja, hogy előmozdítsa a Rendőrség Alaptörvényben, sarkalatos 
törvényekben, törvényekben és más jogszabályokban, valamint közjogi szervezetszabályozó 
eszközökben és más belső normákban meghatározott, továbbá az európai uniós tagságból 
eredő feladatainak törvényes, szakszerű, eredményes és hatékony végrehajtását. Az 
ellenőrzés a Rendőrség működésében tapasztalható erősségek és gyengeségek, valamint 
kockázati tényezők és lehetőségek feltárásával segíti az irányítói-vezetői tevékenységet, 
támogatja a legjobb gyakorlat kialakítását, a szervezeti kultúra fejlődését, és mindezek révén 
hozzájárul a személyi állomány szolgálati tevékenységének sikerességéhez és társadalmi 
elfogadottságának javításához, a szervezet hatékony működéséhez. 
 
 

                                              
89 Az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás 
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5. A szakmai belső ellenőrzés alapelvei  
 
A rendőrszakmai ellenőrzési tevékenység akkor lehet kellően hatékony, ha az ellenőrzési 
szervezet saját ellenőrzési tervét befolyásmentesen, következetesen és a következményekre 
való tekintet nélkül végre tudja hajtani. Ehhez szervezeti és személyi garanciák 
szükségesek, amelyeket az Ellenőrzési Szabályzat tartalmaz. 
 

a) Törvényesség, szakszerűség: bármely típusú, szintű vagy módszerű ellenőrzés 
kizárólag a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök vagy más 
szakmai szabályok figyelembevételével, azok magas színvonalú ismeretének 
birtokában végezhető. 

 
b) Célszerűség, tervszerűség: az ellenőrzés nem lehet öncélú, a szakmai érdekekkel 

össze nem függő vagy elvtelen célból végrehajtott ellenőrzés. Az ellenőrzéseknek 
összhangban kell lenniük a különböző időszaki munka- és ellenőrzési tervekkel, az 
ellenőrzési stratégiával, a vezetők által meghatározott szakmai prioritásokkal, a 
korábbi ellenőrzések tapasztalataival. 

 
c) Objektivitás-komplexitás-függetlenség: az ellenőrzésnek a valós tények 

megállapítására és az ezekből levonható objektív összefüggések, illetve 
következtetések megállapítására kell irányulnia. Az ellenőrzést végző ellenőr nem 
utasítható abban a vonatkozásban, hogy az ellenőrzés során milyen tényeket, 
hiányosságokat állapít meg és kizárólag ellenőrzési feladatokat végezhet, egyéb 
végrehajtási tevékenységbe – a minősített időszaki feladatokat kivéve – nem vonható 
be. 

 
d) Hitelesség-nyilvánosság-jóhiszeműség: az ellenőrzés tényét, módját, 

megállapításait és más lényeges elemeit minden esetben megfelelő alaki és tartalmi 
követelmények szerint kell a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően 
dokumentálni. Korrekt tájékoztatást kell adni – a szükséges mértékben – az 
ellenőrzött személynek, az ellenőrzött szerv vezetőjének, és – ha az ellenőrzés tárgya 
azt indokolttá teszi – a szélesebb nyilvánosságnak is. 

 
e) Együttműködés: valamennyi ellenőrzés során – figyelemmel annak a Szabályzatban 

meghatározott alapvető céljára – az ellenőrzési tevékenység eredményessége 
érdekében az érintett személyek és szervek kölcsönösen együttműködnek egymással. 

  
6. Az ORFK ellenőrzési szervezete 
 
Az országos rendőrfőkapitány döntése alapján 2007. július 1-jei hatállyal megalakult az 
ORFK ellenőrzési szervezete, Ellenőrzési Főosztály néven, amely jelenleg ORFK 
Ellenőrzési Szolgálat szervezeti megjelöléssel működik. Az ellenőrzési szervezet 
létrejöttével egyidejűleg – jogszabályi és egyéb normák változásai alapján – indokolttá vált 
az akkor hatályos ellenőrzési szabályzat módosítása, megújítása is. A Magyar Köztársaság 
Rendőrsége Ellenőrzési Szabályzatáról szóló 58/2007. (OT 33.) ORFK utasítás 2008. január 
1-jén lépett hatályba.  
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A hatálybalépés óta rengeteg gyakorlati tapasztalat halmozódott fel az ellenőrzési 
szolgálatoknál, így 2012-ben az Ellenőrzési Szabályzat megújítására került sor. A 6/2012. 
(III.9.) ORFK utasítás 2012. április 1-jétől hatályos. 
 
Az ORFK Ellenőrzési Szolgálata több szakaszban bekövetkezett változások következtében 
alakította ki jelenlegi arculatát. E szerint négy osztályra tagolódik:  

a) Szakmai Ellenőrzési Osztály,  
b) Vezetői Ellenőrzések Osztálya,  
c) Mobil Ellenőrzési Osztály,  
d) Központi Panasziroda.  

 
7. Az ellenőrzés fajtái, módszerei 
 
7.1. A Rendőrség szervezetén belül történő végrehajtás szerint lehet: 
 

a) Függetlenített ellenőrzés: A függetlenített ellenőrzési szervezet az adott szerv és az 
annak alárendelt szervek vonatkozásában végez rendőri-szakmai ellenőrzéseket. Az 
Ellenőrzési Szabályzat meghatározza azt a vezetői szintet, amire az ellenőrzést végző 
ellenőrzési szervezetek által végzett rendőri-szakmai ellenőrzések nem terjedhetnek 
ki.  

 
Az ellenőrzést végző ellenőr nem utasítható abban a vonatkozásban, hogy az 
ellenőrzés során milyen tényeket, hiányosságokat állapít meg. Az ellenőrzést végző 
az ellenőrzéssel feltárt helyzetre vonatkozó javaslat kidolgozásában közreműködik, a 
javaslat megtétele a függetlenített ellenőrzési szervezet vezetőjének a feladata. 

 
b) Szakmai irányítás keretében végzett ellenőrzés: A szakmai irányítás keretében 

végzett ellenőrzés során az azt végző szerv – jogszabályokban, szervezeti és 
működési szabályzatban vagy ügyrendben, illetve más belső normában 
meghatározott hatáskörében – a munka színvonalának továbbfejlesztését, az egységes 
gyakorlat és módszerek kialakítását, illetve egyedi eset kivizsgálását célzó 
ellenőrzést végez.  

 
c) Vezetői ellenőrzés: A vezető a vezetése, irányítása alatt álló szervre, szervezeti 

egységre vagy szervezeti elemre, a rendőri szerven belüli szolgálati helyekre, 
személyekre kiterjedően a vonatkozó jogszabályokban és belső normákban 
meghatározott, munkaköri leírásban rögzített módon, illetve egyedi utasítás alapján 
vezetői ellenőrzést végez. A rendőri szerv vezetője a vonatkozó normák 
figyelembevételével határozza meg az egyes vezetői szintek helyi sajátosságoknak 
megfelelő ellenőrzési kötelezettségeit. 

 
d) Munkafolyamatba épített ellenőrzés: az adott ismétlődő munkafolyamat 

ellenőrizendő munkafázisainak (ellenőrzési pontok) kijelölésével és rendszeres 
vizsgálatával megvalósuló ellenőrzés. 

 
A szerv vezetője határozza meg az egyes munkafolyamatokban ellenőrizendő 
munkafázisokat, ellenőrzési pontokat, az ellenőrzésre kötelezett személyeket, az ellenőrzés 
módját, a hibák kiszűrése esetén teendő intézkedéseket. 
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7.2. Az ellenőrzés típusai szerint lehet: 
 

a) Átfogó ellenőrzés: Meghatározott szervezeti egységre vagy adott szervezet 
tevékenységének egészére irányuló olyan ellenőrzés, amelynek keretében pénzügyi-
gazdasági, valamint szakmai feladatok összefüggő vizsgálatára, elemzésére, 
értékelésére kerül sor annak érdekében, hogy a vizsgált szervezeti egység, illetve 
tevékenység helyzete és működése komplex módon megítélhető legyen, és amely 
során az ellenőrzött szerv tevékenységét az ellenőrzést elrendelő vezető által 
meghatározott időszakra vonatkozóan kell vizsgálni. 

b) Téma ellenőrzés: Egy időben, több szervezeti egységnél végrehajtott azonos tárgyú 
ellenőrzés, amelynek célja a vizsgált témában általánosítható következtetések 
levonása, és ennek megfelelő intézkedések megtétele. 

c) Célellenőrzés: Valamely konkrét eset vagy tárgykör meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálata, illetve egy-egy szolgálati feladat végrehajtásának ellenőrzése egy 
adott szerv, szervezeti egység, szervezett munkacsoport vagy személy 
vonatkozásában. 

d) Utóellenőrzés: Valamely korábban végrehajtott ellenőrzés megállapításai és 
javaslatai alapján a feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések 
teljesítésének, és azok hatásainak vizsgálata. 

e) Mobil ellenőrzés: Olyan helyszíni ellenőrzés, amely eseti jelleggel, 
szúrópróbaszerűen vizsgálja a jogszabályokban, valamint belső normákban 
meghatározott előírások érvényesülését, és amelynek lényegi eleme a váratlanság. 

 
7.3. Az ellenőrzés módszerei 
 

a) helyszíni vizsgálat; 
b) személyes megkérdezés (interjú); 
c) kiadmányozási jog gyakorlása; 
d) beszámoltatás; 
e) iratok, okmányok, nyilvántartások ellenőrzés helyére történő bekérése, 

tanulmányozása; 
f) anyagok, eszközök tételes rovancsolása; 
g) a Rendőrséggel együttműködő, területileg illetékes állami és társadalmi szervek - az 

ellenőrzés tárgyával kapcsolatos - véleményének megismerése; 
h) folyamatos adatszolgáltatás és jelentések elemzése; 
i) statisztikai adatok értékelése; 
j) a Rendőrségnél rendszeresített technikai eszközzel, szükség esetén orvosi vizsgálat 

alkalmazásával annak vizsgálata, hogy az ellenőrzött személy fogyasztott-e alkoholt 
vagy bódító hatású szert;  

k) minősített adat védelmére vonatkozó és adatvédelmi, iratkezelési szabályok 
betartására vonatkozó, valamint biztonsági ellenőrzés; 

l) a munkafolyamat ellenőrzése (megfigyelés); 
m) elektronikus úton történő ellenőrzés; 
n) az ellenőrzés céljának és tárgyának megfelelő egyéb módszer. 

 
Az ellenőrzés céljától, tárgyától függően a módszerek alkalmazhatóak külön-külön vagy 
kombináltan. 
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8. Az ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények 
 

a) Az ellenőrzési rendszert úgy kell felépíteni, hogy az átfogja egy-egy rendőri szerv 
vagy szervezet teljes tevékenységét, és biztosítsa az ellenőrzés folyamatosságát.  

b) Az ellenőrzéseket tervszerűen, az ellenőrzés tárgyához igazodva, a szakmai 
prioritásokkal összhangban kell végrehajtani. 

c) Az ellenőrzést végző szervek, személyek koordinációval (a vizsgálandó egységek, 
időpontok, időtartamok egyeztetésével, a tapasztalataik kölcsönös hasznosításával) 
szoros együttműködéssel küszöbölik ki a szükségtelen átfedéseket és párhuzamos 
vizsgálatokat. 

d) Az ellenőrzést rendszeresen kell végezni, gyakoriságát az azt meghatározó normák, 
illetve a vezetés igényei határozzák meg. 

e) A szabályszerűség mellett minden esetben vizsgálni kell a célszerűséget, a 
gazdaságosságot, hatékonyságot, szükségességet, illetve eredményességet is. 

f) Az ellenőrzést úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy az csak a feltétlenül 
szükséges időt vegye igénybe, a tárgyának megfelelő, legcélszerűbb módszerek 
alkalmazásával kerüljön végrehajtásra, olyan módon, hogy az – lehetőség szerint – ne 
akadályozza az ellenőrzött személyt a halaszthatatlan szolgálati feladatok 
végrehajtásában, illetve ne zavarja a szerv vagy szervezet működését, a megkezdett 
rendőri intézkedést. 

g) Az ellenőrzés során az ellenőr és az ellenőrzött jogait, kötelezettségeit olyan módon 
kell érvényesíteni, illetve teljesíteni, hogy az ne sértse az emberi méltóságot, a 
szolgálati és rendfokozati tekintélyt. 

h) Az ellenőrzés nem irányulhat a feltétlen hibakeresésre. Az ellenőrzést végrehajtó 
személy az eredmények és hiányosságok tényszerű megállapításával, jóhiszemű 
eljárás keretében, az egyéni érdemek és hibák teljes körű feltárásával teljesíti az 
ellenőrzés célját. 

i) Az ellenőrzés megállapításaival összefüggésben követelmény a megalapozottság, az 
objektivitás, a reális következtetések levonása. Az ellenőrzésnek nem lehetnek 
tisztázatlan vagy nem egyértelmű megállapításai. 

j) Az ellenőrzés célja, hogy felfedje a hibák, valamint az elvárások és a gyakorlat 
közötti eltérések okait, továbbá a szabályozás esetleges hiányosságait is, amely 
megállapítások alapján javaslatot kell tenni a feltárt hibák megoldására, illetve 
jogszabály vagy belső norma megalkotására, módosítására. Az általánosan 
alkalmazható pozitív tapasztalatokat is rögzíteni kell. Az elöljárói intézkedésre is 
jogosult ellenőrző személy kijelöli a hiba kijavítására felelős személyt, valamint 
határidőt szab a végrehajtásra. 

k) Az ellenőrzés tényét, megállapításait minden esetben írásban kell rögzíteni.  
l) Az ellenőrzési tervben megfogalmazott kérdésekre az ellenőrzést végző teljes körűen 

köteles választ adni, az általa megállapított tényekkel szemben elvárás, hogy azok 
legyenek pontosak, a lényeges megállapítások – írásban történő rögzítés mellett – 
kerüljenek hitelt érdemlően bizonyításra is. 

m) Az ellenőrzés tapasztalatainak hasznosítása során – az adat- és minősített adat 
védelmére vonatkozó szabályokra is figyelemmel – biztosítani kell az ellenőrzés alá 
vont egyes rendőri szerveknél, szervezeteknél, személyeknél általánosan előforduló 
vagy visszatérő hibák széles körű megismerését, azok kiküszöbölését. 
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9. Az ellenőrökkel szemben támasztott követelmények 
 

a) Feleljen meg a hatályos jogszabályokban és belső normákban foglalt képesítési 
követelményeknek.  

b) Ismerje az ellenőrzött tevékenységet érintő jogszabályokat és belső normákat.   
c) Rendelkezzen az ellenőrzött szakterület munkájában szerzett legalább három év 

szakmai gyakorlattal és kiemelkedő jártassággal. 
d) Ne álljon fenn vele szemben az Ellenőrzési Szabályzatban nevesített 

összeférhetetlenségi ok. 
e) Tartsa tiszteletben az ellenőrzött személyét, szolgálati, rendfokozati tekintélyét. 
f) Tevékenysége legyen következetes, igazságos, emberséges, segítő.  
g) Viselkedjen kiegyensúlyozottan, fegyelmezetten, példamutatóan, a rá vonatkozó 

szabályokat maradéktalanul tartsa be, óvja az ellenőrzést végző szerv, a függetlenített 
ellenőrzési szervezet tekintélyét.  

 
10. Az ellenőrzést végző jogai és kötelezettségei 
 
10. 1. Az ellenőrzést végző jogosult  
 

a) Az ellenőrzés alá vont részére utasítást adni. 
b) Személyazonosságának, ellenőrzési jogosultságának igazolását követően az 

objektumba belépni, az előírt rend megtartásával az ellenőrzött szerv területén 
szabadon mozogni, az ellenőrzés céljával összefüggésben bármely helyiségbe 
belépni. 

c) Az ellenőrzés alá vont személyazonosságát megállapítani, meggyőződni szolgálati 
helyéről, beosztásáról, szolgálati feladatairól, azzal kapcsolatos jogairól, kötelmeiről. 

d) Az ellenőrzés alá vont személy által használt szolgálati (vagy szolgálati célra 
használt) gépjárművet, helyiséget és annak berendezési tárgyait átvizsgálni. 

e) A minősített adat védelmére, az adatvédelemre, az ügykezelésre vonatkozó szabályok 
betartása mellett bármely iratba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot (minősített 
adat esetében a minősítő, illetve NATO, NYEU, EU és EU intézmények „Szigorúan 
titkos!” minősítési szintjénél alacsonyabb minősítési szintű adat esetében a címzett 
írásos engedélyével), illetve tanúsítványt készíteni, dokumentumot, bizonyításhoz 
szükséges egyéb dolgot átvételi elismervény ellenében átvenni. 

f) Az ellenőrzés alá vont személyhez kérdéseket intézni, tőle szóban vagy írásban 
tájékoztatást, adatgyűjtést, feldolgozást kérni, nyilatkozatáról vagy valamely tény, 
körülmény fennállásáról, hiányáról jegyzőkönyvet felvenni. 

g) A szabályellenes szolgálati tevékenységet – a rendőrség szolgálati szabályzatának 
vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel – megszakítani, illetve a szabályszegés 
természetének megfelelően a szükséges intézkedést haladéktalanul megtenni. 

h) Az ellenőrzés helyszínére rendelni vagy kérni az ellenőrzött parancsnokát, 
amennyiben az ellenőrzés alá vont személy a szolgálati feladat ellátására alkalmatlan 
állapotban van, vagy ha a továbbiakban parancsnoki intézkedésre van szükség. 

i) Az ellenőrzött szerv működésével összefüggő kérdésekben más szervektől 
felvilágosítást kérni. 

j) A feltárt hiányosságok, eltérések okáról az illetékes vezetőtől vagy az érdemi 
ügyintézőtől tájékoztatást kérni, az ellenőrzés tárgyának megfelelően szolgáltatott 
adatok és a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről az ellenőrzött szerv 
vezetőjét nyilatkoztatni. 
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k) Szolgálati feladatok végrehajtásánál az ellenőrzött szerv vagy szervezet értekezletén, 
beszámoltatásnál, eligazításon jelen lenni. 

l) Az ellenőrzés megállapításait – a minősített adat védelmére vonatkozó és 
adatvédelmi szabályok betartásával, személyazonosításra alkalmatlan módon – 
statisztikai, illetve más, előírt szolgálati célra felhasználni. 

m) Az ellenőrzés során elszámoltatni az ellenőrzés alá vont személyt a nála lévő, a 
szolgálattal nem összeegyeztethető, illetve nem rendszeresített tárgyakról, ennek 
érdekében felszólítani arra, hogy a birtokában lévő tárgyakat mutassa be. 
 

10.2. Az ellenőrzést végző köteles  
 

a) A jogszabályokban és belső normákban előírt szabályokat, az ellenőrzési tervben 
foglaltakat, valamint az ellenőrzést elrendelő vezető rendelkezéseit maradéktalanul 
betartani. 

b) Az ellenőrzési feladatra való megbízásával kapcsolatos és személyével szemben 
fennálló összeférhetetlenségi okot parancsnokának jelenteni.  

c) Felkészülni az ellenőrzésre, a vonatkozó jogszabályokat és belső normákat 
tanulmányozni, a szükséges adatokat, speciális ismereteket megszerezni. 

d) Az ellenőrzés megkezdése előtt magát igazolni, közölni az ellenőrzés tárgyát, célját 
és menetét, valamint amennyiben az ellenőrzésről kép-, hangfelvétel készül, annak 
tényét. 

e) Mindazon személyeket kikérdezni, mindazon dokumentumokat és körülményeket 
megvizsgálni, akik meghallgatása, illetve amelyek vizsgálata elengedhetetlen a 
megalapozott vélemény kialakításához. 

f) A dokumentumokat – amennyiben nem kerülnek bizonyítás céljából átvételre – 
hiánytalanul, sértetlenül visszaszolgáltatni, illetőleg az általa eredetben átvett 
iratokról – minősített adat védelmére, a személyes adatok védelemre, az ügykezelésre 
vonatkozó szabályok betartásával másolat készítésének lehetővé tétele mellett – 
átvételi elismervényt adni. 

g) Megállapításait kétséget kizáróan bizonyítani, hiányosság – ellenőrzés helyén történő 
azonnali – felismerése esetén, annak ismertetésével a szabályszegésre az ellenőrzött 
személy vagy felettese figyelmét felhívni. 

h) Az ellenőrzés vezetőjének haladéktalanul jelentést tenni, ha az ellenőrzés során 
bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, illetve a rendőrség szolgálati 
szabályzatának vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel kell eljárni, ha az intézkedés 
során bűncselekmény elkövetésén éri tetten az ellenőrzés alá vontat. 

i) Jegyzőkönyvet felvenni, ha a feltárt hiányosság azonnali intézkedést igényel. 
j) Az ellenőrzés tényét, megállapításait az ellenőrzési naplóba bejegyezni. 
k) Az ellenőrzés befejezését közölni, az ellenőrzött figyelmét felhívni észrevételezési, 

panasztételi jogára, az ellenőrzéssel kapcsolatos további kötelezettségeire. 
l) Az ellenőrzés megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően, határidőre 

írásba foglalni. 
m) Az ellenőrzés megállapításait az ellenőrzés befejezését követően az ellenőrzés 

típusának megfelelően az ellenőrzött személlyel, annak parancsnokával, illetve a 
szerv vagy szervezet vezetőjével ismertetni; szabályszegéssel gyanúsítható 
személlyel – a megállapítások szabályszegésre vonatkozó részét – minden esetben 
ismertetni. 

n) Az ellenőrzés, valamint az ellenőrzés alapján indult eljárás során a tényállás 
felderítését, tisztázását elősegíteni, a szabályszegéssel érintett személyt megnevezni. 
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11. Az ellenőrzött jogai és kötelességei 

11.1. Az ellenőrzés alá vont jogosult: 
 

a) Az ellenőr vagy mások testi épségének, egészségének védelme, valamint a vagyon 
védelme érdekében az ellenőr belépését – az adott területre, objektumra érvényes – 
biztonsági előírások betartásához, védőfelszerelés használatához kötni. 

b) Jelezni mindazokat az információkat, amelyek az ellenőrzés tárgyilagos 
lefolytatásához szükségesek, illetve mindazon körülményeket, amelyek véleménye 
szerint az objektív megítélést befolyásolhatják. 

c) Az ellenőrzéssel kapcsolatban észrevételt tenni, ennek dokumentálását kérni, illetve 
kérdéseire választ kapni. 

d) Megismerni az ellenőrzés általa elkövetett szabályszegésre vonatkozó 
megállapításait, illetve az ellenőrzés egyéb adatait. 

e) Összeférhetetlenség észlelése esetén kezdeményezni annak megállapítását, és az 
ellenőr kizárását. 

f) Jogorvoslati kérelemmel élni. 
 

11.2. Az ellenőrzés alá vont köteles: 
 

a) Az ellenőr személyazonosságáról, ellenőrzési jogosultságáról meggyőződni, a – 
vezetői ellenőrzés és a munkafolyamatba épített ellenőrzés esetét kivéve – szolgálati 
igazolvány és nyílt parancs, illetve megbízólevél felmutatását kérni, ennek hiányában 
az együttműködést megtagadni. 

b) Alávetni magát az ellenőrzésnek, az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, az 
ellenőrzést végző utasításainak eleget tenni. 

c) Az ellenőr objektumba való bejutását, a szerv területén történő szabad mozgását, az 
ellenőrzés céljával összefüggésben bármely helyiségbe történő belépését lehetővé 
tenni. 

d) Szolgálati igazolványával, jelvényével igazolni személyazonosságát, kérdésre 
közölni szolgálati helyét, beosztását, szolgálati feladatait, illetve azzal kapcsolatos 
jogait, kötelezettségeit. 

e) Felszólításra megnevezni az ellenőrzés idején folytatott tevékenységre utasítást adó 
személyt, illetve az őt legutóbb ellenőrző elöljárót. 

f) A szolgálati vagy szolgálati célra használt gépjármű, helyiség és ennek berendezési 
tárgyai átvizsgálását lehetővé tenni. 

g) Az ellenőr részére a szóban vagy írásban kért tájékoztatást, adatgyűjtést megadni, 
feldolgozást végrehajtani, az iratokba való betekintést biztosítani, dokumentumot, 
egyéb bizonyítást szolgáló dolgot átvételi elismervény ellenében átadni. 

h) Amennyiben az őt terhelő titoktartási kötelezettség alól az ellenőr kezdeményezése 
alapján nem kapott felmentést, az e kötelezettség alá tartozó témában az információ 
szolgáltatását, a dokumentum bemutatását vagy átadását megtagadni. 

i) Az ellenőr kérésére az ellenőrzés tárgyához szolgáltatott adatok és a rendelkezésre 
bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozni. 

j) Az ellenőrzés megállapításai alapján – elöljárója utasítása szerint – a hibák 
kijavítására, a mulasztás pótlására saját hatáskörébe tartozó intézkedéseket a 
megadott határidőre megtenni, és erről – elöljárója útján – tájékoztatást adni az 
ellenőrzés vezetője részére.  
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k) Halaszthatatlan szolgálati kötelezettség esetét kivéve az ellenőrzés befejezéséig a 
helyszínen tartózkodni. 

l) Az ellenőrzés tényét közvetlen elöljárójának jelenteni. 
m) Az ellenőrzést végző részére felszólításra bemutatni a birtokában lévő tárgyakat. 

 
12. Az ellenőrzés szakaszai  
 

a) Az ellenőrzés elrendelése: Szakmai ellenőrzést éves munkatervben, illetve az arra 
jogosult vezető közvetlen utasítása alapján, soron kívüli lehet elrendelni. 

b) Az ellenőrzés előkészítése: Az ellenőrzéseket ellenőrzési terv alapján kell 
végrehajtani, amit az ellenőrzést végző szerv vezetője hagy jóvá. Nem kötelező 
ellenőrzési tervet készíteni célellenőrzés és a mobil ellenőrzés végrehajtására, illetve 
a vezetői és a munkafolyamatba épített ellenőrzésekhez. 

 
Az ellenőrzési terv tartalmazza: 

− az ellenőrzést végző szerv megnevezését; 
− az iktatószámot; 
− az ellenőrzést elrendelő vezető nevét, aláírását, „Jóváhagyom” záradékkal; 
− „Ellenőrzési terv” megnevezést; 
− az ellenőrzendő szerv megnevezését, az ellenőrzés tárgyát; 
− az ellenőrzés tényére való utalást; 
− az ellenőrzés célját; 
− az ellenőrzés módszereit, a vizsgált időszakot; 
− az ellenőrzés főbb szempontjait szakterületenkénti bontásban; 
− az ellenőrzés időtartamát; 
− az ellenőrzésben részt vevők névsorát; 
− az ellenőrzési részjelentés, valamint az összefoglaló ellenőrzési jelentés 

elkészítésének határidejét; 
− az ellenőrzés végrehajtásáért felelős személy nevét, rendfokozatát; 
− az ellenőrzési terv elkészítésének keltét, készítőjének nevét, rendfokozatát, 

beosztását, aláírását. 
 
 Az ellenőrzést végző személyt (személyeket) nyílt paranccsal vagy megbízólevéllel, 

amennyiben az ellenőrzés során minősített adatot kell megismernie, a minősített adat 
minősítési szintjének megfelelő felhasználói engedéllyel, személyi biztonsági 
tanúsítvánnyal kell ellátni. 

 
 A helyszíni vizsgálatot annak megkezdése előtt legalább három munkanappal, átfogó 

ellenőrzés esetén harminc nappal az ellenőrizendő szerv vezetőjének (parancsnokának) 
be kell jelenteni, ezzel egyidejűleg tájékoztatni kell az ellenőrzés céljáról, formájáról, az 
ellenőrizendő területekről, az ellenőrzés várható időtartamáról. 

 
Nem kell előzetesen bejelenteni:  
− a vezetői ellenőrzést és a munkafolyamatba épített ellenőrzést; 
− a soron kívüli ellenőrzést; 
− a mobil ellenőrzést; 
− a cél- és témaellenőrzést, az elrendelésre jogosult ilyen irányú döntése alapján; 
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− ha a rendelkezésre álló adatok alapján feltételezhető, hogy ez meghiúsítaná az 
ellenőrzés eredményes végrehajtását. 

 
c) Felkészülés az ellenőrzésre: A vizsgálandó témákra és területekre vonatkozó, 

részletekbe menő és időszerű kérdések, illetve az ellenőrizendő szervre, tevékenységre 
vonatkozó normák, statisztikai adatok, beszámolók, elemzések, tanulmányok, szolgálati 
okmányok, korábbi ellenőrzések megállapításainak megismerése. 
 

d) Az ellenőrzés végrehajtása: Az ellenőrzés időtartama alatt az ellenőrzés helyszíni 
vezetője az ellenőrzésbe beosztottak szolgálati elöljárója, felelős az ellenőrzés 
megszervezéséért, végrehajtásáért és az összefoglaló ellenőrzési jelentés határidőre 
történő elkészítéséért. 

 
Az ellenőrzést végző személy köteles a nyílt parancsot vagy megbízólevelet szolgálati 
feladatainak végrehajtása során magánál tartani, valamint azt az ellenőrzött szerv, 
szervezet vezetőjének, és – amennyiben az ellenőrzés rendőrségi objektumon kívül 
történik –, az ellenőrzött személynek a helyszíni vizsgálat megkezdése előtt felkérés 
nélkül felmutatni. 

 
A rendőri szerv átfogó ellenőrzése során ki kell, egyéb esetekben ki lehet kérni az 
illetékes bíróság, ügyészség, önkormányzat, szükséges esetben érdekvédelmi és más 
együttműködő szerv, valamint civil szervezet képviselőjének véleményét. 
 
Az ellenőrzést – a vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzést kivéve – a 
végrehajtandó feladathoz igazodó létszámmal, de legalább két fővel kell végrehajtani. 

 
 Amennyiben az ellenőrzés alá vont titkos információgyűjtő tevékenységgel kapcsolatos 

feladatra hivatkozik, és az ellenőrzés továbbfolytatása az ellenőrizendő tevékenység 
dekonspirációjához vezethet, az ellenőrzést folytatni nem lehet, és az ellenőrzés tényéről 
az érintett rendőri szerv vezetőjét írásban tájékoztatni, valamint az ellenőrzés alá vont 
által közölt adatokat utólag ellenőrizni kell. 

 
A közterületen szolgálatot teljesítő állomány ellenőrzését – ha erre mód van, és 
amennyiben az ellenőrzés célját nem veszélyezteti – az ellenőrzés alá vont elöljárójának 
jelenlétében kell végrehajtani. 

 
 Az ellenőrzés során észlelt szakszerűtlen intézkedés esetén az ellenőrzést végző az 

ellenőrzött figyelmét a szabályellenességre felhívja, szükség esetén – figyelemmel a 
rendőrség szolgálati szabályzatának vonatkozó rendelkezéseire – az intézkedést 
megszakítja, és annak törvényes folytatására utasítást ad, vagy azt átveszi és lefolytatja. 

 
 A feltárt hiányosságok, eltérések okáról az érintett vezetőtől vagy érdemi ügyintézőtől 

már a helyszíni ellenőrzés során tájékoztatást kell kérni. 
 
 Szükség esetén az ellenőrzött szervezet vezetőjétől nyilatkozatot lehet kérni, amelyben 

írásban, aláírásával ellátva igazolja, hogy a szervezet az ellenőrzött tevékenységgel, 
feladattal összefüggő valamennyi iratot, illetve információt hiánytalanul az ellenőr 
rendelkezésére bocsátotta. 
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 Ha az ellenőrzés során bűncselekményre, szabálysértésre vagy fegyelmi vétségre utaló 
körülmény merül fel, az ellenőr köteles azt azonnal az ellenőrzés vezetőjének jelenteni. 

 
 Az ellenőrzést végrehajtó azonnali intézkedést igénylő hiányosság észlelése esetén a 

körülményeket tisztázza, jegyzőkönyvet vesz fel, szabálysértés, fegyelemsértés 
elkövetésének gyanúja esetén a bizonyítékokat biztosítja. Bűncselekmény gyanúja esetén 
az ellenőrzés vezetője teszi meg a szükséges intézkedéseket. 

 
 Az ellenőrzést végző megállapításait úgy köteles rögzíteni, hogy a bizonyítékok 

eredetéhez, felkutatási módjához, rögzítéséhez kétség ne férjen. 
 
 Az ellenőrzés során tett megállapítások alátámasztására elsősorban olyan iratokat kell 

felhasználni, amelyek arra kiegészítés nélkül, önmagukban is alkalmasak. 
 

A bizonyítékok átvétele az ellenőr és az ellenőrzött aláírásával ellátott elismervény 
ellenében történik. 
 

e) Az ellenőrzés megállapításainak írásba foglalása 
Az ellenőrzések ténye és megállapításai a következő iratokba foglalhatók: 
 
Szolgálati okmányok, eljárási, illetve más munkafolyamat során keletkező iratok: 
munkafolyamatba épített ellenőrzést szükséges, míg a vezetői ellenőrzést lehetséges 
rögzíteni. 
 
Ellenőrzési napló: „Az ellenőrzés megállapításai:” rovatában fel kell tüntetni az 
ellenőrzött szolgálati hely megnevezését, az ellenőrzés tárgyát; az ellenőrzés alá vont 
személy(ek) nevét, rendfokozatát, beosztását; a megállapított tényeket; ha az 
ellenőrzésről külön jelentés készül, annak tényét; elöljárói intézkedésre jogosult részéről 
a feltárt hiányosság kijavításáért felelős személy megnevezését, a határidőt; az ellenőrzött 
nyilatkozatát, észrevételét (a megállapításokkal egyetért, nem ért egyet, vagy kiegészítést 
kíván tenni). 
 
Az ellenőrzési naplóba az ellenőrzött nevén, rendfokozatán, beosztásán, jelvényszámán 
kívül személyes vagy minősített adat nem kerülhet bejegyzésre. Ha az ellenőrzés 
dokumentálása során ilyen adat feljegyzése válna szükségessé, akkor az ellenőrzést végző 
minden esetben külön jelentést készít. 
 
Ellenőrzési dosszié: Az alosztályvezetői beosztású és a náluk magasabb beosztású, 
vezetői feladatokat ellátók saját ellenőrzéseikről, illetve elöljárójuk utasítása alapján 
végrehajtott ellenőrzéseikről készített iratokat (ellenőrzési naplólapok vagy ellenőrzésről 
szóló jelentések, szolgálati okmányokba rögzített, valamint a munkafolyamatba épített 
ellenőrzésről készített feljegyzések) önálló sorszámmal ellátva, személyükhöz kötődő, 
iktatott, tartalomjegyzékkel ellátott ellenőrzési dossziéba kötelesek lefűzni. Ezen 
ellenőrzési dossziéból nyomon követhetőnek kell lennie, hogy a vezető hol, mikor, kit és 
mit ellenőrzött, milyen hiányosságot tapasztalt és megszüntetésére milyen intézkedéseket 
tett. A személyhez fűződő ellenőrzési dossziét az adott évre vonatkozóan mindenki 
köteles magánál tartani. A vezetői ellenőrzések tervezése, illetve gyakorlati 
végrehajtásának dokumentálása a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és 
elektronikus iratkezelő rendszer „Vezetői ellenőrzések dokumentálása” moduljában 
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történik az ellenőrzést követő öt munkanapon belül. A papíralapon rögzített ellenőrzések 
tényét, illetve a megállapításokat (volt-e hiányosság) az ellenőrzést követő öt 
munkanapon belül szintén rögzíteni kell a Robotzsaru rendszer „Vezetői ellenőrzések 
dokumentálása” moduljában. 
 
Ellenőrzési jegyzőkönyv: Ellenőrzési jegyzőkönyvet kell felvenni, ha az ellenőrzés során 
feltárt hiba azonnali intézkedést igényel, illetve ha a késedelem a szolgálati érdek 
súlyosabb sérelmének veszélyével járna. (Pl. bűncselekmény elkövetésének gyanúja, 
vagy okmányhiány esetén, ha körözést szükséges elrendelni, ha minősített adat 
biztonságának megsértésére derül fény, ha veszélyhelyzetet kellett elhárítani, ha az 
ellenőrzés során az ellenőrzött nyilvánvalóan alkohol vagy bódító hatású anyag hatása 
alatt állt, vagy egyéb okból alkalmatlan a szolgálat ellátására, levett biológiai minta 
eltűnése, vagy szolgálati lőfegyver, lőszer eltűnése, hiánya esetén. 
 
Az ellenőr és az ellenőrzött a felvett jegyzőkönyv minden oldalát aláírja. Ha az 
ellenőrzött az aláírást megtagadja, annak tényét – indokainak megjelölésével – a 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. 
 
A jegyzőkönyvet az ellenőrzési jelentés mellékleteként kell kezelni. 
 
Ellenőrzési jelentés, ellenőrzési részjelentés, ellenőrzési összefoglaló jelentés: Az 
ellenőrzésről készített jelentés legyen elemző, értékelő és alkalmas következtetések 
levonására, a szükséges döntések megalapozására; megállapításait tényekkel, adatokkal, 
bizonyítási eszközökkel kell alátámasztani; az abban foglalt megállapítások adjanak 
választ az ellenőrzési terv minden pontjára; hivatkozzon azokra a jogszabályokra és belső 
normákra, amelyek előírásait megsértették; tartalmazzon összegezést a főbb 
megállapításokról, valamint javaslatokat a feltárt hibák megszüntetésére, a működés 
hatékonyságának javítására, szabályozási kérdésekre; abban az esetben, ha a vizsgálat 
olyan cselekményt, hiányosságot vagy mulasztást állapít meg, amelynek alapján büntető-, 
szabálysértési vagy fegyelmi eljárást kell lefolytatni, az ellenőrzési jelentésben a 
felelősként megjelölhető személy(ek) neve, beosztása is szerepeljen. 
 
Több személy által végzett ellenőrzésnél – ha az ellenőrök közötti feladatmegosztás ezt 
indokolja – ellenőrzési részjelentéseket kell készíteni. Az ellenőrzési részjelentések 
alapján az ellenőrzés vezetője összefoglaló ellenőrzési jelentést készít. 
 
Az összefoglaló ellenőrzési jelentés az ellenőrzési részjelentések főbb – elsősorban a 
felfedett szabálytalanságokra, pozitívumokra vonatkozó –, illetve összegző 
megállapításait és javaslatait tartalmazza. Az összefoglaló jelentésnek minden esetben 
tartalmaznia kell a részjelentésekbe foglalt, további intézkedést igénylő, illetve a 
helyszínen már kijavított jelentősebb hiányosságokat. 
 
A függetlenített ellenőrzési szervezet által készített ellenőrzési jelentést annak vezetője az 
ellenőrzést elrendelő vezetőnek jóváhagyásra felterjeszti, majd a jóváhagyást követő 
három munkanapon belül megküldi az ellenőrzött szerv vezetőjének. 
 

f) Az ellenőrzés megállapításai alapján teendő intézkedések: Az ellenőrzött szerv 
vezetője az ellenőrzés megállapításait tartalmazó irat kézhezvételétől számított nyolc 
napon belül arra észrevételt tehet, amelyre az ellenőrzést végző szerv vezetője a 
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kézhezvételtől számított nyolc napon belül választ ad. Ha az ellenőrzött szerv vezetője a 
válasz ellenére vitatja az ellenőrzés valamely megállapítását, észrevételét három 
munkanapon belül megküldi az ellenőrzést végző szerv vezetőjének, aki azt – 
állásfoglalásával – három munkanapon belül az ellenőrzést elrendelő vezetőnek 
felterjeszti. 

 
 Amennyiben az ellenőrzés jogszabályokban, valamint belső normákban meghatározott 

előírást sértő gyakorlatot, hibát, hiányosságot tárt fel, annak kijavítására az ellenőrzött 
szerv vezetője – ha az ellenőrzést elrendelő vezető annak elkészítését meghatározta – 
intézkedési tervet köteles készíteni, a határidők és a felelősök megjelölésével. 

 
Az intézkedési tervet az ellenőrzési jelentés ismertetésétől, illetve az észrevételre az 
ellenőrzést elrendelő vezető által adott válasz kézhezvételétől számított harminc napon 
belül – a függetlenített ellenőrzési szervezet vezetőjén keresztül – az ellenőrzést elrendelő 
vezetőnek kell jóváhagyásra felterjeszteni. 
 
Amennyiben az ellenőrzést elrendelő vezető az intézkedési tervet nem hagyja jóvá, azt 
legfeljebb 30 napos határidő meghatározásával kiegészítésre, módosításra az ellenőrzött 
szervnek visszaküldi. 
 
Az ellenőrzött szerv a jóváhagyott intézkedési terv alapján köteles eljárni. 
 
A szolgálati okmányokban, az eljárási vagy más munkafolyamat során keletkező 
iratokban, ellenőrzési naplóban rögzített bejegyzések alapján, illetve az ellenőrzés 
megállapításairól készített külön írásos jelentés alapján az ellenőrzött személy, az 
ellenőrzött szerv vezetője intézkedik a hiányosságok kijavítására, amennyiben az 
hatáskörét meghaladja, jelenti elöljárójának, aki az ez irányú intézkedéseket megteszi. Az 
ellenőrzéssel érintett vezető a szolgálati út betartásával tájékoztatja az ellenőrzés 
eredményéről az állományilletékes parancsnokot, aki a felelősség megállapítása 
érdekében a szükséges eljárások megindítására intézkedik. 

 
g) Az ellenőrzés megállapításainak felhasználása: A függetlenített ellenőrzési szervezet 

ellenőrzéseiről készült jelentéseket az ellenőrzött szerv vezetője és elöljárója jogosult 
megismerni és az érintettekkel ismertetni. 

 
A megállapításokat – az ellenőrzés befejezését követően készült intézkedési terv kiadását 
és az ellenőrzéssel kapcsolatban tett panaszok ügyében indult eljárások lezárását 
követően – a függetlenített ellenőrzési szervezet más célra is felhasználhatja. 
 
A tapasztalatok a vezetői döntések előkészítése, a rendőri szervek, személyek 
munkájának segítése érdekében összesíthetők. Az ellenőrzés adatai a kedvező jelenségek, 
hatékony módszerek, tipikus hibák közzététele érdekében – az adat- és minősített adat 
védelmére vonatkozó szabályok betartása mellett, személyazonosításra alkalmatlan 
módon – tanulmányok, értékelő jelentések készítésére, illetve statisztikai célra 
felhasználhatóak. 
 
A függetlenített ellenőrzési szervezet az ellenőrzési hatáskörébe tartozó szerveknél 
végzett bármely ellenőrzés megállapításait megismerheti, azokat hasznosíthatja. 
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A szakmai irányítást végző szerv a szakmai irányítása alá tartozó területi és helyi 
szerveknél az adott szakterületre vonatkozóan lefolytatott ellenőrzés megállapításait 
megismerheti, azokat hasznosíthatja. 

 
h) A meghatározott feladatok teljesülésének figyelemmel kísérése, utóellenőrzés: Az 

ellenőrzött szerv vezetője (parancsnoka) köteles az intézkedési terv végrehajtásáról az 
ellenőrzést végző szerv vezetőjét tájékoztatni. Az ellenőrzést végző szerv vezetője 
utóellenőrzést is elrendelhet. 
 
Ha az utóellenőrzés azt állapítja meg, hogy a meghatározott intézkedések az intézkedési 
tervben meghatározott határidőn belül nem történtek meg, a mulasztásért felelős személy 
ellen fegyelmi eljárást kell indítani. 
 
Amennyiben utóellenőrzésre nem kerül sor, akkor a következő ellenőrzés során az 
intézkedések végrehajtását minden esetben vizsgálni kell. 

 
i) Jogorvoslat: Az ellenőrzés alá vont az ellenőrzés tényével, módjával, megállapításaival 

szemben annak tudomására jutását követő nyolc napon belül panaszt terjeszthet elő. A 
panasz előterjesztésének az ellenőrzés végrehajtására nincs halasztó hatálya.  

 
 A panasz ügyében az ellenőrzést végző állományilletékes parancsnoka, közalkalmazott, 

kormánytisztviselő jogállású ellenőr esetén a munkáltatói jogokat gyakorló vezető dönt. 
 
 
13. Az államháztartási belső kontrollrendszer 
 
A Rendőrség létszámában és sok más tekintetben is az ország legnagyobb „állami vállalata”. 
Éves költségvetése lényegesen meghaladja a 200 Mrd forintot (2013-ban 231,244 Mrd Ft), 
szakmai tevékenysége igen sokrétű, gazdálkodása ennek megfelelően rendkívül összetett. A 
közpénzekkel való hatékony és ellenőrizhető gazdálkodás követelményeinek való 
megfelelés – a szakmai feladatok mellett – komoly kihívás a rendvédelmi szervek számára 
is. Mindezekre tekintettel és a vonatkozó jogszabályok alapján történik a Rendőrség 
költségvetési szerveinél is az államháztartási belső kontrollrendszer – és ezen belül a 
belső ellenőrzés – megszervezése és működtetése. 
 
 
13.1. A jelenlegi belső kontrollrendszer előzményei 
 
Magyarországon 1989-re nyúlnak vissza az államháztartási ellenőrzés szabályozásának 
gyökerei, ekkor jött létre az Állami Számvevőszék (ÁSZ). Az államháztartás gazdálkodási 
rendszerének korszerűsítésében alapvető változásokat hozó lépés volt az 1992-ben 
elfogadott államháztartási törvény (1992. évi XXXVIII. törvény, régi Áht.), amely 
meghatározta a költségvetési rendszer kereteit. Fontos eljárási szabályokat fogalmazott meg 
a költségvetés tervezése és végrehajtása, a költségvetési intézmények létrehozása, 
irányítása, működése és gazdálkodása tekintetében.  
 
A csatlakozási tárgyalások hatására történt jogszabályalkotási, illetve módosítási folyamat 
részeként a régi Áht. szűkszavúan (csupán három bekezdésben), de már rendelkezett az 
akkor még ún. költségvetési ellenőrzésről, amelynek végrehajtását a 15/1999. (II. 5.) Korm. 
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rendelet szabályozta. A szabályozás kiterjedt a kormányzati és a felügyeleti ellenőrzésre, 
valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszerére. A költségvetési szervek 
belső ellenőrzési rendszere 3 összetevőből állt: vezetői ellenőrzés, munkafolyamatba épített 
ellenőrzés és függetlenített belső ellenőrzés. A szabályozás ebben a stádiumában még nem 
felelt meg maradéktalanul az Európai Bizottság által támasztott elvárásoknak.  
 
Az új terminológia szerinti államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer 
kialakítása az Európai Bizottság ajánlásain és az érintett magyar ellenőrzési szervezetek 
javaslatain alapult. A Kormány 2003-ban elfogadta az államháztartási belső pénzügyi 
ellenőrzési (ÁBPE) rendszer fejlesztési stratégiáját.  
 
Az államháztartási belső kontrollrendszer koncepciója 2009-ben továbbfejlődött, ami 
az időközben bekövetkezett hazai és nemzetközi szakmai fejlődés eredményeképpen vált 
aktuálissá. Az új megközelítés lényege, hogy a belső kontrollrendszer elemei lefedik a 
költségvetési szerv valamennyi tevékenységét, az azokat szabályozó jogszabályi környezetet 
és belső előírásokat (kontrollkörnyezet); a tevékenységek végrehajtása során azok szabályos 
és hatékony végrehajtását veszélyeztető tényezők felmérését (kockázatkezelés); a szabályos 
működését biztosító intézkedések meghozatalát (kontrolltevékenység); az előbbi 
tevékenységekkel kapcsolatos folyamatos kommunikációs feladatokat (információ és 
kommunikáció), valamint a költségvetési szerv tevékenységeinek folyamatos nyomon 
követését és belső ellenőrzését (monitoring). A törvényi szinten is szabályozott belső 
kontrollrendszer, a pénzügyi ellenőrzéseken túl már magában foglalja a korszerű felelős 
szervezetirányítás elemeit is. 
 
Az államháztartási kontrollrendszer 2011. január 1-jét követően külső ellenőrzésből, 
kormányzati ellenőrzésből és a költségvetési szervek szintjén megvalósuló 
államháztartási belső kontrollrendszerekből épült fel.  
 
2012. január 1-jétől a szabályozási háttér teljes mértékben megújult, a régi törvényeket 
és kormányrendeleteket újak váltották fel. A régi Áht. helyébe a 2011. évi CXCV. törvény 
(új Áht.) lépett, mely egyszerűbb, átláthatóbb, keretjellegű szabályozást alkalmaz. 
Egységesen, immáron nem az alrendszerekre, hanem a folyamatokra tekintettel lévő 
törvényi szerkezetet képvisel.  
 
A fent említett törvényi változás a vonatkozó kormányrendeletek átalakítását is szükségessé 
tette. Az új Áht. egyszerűsítési folyamata több, eddig törvényi szinten megfogalmazott 
szabályozást is kormányrendeleti szintre delegált. Ezért 2012. január 1-jétől az eddigi 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletet (Ámr.) 
felváltotta az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (Ávr.).  
 
Az új Áht. VIII. fejezetében a 61. § (1)-(4) bekezdéseiben rendelkezik az államháztartás 
ellenőrzési rendszeréről. Ezek végrehajtási és részletszabályait az Ávr. és a költségvetési 
szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (Ber.) helyébe 2012. 
január 1-jével lépő egységes jogszabály – a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(Bkr.) – összesíti. 
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A 2011-ben bevezetett hármas felosztás továbbfejlesztésre került, melynek értelmében az 
államháztartási kontrollok három szintjét különböztetjük meg: külső (törvényhozói), 
kormányzati szintű és szervezeti szintű. A külső (törvényhozói) ellenőrzést az ÁSZ végzi. 
Az államháztartás kormányzati szintű ellenőrzése a kormányzati ellenőrzési szerv, az 
európai támogatásokat ellenőrző szerv és a kincstár által valósul meg. Szervezeti szinten az 
államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere 
– beleértve a belső ellenőrzést – keretében valósul meg. 
 
13.2. Az államháztartási belső kontrollkörnyezet 
 
Az államháztartási kontrollok rendszerének elemeit törvényi szinten az új Áht. határozza 
meg, amely az államháztartás valamennyi (mely 2012. január 1-jétől a központi és 
önkormányzati alrendszert jelenti) alrendszerére kiterjed. Az új Áht. felhatalmazása 
alapján az államháztartási kontrollok rendszerének elemeire vonatkozó részletszabályokat 
törvény, kormányrendeletek tartalmazzák, amelyeket különböző módszertani útmutatók, 
kézikönyvek egészítenek ki a gyakorlati megvalósítás segítése érdekében. Az 
államháztartási kontrollok részét képező államháztartási belső kontrollrendszernek 
harmonizált, a nemzetközi standardokkal összhangban fejlesztett, szabályozott, koordinált 
végrehajtása, valamint a szakmai egyeztető fórumok működtetése és a kötelező 
továbbképzések szervezése az államháztartásért felelős miniszter (nemzetgazdasági 
miniszter) feladata, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső 
Kontrollok Főosztálya lát el. 
 
Az államháztartás külső ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az ÁSZ látja el, melynek 
feladatait, hatáskörét és szervezetét a 2011. évi LXVI. törvény (új ÁSZ tv.) állapítja meg. 
 
A kormányzati ellenőrzést a Kormány által erre kijelölt szerv látja el, amely szervezet 
tevékenységét kormányrendelet szabályozza. A kormányzati ellenőrzés szabályszerűségi és 
célszerűségi ellenőrzéseket foglal magában. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) 
hatásköre kiterjed a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzésére, a központi 
költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, a 
központi költségvetési szervek kormányzati ellenőrzésére, valamint a gazdálkodó 
szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, az alapítványoknak, a kistérségi, 
megyei, térségi és regionális területfejlesztési tanácsoknak és a társadalmi szervezeteknek a 
központi költségvetésből meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználásának 
ellenőrzésére. 2012. január 01-jén hatályba lépett az új, a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, mely alapján a KEHI eljárásai 
különváltak a belső ellenőrzésre vonatkozó eljárási szabályoktól. 
 
A költségvetés tervezését a nemzetgazdasági miniszter irányításával a minisztériumok és a 
költségvetési törvény mellékletében nevesített szervezetek (fejezetek) látják el. A 
költségvetési törvény tervezetét a Kormány nyújtja be az Országgyűlés elé, amely azt az 
adott év december végéig fogadja el. Az adott év költségvetésének végrehajtásáról a 
minisztériumok (és a fejezetek) a zárszámadás keretében számolnak be. 
 
Az államháztartási belső kontrollkörnyezet fontos eleme a Magyar Államkincstár (MÁK), 
melynek tevékenysége a költségvetés végrehajtásának pénzügyi lebonyolításában 
folyamatba épített kontrollokat testesít meg, valamint egyes támogatási formákhoz 
kapcsolódva utólagos ellenőrzéseket végez.  
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A MÁK küldetése a közpénzek takarékos, átlátható és ellenőrzött felhasználásának 
hatékony támogatása. Ennek érdekében a MÁK végzi a költségvetés pénzügyi 
lebonyolításának feladatait, amely során – a tevékenység természetéből fakadóan – 
kontrolltevékenységeket is megvalósít.  

 
13.3. Az államháztartási belső kontrollok 
 
A magyarországi államháztartási belső kontrollok (ÁBK) szabályozásának leírására a 
könnyebb érthetőség érdekében egy szintekre épülő struktúrát vázolunk fel. Ez a 
megközelítés átláthatóan mutatja be az ÁBK rendszer szabályozásának lépcsőit. 
 

 
 
A belső kontrollrendszerek (és ezen belül, ezzel párhuzamosan a belső ellenőrzés) 
szabályozásának koncepciója tehát egy háromszintű struktúrában vázolható fel. Ez 
tulajdonképpen egy „szabályozási piramis”, amelyen keresztül, felülről lefelé haladva, egyre 
bővebben kerülnek kibontásra az egyes belső kontroll elemek, ahol a törvényi (Áht.) 
szabályozástól kiindulva, a kormányrendeleti (Ávr. és Bkr.) szinten keresztül fokozatosan 
jutunk el a gyakorlati útmutatókig.  
 
A belső kontrollrendszer lényege, hogy a szervezetirányítás elválaszthatatlan eszközeként 
magában foglalja mindazon szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti 
struktúrákat, amelyeket arra a célra terveztek, hogy segítséget nyújtson a vezetésnek a céljai 
eléréséhez. A célok elérését akadályozó eseményeket pedig megelőzze vagy feltárja és 
korrigálja. Azonban a költségvetési szerv vezetőjének döntésén múlik, hogy a 
standardoknak a szabályzatok kialakítására vonatkozó ajánlásainak a már meglévő 
szabályzatok felhasználásával, esetleges korszerűsítésével milyen módon, formában és 
tartalommal tesz eleget. 
 

1. szint – törvényi szint: 
 

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság 
megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a 
költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat: 
- a költségvetési szerv a működése és gazdálkodása során a tevékenységeket 

(műveleteket) szabályszerűen hajtsa végre, 
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, és 
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- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem 
rendeltetésszerű használattól. 

 
A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki 
köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő 
- kontrollkörnyezetet, 
- kockázatkezelési rendszert, 
- kontrolltevékenységeket, 
- információs és kommunikációs rendszert, és 
- nyomon követési (monitoring) rendszert (melynek része a független belső ellenőrzés) 

kialakítani, működtetni és azok megfelelő működését folyamatosan nyomon követni, 
vizsgálni. 

 
A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső 
szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy 

a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a 
szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és 
eredményesség követelményeivel, 

b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, 
visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, 

c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési 
szerv működésével kapcsolatosan, és 

d) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó 
jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével. 

 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszerét a nemzetgazdasági miniszter által 
közzétett módszertani útmutatók megfelelő alkalmazásával kell kialakítani és működtetni. 
A belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell venni az államháztartási külső 
ellenőrzést, kormányzati szintű ellenőrzést végző szervek és a belső ellenőrzési 
tevékenységet végzők által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat. 
 
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben 

a) világos a szervezeti struktúra, 
b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, 
c) meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, 
d) átlátható a humánerőforrás-kezelés. 

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat 
kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló 
források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 
A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a 
költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési 
folyamatainak szöveges, táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely 
tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és 
ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. 
A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendjét. A költségvetési szerv vezetőjének felelőssége érvényre juttatni a 
költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és 
elfogulatlanság, az erkölcsi fedhetetlenség értékeit, valamint biztosítani a közérdekek 
előtérbe helyezését az egyéni érdekekkel szemben. 
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A költségvetési szerv vezetője köteles kockázatkezelési rendszert működtetni. 
E tevékenység során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv 
tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell határozni az 
egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítése 
folyamatos nyomon követésének módját. 
A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket 
kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak 
eléréséhez. 
A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a 
folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE), különösen az 
alábbiak vonatkozásában: 

a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési 
tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal 
való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is), 

b) a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és 
eredményességi szempontú megalapozottsága, 

c) a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a 
pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve 
ellenjegyzése, 

d) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
könyvvezetés és beszámolás) kontrollja. 

 
A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv belső szabályzataiban a 
felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiakat szabályozni: 

a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, 
b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, 
c) beszámolási eljárások. 

 
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, 
melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes 
szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. 
Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, 
hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, 
határidők és módok világosan meg legyenek határozva. 
 
A költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani a szervezet tevékenységének, a célok 
megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek 
keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív 
tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. 

 
2. szint – kormányrendeleti szint: 

 
A Bkr. vonatkozó előírásai az új Áht. rendelkezéseihez kapcsolódva konkrétan 
megfogalmazzák a belső kontrollrendszer kiépítésével és működtetésével kapcsolatos 
feladatokat. 
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A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv működésének folyamatára és 
sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a szervezet 
belső kontrollrendszerét, valamint az annak részét képező belső ellenőrzést. A belső 
kontrollok kialakítása során a költségvetési szerv vezetője figyelembe veszi a 
nemzetgazdasági miniszter által közzétett államháztartási belső kontroll standardokban, 
valamint módszertani útmutatókban foglaltakat. A belső kontrollrendszer tartalmazza 
mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési 
szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a 
vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás 
követelményeit. A belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell venni az 
államháztartási külső ellenőrzést és belső ellenőrzést végző szervek által 
megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat. 
 
3. szint – útmutatók szintje: 

 
Ezen szabályozási szinten találhatóak a nemzetgazdasági miniszter által közétett 
standardok és útmutatók (pl. Belső Kontroll Kézikönyv). A magyarországi standardok 
kidolgozásánál nemzetközileg elismert szervek által alkalmazott megközelítés került 
alapul vételre. Ezek a standardok is csupán fő irányvonalakat határoznak meg, a 
gyakorlati megvalósítás részletei szervezetről szervezetre változhatnak.  

 
A rendszer egyes elemein belül a kontrollok mennyiségének, minőségének, 
szigorúságának meghatározása a költségvetési szerv vezetőjének joga és 
kötelezettsége, a jogszabályok csak egyes elemek kötelezőségét írják elő, az útmutatók 
javaslatokat tesznek a további elemekre. A kontrollok, kontrollpontok formájában 
előzetes, folyamatba épített és utólagos jelleggel kerülnek alkalmazásra. Fontos 
megjegyezni, hogy a standardok által említett különféle szabályzatok kialakítása nem 
minden esetben jelenti, hogy a költségvetési szervnél újakat kell létrehozni, ezek sok 
esetben már léteznek valamilyen formában, akár önállóan, akár dokumentumba építve 
(alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat – SZMSZ). Az, hogy a további 
elemeket hová és milyen formában illesztik be, az a vezető döntése. 

 
A Belső Kontroll Kézikönyv a nemzetgazdasági miniszter által kiadott, a belső kontroll 
standardokat részletesen kifejtő dokumentum. Elősegíti a törvényi és egyéb jogszabályi 
előírások helyes, azonos módon való értelmezését, a rugalmas alkalmazkodást, 
színvonalasabb munkavégzést. A kézikönyvben foglaltak elsősorban ajánlások, 
gyakorlati útmutatók, amelyek segítenek a költségvetési szerv vezetőjének a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő belső kontrollrendszer létrehozásában és annak lehető 
leghatékonyabb működtetésében.  

 
A Belső Ellenőrzési Kézikönyv minta célja, hogy a költségvetési szervek belső 
ellenőrzési vezetői egy központilag harmonizált, egységes elveken nyugvó minta alapján 
dolgozhassák ki a saját szervezetük nagyságának, szerepének, célkitűzéseinek, 
feladatainak, igényeinek megfelelő belső ellenőrzési kézikönyvet. 
 
A belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza: 

a) a bizonyosságot adó és a tanácsadó tevékenységre vonatkozó eljárási szabályokat; 
b) a belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési 

alapszabályt; 
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c) a tervezés megalapozásához alkalmazott kockázatelemzési módszertan leírását; 
d) az ellenőrzési dokumentumok formai követelményeit, az alkalmazott iratmintákat; 
e) az ellenőrzési megállapítások hasznosításának nyomon követését; 
f) az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárása esetén 
alkalmazandó eljárást. 

 
A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőrök a belső ellenőrzési tevékenységet a 
nemzetgazdasági miniszter által kiadott etikai kódex figyelembevételével végzik. 
A belső ellenőrzési vezető köteles a belső ellenőrzési kézikönyvet rendszeresen, de legalább 
kétévente felülvizsgálni, és a – jogszabályok, módszertani útmutatók változásai, illetve 
egyéb okok miatt – szükséges módosításokat átvezetni. 
 
A közszférában a közpénzek védelme miatt kiemelt fontosságú a vezetők 
elszámoltathatósága, ennek érdekében a vezetői elszámoltathatóság alapját képező 
szabályozás az eddig bemutatott jogforrásokon kívül egyéb jogforrásokban is megvalósul. 
 
A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek 
jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak és az irányító szerv által meghatározott 
követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért. Felelős továbbá a gazdaságosság, 
hatékonyság, eredményesség követelményeinek érvényesítéséért a költségvetési szerv 
működésében, valamint a szervezet vagyonkezelésébe, használatába adott és tulajdonában 
lévő vagyonnal kapcsolatos vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű 
gyakorlásáért. A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer kialakításáért 
és működtetéséért. A költségvetési szerv vezetője a feladatokat és a felelősségi köröket a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve belső utasításokban delegálhatja a hierarchia 
alacsonyabb szintjére, amelyet részletesebben a munkaköri leírások tartalmaznak. A vezetők 
felelősséget vállalnak a hozzájuk tartozó szervezeti egység(ek)ben dolgozók munkájáért. A 
vezetők beszámolási kötelezettséggel és beszámoltatási joggal rendelkeznek. A 
felelősségvállalás szabályait külön törvények rögzítik. 
  
A fejezetet irányító szerv beszámoltatja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 
vezetőit a belső kontrollrendszer működtetéséről, valamint jogszabályban meghatározott 
módon beszámol a nemzetgazdasági miniszternek az irányítása alá tartozó költségvetési 
szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező ellenőrzés működéséről. A 
költségvetési szervek beszámolása érdekében készül egy, a költségvetési szerv vezetője által 
kitöltendő nyilatkozat (Bkr. 1. sz. melléklet), melyben a vezető értékeli a belső kontrollok 
működését és megküldi az irányító szervnek, az irányító szerv pedig továbbítja azt a 
nemzetgazdasági miniszternek. 
 
13.4. Belső ellenőrzés 
 
A Bkr. alapján a belső kontrollrendszer szerves részét képező belső ellenőrzés a 
nemzetközileg elfogadott standardok definíciójának megfelelően olyan független, 
tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az 
ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött 
szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen 
értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének 
hatékonyságát. 
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A belső kontrollrendszerhez hasonlóan a belső ellenőrzéssel kapcsolatosan is több útmutató 
került közzétételre, ezek közül a legfontosabbak: 

- Belső Ellenőrzési Kézikönyv minta; 
- Belső ellenőrökre vonatkozó etikai kódex; 
- Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok; 
- Teljesítmény-ellenőrzési módszertan; 
- Rendszerellenőrzési módszertan; 
- Terv-Beszámoló útmutató. 

 
A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális 
(feladatköri és szervezeti) függetlenségét, a belső ellenőr önállóan jár el, különösen az 
alábbiak tekintetében: 

- az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron 
kívüli ellenőrzések figyelembevételével; 

- az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása; 
- az ellenőrzési módszerek kiválasztása; 
- következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése; 
- a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint a 

nemzetgazdasági miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal 
összhangban lévő tanácsadói tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába 
nem vonható be. 

 
Magyarországon az láthat el költségvetési szerv esetében belső ellenőrzési tevékenységet, 
aki rendelkezik a nemzetgazdasági miniszter engedélyével. A nemzetgazdasági miniszter a 
belső ellenőrzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről 
nyilvántartást vezet. Belső ellenőrzési tevékenységet az láthat el, aki legalább két éves 
ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli, vagy az adott költségvetési szerv 
tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlattal és a Bkr.-ben felsorolt 
szakirányú szakképzettségek valamelyikével rendelkezik. 
Költségvetési szervnél belső ellenőrzési vezetőnek az nevezhető ki, aki a két éves szakmai 
gyakorlaton túl legalább további három éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 
 
A belső ellenőrök szakmai továbbképzéseinek szabályait az Áht., a Bkr. és a költségvetési 
szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai 
továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek 
belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 
tartalmazza.  
 
 
A belső ellenőrök kötelesek kétévente szakmai továbbképzésen részt venni, melyre 
minden évben február 28-ig kell jelentkezni. (Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a Bkr. 
rendelkezései értelmében nemcsak a belső ellenőrök, hanem a költségvetési szervek vezetői, 
illetve a költségvetési szervek gazdasági vezetői is kétévente kötelesek továbbképzésen 
részt venni a belső kontrollrendszerek témakörében.) 
 
A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, 
hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és 
ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.  
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A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv 
vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv 
vezetőjének küldi meg. A jelentés elkészítéséért, a levont következtetésekért a 
vizsgálatvezető, a megállapítások valódiságáért és alátámasztásáért a vizsgálatot végzők a 
felelősek. A bizonyosságot adó belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, 
pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai ellenőrzéseket, 
valamint tanácsadó tevékenységet kell végezni. 
 
A belső ellenőrzést végző személy munkáját a nemzetközi, valamint a nemzetgazdasági 
miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, 
valamint a belső ellenőrzési vezető által – a nemzetgazdasági miniszter által közzétett belső 
ellenőrzési kézikönyv minta megfelelő alkalmazásával – kidolgozott és a költségvetési szerv 
vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. 
 
Az Áht. 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő 
működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles 
gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat 
biztosítani. 
A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet, vagy szervezeti egység jogállását, 
feladatait a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában elő kell írni. 
Az 50 főnél nagyobb engedélyezett létszámmal rendelkező önállóan működő és gazdálkodó 
központi költségvetési szervek esetén legalább 1 fő belső ellenőrt kell foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyban alkalmazni, ettől eltérni csak a fejezetet irányító szerv vezetőjének 
írásos jóváhagyásával lehet. 
Ha a költségvetési szerv nem foglalkoztat belső ellenőrt, a költségvetési szerv vezetője 
köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső ellenőrzési tevékenységének külső 
szolgáltató bevonásával történő megszervezéséről és ellátásáról. 
 
13.4.1. A belső ellenőrzés feladata 
 
A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, 
különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és 
elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. 
A bizonyosságot adó tevékenységet az alábbi ellenőrzési típusok szerint kell ellátni: 

a) a szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az adott szervezet vagy szervezeti 
egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és 
érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői 
rendelkezések előírásai; 

b) a pénzügyi ellenőrzés célja az adott szervezet, program vagy feladat pénzügyi 
elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások 
ellenőrzése; 

c) a rendszerellenőrzés keretében az egyes rendszerek kialakításának, illetve 
működésének átfogó vizsgálatát kell elvégezni; 

d) a teljesítmény-ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által 
végzett tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, 
illetve a forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e 
meg; 
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e) az informatikai ellenőrzés a költségvetési szervnél működő informatikai 
rendszerek megfelelőségére, megbízhatóságára, biztonságára, valamint a 
rendszerben tárolt adatok teljességére, megfelelőségére, szabályosságára és 
védelmére irányul. 

 
13.4.2. A belső ellenőrzési vezető feladata, kötelessége 
 
A belső ellenőrzési vezető feladata: 

a) a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése; 
b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek 

összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyása után a tervek 
végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése; 

c) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának 
irányítása; 

d) az ellenőrzések összehangolása; 
e) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 

eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja 
merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv 
vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan 
tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására; 

f) a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve kivonatának a költségvetési szerv vezetője 
számára történő megküldése; 

g) az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 
összeállítása. 

 
A belső ellenőrzési vezető köteles: 

a) gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek a nemzetgazdasági miniszter által 
közzétett módszertani útmutatók; 

b) gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a költségvetési szerv 
vezetőjének döntésétől függően a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az 
ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok 
biztonságos tárolásáról; 

c) biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében – a 
költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott – éves képzési tervet készíteni, és 
gondoskodni annak megvalósításáról; 

d) a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól 
való eltérésekről tájékoztatni; 

e) kialakítani és működtetni az elvégzett belső ellenőrzésekről szóló nyilvántartást, és 
gondoskodni az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről; 

f) a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartani az 
adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat, valamint 
gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek 
figyelembevételével végezzék. 

 
13.4.3. A belső ellenőrzés és a külső ellenőrzés viszonya 
 
Az ÁSZ és a belső ellenőrzés együttműködik és támaszkodik egymás munkájára. Egy 
költségvetési szervnél történő külső ellenőrzés során az ÁSZ gyakran felhasználja a belső 
ellenőrzési jelentéseket is.  
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A belső ellenőrzés rendszerint koordinálja a költségvetési szerv külső ellenőrzéseit. 
 
13.5. Központi koordináció és harmonizáció 
 
Magyarországon a belső kontrollrendszer – amely magában foglalja az államháztartási 
belső pénzügyi ellenőrzést – fejlesztése, szabályozásának előkészítése, koordinációja és 
harmonizációja az államháztartás alrendszerei tekintetében a nemzetgazdasági miniszter 
feladata. A miniszter koordinálja és összehangolja a költségvetési, illetve nemzetközi 
források kontrollrendszereit, valamint javaslatokat tesz az ezekhez kapcsolódó jogszabályok 
kialakítására. Megalkotja, közzéteszi és rendszeresen felülvizsgálja a belső 
kontrollrendszerrel kapcsolatos jogszabályokat, standardokat, módszertani útmutatókat, a 
belső ellenőrökre vonatkozó etikai kódexet, valamint a belső ellenőrzési kézikönyv mintát. 
Ellátja az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport felállításával, működtetésével 
és ügyrendjének megalkotásával kapcsolatos feladatokat. Szervezi a belső 
kontrollrendszerrel kapcsolatos továbbképzéseket. A központi harmonizációs egység 
szerepét a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontrollok Főosztály 
tölti be. 
 
A nemzetgazdasági miniszter az államháztartási belső kontrollrendszer helyzetéről és 
működéséről a tárgyévet követő évben július 31-ig éves jelentést terjeszt elő a Kormány 
részére, melyet előzetesen a szakmai egyeztető fórum érintett témacsoportjai 
megtárgyalnak. 
 
 
Budapest, 2013. november 20. 


