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A belügyminiszter 
 

…/2010. (…. ….) BM rendelete 

a Belügyminsztérium és belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek fontos és bizalmas 
munkaköreiről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról  

 
 
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a következőket rendelem el: 
 

 
1. § 

(1) A rendelet hatálya az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
kivételével a belügyminiszter által irányított, felügyelt háttérintézményekre terjed ki.  

(2) A rendelet hatálya alá tartozó szervek – a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. 
évi CXXV. törvény 2. számú mellékletének 2-5., 11-15. pontjaiban meghatározott munkakörökön 
és megbízatásokon kívüli – fontos és bizalmas munkaköreit, valamint az ilyen munkakörben foglal-
koztatott személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének szintjét a Melléklet határozza meg. 
 

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba. 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Pintér Sándor 
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Melléklet a …/2010. (….….) BM rendelethez 
 
Szám A munkakör megnevezése A nemzetbiztonsági 

ellenőrzés szintje 

I. Belügyminisztérium hivatali szervei 

1 a Miniszteri Titkárság és Kabinet valamennyi munkaköre C 
2 az államtitkárok kabinetfőnökei C 
3 az államtitkári kabineteken működő főosztályvezető-helyettes C 
4 az államtitkári kabinetek ügyintéző I. besorolású munkatársa B 
5 a Védelmi Koordinációs Főosztály, az Ellenőrzési Főosztály valamennyi munkaköre C 
6 a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály főosztályvezető-helyettesi és osztályvezetői 

nunkakörei 
B 

7 a Műszaki Főosztály Vagyongazdálkodási és Beruházási Osztály osztályvezetője és a polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok vagyongazdálkodási tevékenységét felügyelő ügyintézője, valamint 
az Anyagi és Technikai Osztály osztályvezetője és a haditechnikai eszközökkel kapcsolatos tevé-
kenységet ellátó ügyintézője 

C 

8 az Informatikai Főosztály Infrastuktúra és Alkalmazás-fejlesztési Osztály osztályvezetője, a Koor-
dinációs és Felügyeleti Osztály osztályvezetője, az Információ-védelmi és Rejtjel Osztály osztály-
vezetője, rejtjelezési felügyeletet ellátó, valamint a rejtjelzői, rejtjelző eszközkezelő munkaköröket 
betöltő személyek 

C 

9 a Szabályozási és Koordinációs Helyettes Államtitkár Tiktárságának valamennyi munkaköre, a 17. 
pontban foglaltak kivételével 

C 

10 a nemzetbiztonsági megbízott, a biztonsági vezető, az Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály 
valamennyi munkaköre 

C 

11 az Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkár Titkárságának valamennyi munkaköre C 
12 a Támogatás-koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettese és a különleges biztonsági intéz-

kedést igénylő beszerzéseket felügyelő ügyintézője  
C 

13 a Támogatás-koordinációs Főosztály valamennyi egyéb munkaköre A 
14 az Európai Együttműködési Főosztály valamennyi munkaköre, a Nemzetközi Főosztály Protokoll 

és EU Elnökségi Szervezési Oszály osztályvezetője, valamint a Rendészeti Külkapcsolatok Osztá-
lya osztályvezetője 

C 

15 a Nemzetközi Főosztály valamennyi, a 14. pontban fel nem sorolt munkaköre B 
16 a Jogszabály-előkészítő és Koordinácios Főosztály Normaszerkesztő Osztály osztályvezetője, a 

Jogszabály-előkészítő Osztály osztályvezetője, a Koordinációs és Statisztikai Osztály osztályveze-
tője 

B 

17 az államtitkári, helyettes államtitkári titkárság ügyintéző II. (titkárnő) A 
18 a NATO-EU nyilvántartó minden munkaköre B 

II. Rendőrség 

19 az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Hivatalánál – a Jogi Főosztály kivéte-
lével – a főosztályvezető, a Szóvivői Iroda vezetője és a helyettesítésére feljogosított vezető, a 
Titkársági Főosztály Titkársági Osztály valamennyi munkakörét betöltő személyek, valamint a 
Titkársági Főosztály Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetője 

C 

20 az ORFK Hivatalánál az EU-NATO nyilvántartó összes munkakörét betöltő személyek, a Nemzet-
közi Kapcsolatok Osztályán a közszolgálati jogviszonyban álló nemzetközi referens, a Stratégiai 
Elemző és Tervező Osztályon az osztályvezető, a Jogi Főosztályon a főosztályvezető és az osz-
tályvezetők 

B 

21 az ORFK Hivatal Titkársági Főosztály Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán valamennyi, a 41. és 
42. sorban nem szereplő munkakört betöltő személy 

A 

22 az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője és osztályvezetői, valamint a rendészeti szakkö-
zépiskolák igazgatói 

C 
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23 az ORFK Ellenőrzési Szolgálat vezetői, kiemelt főreferensi és főrevizori munkaköröket betöltő 
személyek 

C 

24 az ORFK Ellenőrzési Szolgálatnál a 23. sorban nem szereplő valamennyi személy B 
25 az ORFK Bűnügyi Főigazgatóságán a Bűnügyi Főosztály vezetője és a főosztályvezető közvetlen 

irányítása alatt álló kiemelt főreferensek és több munkafolyamatot ellátó ügyintéző, a Bűnügyi 
Elemző-Értékelő Főosztály, a Felderítő Osztály valamennyi munkakörét betöltő személyek, a 
Bűnügyi Osztály vezetője és a kábítószer-felelős feladatát ellátó beosztottja, a Titkársági Osztály 
valamennyi munkakörét betöltő személyek 

C 

26 az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Osztály 47. sorban nem szereplő, 
továbbá a Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Elleni Osztály valamennyi munkakörét betöltő 
személyek 

B 

27 a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ valamennyi munkakörét betöltő személyek C 
28 az ORFK Rendészeti Főigazgatóságán a főosztályvezetők és a helyettesítésükre feljogosított 

vezetők, a Titkársági Osztály vezetője és kiemelt főreferensei, az Ügyeleti és Védelmi Igazgatási 
Osztály vezetője, helyettese, alosztályvezetői, kiemelt főreferensei és főügyeletesei 

C 

29 az ORFK Rendészeti Főigazgatóságon – az Ügyeleti és Védelmi Igazgatási, valamint a Titkársági 
Osztály vezetőinek kivételével – az osztályvezetők és a Határrendészeti Főosztály Dokumentációs 
Osztály valamennyi munkakörét betöltő személyek 

B 

30 az ORFK Gazdasági Főigazgatóság főosztályvezetői, az Igazgatási és Ügyviteli Főosztály osz-
tályvezetői, az Információtechnológiai és Műszaki Főosztály osztályvezetői, informatikai techniku-
si, operátori, rendszer-adminisztrátori, az Információtechnológiai és Műszaki Főosztály Hálózat és 
Rejtjelfelügyeleti Osztály valamennyi munkakörét betöltő személyek, Számítástechnikai Központ 
azon munkaköreit betöltő személyek, akik az országos informatikai rendszereket, adatbázisokat 
felügyelik és üzemeltetik 

C 

31 az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Igazgatóság és a regionális gazdasági 
ellátó igazgatóságok igazgatói, igazgató-helyettesei, igazgatási és ügyviteli, információtechnológi-
ai és műszaki osztályvezetői, az informatikai technikusi, az informatikai alosztályvezetői, adatbázis 
felelősi, számítógép-hálózat üzemeltetői, informatikai mérnöki, a megyei gazdasági osztályok 
információtechnológiai csoportvezetői és főelőadói munkaköreit betöltő személyek 

C 

32 az ORFK Gazdasági Főigazgatóság, az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Igaz-
gatóság, valamint a regionális gazdasági ellátó igazgatóságok 52. és 53. sorban nem szereplő 
vezetői munkaköreit betöltő személyek 

B 

33 A Köztársasági Őrezred parancsnokhelyettesei közvetlen irányítása alá tartozó titkárnői munka-
kört betöltő személyek, a „Parancsnoki Törzs” valamennyi munkakörében foglalkoztatott és a 
nemzetközi- és sajtó kapcsolatokat ellátó munkakört betöltő személyek, a Személyvédelmi Főosz-
tály teljes személyi állománya, az Objektumvédelmi Főosztály teljes tiszti és szolgálatparancsnoki 
állománya, az Ellenőrzési Szolgálat teljes személyi állománya, a Köztársasági Őrezred Hivatalá-
nál a vezetői, a védelmi, a „T” ügykezelői és a jogtanácsosi feladatokat ellátók, valamint az Ügye-
leti és Védelmi Osztály valamennyi munkakörében foglalkoztatott személy, a Humánigazgatási 
Szolgálatnál a szolgálatvezető és helyettese, a Gazdasági Igazgatóságon a vezetői, a rejtjelzői, a 
rezidenciákon lévő gazdaasszonyi, a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó és a hírköz-
lési, biztonságtechnikai és az informatikai rendszereket üzemeltető munkaköröket betöltő szemé-
lyek 

C 

34 az ORFK nemzetbiztonsági megbízottai C 
35 „T” ügykelező, „T” ellátmány kezelő  B 
36 a biztonsági vezető, a számítástechnikai titokvédelmi felelős, a „T” ügykezelés-vezető, a rend-

szerbiztonsági felügyelő, a rendszeradminisztrátor, a számítástechnikai rendszergazda 
C 

37 a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon a főkapitány-helyettes, a Készenléti Rendőrségen, 
a Nemzeti Nyomozó Irodán és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságon a parancsnok-helyettes, igaz-
gató-helyettes 

C 

38 a Nemzeti Nyomozó Irodánál az Ellenőrzési Szolgálat, a Bűnügyi Szervek, a Bűnügyi Ellátó Szer-
vek, valamint a Gazdaságvédelmi Főosztály valamennyi munkakörét betöltő személyek, a Koordi-
nációs Főosztály főosztályvezetője, a Humánigazgatási Szolgálat vezetője, az Elemző-Értékelő 
Osztály állománya, a Titkársági Osztály vezetője, a „T” ellátmánykezelő 

C 

39 a Nemzeti Nyomozó Iroda Koordinációs Főosztály Őrségi és Ügyeleti Osztály vezetője és helyet-
tese, a Humánigazgatási Szolgálat valamennyi munkakörét betöltő személyek, valamint a 37. és a 
38. sorban nem szereplő állomány, kivéve a 40. sort 

B 

40 a Nemzeti Nyomozó Iroda Koordinációs Főosztály Őrségi és Ügyeleti Osztály állománya A 
41 a Készenléti Rendőrségnél a főosztályvezetők és a helyettesítésükre feljogosított vezetők, a Kü- C 
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lönleges Szolgálatok Igazgatóságának szolgálatparancsnokai, a Légirendészeti Parancsnokság 
parancsnok-helyettese 

42 a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Állami Futárszolgálat osztályveze-
tői, a Rendészeti Igazgatóság osztályvezetői, a Bevetési Főosztály III., Informatikai, Híradó és 
Dokumentációs Osztály vezetője, a Támogató Igazgatóság Műszaki Osztály vezetője, valamint az 
Ügyeleti Osztály vezetője 

B 

43 a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságon a Rendészeti Szolgálat osztályvezetői, a Bűnügyi Szolgálat, 
és a Határ- és Idegenrendsézeti Osztály valamennyi munkakörét betöltő személyek, valamint a 
„Sólyom” Bevetési Alosztály vezetője 

B 

44 a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon, a Készenléti Rendőrségnél, a Nemzeti Nyomozó 
Irodánál, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságon védelmi feladatokat ellátó munkaköröket betöltő 
személyek 

C 

45 a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon, a Készenléti Rendőrségnél és a Repülőtéri Rendőr 
Igazgatóságon a hivatalvezető és a humánigazgatási szolgálat vezetője, az ellenőrzési szolgálat 
vezetője és helyettese 

B 

46 a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon, a Készenléti Rendőrségnél és a Repülőtéri Rendőr 
Igazgatóságon rejtjelezési felügyeletet ellátó, valamint a rejtjelzői, rejtjelző eszközkezelő munka-
köröket betöltő személyek 

B 

47 a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon a bűnügyi, a felderítő, migrációs és a gazdaságvé-
delmi főosztály vagy osztály főosztályvezetői vagy osztályvezetői és a helyettesítésükre feljogosí-
tott személyek  

B 

48 a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon a rendészeti szakterület főosztályvezetői, zászlóalj-
parancsnoka, osztályvezetői, operatív és taktikai feladatokat ellátó munkaköreit betöltő személyek 

B 

49 a megyei rendőr-főkapitányság határrendészeti kirendeltségének vezetője C 
50 a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon a bevetési szolgálatok szolgálatvezetői, osztály- és 

alosztályvezetői, a beavatkozó alosztály alosztályvezetői 
B 

51 a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon a határrendészeti szolgálatok szolgálatvezetője B 
52 a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon a felderítő, a bűnügyi és a gazdaságvédelmi osztá-

lyok I. besorolási osztályba tartozó munkaköreit betöltő személyek 
B 

53 a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon, a Készenléti Rendőrségen és a Repülőtéri Rendőr 
Igazgatóságon, valamint a rendőrkapitányságokon az ügyeletvezetői (ügyeletes) munkakört betöl-
tő személyek 

A 

54 a rendőrkapitányságokon a rendőrkapitány helyettesítésére feljogosított vezető, valamint a bűn-
ügyi szakterület osztályvezetői és helyetteseik, a rendészeti szakterület osztályvezetői, és a határ-
rendészeti kirendeltségek osztályvezetői 

B 

55 az ORFK Hivatalánál, az ORFK Ellenőrzési Szolgálatánál, az ORFK főigazgatóságain, az ORFK 
Humánigazgatási Szolgálatánál és az ORFK igazgatóságain, elhelyezési körletenként a Készenlé-
ti Rendőrség Állami Futárszolgálatánál, a Gazdasági Ellátó Igazgatóságokon, az önálló elhelyezé-
sű oktatási intézményekben, a megyei rendőr-főkapitányságok határrendészeti kirendeltségein, a 
megyei rendőr-főkapitányságok bevetési osztályain, valamint a rendőrkapitányságokon védelmi 
feladatok ellátására kijelölt személyek 

B 

56 a rendőrkapitányság osztály jogállású őrsparancsnoka A 

III. Büntetés-végrehajtás szervezete 

57 a büntetés-végrehajtási szervek (a továbbiakban: bv. szervek) biztonsági vezetője és helyettese, a 
rendszerbiztonsági felügyelő és a rejtjelfelügyelő 

C 

58 a bv. szervek biztonsági felügyeletet ellátó érdemi ügyintézője C 
59 biztonsági felügyelet tevékenységét segítő adminisztratív feladatokat ellátó, valamint a munkaköri 

leírása szerint minősített adatot kezelő személyek (nyilvántartók, ügykezelők, irattárosok) 
B 

60 rendszerbiztonsági és rejtjelző tevékenységet ellátó személyek C 
61 a személyi védelemről szóló jogszabály szerint a személyi védelem és a Védelmi Program által 

meghatározott feladatok végrehajtásában részt vevő, illetve e tárgykörökben keletkezett adatokat 
kezelő személyek 

C 

62 a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága nemzetbiztonsági megbízottja C 
63 a bv. szervek főosztályvezetői, osztályvezetői és az azokkal azonos jogállású személyek B 
64 a bv. szerveknél informatikai munkakörben foglalkoztatott személyek B 
65 a bv. intézetek, intézmények vezetői és helyettesei C 
66 a bv. szervek gazdasági vezetői, valamint a honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi B 
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felkészítéssel és az országmozgósítás feladatainak végzésével megbízott személyek, továbbá a 
biztonsági tisztek 

67 a belső ellenőrök B 
 

IV. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szervei 
 

68 az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) valamennyi főosztályveze-
tője, főosztályvezető-helyettes, a nemzetbiztonsági szolgálatok irányában tűzvédelmi hatósági és 
szakhatósági feladatokat ellátók 

C 
 

 
69 a központi és területi (repülőtéri) katasztrófavédelmi szervek és a fővárosi polgári védelmi igazga-

tóság polgári védelmi szakterületének vezetői és helyettesei  
C 

70 Nuklerális Baleseti Információs és Értékelő Központ vezetője C 
71 a területi (repülőtéri) katasztrófavédelmi igazgatóságok igazgatói B 
72 a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója és helyettese, a Fővárosi Polgári Védelmi 

Igazgatóság igazgatója és helyettese 
B 

73 az OKF Polgári Védelmi Főfelügyelőség kiemelt főreferense, kiemelt főelőadója B 
74 NATO és EU referensi feladatokat ellátó munkakörök B 
75 OKF főigazgatói titkárságvezető B 
76 Gazdasági Ellátó Központ igazgatója, igazgatóhelyettese, osztályvezetője A 
77 Nemzetközi és Jogi Főosztály nemzetközi feladatokat ellátó munkakörei B 
78 a munkaköri leírása szerint „T” ügykezelő A 
79 valamennyi hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság parancsnoka és helyettese, valamint 

a tűzvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat ellátók 
A 

 
V. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

 
80 a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) főigazgató-helyettese C 
81 a Hivatal igazgatója és főosztályvezetője B 
82 a regionális igazgatóságok igazgatója B 
83 a Hivatal igazgatóhelyettese és főosztályvezető-helyettese A 
84 a regionális igazgatóságok igazgatóhelyettese A 
85 a Hivatal osztályvezetője A 
86 a Hivatal főigazgatója, főigazgató-helyettese, igazgatója, főosztályvezetője, a regionális igazgató-

ságok igazgatója mellett alkalmazott, ügykezelést végző köztisztviselő vagy ügykezelő 
A 

87 rejtjelző A 
88 munkaköri leírása szerint titkos ügykezelést végző köztisztviselő vagy ügykezelő A 

 
VI. Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 

 
89 a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata valamennyi hivatásos és közalkalmazotti munkaköre, 

kivéve a 90. sor alá tartozókat  
C 

90 a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Gazdasági Osztály főkönyvi-, analitikus könyvelő, 
adóügyi főelőadó, illetményszámfejtő és anyagi előadó munkaköre  

A 

 
VII. Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 

 
91 az SZBKK valamennyi munkaköre C 

 
VIII. Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságezelési Központ 

 
92 főigazgató-helyettes B 
93 Nemzetközi Oktatási Főosztályon az  ILEA, KERA CEPOL osztályvezetői B 

 Polgári Válságkezelési és Béketámogató Főosztály főosztályvezető és helyettese B 



 
Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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IX. Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet 
 

94 a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet főigazgatója és helyettese B 
 szakértő A 

 
X. Rendőrtiszti Főiskola 

 
95 a rektor C 
96 a rektorhelyettesek B 
97 a Bűnügyi Gazdaságvédelmi Tanszéken a bűnügyi szakmai anyagot oktató tanárok C 
98 a Bűnügyi Gazdaságvédelmi Tanszéken a bűnügyi szakmai anyagok elkészítésével összefüggő 

munkaköröket betöltő személyek 
C 

99 a biztonsági vezető C 
100 a titkos ügykezelő C 
101 a „T” könyvtáros C 
102 az a Rendőrtiszti Főiskolán tanulmányokat folytató személy, akinek feladatellátáshoz „Bizalmas” 

vagy ennél magasabb minősítési szintű minősített adatot kell megismernie, felhasználnia, és ezért 
a minősített adatok birtokába jutásával összefüggésben felhasználói engedély kerül kiadásra 
számára 

B 

 
XI. Terrorelhárítási Központ 

 
103 a TEK valamennyi munkaköre C 

 
XII. Egyéb ellenőrzésre kötelezett munkakörök 

 
104 akinek a minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 9. § 

(1) bekezdésében szereplő, vagy a 9. § (2) bekezdése szerinti nemzetközi szerződésben megha-
tározott vagy külfödli minősítéssel és jelőléssel ellátott „Szigorúan Titkos” adatot kell megismernie. 

C 

105 akinek a Mavtv. 9. § (1) bekezdésében szereplő, vagy a 9. § (2) bekezdése szerint nemzetközi 
szerződésben meghatározott vagy külföldi minősítéssel és jelőléssel ellátott „Titkos” adatot kell 
megismernie. 

B 

106 Akinek a Mavtv. 9. § (1) bekezdésében szereplő, vagy a 9. § (2) bekezdése szerint nemzetközi 
szerződésben meghatározott vagy külföldi minősítéssel és jelőléssel ellátott „Bizalmas” adatot kell 
megismernie 

A 



 
Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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Indokolás 
 
Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény helyébe 2010. április 1-jén a 
minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) lépett, amely 
egyben módosította a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a további-
akban: Nbtv.) 2. számú melléklet 18. pontját. 
 
Az előterjesztés melléklete a Mavtv., valamint az Nbtv. 2. számú melléklet 18. pontjában foglalt 
rendelkezésekre figyelemmel határozza meg a fontos és bizalmas munkaköröket, az új törvényi 
előírások alapján mellőzi a titokvédelmi felügyelő fogalmat, bevezeti a biztonsági vezető, továbbá a 
biztonsági felügyeletet ellátó ügyintéző munkaköröket.  
 
A Mavtv. 2010. április 1-jén történő hatálybalépésével módosult az Nbtv., amelynek 71. § (4) be-
kezdése értelmében a minősített adatot kezelő szerv vezetője a 2. számú melléklet 18. pontja alapján 
meghatározza azokat a munkaköröket, amelyek tekintetében az érintett személyek az Nbtv. 3. szá-
mú mellékletben meghatározott A, B, vagy C típusú kérdőívet töltenek ki. Az Nbtv. 2. számú mel-
lékletének 18. pontja szerint fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek körébe tartoznak azok 
a minősített adatot kezelő szervezeten belül a vezető által meghatározott személyek is, akiknek fel-
adataik ellátásához „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű minősítet adatot szükséges 
felhasználniuk. A tervezet erre tekintettel határozza meg a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgála-
tánál a fontos és bizalmas munkaköröket a hatályos szabályozástól jelentős mértékben eltérően.  
 
A jogszabályi változásból eredő felülvizsgálattal egyidejűleg sor kerül az egyes szerveknél bekö-
vetkezett szervezeti változásból adódó változások átvezetésére is. 


