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I. Utasítások

A miniszterelnök 1/2022. (V. 27.) ME utasítása  
a magyar Európa-politikával összefüggő ügyekben a miniszterelnök munkájának támogatásáért felelős 
miniszterelnöki biztos kinevezéséről és feladatairól

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 14.  § (1)  bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva 
a következő utasítást adom ki:

1. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 220. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
dr. Bóka Jánost jelen utasítás hatálybalépésének napjától a Kit. 220. § (2) bekezdése szerinti időtartamra a magyar 
Európa-politikával összefüggő ügyekben a  miniszterelnök munkájának támogatásáért felelős miniszterelnöki 
biztossá (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos) nevezem ki.

2. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 28.  §-a szerinti feladatok 
ellátására a miniszterelnöki biztost jelölöm ki.

3. §  A miniszterelnöki biztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.

4. §  A miniszterelnöki biztos tevékenységét titkárság nem segíti.

5. §  A miniszterelnöki biztos tevékenységének ellátásáért a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény – 32. § (2) bekezdése szerint alkalmazni rendelt – 
31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra jogosult.

6. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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Az igazságügyi miniszter 3/2022. (V. 27.) IM utasítása  
a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló  
4/2018. (II. 28.) IM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontja alapján, az  államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV.  törvény 10.  § (5)  bekezdésére, valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésére figyelemmel a következő utasítást adom ki:

1. §  A központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2018. (II. 28.) IM utasítás 
(a továbbiakban: IM utasítás) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet X. Igazságügyi 
Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 
és bevételek alcím, 1. Az  IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoport 
előirányzatai felhasználására a jogszabályban előírt engedélyek, valamint alapítói határozatban rögzített tulajdonosi 
döntés meghozatalát követően kerülhet sor.”

2. §  Az IM utasítás 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ezen utasításnak a  központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 
4/2018. (II. 28.) IM utasítás módosításáról szóló 3/2022. (V. 27.) IM utasítással (a továbbiakban: Módu4.) megállapított 
1. §-át a Módu4.
a) hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.”

3. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter

A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 12/2022. (V. 27.) BVOP utasítása  
a büntetés-végrehajtási szervezet Munkavédelmi Szabályzatáról szóló 10/2020. (III. 31.) BVOP utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontja alapján – figyelemmel a  munkavédelemről szóló 
1993. évi XCIII. törvényre, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvényre, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint 
foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendeletre, valamint a  büntetés-
végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a  fogvatartottak 
büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) 
BM rendeletre – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól a következő utasítást adom ki:

 1. A  büntetés-végrehajtási szervezet Munkavédelmi Szabályzatáról szóló 10/2020. (III. 31.) BVOP utasítás 
(a továbbiakban: Utasítás) a következő 11/A. ponttal egészül ki:
„11/A. A munkavédelmi felügyelőket az érintett bv. szerv vezetőjének közvetlen irányítása alatt álló szervezeti elem 
állományában kell foglalkoztatni.”
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 2. Az Utasítás 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. A  pszichológus feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes szabályokat a  büntetés-végrehajtási szervezetnél 
rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások alkalmasságvizsgálati kategóriába sorolásáról, valamint a  hivatásos 
állomány egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasságvizsgálatának végrehajtásáról szóló 74/2020. (XII. 30.) 
BVOP utasítás tartalmazza.”

 3. Az Utasítás 140/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„140/A. Dohányzásra kijelölt hely a BVOP 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. szám alatti épületében a Szent Adorján 
udvaron kijelölt dohányzóhely. A  BVOP 1064 Budapest, Rózsa u. 75–79. szám alatti objektumában, valamint 
a  Központi Anyagraktárban a  falakon belüli udvaron a  nyílászáróktól számított legalább 5 m-es távolságot 
megtartva szabad dohányozni a  tűzvédelmi előírások betartása mellett. A  kijelölt dohányzóhelyeken a  szükséges 
mennyiségben hamutartókat és ülőalkalmatosságokat kell elhelyezni, a  hamutartók folyamatos ürítéséről és 
tisztántartásáról gondoskodni kell.”

 4. Az Utasítás 144. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„144. Az  elsősegélynyújtó felszerelést és a  mentődobozt a  munkaterületeken az  egészségügyi szakterület által 
meghatározott mennyiségben és minőségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett 
helyen kell készenlétben tartani. A  mentődobozt kulccsal lezárni nem szabad, viszont olyan szavatossági idővel 
ellátott címkével vagy plombával szükséges azt ellátni, mely roncsolódik a doboz nyitása során. A szavatossági idők 
közül a legelőször lejárót szükséges feltüntetni a dobozon.”

 5. Az Utasítás 145. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„145. Az  egészségügyi szakterület – annak hiányában a  bv. szerv vezetője által kijelölt személy – köteles 
gondoskodni az  elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról, a  mentődobozok megfelelő tartalmáról, 
feltöltéséről a  munkahelyi vezető jelzése alapján. Valamennyi mentődoboz állapotát az  egészségügyi szakterület 
–  annak hiányában a  bv. szerv vezetője által kijelölt személy – köteles a  negyedéves szemlék alkalmával 
dokumentált módon ellenőrizni, és az utántöltésükről soron kívül intézkedni.”

 6. Az Utasítás a következő 148/A. ponttal egészül ki:
„148/A. A  gépjárműveken a  közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 106.  §-ában meghatározott elsősegélynyújtó felszerelést kell 
elhelyezni, melyre a 144–145. pontokban foglaltakat kell alkalmazni.”

 7. Az Utasítás a következő 163/A. ponttal egészül ki:
„163/A. A  munkavédelmi felügyelő a  tárgyév során végrehajtott ellenőrzései során köteles a  10/A.  mellékletben 
meghatározott témakörökben a vonatkozó egyéb szabályozók szerinti gyakorisággal, de legalább egy alkalommal 
ellenőrzést végezni, arról a 10/B. mellékletben meghatározott ellenőrzési jelentést készíteni, és az RZS rendszerben 
jóváhagyás céljából felterjeszteni.”

 8. Az Utasítás a következő 164/A. ponttal egészül ki:
„164/A. A bv. szerv által a fogvatartott részére biztosított vízforraló évente történő szerelői ellenőrzését a bv. szerv 
köteles elvégezni dokumentált módon (12. melléklet). Amennyiben a fogvatartott nem a bv. szerv által biztosított 
vízforralóját használja, úgy annak évente történő felülvizsgálatáról a  fogvatartottnak önköltségen kell 
gondoskodnia, melynek elvégzését igazolnia kell. Abban az esetben, ha a fogvatartott nem tudja igazolni az általa 
használt vízforraló megfelelőségét, úgy azt nem tarthatja a zárkában.”

 9. Az Utasítás 168. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„168. Valamennyi időszakos felülvizsgálat és működési próba – áramvédő kapcsolók esetében – elvégzéséért, 
valamint dokumentálásáért a  BVOP-n a  MEF Üzemeltetési és Fenntartási Osztályának vezetője és a  műhelyvezető 
felelős, míg a bv. szervek esetében a gazdasági vezető által erre kijelölt személy.”

 10. Az Utasítás 177. pontja helyébe az következő rendelkezés lép:
„177. A  munkavédelmi szemléről készített jegyzőkönyvet (15/A.  melléklet) több objektumos bv. intézet esetében 
objektumonként külön kell elkészíteni, mely a következő adatokat tartalmazza:
a) a szemle pontos helyét és időpontját,
b) az  előző szemlén feltárt hiányosságok közül azokat, amelyeket nem szüntettek meg, illetve az  elhárításra 
megállapított újabb határidőket, a felelősök megjelölésével,
c) a szemle során feltárt hiányosságok pontos, munkahelyek szerinti felsorolását,
d) a hiányosságok megszüntetéséért felelős személyek nevét, beosztását,
e) a hiányosságok megszüntetésének határidejét,
f ) a szemlebizottságban részt vevők nevét, beosztását és aláírását.”
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 11. Az Utasítás 184. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„184. Amennyiben a  sérült legalább egy napot elérő munkaképtelenséget okozó balesetet szenvedett, 
az állományilletékes parancsnok a baleset minősítéséről határozatot hoz (20. melléklet), egyúttal felhívja a személyi 
állomány tagját a  kárigény bejelentésére (21.  melléklet) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 257.  §-a értelmében. A  baleseti jegyzőkönyv 
(16. melléklet) és baleseti kivizsgálási jegyzőkönyv (17. melléklet) felvételéért a baleset bekövetkezési hely szerinti 
munkavédelmi felügyelő és a bekövetkezési hely szerinti állományilletékes parancsnok a felelős, melyet jóváhagyást 
követően kell eljuttatni a  sérült személy állományilletékes parancsnoka részére minősítés céljából. A  baleseti 
jegyzőkönyvet mindig a  baleset bekövetkezési hely szerinti munkavédelmi felügyelő köteles felvenni, valamint 
a bekövetkezési hely szerinti állományilletékes parancsnok köteles azt jóváhagyni.”

 12. Az Utasítás a következő 199/A. ponttal egészül ki:
„199/A. A  fogvatartottat ért munkabalesetről a  munkabaleseti jegyzőkönyvet először a  sérült fogvatartottnak kell 
aláírnia, majd a  munkavédelmi felügyelőnek, illetve a  jegyzőkönyv felvételénél jelen lévő tanúnak, ezt követően 
az alapellátó orvosnak szükséges a megállapításait rögzíteni a jegyzőkönyvben. Jóváhagyásra a munkáltatói jogkör 
gyakorlója részére az  előzőekben meghatározott aláírásokat és jóváhagyásokat követően lehet előterjeszteni 
az  elkészült munkabaleseti jegyzőkönyvet. A  teljes folyamat nem haladhatja meg a  baleset tudomásra jutásától 
számítottan a 30 napot.”

 13. Az Utasítás 201. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„201. A  munkanapkieséssel járó fogvatartotti munkabalesetekről a  baleseti jegyzőkönyvek havi összesítőjében 
a munkavédelmi felügyelő köteles nyilvántartást vezetni, továbbá azt megküldeni a tárgyhónapot követő 5 napon 
belül a munkavédelmi főfelügyelő e-mail-címére.”

 14. Az  Utasítás 9.  pontjában, 17.  pont j)  alpontjában, a  18.  pont v)  alpontjában, a  23.  pont w)  alpontjában 
a „szakhatósági” szövegrész helyébe a „hatósági” szöveg lép.

 15. Hatályát veszti az Utasítás 76. pontjában a „veszélyes” szövegrész.
 16. Az Utasítás 3. melléklete helyébe az 1. melléklet* lép.
 17. Az Utasítás 11. melléklete helyébe a 2. melléklet* lép.
 18. Az Utasítás 24. melléklete helyébe a 3. melléklet* lép.
 19. Az Utasítás

a) a 4. melléklet szerinti 10/A. melléklettel*,
b) az 5. melléklet szerinti 10/B. melléklettel*,
c) a 6. melléklet szerinti 15/B. melléklettel*
egészül ki.

 20. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy s. k.,
  országos parancsnok

* Az Utasítás mellékletei a BVOP intranethálózatán kerülnek közzétételre.
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A Gazdasági Versenyhivatal elnökének 4/2022. (V. 27.) GVH utasítása  
a közszolgálati szabályzatról és a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörömben eljárva,
a közszolgálati szabályzatról szóló 6/2018. (VI. 7.) GVH [6/2018. (VI. 21.) GVH] utasítás módosítása tekintetében a  különleges 
jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 46. § (5) bekezdése, a tisztességtelen 
piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/A.  § (2)  bekezdése alapján, a  Gazdasági 
Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás 84. § 4. pontjában foglalt tárgykörben,
a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 7/2020. (XII. 3.) GVH utasítás módosítása tekintetében 
a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27.  § (1)  bekezdése, valamint az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján, a  Gazdasági Versenyhivatal 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás 84. § 17. pontjában foglalt tárgykörben,
a közszolgálati szabályzatról és a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló utasítás módosításáról az alábbiak 
szerint rendelkezem:

1. A közszolgálati szabályzatról szóló 6/2018. (VI. 7.) GVH [6/2018. (VI. 21.) GVH] utasítás módosítása

1. §  A közszolgálati szabályzatról szóló 6/2018. (VI. 7.) GVH [6/2018. (VI. 21.) GVH] utasítás (a továbbiakban: közszolgálati 
szabályzat) 7. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„7. A szervezeti beilleszkedés elősegítése
14. § (1) A belépő munkatársak szervezeti beilleszkedését a Hivatal – a Humánerőforrás és Koordinációs Iroda által 
összeállított – orientációs kézikönyv rendelkezésre bocsátásával segíti, amely tartalmazza a Hivatal tevékenységével, 
működésével kapcsolatos alapvető szabályokat és tudnivalókat.
(2) A  Humánerőforrás és Koordinációs Iroda szükség szerint, de legalább évente egyszer a  szervezeti egységek 
vezetőinek bevonásával a  Hivatal tevékenységét, működését, kapcsolatait bemutató orientációs képzést szervez 
a  belépő munkatársak számára. A  belépő munkatárs köteles részt venni az  orientációs képzésen, amely alól 
a főtitkár – az Elnöki Kabinet kivételével a szervezeti egység vezetőjének kezdeményezése alapján – menthető okból 
felmentést adhat.
15.  § (1) A  belépő munkatárs és a  szakmai gyakorlatát töltő egyetemi, főiskolai hallgató (a továbbiakban együtt: 
mentorált) Hivatalba való beilleszkedését mentor segíti. Az  elnök a  közszolgálati munkaszerződésben 
a  Humánerőforrás és Koordinációs Iroda javaslata alapján mentesítheti a  belépő munkatársat a  mentor 
támogatásának igénybevétele alól.
(2) A  mentor feladata, hogy a  legjobb tudása szerint eljárva biztosítsa a  mentorált szervezetbe való gyors 
beilleszkedését, elősegítse szakmai fejlődését, legyen a  mentorált számára elérhető, és kérdéseire adekvát 
válaszokat adjon. A mentor
a) a  mentorált bevonásával kidolgozza a  mentorált mentorálás időszakára vonatkozó egyéni fejlesztési tervét, 
amelyben meghatározza a mentorálási folyamat szakaszait és az egyes szakaszok alatt elérendő célokat,
b) a  Humánerőforrás és Koordinációs Iroda által közzétett értékelőlap felhasználásával havonta értékeli 
a  mentoráltat, amelynek eredményéről tájékoztatja a  szervezeti egység vezetőjét – az  Elnöki Kabinet esetén 
a főtitkárt –, valamint
c) a  próbaidő leteltét megelőző nyolc nappal és – ha a  mentorálás időtartama hosszabb, mint a  próbaidő 
időtartama  – a  mentorálási folyamat végén írásban beszámol a  szervezeti egység vezetője – az  Elnöki Kabinet 
esetén a  főtitkár – részére, amelyben értékeli a  mentorált szakmai előrehaladását és alapvető kompetenciáit, 
és ismerteti a fejlesztendő területeket.
(3) A  mentorált mentori értékelésre és beszámolóra vonatkozó észrevételeit rögzíteni kell az  értékelőlapon és 
a beszámolón.
(4) A mentorálás időtartama
a) belépő munkatárs esetén a  közszolgálati munkaszerződésben rögzített időtartam, de legalább a  próbaidő 
időtartama,
b) a szakmai gyakorlatát töltő egyetemi, főiskolai hallgató esetén a szakmai gyakorlat időtartama.
15/A.  § (1) A  mentor kijelölését – az  elnökhelyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek esetén 
az  elnökhelyettes támogatása mellett – a  szervezeti egység vezetője a  Humánerőforrás és Koordinációs Irodán 
leadott feljegyzésben kezdeményezi. A  mentor kijelölését kezdeményező feljegyzést a  Humánerőforrás és 
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Koordinációs Iroda vezetője véleményével együtt továbbítja az  elnöknek. Az  Elnöki Kabinet munkatársának 
mentorként való kijelölését a Humánerőforrás és Koordinációs Iroda vezetője kezdeményezi az elnöknél. A mentor 
kijelöléséről az elnök dönt.
(2) Mentornak a  Hivatalban szerzett széles körű munkatapasztalattal, magas szakmai ismeretekkel és legalább 
jó minősítéssel rendelkező munkatárs jelölhető ki. Egy mentornak egy mentoráltja lehet.
(3) Nem jelölhető ki mentornak az irodavezető besorolási kategóriába tartozó álláshelyen foglalkoztatott munkatárs.
15/B. § (1) A mentor mentori feladatainak eredményes ellátásáért a (2) bekezdés szerinti céljuttatásban részesíthető, 
ha a mentori feladatok ellátása az álláshelyen ellátandó feladatok mellett jelentős többletterhet jelent a munkatárs 
számára.
(2) A céljuttatás mértéke
a) belépő munkatárs mentorált esetén egyszeri, a havi minimálbér 250%-ának megfelelő összeg,
b) szakmai gyakorlatát töltő egyetemi, főiskolai hallgató esetén egyszeri, a  havi minimálbér 75%-ának megfelelő 
összeg.
(3) Ha a  mentorálás időtartama meghaladja a  próbaidő időtartamát, az  elnök a  céljuttatás (2)  bekezdés a)  pontja 
szerinti mértékét magasabb összegben is megállapíthatja.
(4) Ha a  mentori feladatok ellátására vonatkozó kötelezettség a  mentorálás időtartamának lejártát megelőzően 
megszűnik, a mentor a céljuttatás arányos részére lehet jogosult.
(5) Ha a  mentorálás időtartama meghaladja a  próbaidő időtartamát, az  elnök dönthet a  céljuttatás időarányos, 
két részletben történő – a próbaidő lejártát követő és a mentorálás időtartamának lejártát követő – kifizetéséről.
15/C. § (1) A mentori feladatok ellátására vonatkozó kötelezettség a kijelölés mentor általi elfogadásának napjától 
kezdődik.
(2) A mentori feladatok ellátására vonatkozó kötelezettség megszűnik
a) a mentorálás időtartamának elteltével,
b) a mentor vagy a mentorált közszolgálati jogviszonyának megszűnésével,
c) a szakmai gyakorlat megszűnésével vagy megszüntetésével.
(3) A mentori kijelölés megszüntethető
a) az elnök által indokolási kötelezettség nélkül,
b) ha a mentor minősítése időközben nem felel meg a mentorként való kijelölés feltételének,
c) a mentor vagy a mentor szervezeti egysége vezetőjének indokolt kezdeményezésére az elnök által.
(4) A  mentorok és a  szervezeti egységek mentornak kijelölhető munkatársai részt vesznek a  Humánerőforrás és 
Koordinációs Iroda által szervezett továbbképzésen.
(5) A mentor a mentori feladatokat az álláshelyen ellátandó feladatai mellett látja el.
(6) A mentor szervezeti egységének vezetője a feladatok kiosztása során a mentor mentori feladataira figyelemmel 
jár el, biztosítva, hogy azok ellátása ne kerüljön veszélybe.
15/D. § A Humánerőforrás és Koordinációs Iroda
a) megszervezi a mentorok és a szervezeti egységek mentornak kijelölhető munkatársainak továbbképzését,
b) segítséget nyújt a mentor számára a mentori feladatok ellátásához,
c) gondoskodik a  mentoráltak értékelésére szolgáló értékelőlap és beszámoló mintájának elkészítéséről, 
naprakészen tartásáról, valamint az intraneten való közzétételéről,
d) összeállítja a  mentorálás folyamatára vonatkozó módszertani kézikönyvet, valamint a  mentorálás keretében 
készült szakmai anyagokat közzéteszi a Hivatal tudásmenedzsment-rendszerében,
e) javaslatot dolgoz ki a mentorok tevékenységének értékelésére.”

2. §  A közszolgálati szabályzat a következő 84. §-sal egészül ki:
„84.  § A 7. alcím közszolgálati szabályzatról és a  beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 
utasítás módosításáról szóló 4/2022. (V. 27.) GVH utasítással megállapított rendelkezéseit a  közszolgálati 
szabályzatról és a  beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló utasítás módosításáról szóló  
4/2022. (V. 27.) GVH utasítás hatálybalépését követően belépő munkatársakra és a  közszolgálati szabályzatról és 
a  beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló utasítás módosításáról szóló 4/2022. (V. 27.) 
GVH utasítás hatálybalépését követően megkezdett szakmai gyakorlatra kell alkalmazni.”

3. § (1) A közszolgálati szabályzat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A közszolgálati szabályzat 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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2. A beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 7/2020. (XII. 3.) GVH utasítás 
módosítása

4. § (1) A  beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 7/2020. (XII. 3.) GVH utasítás (a továbbiakban: 
beszerzési utasítás) 22. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Költségvetési Iroda feladata)
„a) az éves összesített beszerzési terv határidőben történő előkészítése,”

 (2) A beszerzési utasítás 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A beszerzési referens feladata
a) a 2. § (1) bekezdése szerinti iratminták elkészítése és naprakészen tartása, valamint a tájékoztató előkészítése,
b) az  éves közbeszerzési terv határidőben történő előkészítése, intézkedés az  éves összesített közbeszerzési terv 
EKR-ben történő közzétételéről, valamint a  közbeszerzési terv módosításának szükségessége esetén a  módosított 
terv előkészítése és közzététele,
c) a szervezeti szuper felhasználó feladatainak ellátása,
d) az  éves beszerzési és közbeszerzési tervben szereplő, valamint a  tervben nem szereplő beszerzések előzetes 
közbeszerzési kontrollja,
e) a jogi szakértelem biztosítása érdekében bírálóbizottsági tagként történő eljárás, összeférhetetlensége és egyéb 
akadályoztatása esetén ennek haladéktalan jelzése,
f ) a  közbeszerzési eljárásban részt vevő más szervezeti egységek munkatársaival, a  közbeszerzési tanácsadóval és 
szükség esetén a külső szakértővel való aktív együttműködés.”

5. §  A beszerzési utasítás
a) 4.  § (1)  bekezdésében és 5.  § (2)  bekezdésében a „Költségvetési Iroda” szövegrész helyébe a „beszerzési 

referens” szöveg,
b) 6. § (2) bekezdésében a „Költségvetési Iroda vezetője” szövegrész helyébe a „beszerzési referens” szöveg,
c) 24.  § (8)  bekezdésében a „pontosítás kérését követően” szövegrész helyébe a „pontosítás kérését, valamint 

az ajánlattevőkkel való tárgyalást követően” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

6. §  Ez az utasítás 2022. június 1-jén lép hatályba.

  Rigó Csaba Balázs s. k.,
  elnök
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1. melléklet a 4/2022. (V. 27.) GVH utasításhoz

A közszolgálati szabályzat 1. melléklete a következő 4a. ponttal egészül ki:
„4a. Értékelőlap és beszámoló a mentorált teljesítményének és a mentorálási folyamatnak az értékeléséhez  
[15. § (2) bekezdés b) és c) pont]”

2. melléklet a 4/2022. (V. 27.) GVH utasításhoz

A közszolgálati szabályzat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 54a. sorral egészül ki:

[A) B) C) D) E) F)

Álláshely 

megnevezése

Iskolai 

végzettség 

szintje

Végzettség/szakképesítés 

megnevezése*

Idegennyelv-ismeret Egyéb követelmény  

(vezetői tapasztalat,  

szakmai gyakorlat,  

tanfolyam stb.)]
nyelv szint

54a.

utazásszervező 
asszisztens

középfokú középiskolai végzettség 
és a következő 
képesítések valamelyike: 
igazgatási ügyintéző-
ügykezelő, irodavezető, 
jogi asszisztens, 
idegenvezető, idegen 
nyelvi titkár, továbbá 
egyetemi vagy főiskolai 
szintű idegenforgalmi 
vagy művelődésszervező 
szakképesítés

angol, 
német, 
francia 
vagy 
orosz

középfok
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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének 3/2022. (V. 27.) SZTNH utasítása  
a másolatkészítési szabályzatról

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalába érkező papíralapú iratok hiteles elektronikus irattá alakítása, a  készítendő hiteles 
elektronikus másolatok eljárási és műszaki feltételei, az  arra feljogosított személyek köre és a  felelősségi kérdések rendezése 
érdekében az  elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 55.  § (6) és (8)  bekezdéseire 
tekintettel, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

Az utasítás hatálya

1. § (1) Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) minden olyan 
kormánytisztviselőjére és munkavállalójára (a továbbiakban együtt: munkatárs), aki
a) tevékenysége során hozzáfér vagy hozzáférhet a Hivatalban meglévő papíralapú iratok hiteles elektronikus 

irattá történő átalakítási folyamatában érintett iratokhoz,
b) tevékenységével hatással van vagy lehet a fenti folyamatokra.

 (2) Az utasítás tárgyi hatálya az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben szabályozott digitálismásolat-készítési eljárásra terjed ki.

Általános rendelkezések

2. § (1) A  Hivatalban a  hiteles elektronikus másolatok készítése során követendő eljárásrendet, az  arra felhatalmazott 
személyek körét, a  felelősségi kérdéseket és a  műszaki feltételeket a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
Másolatkészítési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza.

 (2) Jelen utasítással a Szabályzat kötelező alkalmazását írom elő, és egyidejűleg elrendelem annak a Hivatal honlapján 
és belső elektronikus információs rendszerén (intranetjén) történő közzétételét, továbbá a  későbbiekben 
az esetleges módosítások utáni ismételt közzétételét.

 (3) A Szabályzat (2) bekezdés szerinti közzétételéről a Hatósági Ügyviteli Főosztály vezetője köteles gondoskodni.
 (4) A  Szabályzat esetleges módosítását követően annak verziószámát és a  Hivatal elnökének a  módosítás hatályba 

léptetéséről szóló jóváhagyó döntését kifejező aláírását a Szabályzat első lapján fel kell tüntetni.

Záró rendelkezések

3. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) Jelen utasítás tartalmi felülvizsgálatáról, aktualizálásáról és karbantartásáról a  Hivatal Hatósági Ügyviteli 

Főosztályának vezetője köteles gondoskodni. A  felülvizsgálatot legalább 3 évente el kell végezni, amelynek 
eredményeképpen szükség esetén kezdeményezni kell az  utasítás, illetve Szabályzat módosításának vagy 
új utasításnak, illetve Szabályzatnak a kiadását.

  Pomázi Gyula s. k.,
  a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
  elnöke

Melléklet a 3/2022. (V. 27.) SZTNH utasításhoz*

* Az utasítás Melléklete az SZTNH honlapján és intranethálózatán kerül közzétételre.
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III. Közlemények

A Miniszterelnökség 2022/2023. évi pályázati felhívása  
a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra az északi félteke országaiban

A miniszterelnök általános helyettese mint a  Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja, a  nemzetpolitikai tevékenységgel 
kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 234/2019. (X. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § a) pontja 
alapján a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor Program keretében pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja

A Nemzeti Ügyek Kormánya elkötelezett az  iránt, hogy az  Alaptörvényben az  egységes magyar nemzetre 
megfogalmazott felelősségviselést a  diaszpóra tekintetében is megvalósítsa. Ezen szándéka által vezérelve, 
a  Magyar Diaszpóra Tanács kérését meghallgatva indította útjára a  Kőrösi Csoma Sándor Programot, amely iránt 
a  pandémia ideje alatt is folyamatos igény mutatkozott a  tagszervezetek részéről annak érdekében, hogy 
az ösztöndíjasok jelenléte és tevékenysége segítséget nyújtson a diaszpórában élő magyar közösségek számára.

Célunk az, hogy a  megkezdett munka folytatása által megerősödjön a  külföldi magyar közösségeknek egy olyan 
intézményrendszere, amely az  egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a  magyar önazonosság és 
a  világ magyarságának nemzeti összetartozásbeli megerősödéséhez. A  Program célja továbbá, hogy 
az ösztöndíjasok jelenléte és munkája által közvetlen támogatást tudjon biztosítani a külhoni magyarság diaszpóra 
közösségei számára. Az ösztöndíjasok munkája leginkább a külhoni magyarság identitásának megőrzésében játszik 
fontos szerepet, mely többek között a  magyar nyelv fejlesztésében, a  hagyományőrzésben és a  magyar kultúra 
megélésének támogatásában, valamint a  Magyarországgal való kapcsolattartás ösztönzésében teljesedik ki. 
A Program további célja, hogy az ösztöndíjasok által a külhoni magyar közösségek számára egy folyamatos, mégis 
mindig megújuló szakmai segítséget, valamint elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a  közigazgatás 
nemzetpolitikai tevékenysége iránt elkötelezett szakember-utánpótlást biztosítson. 

Ennek érdekében olyan, a magyar nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas személyek 
pályázatait várjuk, akik segítenek e célok elérésében.

2. Értelmező rendelkezések

– pályázati szakasz: a Program azon időszaka, amelyben a pályázóknak lehetőségük van pályázataik benyújtására, 
amelynek során a pályázók meghallgatása történik, és sor kerül a nyertes pályázók személyének kiválasztására;

– magyarországi programszakasz: a Program azon időszaka, amikor a nyertes pályázó (a továbbiakban: Ösztöndíjas) 
Magyarországon teljesíti a  szerződésből fakadó kötelezettségét, azaz a  külföldi programszakaszt megelőző 
felkészülési időszakot, mely magában foglalja az oktatási szakaszt is, valamint a külföldi programszakaszt követő 
záró szakaszt, amely keretében beszámolási kötelezettségének eleget tesz;

– oktatási szakasz: a  magyarországi programszakasz külföldi programszakaszt megelőző azon időszaka, amikor 
az Ösztöndíjas a meghatározott tematika szerinti felkészítő oktatáson vesz részt, melynek célja a nemzetpolitikai 
és a  diaszpórával kapcsolatos ismeretanyag és az  ösztöndíjas tevékenység ellátásával kapcsolatos gyakorlati 
készségek elsajátítása;

– külföldi programszakasz: a Program azon időszaka, melyben az Ösztöndíjas a célországban, a fogadószervezettel 
és a mentorral együttműködve végzi a Program célja szerinti tevékenységét;

– záró szakasz: a  magyarországi programszakasz külföldi programszakaszt követő azon időszaka, melyben 
az Ösztöndíjas külföldi programszakasz alatt végzett tevékenységéről beszámol;

– mentor: az  erre a  feladatra kijelölt természetes személy, aki a  külföldi programszakasz időtartama alatt 
az Ösztöndíjas munkáját koordinálja, segíti, felügyeli, értékeli;
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– fogadószervezet: a  pályázati felhívás 5. pontjában „A Program tervezett megvalósítási területei” címszó alatt 
részletezett országokban található azon magyar szervezet (közösség, kultúregyesület, ifjúsági és 
gyermekfoglalkoztatást végző szervezet, magyar ház, cserkészcsapat stb.), amely a  Kőrösi Csoma Sándor 
Programban történő részvételre jelentkezik, és amely szervezet keretében az Ösztöndíjas részt vesz a diaszpóra 
közösségeinek értékőrző munkájában, erősíti a  diaszpóra tagjainak Magyarországhoz való kötődését, és végzi 
a közösségépítő tevékenységét a külföldi programszakasz alatt;

– pályázó: azon természetes személy, aki a 4. pontban foglalt feltételeknek megfelel.

3. A pályázat tárgya

A Program a diaszpóra magyarság magyar identitásának erősítése érdekében az alábbi feladatkörök ellátására hirdet 
pályázatot:
– Cserkésztevékenység,
– Hagyományőrzés (népzene, néptánc, népi kézművesség, népi ének, népi játékok stb.), 
– Oktatói és nevelői munka (magyar nyelvoktatás, tananyagok összeállítása, gyermekfoglalkozások tartása, 

táboroztatás stb.),
– Közösségi, sport-, média- és kulturális tevékenység ellátása (kultúra- és rendezvényszervezés, marketing és 

adminisztratív feladatok ellátása, webszerkesztés, pályázatírás, kommunikáció és médiatevékenység, 
kiadványszerkesztés, könyvtárrendezés és hagyatékgondozás stb.).

A Program a  2022/2023. évben legfeljebb 100 fő részére nyújt ösztöndíjat, amely létszámból az  északi félteke 
országaiban legfeljebb 75 fő részére hirdet ösztöndíjat a 2022. augusztus hónap és 2023. június hónap között 
megvalósuló Program időtartama alatt.
Az északi féltekére utazó ösztöndíjasok száma a  keretlétszám figyelembevételével változhat és átcsoportosításra 
kerülhet a déli félteke ösztöndíjasai létszámának változása esetén.
Az északi féltekére utazó ösztöndíjasok száma a  keretlétszám figyelembevételével változhat, és változás esetén 
átcsoportosításra kerülhet a déli félteke ösztöndíjasainak létszámához. 

A Program kezdete a  pályázati felhívás hivatalos megjelenésének napja. A  pályázati szakasz lezárását 
–  azaz  az  Ösztöndíjasok kiválasztását – követően kerül pontosan, naptári nap szerint meghatározásra 
az  Ösztöndíjasokkal létesítendő ösztöndíjas szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, amely 
a szerződésben kerül rögzítésre, egyéni jelleggel.

A Program 2022. év augusztusától 2023. év június végéig tartó megvalósítási időszaka alatt az  Ösztöndíjas 
legfeljebb 9 hónapig tartó időtartamban, a számára kijelölt fogadószervezettel együttműködve, a külföldi magyar 
közösségeknél, a  magyarországi programszakasz ideje alatt pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét, 
és tesz eleget felkészülési és beszámolási kötelezettségének. 

A magyarországi programszakasz két részből áll: egyrészt a 2022. szeptember 15. és 2023. június 15. közötti külföldi 
programszakaszt megelőző, 2022 szeptemberében megvalósuló felkészülési időszakból, melynek részét képezi 
2022  szeptemberében az  oktatási szakasz; másrészt pedig a  külföldi programszakaszt követő, záró szakaszból 
(2023. június hónap), mely tartalmazza a beszámolási időszakot is.

4. A pályázók köre

Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki
a) a pályázat benyújtásának időpontjában a huszadik életévét betöltötte,
b) büntetlen előéletű,
c) magyar állampolgár, 
d) legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
e) magas szintű angol nyelvtudással rendelkezik, valamint további előny a  célország nyelvének legalább 

társalgási szintű ismerete,
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f ) vállalja, hogy az  ösztöndíjas jogviszony magyarországi záró szakaszának idejére Magyarország területére 
visszatér, a  magyarországi záró szakaszának idején Magyarország területén tartózkodik, és a  Program záró 
konferenciáján részt vesz, valamint annak keretében beszámol ösztöndíjas tevékenységéről.

5. A pályázat megvalósítási paraméterei

A pályázat benyújtása: 2022. június 15. napjától 2022. július 15. napjáig.

Interjú a pályázókkal: 2022. július 25. napjától 2022. augusztus 5. napjáig. 

Külföldi programszakasz tervezett megvalósítási időszaka: 2022. szeptember 15. – 2023. június 15.

– A legfeljebb 9 hónapig tartó külföldi programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg, azzal, hogy 
a  programszakasz kezdete 2022. szeptember 15. napja. Az  Ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni 
a külföldi programszakaszt. 

– A 9 hónapig tartó külföldi programszakasz záró határideje 2023. június 15. napja, valamint a  visszautazás 
legkésőbbi határideje 2023. június 25. napja.

– Amennyiben az  Ösztöndíjas 2022. szeptember 15-én nem tudja megkezdeni a  külföldi programszakaszt, 
a  késedelemmel arányosan csökkentésre kerül az  ösztöndíj 9 hónapig tartó külföldi programszakaszának 
időtartama és a kifizetésre kerülő ösztöndíj összege. A külföldi programszakasz záró határideje ebben az esetben 
is legkésőbb 2023. június 15. napja, valamint a visszautazás legkésőbbi határideje 2023. június 25. napja.

Szerződés időtartama: a szerződés időtartamának kezdete megegyezik az oktatási szakasz első napjával, a szerződés 
időtartamának vége megegyezik a záró szakasz utolsó napjával. 

Az Ösztöndíjasok a  magyarországi programszakasz idején kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, amelyet 
követően a  szerződésben megjelölt célország magyar közösségében folytatják a  pályázatban megjelölt 
tevékenységet. A felkészítő oktatás írásbeli szintfelméréssel zárul.

A kiutazás – és így a  szerződés hatályban tartásának – feltétele, hogy az  Ösztöndíjas a  szükséges beutazási, 
tartózkodási engedélyeket a  fogadó országtól megkapja. A  magyarországi programszakasz időszakában 
az  Ösztöndíjas vállalja, hogy a  szerződésében meghatározott egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, 
felkészítő oktatás ismeretanyagának elsajátítása, a célországba utazás feltételeinek biztosítása – különösen, de nem 
kizárólag a  vízum, tartózkodási engedély beszerzése –, beszámolási kötelezettség stb.) saját felelősségére és 
költségére eleget tesz.  

A Program tervezett megvalósítási területei:
– Amerikai Egyesült Államok,
– Európa (Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észak-Macedónia, 

Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Németország, Norvégia, Olaszország, 
Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország),

– Izrael,
– Kanada,
– Törökország.

6. A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása a  pályázók és a  fogadószervezetek részéről is elektronikus úton történik. A  pályázati 
dokumentációt elektronikusan egy példányban kell benyújtani a  www.kulhonimagyarok.hu , valamint  
a www.korosiprogram.hu honlapokról elérhető, online pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, valamint a pályázók 
esetében a 9. pontban megjelölt valamennyi melléklet csatolásával.
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7. A pályázat benyújtási határideje

A benyújtás napja a pályázati dokumentáció elektronikus úton történő leadásának a napja. 

Kizárólag magyar idő szerint 2022. július 15. 23.59-ig elektronikus úton, hiánytalanul benyújtott pályázatokat 
áll módunkban befogadni. 

8. Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíj összege az alábbiak szerint alakul: 

Magyarországi programszakaszokra (oktatási és záró szakasz): összesen bruttó 300 000 Ft. A magyarországi 
programszakaszra járó ösztöndíj kifizetése egy összegben történik, azaz nem osztható meg az oktatási és záró 
szakasz között. A kifizetés alapfeltétele az oktatási szakaszon való részvétel, továbbá a meghatározott tematika 
szerinti ismeretanyag elsajátítása és az írásbeli szintfelmérő sikeres teljesítése.

Külföldi programszakaszra: bruttó 600 000 Ft/hó, de figyelemmel a tört hónap esetén számított ösztöndíj összegére, 
ettől eltérő lehet.

Tört hónap esetén az ösztöndíj naptári napok után kerül kifizetésre, az osztószám minden esetben a tárgyhónap 
napjainak száma.

Az Ösztöndíjasok ösztöndíját a Miniszterelnökség havonta forintban átutalással teljesíti, kizárólag forint alapú 
bankszámlaszámra. Készpénz vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.
Az ösztöndíjon felül a Miniszterelnökség semmilyen kiadást vagy költséget (pl. utazási, lakhatási stb. költségek, 
az  Ösztöndíjasnak az ösztöndíjas jogviszony tartama alatt létesített egyéb jogviszonyból származó költsége, 
jövedelme) nem térít meg az Ösztöndíjasok részére. 
A Program megvalósításának pénzügyi fedezete a Miniszterelnökség költségvetésében rendelkezésre áll.

9. A pályázat formai követelményei

A pályázat benyújtása mind a pályázók, mind a fogadószervezetek esetén elektronikus formában történik 
az  elektronikus pályázati felület hiánytalan kitöltésével, mely elérhető a  www.kulhonimagyarok.hu, valamint 
a www.korosiprogram.hu oldalakon keresztül.

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai szkennelt formában: 
a) számítógéppel írt, strukturált szakmai önéletrajz;
b) motivációs levél 1 oldal terjedelemben;
c) közép- vagy felsőfokú végzettséget, a 3. pontban meghatározott négy feladatkörhöz tartozó 

szakképzettséget igazoló dokumentum, vagy folyamatban lévő tanulmányok esetén tanulói/hallgatói 
jogviszony igazolása egyszerű másolatban;

d) amennyiben a pályázó rendelkezik vele, úgy az angol, illetve a célország nyelvének ismeretét igazoló 
bizonyítvány és/vagy a nyelvismeret meglétének alátámasztására szolgáló egyéb dokumentum;

e) a 2022. évi Kőrösi Csoma Sándor Programra szóló, a 3. pontban meghatározott négy feladatkör alapján 
megjelölt, cserkész, hagyományőrző, oktatási és/vagy egyéb általános szervezői tevékenységben való 
jártasságra, illetve egyéb kiemelt szaktudásra vonatkozó 2 db szakmai ajánlás.

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai közül semmilyen esetben nincs lehetőség 
hiánypótlásra. 
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10. A pályázat érvényessége

A pályázat érvénytelen, illetve annak azonnali elutasítására kerül sor, ha
a) a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
b) a pályázó a pályázatot a felhívásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be;
c) a pályázó hiányosan nyújtotta be a 9. pontban felsorolt dokumentumokat;
d) a pályázó a pályázatát nem a megfelelő internetes felületen keresztül nyújtotta be.

11. A pályázatok elbírálása

11.1. Tartalmi értékelés szempontjai

A pályázó megfelel a pályázati felhívásban megjelölt célnak és feltételeknek, ha a 9. pont e) alpontja szerinti 
ajánlásokkal igazoltan, motivációs levélben alátámasztja érdeklődését és feladatvállalását a diaszpóra magyar 
közösségek szellemi gyarapodása, identitásának erősítése érdekében, továbbá az általa megjelölt tevékenységi 
körben szakmai tapasztalattal rendelkezik. 

A pályázat értékelése az alábbi szempontok szerint zajlik:
– elkötelezettség a külhoni magyar közösségek szellemi gyarapodása, identitásának erősítése iránt,
– magyar közösségben megvalósított hagyományőrző tevékenység,
– magyar közösségben megvalósított közösségépítő tevékenység, 
– olyan tárgyi tudás, szakmai tapasztalat megléte, amely elősegíti a diaszpóra magyar közösségeinek szellemi 

gyarapodását.

A Korm. rendelet 3. § b) pontja alapján létrehozott kiválasztási bizottság (a továbbiakban: Bizottság) – a fent 
meghatározott szempontok figyelembevételével kiválasztott pályázót – egy alkalommal, interjú keretében 
hallgatja meg.

Az interjú során előre meghatározott és célzott kérdésekkel bizonyos, a közösségi és kulturális élet szervezésével, 
a megjelölt speciális tárgyi tudással, szakmai tapasztalattal kapcsolatos kompetencia meglétének vizsgálata zajlik. 

1. A kiválasztás során a Bizottság az Ösztöndíjas részéről az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
– motiváció;
– felelősségtudat, megbízhatóság;
– etikus magatartás;
– alkalmazkodókészség, szabálykövetés, rugalmasság;
– együttműködés;
– problémamegoldás;
– kommunikáció;
– viselkedéskultúra.

2. Az interjú során történő általános és szakmai ismeretek vizsgálata:
– közéleti tájékozottság, általános nemzetpolitikai ismeretek mérése egy előzetesen összeállított kérdéssor alapján 

történik, melynek keretében minden jelöltnek legalább 5 kérdésre kell válaszolni, 
– a megjelölt cserkész, hagyományőrző, oktatói, nevelői, egyéb közösségszervezői tevékenységnek megfelelő 

szakmai ismeretek vizsgálata,
– a pályázó által feltüntetett nyelvtudás szintjének vizsgálata. 

Az interjúra történő felkészülést segítő kérdéssor és dokumentumok elérhetőek a www.kulhonimagyarok.hu, 
valamint a www.korosiprogram.hu honlapokon.
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11.2. Döntés a pályázatokról

A Miniszterelnökség a döntésről minden pályázót az elektronikus pályázati felületen megjelölt elektronikus 
levélcímen legkésőbb 2022. augusztus 19. napjáig értesít.

Az ösztöndíjas jogviszony létrejöttének feltétele, hogy a pályázó a célterületet elfogadja és arról 
a Miniszterelnökséget a 13. pontban szereplő elérhetőségen legkésőbb 2022. augusztus 23. napjáig értesítse.

12. Szerződéskötés

Az Ösztöndíjasokkal a Miniszterelnökség köt szerződést. A létrejövő szerződés tartalmazza az Ösztöndíjas és 
a  Miniszterelnökség jogviszonyára irányadó szabályokat, összhangban a jelen pályázati felhívással, 
a  Korm.  rendelettel és a Programszabályzat a Kőrösi Csoma Sándor Program megvalósításához című 
dokumentummal.

Sikeres pályázat esetén a szerződéskötés feltétele:
a) a személyazonosító igazolvány egyszerű másolatának vagy honosítási okirat egyszerű másolatának, 
b) ha a célország nem a schengeni egyezmény tagállama, akkor a nyertes pályázó útlevelének másolata, vagy 

amennyiben a nyertes pályázó nem rendelkezik útlevéllel, akkor az annak igényléséről szóló hivatalos 
igazolás egyszerű másolatának, valamint

c) 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványnak 
a benyújtása.

13. Elérhetőség

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken kérhet munkaidőben: 
Elektronikus elérhetőség: kcsp@me.gov.hu;
Telefonos elérhetőség: +36 (1) 795-7005.

A Miniszterelnökség 2022/2023. évi pályázati felhívása  
a Petőfi Sándor Program ösztöndíjra

A miniszterelnök általános helyettese mint a  Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja, a  nemzetpolitikai tevékenységgel 
kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 234/2019. (X. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § a) pontja 
alapján a Kárpát-medence szórvány magyarságát segítő Petőfi Sándor Program keretében pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja

A Nemzeti Ügyek Kormánya elkötelezett az  iránt, hogy az  Alaptörvényben az  egységes magyar nemzetre 
megfogalmazott felelősségviselést a szórvány tekintetében is megvalósítsa. Ezen szándéka által vezérelve, a Magyar 
Állandó Értekezlet kérését meghallgatva indította útjára a Petőfi Sándor Programot, amely iránt a pandémia ideje 
alatt is folyamatos igény mutatkozott a  fogadószervezetek részéről annak érdekében, hogy az  ösztöndíjasok 
jelenléte segítséget nyújtson a szórványban élő magyar közösségek számára.

Célunk az, hogy a  megkezdett munka folytatása által megerősödjön a  külföldi magyar közösségeknek egy olyan 
intézményrendszere, amely az  egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a  magyar önazonosság és 
a  világ magyarságának nemzeti összetartozásbeli megerősödéséhez. A  Program célja továbbá, hogy 
az  ösztöndíjasok jelenléte és tevékenysége által közvetlen támogatást tudjon biztosítani a  külhoni magyarság 
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szórvány közösségei számára. Az  ösztöndíjasok munkája leginkább a  külhoni magyarság identitásának 
megőrzésében játszik fontos szerepet, mely többek között a magyar nyelv fejlesztésében, a hagyományőrzésben és 
a  magyar kultúra megélésének támogatásában, valamint a  Magyarországgal való kapcsolattartás ösztönzésében 
teljesedik ki. A  Program további célja, hogy az  ösztöndíjasok által a  külhoni magyar közösségek számára egy 
folyamatos, mégis mindig megújuló szakmai segítséget, valamint elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, 
a közigazgatás nemzetpolitikai tevékenysége iránt elkötelezett szakember-utánpótlást biztosítson.

Ennek érdekében olyan, a magyar nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas személyek 
pályázatait várjuk, akik segítenek e célok elérésében.

2. Értelmező rendelkezések

– pályázati szakasz: a Program azon időszaka, amelyben a pályázóknak lehetőségük van pályázataik benyújtására, 
amelynek során a pályázók meghallgatása történik, és sor kerül a nyertes pályázók személyének kiválasztására;

– magyarországi programszakasz: a Program azon időszaka, amikor a nyertes pályázó (a továbbiakban: Ösztöndíjas) 
Magyarországon teljesíti a  szerződésből fakadó kötelezettségeit, azaz a  külhoni programszakaszt megelőző 
felkészülési időszakot, mely magában foglalja az oktatási szakaszt is, valamint a külföldi programszakaszt követő 
záró szakaszt, amelynek keretében beszámolási kötelezettségének eleget tesz;

– oktatási szakasz: a  magyarországi programszakasz külhoni programszakaszt megelőző azon időszaka, amikor 
az Ösztöndíjas a meghatározott tematika szerinti felkészítő oktatáson vesz részt, melynek célja a nemzetpolitikai 
és a  szórvánnyal kapcsolatos ismeretanyag és az  ösztöndíjas tevékenység ellátásával kapcsolatos gyakorlati 
készségek elsajátítása;

– külhoni programszakasz: a Program azon időszaka, melyben az Ösztöndíjas a célországban, a fogadószervezettel 
és a mentorral együttműködve végzi a Program célja szerinti tevékenységét;

– záró szakasz: a magyarországi programszakasz azon időszaka, melyben az Ösztöndíjas a külhoni programszakasz 
alatt végzett tevékenységéről beszámol;

– mentor: az  erre a  feladatra kijelölt természetes személy, aki a  külhoni programszakasz időtartama alatt 
az Ösztöndíjas munkáját koordinálja, segíti, felügyeli, értékeli;

– fogadószervezet: azon Kárpát-medencei szórványban található magyar szervezet (közösség, kultúregyesület, 
ifjúsági és gyermekfoglalkoztatást végző szervezet, magyar ház, cserkészcsapat  stb.), amely a  Petőfi Sándor 
Programban történő részvételre jelentkezik, és amely szervezet keretében az Ösztöndíjas részt vesz a szórvány 
közösségeinek értékőrző munkájában, erősíti a  szórvány tagjainak Magyarországhoz való kötődését, és végzi 
a közösségépítő tevékenységét a külföldi programszakasz alatt;

– pályázó: azon természetes személy, aki a  4. pontban foglalt feltételeknek megfelel, valamint cserkész, 
hagyományőrző, oktatói, nevelői, továbbá egyéb közösségszervezői tevékenységet végez, és pályázatot nyújt be 
a Petőfi Sándor Programban történő részvételre.

3. A pályázat tárgya

A Program a  külhoni magyarság magyar identitásának erősítése érdekében az  alábbi tematikus feladatkörök 
ellátására hirdet pályázatot:
– Cserkésztevékenység,
– Hagyományőrzés (népzene, néptánc, népi kézművesség, népi ének, népi játékok stb.),
– Oktatói és nevelői munka (magyar nyelvoktatás, gyermekfoglalkozások tartása, gyermekotthoni nevelői 

tevékenység stb.),
– Közösségi, sport-, média- és kulturális tevékenység ellátása (kultúra- és rendezvényszervezés, marketing és 

adminisztratív feladatok ellátása, webszerkesztés, pályázatírás, kommunikáció és médiatevékenység, 
kiadványszerkesztés, könyvtárrendezés és hagyatékgondozás). 

A Program a 2022/2023. évben legfeljebb 50 fő részére nyújt ösztöndíjat a 2022. augusztus hónap és 2023. június 
hónap között megvalósuló Program időtartama alatt. 
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A Program kezdete a  pályázati felhívás hivatalos megjelenésének napja. A  pályázati szakasz lezárását 
–  azaz  az  Ösztöndíjasok kiválasztását – követően kerül pontosan, naptári nap szerint meghatározásra 
az  Ösztöndíjasokkal létesítendő ösztöndíjas szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, amely 
a szerződésben kerül rögzítésre, egyéni jelleggel.

A Program 2022. év augusztusától 2023. év június végéig tartó megvalósítási időszaka alatt az  Ösztöndíjas 
legfeljebb 9 hónapig tartó időtartamban a külhoni magyar közösségeknél, a magyarországi programszakasz ideje 
alatt pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét.

A magyarországi programszakasz két részből áll: egyrészt a 2022. szeptember 15. és 2023. június 15. közötti külföldi 
programszakaszt megelőző, 2022 szeptemberében megvalósuló felkészülési időszakból, melynek részét képezi 
2022  szeptemberében az  oktatási szakasz; másrészt pedig a  külföldi programszakaszt követő, záró szakaszból 
(2023. június hónap), mely tartalmazza a beszámolási időszakot is.

4. A pályázók köre

Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki
a) a pályázat benyújtásának időpontjában a huszadik életévét betöltötte,
b) büntetlen előéletű,
c) magyar állampolgár,
d) legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
e) cserkész, hagyományőrző, oktató, nevelő, valamint egyéb közösségszervező tevékenységekben aktívan 

vesz részt, melyet a jelen programra szóló, szakmai ajánlásokkal igazol,
f ) magas szintű angol nyelvtudással rendelkezik, valamint további előny a  célország nyelvének legalább 

társalgási szintű ismerete,
g) vállalja, hogy az  ösztöndíjas jogviszony magyarországi záró szakaszának idejére Magyarország területére 

visszatér, a  magyarországi záró szakaszának idején Magyarország területén tartózkodik, és a  Program záró 
konferenciáján részt vesz, valamint annak keretében beszámol ösztöndíjas tevékenységéről.

Az a pályázó, aki korábban a Kőrösi Csoma Sándor és/vagy Petőfi Sándor Programokon ösztöndíjasként részt vett, 
az első nyertes pályázatát követő 5 éven belül a Programra legfeljebb még kettő alkalommal nyújthat be pályázatot, 
és ugyanazon célország ismételten megjelölésre kerülhet.

5. A pályázat megvalósítási paraméterei

A pályázat benyújtása: 2022. június 15. napjától 2022. július 15. napjáig.

Interjú a pályázókkal: 2022. július 15. napjától 2022. augusztus 5. napjáig. 

Külhoni programszakasz tervezett megvalósítási időszaka: 2022. szeptember 15. – 2023. június 15. 

– A legfeljebb 9 hónapig tartó külhoni programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg, azzal, hogy 
a  programszakasz kezdete 2022. szeptember 15. napja. Az  Ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni 
a külhoni programszakaszt. 

– A 9 hónapig tartó külhoni programszakasz záró határideje 2023. június 15. napja, valamint a  visszautazás 
legkésőbbi határideje 2023. júniusi 25. napja.

– Amennyiben az  Ösztöndíjas 2022. szeptember 15-én nem tudja megkezdeni a  külhoni programszakaszt, 
a  késedelemmel arányosan csökkentésre kerül az  ösztöndíj 9 hónapig tartó külföldi programszakaszának 
időtartama és a kifizetésre kerülő ösztöndíj összege. A külhoni programszakasz záró határideje ebben az esetben 
is legkésőbb 2023. június 15. napja, valamint a visszautazás legkésőbbi határideje 2023. június 25. napja.

Szerződés időtartama: a szerződés időtartamának kezdete megegyezik az oktatási szakasz első napjával, a szerződés 
időtartamának vége megegyezik a záró szakasz utolsó napjával. 
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Az Ösztöndíjasok a  magyarországi programszakasz idején kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, amelyet 
követően a  szerződésben megjelölt célország magyar közösségében folytatják a  pályázatban megjelölt 
tevékenységet. A felkészítő oktatás írásbeli szintfelméréssel zárul.

A kiutazás – és így a  szerződés hatályban tartásának – feltétele, hogy az  Ösztöndíjas a  szükséges beutazási, 
tartózkodási engedélyeket a  fogadó országtól megkapja. A  magyarországi programszakasz időszakában 
az  Ösztöndíjas vállalja, hogy a  szerződésében meghatározott egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, 
felkészítő oktatás ismeretanyagának elsajátítása, a célországba utazás feltételeinek biztosítása – különösen, de nem 
kizárólag a  tartózkodási engedély beszerzése –, beszámolási kötelezettség stb.) saját felelősségére és költségére 
eleget tesz.  

A Program tervezett megvalósítási területei:
– Horvátország,
– Románia,
– Szerbia,
– Szlovákia,
– Szlovénia.

6. A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása a  pályázók és a  fogadószervezetek részéről is elektronikus úton történik. A  pályázati 
dokumentációt elektronikusan egy példányban kell benyújtani a  www.kulhonimagyarok.hu, valamint  
a  www.petofiprogram.hu honlapokról elérhető, online pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, valamint  
a 9. pontban megjelölt valamennyi melléklet csatolásával.

7. A pályázat benyújtási határideje

A benyújtás napja a pályázati dokumentáció elektronikus úton történő leadásának a napja.

Kizárólag magyar idő szerint 2022. július 15. 23.59-ig elektronikus úton benyújtott, hiánytalan pályázatokat 
áll módunkban befogadni.

8. Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíj összege az alábbiak szerint alakul: 

Külhoni programszakasz: bruttó 400 000 Ft/hó, de figyelemmel a tört hónap esetén számított ösztöndíj összegére, 
ettől eltérő lehet.

Tört hónap esetén az  ösztöndíj naptári napok után kerül kifizetésre, az  osztószám minden esetben a  tárgyhónap 
napjainak száma.

A magyarországi programszakaszok idejére az ösztöndíjast ösztöndíj nem illeti meg. 

Az Ösztöndíjasok ösztöndíját a  Miniszterelnökség havonta forintban, átutalással teljesíti kizárólag forint alapú 
bankszámlaszámra. Készpénz vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.
Az ösztöndíjon felül a  Miniszterelnökség semmilyen kiadást vagy költséget (pl. utazási, lakhatási stb. költségek, 
az  Ösztöndíjasnak az  ösztöndíjas jogviszony tartama alatt létesített egyéb jogviszonyból származó költsége, 
jövedelme) nem térít meg az Ösztöndíjasok részére. 
A Program megvalósításának pénzügyi fedezete a Miniszterelnökség költségvetésében rendelkezésre áll.
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9. A pályázat formai követelményei

A pályázat benyújtása mind a  pályázók, mind a  fogadószervezetek esetén elektronikus formában történik 
az  elektronikus pályázati felület hiánytalan kitöltésével, mely elérhető a  www.kulhonimagyarok.hu , valamint  
a www.petofiprogram.hu oldalakon keresztül.

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai szkennelt formában: 
a) számítógéppel írt, strukturált szakmai önéletrajz;
b) motivációs levél 1 oldal terjedelemben;
c) közép- vagy felsőfokú végzettséget, a  3. pontban meghatározott négy feladatkörhöz tartozó iskolai 

végzettséget igazoló dokumentum, vagy folyamatban lévő tanulmányok esetén tanulói/hallgatói jogviszony 
igazolása egyszerű másolatban;

d) amennyiben a  pályázó rendelkezik vele, úgy az  angol, illetve a  célország nyelvének ismeretét igazoló 
bizonyítvány és/vagy a nyelvismeret meglétének alátámasztására szolgáló egyéb dokumentum;

e) a 2022. évi Petőfi Sándor Programra szóló, a  3. pontban meghatározott négy feladatkör alapján megjelölt 
cserkész, hagyományőrző, oktatási és/vagy egyéb általános szervezői tevékenységben való jártasságra, illetve 
egyéb kiemelt szaktudásra vonatkozó 2 db ajánlás.

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai közül semmilyen esetben nincs lehetőség 
hiánypótlásra. 

10. A pályázat érvényessége

A pályázat érvénytelen, illetve annak azonnali elutasítására kerül sor, ha
a) a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
b) a pályázó a pályázatot a felhívásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be;
c) a pályázó hiányosan nyújtotta be a 9. pontban felsorolt dokumentumokat;
d) a pályázó a pályázatát nem a megfelelő internetes felületen keresztül nyújtotta be.

11. A pályázatok elbírálása

11.1. Tartalmi értékelés szempontjai

A pályázó megfelel a  pályázati felhívásban megjelölt célnak és feltételeknek, ha a  9. pont e) alpontja szerinti 
ajánlásokkal igazoltan, motivációs levélben alátámasztja érdeklődését és feladatvállalását a  Kárpát-medence 
szórvány magyar közösségei szellemi gyarapodása, identitásának erősítése érdekében, továbbá az általa megjelölt 
tevékenységi körben szakmai tapasztalattal rendelkezik. 

A pályázat értékelése az alábbi szempontok szerint zajlik:
– elkötelezettség a szórvány magyar közösségek szellemi gyarapodása, identitásának erősítése iránt,
– magyar közösségben megvalósított hagyományőrző tevékenység,
– magyar közösségben megvalósított közösségépítő tevékenység, 
– olyan tárgyi tudás, szakmai tapasztalat megléte, amely elősegíti a  szórvány magyar közösségek szellemi 

gyarapodását.

A Korm. rendelet 3. § b) pontja alapján létrehozott kiválasztási bizottság (a továbbiakban: Bizottság) – a  fent 
meghatározott szempontok figyelembevételével kiválasztott pályázót – egy alkalommal, interjú keretében 
hallgatja meg.

Az interjú során előre meghatározott és célzott kérdésekkel bizonyos, a  közösségi és kulturális élet szervezésével, 
a megjelölt speciális tárgyi tudással, szakmai tapasztalattal kapcsolatos kompetencia meglétének vizsgálata zajlik. 
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1. A kiválasztás során a Bizottság az Ösztöndíjas részéről az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
– motiváció;
– felelősségtudat, megbízhatóság;
– etikus magatartás;
– alkalmazkodókészség, szabálykövetés, rugalmasság;
– együttműködés;
– problémamegoldás;
– kommunikáció;
– viselkedéskultúra.

2. Az interjú során történő általános és szakmai ismeretek vizsgálata:
– közéleti tájékozottság, általános nemzetpolitikai ismeretek mérése egy előzetesen összeállított kérdéssor alapján 

történik, melynek keretében minden jelöltnek legalább 5 kérdésre kell válaszolni,
– a megjelölt cserkész, hagyományőrző, oktatói, nevelői, egyéb közösségszervezői tevékenységnek megfelelő 

szakmai ismeretek vizsgálata,
– a pályázó által feltüntetett nyelvtudás szintjének vizsgálata.

Az interjúra történő felkészülést segítő kérdéssor és dokumentumok elérhetőek a  www.kulhonimagyarok.hu, 
valamint a www.petofiprogram.hu honlapokon.

11.2. Döntés a pályázatokról

A Miniszterelnökség a  döntésről minden pályázót az  elektronikus pályázati felületen megjelölt elektronikus 
levélcímen legkésőbb 2022. augusztus 19. napjáig értesít. 

Az ösztöndíjas jogviszony létrejöttének feltétele, hogy a  pályázó a  célterületet elfogadja és arról 
a Miniszterelnökséget a 13. pontban szereplő elérhetőségen 2022. augusztus 23. napjáig értesítse.

12. Szerződéskötés

Az Ösztöndíjasokkal a  Miniszterelnökség köt szerződést. A  létrejövő szerződés tartalmazza az  Ösztöndíjas 
és  a  Miniszterelnökség jogviszonyára irányadó szabályokat, összhangban a  jelen pályázati felhívással, 
a Korm. rendelettel és a Programszabályzat a Petőfi Sándor Program megvalósításához című dokumentummal.

Sikeres pályázat esetén a szerződéskötés feltétele:
a) a személyazonosító igazolvány egyszerű másolatának vagy honosítási okirat egyszerű másolatának, 
b) ha a célország nem a schengeni egyezmény tagállama, akkor a nyertes pályázó útlevelének másolata, vagy 

amennyiben a  nyertes pályázó nem rendelkezik útlevéllel, akkor az  annak igényléséről szóló hivatalos 
igazolás egyszerű másolatának, valamint 

c) 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványnak 
a benyújtása.

13. Elérhetőség

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken kérhet munkaidőben:
Elektronikus elérhetőség: psp@me.gov.hu;
Telefonos elérhetőség: +36 (1) 795-9363.
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A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye  
elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára a  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, 
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján 
az alábbi elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

574937F 584208J

018781BT 021887CT 027787E 033392CT 037305N 038596M
040751C 042949AT 043199P 053944R 054659AT 066226T
066796M 078805G 081926P 090412CT 096021P 098263R
099623M 107343M 115659AT 117530AT 119806CT 123702P
125411BT 127417M 127669M 150524H 163549M 170171CT
172332P 173614AT 181858K 199229R 219776K 226541S
226644AT 230787P 231653L 233356P 233568T 237998BT
258133K 258329AT 260221K 264563N 285322BT 294190N
303199G 306321AT 306784K 315745AT 322235G 331660T
334019M 337076AT 337693E 339235M 347627J 355960I

363929H 387285AT 390865C 392197K 405358AT 412852AT
414552BT 437903P 440033F 442258P 444068E 444338S
446872R 462798H 466257S 468865BT 470276R 472924L
474080T 477620T 478333G 480435P 492185P 503911AT
520734S 529577AT 531286I 533339J 537543R 543748N
543836T 544402M 547973L 548739N 549123M 554541M
561540BT 563953T 567942L 575887L 585262N 591315M
594019H 596856T 600256AT 604207AT 604302AT 607214BT
620302BT 623370K 625309P 626889S 640748T 640957T
641404T 645867P 653335P 653901AT 661451R 666094N

671334S 671335S 675358E 679436I 679758AT 680967S
687409AT 691306AT 693597I 695456H 699834T 700593R
703933K 709181T 712335AT 712834F 717100K 720671R
720839P 731463L 738356BT 739160J 741979P 755580M
756797E 760865S 764617BT 766179R 776573BT 779502T
783959K 790810M 791734T 802388K 808174J 809893G
810119AT 814900AT 831688B 833896S 839049N 847305I
855980BT 858113M 860262BT 872399S 887107N 909112BT
915225I 915242P 922224P 932229R 935242K 939619AT
944475BT 945669L 946040AT 957910S 965342M 977478I

998369R 008247N 011558T 022215E 022936AT 023661P
036207BT 041401G 043662CT 048169CT 050139R 054351BT
060389J 060409BT 063620S 064898BT 070994CT 071307K
075250S 080332R 080538BT 084647T 084849S 090025I
094898L 105974S 106548AT 108972CT 110508AT 111774AT
127396M 127516M 129622M 129759P 130119E 130237AT
133735R 146302BT 150353E 150809AT 169640S 170043T
177599BT 182008AT 182916BT 183357BT 183383S 185981L
186055J 212107AT 212436AT 214094AT 214492P 218299B
223584N 225133BT 234664AT 238054C 238899E 239122L
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244481E 244614I 250576L 255733BT 272628T 272644R
275898T 276419P 277426N 280635S 283042AT 287048R
287744R 292706AT 292786L 295431S 303269T 317539F
320122N 326592S 327166AT 346608J 348210L 352370H
352471S 353435J 355962BT 361214T 364529BT 367038P
370811R 373790L 380749S 391001T 394915P 394941BT
414561AT 424965P 427145F 428061T 432096I 435671R
442244J 443059S 443186J 448272BT 448943BT 451547K
471183AT 472439L 480783R 482822J 482964AT 490564E
502704S 507135S 509510L 518132J 519915S 520528C

524927AT 527526J 534155G 539211K 539976E 546633AT
548644BT 549234N 551159A 553038I 557814D 571340L
578243D 578318S 578818BT 592473S 594664R 597701AT
598874T 607316P 609098D 617026AT 620035P 621532N
627690M 632450M 634499G 638093P 638860AT 640149T
640561S 648201P 650896T 651555N 663089F 675503K
677693T 679180P 679991BT 683872N 687610R 694835R
698573AT 701523I 705187G 705460M 708858H 712547K
712706J 722018BT 724203N 725588M 730029AT 731184T
732738T 733070G 735087S 738656L 743181M 747100L

747382T 748478AT 748817BT 753996S 756297T 756967F
767086AT 767144B 771396N 773746H 774435S 781558S
783949P 793414AT 795669K 797795J 801235I 802837BT
810570M 811141BT 811982S 821135BT 827246M 832862BT
836882I 839928E 842758C 843363AT 844302R 853954AT
854839P 856885R 860393B 861559N 871796F 873486N
873963P 878332H 878370AT 889006S 889079T 890199L
896950B 897696AT 917000R 928228N 933615T 933793BT
940447BT 948238L 950104H 955050S 957369AT 960232P
969303AT 969332N 977372BT 979776R 988110R 988769R

997335J 009578BT 018855CT 031938BT 052377T 069639K
081962R 082008CT 088376T 090991R 091320CT 093283P
106600E 108595CT 115153F 130078P 135073S 136910T
138487M 155988N 160228N 161452P 171188M 178264L
184582S 202520P 222222J 238690L 239286P 251923AT
258397J 266566S 272019N 281694R 282799BT 289306M
292068P 292383M 294273K 295855S 299398AT 306770AT
311642R 323573I 334599G 344740AT 345884J 346766N
350635D 350643K 351879L 361388AT 380918AT 384469K
387511AT 393311M 403724L 404712BT 407886BT 411889R

417683T 419147N 420587N 423331S 428642N 432782D
435043S 436039I 437301R 443440K 451889P 469168AT
486095H 486705R 490073D 490133S 497058L 497677S
503504T 504170BT 510452BT 510921R 525647S 528400R
529466N 529737G 531855N 533269J 542479M 547328H
558296N 564720N 565175AT 569144C 569440BT 576584R
581969S 583474AT 583821H 584806L 607278T 608679T
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608937R 628943M 633966I 642817K 644562K 649505T
651043BT 654067AT 655496K 667379AT 674392BT 674514J
682111AT 686122N 689925R 695852AT 700211AT 702940S

717137AT 718686N 721323N 722961M 736194N 739092P
757002L 760734K 761833R 765029S 765599S 774838R
785290E 786202AT 791143S 797986M 804582P 806182BT
806229T 811888BT 824743T 834483F 838289R 839257BT
842434P 847022I 852112P 872231BT 881455K 884623AT
890732S 894372S 894719S 899574M 899847M 904869L
905459I 909852R 913352M 918916M 921102D 922667N
925431P 935110R 936923T 947754J 951858S 956202R
966227AT 966670I 968673R 974887S 978493E 982935P
992354L 039816N 192343S 396266D 500704T 001590BT

005295T 008110F 009708R 011278I 012030P 013491P
013746K 015292BT 016944H 033895CT 039843N 048631AT
050021P 053512I 065705N 069080P 073856R 079592I
081178BT 083643J 084511S 088298J 088356N 091647CT
091975T 094501P 099239BT 100649R 105918CT 113357BT
114392J 115644CT 118237R 122056CT 128728I 129432I
129680R 133521D 134170R 134819L 144476K 152599R
153082AT 157463CT 159077CT 161140D 161911AT 163152S
168518CT 176724E 182240R 184935S 202246P 202599N
203553T 207192D 207387AT 210368T 212491P 214741M

217334H 223646F 231626BT 232035N 236523BT 239280J
241733H 247587M 247860S 249510K 257804H 265161AT
267032AT 268649K 269698S 270667P 272046S 275855N
278231S 281992T 282765M 292286F 294075F 300073AT
302269AT 304962AT 308142BT 312280AT 313781C 314463K
314466P 325791L 329742R 333218T 344476N 349145G
351749R 351750N 353663S 356798BT 369812AT 372982C
373135P 373370F 373486G 374875BT 375563P 377288AT
378815AT 395858L 401680R 409063M 412566T 412860T
413566AT 419685N 437919M 440017R 442281G 453163P

457038B 462050C 468778M 469276T 470828S 473446J
476881D 491228N 492085AT 492097T 494609N 494765AT
495011R 503335G 503438AT 505113BT 514749K 528117L
528791S 532018P 533925R 538300J 539811R 540201AT
542796A 545790M 551331C 556867L 563698L 570345F
573671H 576618C 578450BT 581340P 585646P 593301H
600963R 605128S 606930BT 607508P 616810BT 618684BT
629222BT 633477L 637652AT 640372BT 649280T 662684R
669952P 675636AT 681032G 689676T 689993AT 693177AT
699914M 715013S 718637AT 722539AT 723388BT 723855AT

724504K 729353M 730159BT 732495M 736514M 739108R
741863AT 745086BT 749977I 751878S 757560R 761220R
766915N 772566T 773464J 778602S 780915AT 782654BT
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789616T 792652K 792690M 793921M 797784R 801096P
803721S 806418B 810686BT 811490J 812298M 813456S
820700R 821076T 833462N 834840T 838937AT 845532M
852023T 852131R 855957T 859041S 866761AT 869866AT
870353H 870765S 871994T 874379T 881342BT 886376R
890022BT 893008P 893634N 906091BT 909781M 910166BT
915133AT 916023I 925999AT 929460N 933552P 933748S

933895H 940062E 943335P 946938N 951497J 952916K
953489T 957142BT 959268M 962711R 964937M 965832N
973352R 973505M 975961P 976708L 978909AT 980481BT
980753L 985282L 994464E 000289P 004878P 006581N
006788R 014974BT 015648BT 016197CT 016951CT 019052G
020248AT 021847I 025890P 032756S 033865N 036220BT
040535BT 049220AT 056698S 056762AT 056899BT 062183L
063687CT 064590B 067139G 072035T 073299CT 081932AT
092458S 093393T 094777S 108165AT 110071I 119289S
120085L 129588T 130059BT 143536BT 151023R 155887AT

157882R 160960C 161683BT 162314P 167504BT 170321G
172266BT 172630H 174656J 176393M 176750S 177010CT
181272AT 181969R 184381M 187482L 188319H 188682I
192566AT 196656M 207603S 210140R 213011N 213886P
220043H 224544R 227307D 237645N 239826BT 249817P
251157N 251959BT 275766T 285547AT 291797AT 298743AT
309225BT 317541K 320173J 328166P 331593N 332586P
333713BT 351921M 356144E 369355AT 371469E 375228P
377286T 379717I 381191G 381909BT 396291G 397124D
407957F 408009J 408538E 412741P 413963C 420220P

421842P 430172H 434696F 437636N 443022J 443432K
454668S 456316G 463520T 473813BT 478726P 479001N
482921AT 486782BT 489016T 497691E 498086S 500280BT
505371H 508931AT 511530S 511585AT 511868R 517897K
528328K 535855AT 542332N 544130J 546916S 550779R
550905M 551270P 552631N 566690L 571724BT 572161R
576642J 579819E 584797BT 590315T 594727J 603929P
609585AT 611676E 612469J 617712I 621501R 622613J
631624F 634474L 653499I 658400BT 662676S 663029T
663418T 664372BT 667517BT 674266BT 686406P 690654L

691205AT 698130BT 705971R 710605N 715141BT 717332I
720566BT 723717L 724514P 729333T 730736T 730893I
733930T 739926T 747974J 748135N 749115N 755685J
762513BT 769271T 771228B 771718I 774130D 779160BT
781211L 790155L 792965I 796162M 798130K 803853S
806761J 806824T 813300M 819647S 819754K 822294T
824087D 831286P 839804H 842727BT 851042B 855044P
855064S 861958S 864677G 867119BT 869399BT 882252H
885607L 893078AT 896278AT 902796P 911745K 913681E
915029L 918149T 924191N 927831M 928138AT 929041T
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936628I 940707N 940975M 943795S 945995T 949444AT
949766I 956086N 971659F 973190P 976401BT 980474P
983234K 984876P 997239P 822294T 928138AT 004921G
005267AT 017326AT 021962E 032877S 070912I 094687CT
112459S 114274I 150331M 151428J 168468T 179804G
210368J 212481BT 254040S 255393C 287783K 292092P
295615S 296542N 297235T 308322I 312599H 341093T
361710S 366706T 376159C 378592R 382527T 388260AT
454304E 462284P 503998R 533910M 536152C 546526T
565910E 584791D 589011T 592214K 599629L 610803J

629233E 643971BT 646578AT 659948N 674172S 676949AT
686709N 691779S 719575J 734886L 752270P 770961R
772473AT 772530G 826142K 826430BT 839927I 848215K
881220S 889397AT 905963R 907426BT 945378H 952606P

Budapest, 2022. május 18.

A Legfőbb Ügyészség közleménye  
ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Vörös Lászlóné ny. kalocsai járási ügyészségi irodavezető D 01920 sorszámú ügyészségi szolgálati igazolványát 
a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya érvénytelenítette.

A Legfőbb Ügyészség közleménye  
ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Dr. Tóth István címzetes legfőbb ügyészségi ügyész, debreceni fellebbviteli főügyészhelyettes B 04361 sorszámú 
ügyészségi szolgálati igazolványát a  Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya 
érvénytelenítette.
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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének 2/2022. (V. 27.) SZTNH közleménye  
az „IDEA 2022 Szolnok” és az „IDEA 2022 Abony” elnevezésű nemzetközi kiállításokon bemutatásra kerülő 
találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási 
elsőbbségéről

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 3. § b) pontja, a védjegyek és a földrajzi 
árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 53. § (1) bekezdés c) pontja, a formatervezési minták oltalmáról szóló 
2001. évi XLVIII. törvény 40. § (1) bekezdés c) pontja és a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 
36. § (1) bekezdése alapján közzéteszem, hogy a 2022. június 10. és 11. között Szolnokon megrendezendő 
„IDEA  2022 Szolnok” és a 2022. szeptember 24. és 25. között Abonyban megrendezendő „IDEA 2022 Abony” 
elnevezésű nemzetközi kiállításokon bemutatásra kerülő találmányokat, védjegyeket, formatervezési és használati 
mintákat az említett jogszabályokban meghatározott kiállítási kedvezmény, illetve kiállítási elsőbbség illeti meg.

  Pomázi Gyula s. k.,
  a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

A Demokratikus Koalíció 2021. évi pénzügyi kimutatása  
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

A párt székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 46.
Adószáma: 18270655-1-42

BEVÉTELEK  Időszak: 2021. 01. 01. – 2021. 12. 31.

Sorszám Megnevezés Összeg forintban

1. Tagdíjak 25 637 997

2. Központi költségvetésből származó támogatás 207 100 000

3. A párt országgyűlési képviselőcsoportjának nyújtott állami támogatás* 291 640 000

4. Egyéb hozzájárulások, adományok 207 026 539

(az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)

1 Ara-Kovács Attila 1 800 000

2 Arató Gergely 3 650 000

3 Bakai-Nagy Zita 624 000

4 Balázs Péter 1 057 000

5 Banasák András 517 548

6 Barkóczi Balázs 1 156 000

7 Bedő Kata 756 000

8 Benedek Szilveszter 1 489 000

9 Binszki József 1 600 000

10 Bősz Anett 1 000 000

11 Cserdiné Németh Angéla 732 000

12 Dániel Zoltán 504 000

13 Dobrev Klára 2 520 000

14 Dr. László Imre 920 413

15 Élő Norbert 876 000
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16 Eörsi Mátyás 1 000 000

17 Fekete Katalin 524 000

18 Ferencz István 1 138 460

19 Gedei József 1 460 927

20 Gy. Németh Erzsébet 870 000

21 Gyurcsány Ferenc 48 903 856

22 Hajdu László 1 635 805

23 Hegedűs Andrea 2 358 600

24 Hernádi Gyula 669 200

25 Horváth Gyula 612 000

26 Horváth Jácint 2 190 090

27 Jancsó Zita 1 000 000

28 Jószai Attila 730 000

29 Kálmán Olga 2 012 000

30 Kertész Edit 584 000

31 Kiss László 1 015 600

32 Komáromi Zoltán 2 120 000

33 Konczer Erik 2 333 272

34 Lakos Imre 2 342 000

35 Lusztig Péter 828 000

36 Manhalter Dániel 2 000 000

37 Mezei János Zsolt 672 000

38 Miskolczi László 586 000

39 Miyazaki Jun 720 000

40 Molnár Csaba 2 520 000

41 Molnár Gyula 1 000 000

42 Mustó Géza 708 000

43 Nagy Zsolt 957 600

44 Nemes Gábor 2 570 000

45 Nemes László 756 000

46 Oláh Lajos 1 500 000

47 Ráczné Földi Judit 1 326 000

48 Remes Gábor 1 087 600

49 Rónai Sándor 2 632 000

50 Sebián-Petrovszki László 1 141 300

51 Simon Balázs 987 000

52 Stettner István 542 475

53 Sveda Zsolt 948 000

54 Szabó Gyula 1 316 800

55 Szakács László 1 000 000

56 Szaniszló Sándor 704 000

57 Szarkándi Lajosné 1 151 056

58 Sziráki Pál József 1 000 000

59 Szuhai Viktor 977 000

60 Szűcsné Posztovics Ilona 795 768

61 Takácsné Godó Beatrix 2 010 000

62 Tonzor Péter 2 283 000
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63 Tóth József 994 500

64 Tóth Máté 500 000

65 Török Miklós 820 676

66 Trippon Norbert 774 148

67 Ujvári-Kövér Mónika 660 000

68 Vadai Ágnes 1 742 360

69 Vágó István 547 354

70 Varga Zoltán 2 133 613

71 Vargáné Rosta Zsuzsanna 2 000 000

72 Varju László 2 560 000

73 Zag Gábor 600 844

74 Zlehovszky István 512 000

Összesen: 141 266 865

5. A párt által alapított Kft. nyereségéből származó bevétel 0

6. Egyéb bevételek 33 036 725

Összes bevétel a gazdasági évben 764 441 261

KIADÁSOK

Sorszám Megnevezés Összeg forintban

1. Támogatás a párt országgyűlési képviselőcsoportja számára –

2. Támogatás egyéb szervezeteknek 60 000

3. Vállalkozások alapítására fordított összegek 0

4. Működési kiadások 125 774 337

5. Eszközbeszerzés 14 733 162

6. Politikai tevékenység kiadása 625 313 871

7. Egyéb kiadások 18 482 734

Összes kiadás a gazdasági évben 784 364 104

* A 2020. évi XXVII. törvény alapján.

Kelt: Budapest, 2022. május 13.

  Sebián-Petrovszki László s. k.,
  pártigazgató
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A Kereszténydemokrata Néppárt 2021. évi pénzügyi kimutatása  
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Bevételek
ezer forintban

1. Tagdíjak 5 369

2. Állami költségvetésből származó támogatás 180 400

3. Képviselő csoporttól származó támogatás 85 000

4. Egyéb hozzájárulások, adományok 10 177

4.1.  Jogi személyektől 0

4.1.1.a.   Belföldiektől (500 e Ft alatt)

4.1.1.b.   Belföldiektől (500 e Ft felett)

4.2.  Jogi személyiséggel nem rendelkezőktől 0

4.3.  Magánszemélyektől 10 177

4.3.1.a.   Belföldiektől (500 e Ft alatt) 8 178

4.3.1.b.   Belföldiektől (500 e Ft felett) 1 999

   Hölvényi György 1 439

   Kis Dániel 560

4.3.2.a.  Külföldiektől (100 e Ft alatt)

5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felelősségű 
társaság nyereségéből származó bevétel

0

6. Egyéb bevétel 29 339

6.1.  ebből felvett hitel 0

6.2.  ebből gépjármű értékesítés 2 000

6.3.  ebből ingatlan értékesítés 22 000

Összes bevétel a gazdasági évben 310 285

Kiadások
ezer forintban

1. Támogatás a párt országgyűlési csoportja számára 0

2. Támogatás egyéb szervezeteknek 1 199

3. Vállalkozások alapítására fordított összeg 0

4. Működési kiadások 121 394

5. Eszközbeszerzés 1 923

6. Politikai tevékenység kiadásai 27 797

7. Egyéb kiadások 18 045

7.1.  ebből hitel-visszafizetés 17 129

Összes kiadás a gazdasági évben 170 358

Budapest, 2022. május 13.

  Dr. Hargitai János s. k.,
  ügyvezető főtitkár
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A Magyar Liberális Párt – Liberálisok 2021. évi pénzügyi kimutatása  
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

BEVÉTELEK

Sorszám Tétel megnevezése Adatok forintban

1. Tagdíjak 124 000

2. Központi költségvetésből származó támogatás 0

3. A párt országgyűlési képviselőcsoportjának nyújtott állami támogatás 0

4. Egyéb hozzájárulások, adományok, ebből: 3 366 000

4.1. 500 000 forint alatti hozzájárulás 1 196 000

4.2. 500 000 forint feletti hozzájárulás, nevesítve: 2 170 000

Boruzs András 840 000

Dr. Bősz Anett 1 330 000

5.
A párt által alapított korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó 
bevétel

0

6. Egyéb bevétel 5

Összes bevétel a gazdasági évben 3 490 005

KIADÁSOK

Sorszám Tétel megnevezése Adatok forintban

1. Támogatás a párt országgyűlési képviselőcsoportja számára 0

2. Támogatás egyéb szervezeteknek 0

3. Vállalkozások alapítására fordított összegek 0

4. Működési kiadások 1 570 157

5. Eszközbeszerzés 96 600

6. Politikai tevékenység kiadása 1 468 646

7. Egyéb kiadások 5 195

Összes kiadás a gazdasági évben 3 140 598

Budapest, 2022. 05. 17.

  Dr. Bősz Anett s. k.,
  elnök
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A Megoldás Mozgalom 2021. évi pénzügyi kimutatása  
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint 
(2021. 12. 24. – 2021. 12. 31. közötti időszakra vonatkozóan)

(Adatok forintban)
Bevételek

1. Tagdíjak 0
2. Központi költségvetésből származó támogatás 0
3. A párt országgyűlési képviselőcsoportjának nyújtott állami támogatás 0
4. Egyéb hozzájárulások, adományok (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve) 0
5. A párt által alapított korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel 0
6. Egyéb bevétel 0
Összes bevétel a gazdasági évben 0

Kiadások

1. Támogatás a párt országgyűlési képviselőcsoportja számára 0
2. Támogatás egyéb szervezeteknek 0
3. Vállalkozások alapítására fordított összegek 0
4. Működési kiadások 0
5. Eszközbeszerzés 0
6. Politikai tevékenység kiadása 0
7. Egyéb kiadások 0
Összes kiadás a gazdasági évben 0

Budapest, 2022. május 25.

  Gattyán György Zoltán s. k.,
  elnök
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A Mi Hazánk Mozgalom 2021. évi pénzügyi kimutatása  
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Székhely: 1141 Budapest, Komócsy u. 5.
Adószám: 19086714-2-42

A beszámoló időszaka: 2021. 01. 01. – 2021. 12. 31.

BEVÉTELEK

Sorszám Megnevezés
Adatok  

ezer forintban

1. Tagdíjak 1 577

2. Központi költségvetésből származó támogatás 0

3. A párt országgyűlési képviselőcsoportjának nyújtott állami támogatás 0

4. Egyéb hozzájárulások, adományok 116 965

4.1. Jogi személyektől 0

  Belföldiektől (500 e Ft alatt) 0

  Belföldiektől (500 e Ft felett) 0

4.2. Jogi személyiséggel nem rendelkezőktől 0

4.3. Magánszemélyektől 116 965

  Belföldiektől (500 e Ft alatt) 87 905

  Belföldiektől (500 e Ft felett) 29 060

      Borbás Ágnes Anna 2 000

      Dúró Dóra 2 000

      Fülöp-Vadadi Levente 3 000

      Kovács Albert 3 760

      Kovács Sándor 5 000

      Kurucsai András 1 000

      Marsi Dániel Patrik 900

      Skita István 3 000

      Spigut Tamás András 900

      Sutka Ferenc 1 500

      Vajner Lajos Ferenc 2 000

      Vigh Hajnalka 1 000

      Vincze Zsigmond 3 000

5. A párt által alapított korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel 0

6. Egyéb bevételek 21

  Összes bevétel a gazdasági évben 118 563

KIADÁSOK

Sorszám Megnevezés
Adatok  

ezer forintban

1. Támogatás a párt országgyűlési képviselőcsoportja számára 0

2. Támogatás egyéb szervezeteknek 0

3. Vállalkozások alapítására fordított összegek 200

4. Működési kiadások 43 218
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5. Eszközbeszerzés 632

6. Politikai tevékenység kiadása 68 564

7. Egyéb kiadások 7

  Összes kiadás a gazdasági évben 112 621

Budapest, 2022. május 20.

 Toroczkai László s. k., Szabadi István s. k.,
 elnök pártigazgató

A Demokratikus Koalíció beszámolója  
az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök,  
anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Szervezet neve: Demokratikus Koalíció

(Adatok forintban)

A felhasznált támogatások forrása:

Magyar Államkincstár által folyósított összeg: 37 852 672

 Egyéni választóterületi képviselő jelöltek által a párt javára felajánlott támogatás átutalása

  ebből fel nem használt összeg: 0

Országgyűlési képviselők választási kampányköltségeinek támogatása: 249 567 077

 K&H-nál vezetett bankszámlára befolyt összeg

A párt egyéb bevételéből országgyűlési képviselők választási kampány költségeihez adott 
támogatás, saját forrás  (tagdíj, támogatás):

35 136 568

MINDÖSSZESEN BEVÉTEL: 322 556 317

Kampány anyag költség: 4 194 600

Kampány hirdetési, reklám költség: 237 312 099

Kampány szállítás, posta, telefonköltség, bérleti díj: 31 464 379

Kampány egyéb költségek: 49 585 239

MINDÖSSZESEN KÖLTSÉG: 322 556 317

Budapest, 2022. 05. 20.

  Sebián-Petrovszki László s. k.,
  pártigazgató
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A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt beszámolója  
az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök,  
anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

 1. A jelölt szervezet neve: Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt

 2. A jelölő szervezet által állított jelöltek száma: 199 fő*
(Adatok forintban)

 3. Az országgyűlési képviselő-választásra fordítható összeg: 1 051 594 150
3.1. Forrásai összesen: 1 051 594 150
   3.1.1. Állami költségvetési támogatás: 706 188 673
   3.1.2. Egyéb források: 345 405 477
      ebből
        – választási célra kapott adományok: 345 405 477
        – hitel: 0
        – saját források: 0
3.2. Jogcímek szerinti felhasználás összege: 1 050 973 478
   3.2.1. Az állami költségvetési támogatás terhére: 706 188 673
      ebből
        – anyagjellegű ráfordítás: 706 188 673
        – személyi jellegű ráfordítás: 0
        – egyéb ráfordítás: 0
   3.2.2. Egyéb források terhére: 344 784 805
      ebből
       – anyagjellegű ráfordítás: 344 784 805
       – személyi jellegű ráfordítás:  0
       – egyéb ráfordítás: 0

Budapest, 2022. május 10.

 Tóth Józsefné s. k., Priszter Erzsébet s. k.,
 gazdasági igazgató főkönyvelő

* Ebből 106 fő egyénileg számolt el – a részükre külön kiutalt – 1,183 millió forint/fő támogatással. 
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Az Országos Lengyel Önkormányzat beszámolója  
az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök,  
anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról 

A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2022. április 3. napjára kitűzött általános választásán az  országos 
nemzetiségi listát állító Országos Lengyel Önkormányzat (1102 Budapest, Állomás utca 10.) részére járó központi támogatás 
összegét 12 162 326 forint összegben állapította meg. 

A kampányköltség a következők szerint került felhasználásra:

K312 Üzemeltetési, fenntartási anyagok beszerzése 346 752 Ft

– irodaszer 110 500 Ft

– egyéb anyag 220 472 Ft

– üzemanyag 15 780 Ft

K333 Bérleti és lízingdíj 991 800 Ft

– terembérlet 991 800 Ft

K337 Egyéb szolgáltatás 6 523 471 Ft

– rendezvényszervezés (terem biztosítása, fellépők) 2 422 414 Ft

– étkeztetés, catering 3 505 868 Ft

– szállítási szolgáltatás 365 122 Ft

– szálláshely-szolgáltatás 122 297 Ft

– nyomdaköltség 34 600 Ft

– postaköltség 73 170 Ft

K342 Reklám, propaganda 3 078 549 Ft

– reklámanyagok, választási szóróanyagok 2 748 349 Ft

– lengyel édességek 330 200 Ft

K351 Működési c. előzetesen felszámított ÁFA 915 118 Ft

Kiadás összesen: 11 855 690 Ft

Fentiek szerinti kiadások teljes összege a kampánytevékenységgel összefüggésben felhasználásra került. 
Az  Országos Lengyel Önkormányzat a Magyar Államkincstár részére 306 636 Ft fel nem használt támogatást 
visszautalt. 

Budapest, 2022. május 12. 

  Felföldi Mária s. k.,
  elnök
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A Szerb Országos Önkormányzat – országos nemzetiségi önkormányzat beszámolója  
az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök,  
anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2022. április 3. napjára kitűzött általános választásán 
az  országos nemzetiségi listát állító Szerb Országos Önkormányzatnak (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.) járó 
központi költségvetési támogatás összegét 13 668 302 Ft összegben állapította meg.

A kampányköltség a következők szerint került felhasználásra:

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése – nettó 5 368 739 Ft,
–  jegyzettömb
–   a kampányrendezvényeken szétosztott emblémázott, „szavazz a listára” (szerbül) feliratú reklámanyagok 

(toll, jegyzettömb, nyakpánt, vászontáska, bögre, esernyő, póló stb.)

K333 Bérleti és lízingdíjak – nettó 472 441 Ft,
–  kampányrendezvények terembérleti díjai (Siklós)

K337 Egyéb szolgáltatások költségei – nettó 2 Ft,
–  folyószámlát terhelő bankköltség

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – nettó 5 718 504 Ft,
–  kampányrendezvény-szervezés

K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: 2 108 616 Ft

Mindösszesen: 13 668 302 Ft.

A támogatás teljes összege a kampánytevékenységgel összefüggésben felhasználásra került.

Budapest, 2022. 05. 04.

  Szutor Lászlóné s. k.,
  elnök



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2022.	évi	24.	szám	 1819

A Liberális Magyarországért Alapítvány 2021. évi jelentése  
a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző 
alapítványokról szóló törvény szerint

A Liberális Magyarországért Alapítvány
Adószám: 18622739-1-43
Bírósági végzés száma: 60.068/2014
KSH statisztikai számjel: 18622739-9492-569-01

a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló – Mérleg (E Ft)

Sorszám   A tétel megnevezése Előző év

Előző 

év(ek) 

módosí-

tásai

Tárgyév

a   b c d e

1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 0 0

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0

3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0 0

4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 0

5 B. FORGÓESZKÖZÖK 102 0 70

6 I. KÉSZLETEK 0 0 0

7 II. KÖVETELÉSEK 0 0 0

8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 102 0 70

10 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 0

11   ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 102 0 70

12 D. SAJÁT TŐKE –881 0 –930

13 I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 200 0 200

14 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY –1 002 0 –1 081

15 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0

16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0

17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL –79 0 –49

18 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0 0 0

19 E. CÉLTARTALÉKOK 0 0 0

20 F. KÖTELEZETTSÉGEK 953 0 1 000

21 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0

22 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 800 0 800

23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 153 0 200

24 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 30 0 0

25   FORRÁSOK ÖSSZESEN 102 0 70
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a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló – Eredménykimutatás (E Ft)

Sorszám   A tétel megnevezése Előző év

Előző 

év(ek) 

módosí-

tásai

Tárgyév

a   b c d e

1 1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 0 0 0

2 2. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 0 0 0

3 3. EGYÉB BEVÉTELEK 29 0 26

4   ebből: 0 0 0

5   – tagdíj, alapítótól kapott befizetés 0 0 0

6   – támogatások 29 0 26

7 4. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 0 0 0

8 A. ÖSSZES BEVÉTEL 0 0 0

9   ebből: közhasznú tevékenység bevételei 0 0 0

10 5. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 108 0 75

11 6. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 0 0 0

12   ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 0 0

13 7. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 0 0 0

14 8. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 0 0

15 9. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 0 0 0

16 B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 108 0 75

17   ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0 0

18 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY –79 0 –49

19 10. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 0

20 D. TÁRGYÉVI EREDMÉNY –79 0 –49

b) A 2021. évi költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó kimutatás

adatok E Ft-ban

ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 0

 

CÉLSZERINTI TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI 0

CÉLSZERINTI TEVÉKENYSÉG KÖZVETETT KÖLTSÉGEI 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 0

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN 0

 

ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MARADVÁNYÖSSZEGE 0
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c) 2021. évi vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás

Forrás adatok E Ft-ban

2018
D. SAJÁT TŐKE –930

I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 200

II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY –1 081

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL –49

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0

E. CÉLTARTALÉKOK 0

F. KÖTELEZETTSÉGEK 1 000

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 800

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 200

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0

  FORRÁSOK ÖSSZESEN 70

d) 2021. évi célszerinti közvetlen juttatások kimutatása

CÉLSZERINTI KÖZVETLEN JUTTATÁSOK adatok E Ft-ban

a) magánszemélyeknek nyújtott ösztöndíj, támogatás 0

b) gyakornoki program 0

c) külső szervezetek támogatásai 0

d) nemzetközi kapcsolatok 0

e) rendezvények (konferenciák, díjátadók) 0

f ) díjak 0

g) egyéb 0

MINDÖSSZESEN 0

e) 2021. évi kapott támogatások

TÁMOGATÁSOK adatok E Ft-ban

a) központi költségvetési szervtől 0

b) elkülönített állami pénzalaptól 0

c) helyi önkormányzattól 0

d) települési önkormányzatok társulásától és mindezek szervezeteitől 0

e) magánszemélytől 26

MINDÖSSZESEN 26
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f) Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege 2021. évben

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSA adatok E Ft-ban

a) tiszteletdíj 0

b) egyéb juttatás 0

c) tisztséghez kapcsolódó működési költség 0

d) tisztséghez kapcsolódó célszerinti költség 0

MINDÖSSZESEN 0

Az Alapítvány a tárgyévben nem nyújtott juttatást vezető tisztségviselői részére.

g) Az Alapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

Bejegyzés
A pártok az Alkotmányban biztosított, a népakarat kialakításában és kinyilvánításában történő közreműködésének 
elősegítése, az állampolgári tájékoztatás szélesítése, a politikai kultúra fejlesztése érdekében történő politikai 
képzés, kutatás, tudományos és ismeretterjesztő tevékenység támogatására a pártok működéséről és 
gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvényben meghatározott költségvetési támogatásra jogosult alapítványt 
(a  továbbiakban: alapítvány) hozhatnak létre. Ennek értelmében jött létre a Magyar Liberális Párt pártalapítványa, 
A Liberális Magyarországért Alapítvány (ALMA). Az Alapítvány 2014. szeptember 30-án lett nyilvántartásba véve. 
Az Alapítvány székhelyét Budapestre helyezte át, valamint kuratóriumában is változás történt a 2020-as évben. 

A Kuratóriumi ülések időpontja
– 2021. február 24.
– 2021. május 27.
– 2021. december 10.
A 2020. évi beszámoló elfogadásának időpontja: 2021. május 27.

Munkaügyek
Az Alapítvány 2021-ben is önkéntesekkel működött, illetve működése során igénybe vette szakértők munkáját.

Kapcsolatok
Az Alapítvány kapcsolatot ápol a Liberális Fiatalok Társaságával, közéleti szereplőkkel, illetve a különböző pártok 
politikusaival, politikai intézetek munkatársaival.
Az ALMA nemzetközi szinten az Európai Liberális Fórummal van kapcsolatban.

Összegzés
Az Alapítvány aktivitása és érdemi tevékenysége bevételi források hiánya és a COVID–19-járvány hatása miatt 
a lehetőségeihez mérten csökkent.

Budapest, 2022. május 20.

  Boruzs András s. k.,
  elnök
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Celldömölk Város Önkormányzata módosított pályázati felhívása  
Celldömölk Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti  
személyszállítási szolgáltatás ellátására

Celldömölk Város Önkormányzata (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) (a továbbiakban: Kiíró) a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI. törvény  23. §-a alapján – a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és 
az  1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről   szóló 1370/2007/EK rendelet 5. cikkében foglaltakra, valamint 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 14. § (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel – Celldömölk város közigazgatási 
területén autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás közszolgáltatási szerződés keretében 
történő ellátására nyilvános pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:

 1. A Kiíró neve, címe, telefonszáma, e-mail-elérhetősége
Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Tel.: 06/95-777-830
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu
Képviseli: Fehér László polgármester
Kapcsolattartó: Kocsis Orsolya, Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal, Műszaki Iroda, irodavezető helyettes.

 2. Az eljárás tárgya
Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Celldömölk város 
közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretében, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódóan menetrend 
készítés, utas tájékoztatás, jegyek és bérletek árusításának biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és 
helyű megállóhelyet tartalmazó, 2022. április 1. napjától hatályban lévő, a pályázati kiírás 7. sz. mellékletében 
szereplő menetrend szerint kell végezni. 
A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételeket, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint 
a pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

 3. A szerződés típusa
Közszolgáltatási szerződés

 4. A szerződés időtartama 
A Kiíró a nyertes szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést 2022. július 1. – 2027. december 31. napjáig terjedő 
időszakra, 5,5 évre köti.

 5. A szolgáltatás megkezdésének időpontja 
2022. július 1. napja

 6. A szolgáltatás befejezésének időpontja 
2027. december 31. napja

 7. A szerződés volumene
47 892 km/év
A Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződés volumenétől, azaz a meghatározott éves kilométertől  
+/–10%-kal eltérjen.

 8. A teljesítés helye
Celldömölk város közigazgatási területe

 9. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat benyújtásának határideje: 2022.  június 13. napján 14 óra
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. 
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 

 10. A pályázat benyújtásának címe
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
9500 Celldömölk, Városháza tér 1. I. emelet 105. sz. iroda

 11. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatokat személyesen vagy postai úton kell benyújtani a pályázati határidő lejártáig.
Az ajánlatokat papír alapon, 1 eredeti példányban, oldalanként számozva, bekötve, összefűzve vagy összetűzve, 
zárt borítékban kell benyújtani. 
A borítékon vagy külső csomagoláson az alábbiakat kell feltüntetni:
a) a pályázó nevét és székhelyét,
b) a pályázat tárgyát: „Celldömölk város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti 

személyszállítási szolgáltatás ellátása”,
c) az „A pályázati határidő lejárta előtt nem bontható fel!” feliratot. 

 12. A pályázatok felbontásának helye és ideje
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
9500 Celldömölk, Városháza tér 1. földszinti tárgyaló
Ideje: 2022.  június 13. napján 14 óra

 13. Az eredményhirdetés tervezett időpontja
A pályázat benyújtási határidejét követően, legkésőbb 2022.  június 30. napjáig.

 14. A szerződéskötés tervezett időpontja
Az eredményhirdetés időpontját követő 2 nap elteltével.

 15. Az elbírálás módja és szempontja
A pályázati kiírás nyerteséről a képviselő-testület határozattal dönt.
A Kiíró a pályázatok érvényességéről a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a pályázati kiírásban 
előírt egyéb feltételek figyelembevételével dönt.
A bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A Kiíró azzal a pályázóval köt közszolgáltatási 
szerződést, aki a 2022. április 1. napjától hatályban lévő,  a pályázati kiírás 7. sz. mellékletében szereplő menetrenden 
alapuló hasznos kilométerkibocsátás figyelembevételével a legalacsonyabb ellentételezésre tesz ajánlatot 
egy hasznos kilométerre vetítetten.

 16. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei
A teljes pályázati dokumentáció, azaz a pályázati felhívás és pályázati kiírás a kocsis.orsolya@celldomolk.hu 
e-mail-címre küldött megkereséssel igényelhető. A megkeresést másolatban a kozbeszerzes@kgprocure.hu 
e-mail-címre is szükséges megküldeni.
A Kíiró a megkeresést követően legkésőbb 2 munkanapon belül megküldi a teljes pályázati dokumentációt 
az igénylőnek.

 17. A részvétel feltételei
A pályázati kiírás „Az ellátandó közszolgáltatási tevékenység, minimális közszolgáltatási követelmények és 
alkalmassági feltételek” című része tartalmazza a részvétel részletes feltételeit.
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