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Utasítások

A honvédelmi miniszter 27/2018. (VIII. 7.) HM utasítása
a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről,
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:

1. §

(1) A belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2. § (2) bekezdése
a következő o) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti vendéglátási tevékenység keretében belföldi reprezentációs kiadásként az alábbi fogyasztási
cikkek, szolgáltatások vásárlása számolható el:]
„o) mosogató- és tisztítószerek, takarítóeszközök.”
(2) Az Utasítás 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az 1. mellékletben meghatározott parancsnokok távolléte esetén a személyi reprezentációs normát
a szervezetszerű helyettes vagy a helyettesítésre kijelölt parancsnoki, illetve vezetői jogkört gyakorló személy részére
kell felszámítani.”

2. §		
Az Utasítás
a)
2. § (2) bekezdés d) pontjában az „édes, sós aprósütemény, cukrászsütemény” szövegrész helyébe az „édes,
sós aprósütemény, cukrászsütemény és az elkészítéséhez szükséges alapanyagok” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdés h) pontjában a „szendvics, sajt” szövegrész helyébe a „szendvics és az elkészítéséhez szükséges
alapanyagok (különösen: vaj, sajt, szendvicskrém, felvágott, pékáru)” szöveg,
c)
1. mellékletének B:4 mezőjében a „parlamenti államtitkár, közigazgatási államtitkár” szövegrész helyébe
az „államtitkár” szöveg
lép.
3. §		
Az Utasítás 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az utasításnak a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról szóló 27/2018.
(VIII. 7.) HM utasítással módosított 1. mellékletét 2018. május 22-étől kell alkalmazni.
4. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 28/2018. (VIII. 7.) HM utasítása
az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás
módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről,
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés f ) pontja alapján a következő utasítást adom ki:
1. §		
Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás
(a továbbiakban: Ut.) a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Az állomány (3) bekezdés szerinti informatikai szolgálati beosztást betöltő tagja az R. 6. § (1) bekezdése
alapján, az utasításban előírt feltételeknek való megfelelés időtartamára, de legfeljebb a 2018. július 1-től
2018. december 31-ig terjedő időszakra munkaerő-piaci pótlékra jogosult, ha
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgálati beosztást lát el vagy
b) a betöltött szolgálati beosztásához a (2) bekezdés b) pont ba)–bd) alpontja szerinti rendfokozat van rendszeresítve.
(2) Az (1) bekezdés alapján megállapítandó munkaerő-piaci pótlék havi összege
a) a betöltött szolgálati beosztás rendszeresített rendfokozatától függetlenül a HVK Híradó, Informatikai és
Információvédelmi Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF) csoportfőnöki és csoportfőnök-helyettesi,
valamint a HVK HIICSF Informatikai Osztály osztályvezetői beosztás esetében 170 000 Ft vagy
b) az a) pontba nem tartozó esetben a betöltött szolgálati beosztás rendszeresített rendfokozata alapján
ba) százados, őrnagy vagy alezredes rendszeresített rendfokozatnál 170 000 Ft,
bb) főhadnagy rendszeresített rendfokozatnál 90 000 Ft,
bc) törzszászlós rendszeresített rendfokozatnál 60 000 Ft,
bd) zászlós rendszeresített rendfokozatnál 30 000 Ft.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során informatikai szolgálati beosztásként a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos
feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás 3. mellékletében
a) a 16-os azonosítószámú vegyivédelmi munkakörcsalád „F – elemző és informatikai” fegyvernemi, szakági
alcsoportjának „p”,
b) a 39-es azonosítószámú informatikai munkakörcsalád
ba) „A – általános” fegyvernemi, szakági alcsoportjának „a”–„h”, „t”,
bb) „B – rendszerszervező” fegyvernemi, szakági alcsoportjának „a”, „b”, „d”, „e”, „h”,
bc) „C – biztonsági rendszerszervező” fegyvernemi, szakági alcsoportjának „b”, „e”,
bd) „F – rendszerfelügyelő” fegyvernemi, szakági alcsoportjának „a”, „b”, „d”,
be) „M – rendszerüzemeltető” fegyvernemi, szakági alcsoportjának „b”, „e”, „h”, „t”,
bf ) „R – hálózatfelügyelő” fegyvernemi, szakági alcsoportjának „a”, „e”, „f”,
bg) „S – hálózatüzemeltető” fegyvernemi, szakági alcsoportjának „a”, „b”, „e”, „h”, „k”, „t”,
bh) „X – rendszergazda” fegyvernemi, szakági alcsoportjának „d”, „e”, „h”,
bi) „Y – feldolgozó” fegyvernemi, szakági alcsoportjának „a”, „e”, „k”, „t” és
c) az 54-es azonosítószámú elektronikai munkakörcsalád „C – informatika” fegyvernemi, szakági alcsoportjának
„a”, „e”, „f”, „m”, „t”
munkakör típusaiba sorolt beosztásokat kell figyelembe venni.
(4) A Hjt. 55. §-a szerinti esetben a (2) bekezdés alkalmazása során a megbízással betöltött szolgálati beosztást kell
figyelembe venni.”
2. §		
Az Ut. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás
módosításáról szóló 28/2018. (VIII. 7.) HM utasítással megállapított 5/A. §-át 2018. július 1-jétől kell alkalmazni.”
3. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,

		

honvédelmi miniszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 22/2018. (VIII. 7.) KKM utasítása
a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezeti változásaival kapcsolatos egyes külügyi tárgyú
miniszteri utasítások módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:
1. §		
Az ideiglenes külföldi kiküldetés egyes kérdéseiről szóló 7/2015. (III. 26.) KKM utasítás 29/A. pontjában a „Külföldi
Magyar Intézetekért és Nemzetközi Oktatási Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság által” szövegrész helyébe
a „Kulturális Diplomáciáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság által” szöveg lép.
2. §		
A Külgazdasági és Külügyminisztérium külföldi állampolgársággal rendelkező személyek részére adományozható
állami kitüntetésekkel kapcsolatos belső eljárásrendjéről szóló 10/2015. (VI. 2.) KKM utasítás
a)
2.5. pont b) alpontjában a „gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár” szövegrész helyébe
a „miniszterhelyettes”,
b)
2.5. pont c) alpontjában a „biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkár” szövegrész
helyébe a „biztonságpolitikáért felelős államtitkár”,
c)
2.5. pont d) alpontjában a „kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkár” szövegrész helyébe
a „tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár”,
d)
2.1–2.4. pontjaiban, 2.7. pontjában, 2.9. pontjában, 3.2. pontjában, 3.2–3.4. pontjaiban a „Protokoll és Szervezési
Főosztály” szövegrész helyébe a „Protokoll Főosztály”
szöveg lép.
3. §		
A Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetnél a Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
előirányzattal kapcsolatos eljárási rendről szóló 27/2016. (X. 21.) KKM utasítás
a)
3. §-ában a „Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Főosztály” szövegrész helyébe a „Nemzetközi Fejlesztési
Főosztály”,
b)
4. § b) alpontjában az „a Biztonságpolitikai és Nemzetközi Együttműködésért Felelős Államtitkári Titkárság
képviselője” szövegrész helyébe az „a Parlamenti Államtitkár Titkárságának képviselője”,
c)
4. § c) alpontjában az „a Nemzetközi Együttműködésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság képviselője”
szövegrész helyébe az „az Export Növeléséért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság képviselője”
szöveg lép.
4. §		
A Külgazdasági és Külügyminisztérium éves diplomáciai és operatív tervezéséről és beszámoltatásáról szóló
1/2017. (I. 5.) KKM utasítás
a)
17. §-ában, valamint a 3. melléklet 3. pontjában az „a biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért
felelős államtitkár” szövegrész helyébe az „a biztonságpolitikáért felelős államtitkár”,
b)
18. §-ában és 19. §-ában a „BNÁT-nak” szövegrész helyébe a „BIZPOLAT-nak”,
c)
3. melléklet 3. pontjában a „gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár” szövegrész helyébe
a „miniszterhelyettes”,
d)
3. melléklet 3. pontjában a „kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkárnak” szövegrész helyébe
a „tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkárnak”,
e)
3. melléklet 3. pontjában a „Külkapcsolati Koordinációs Főosztálynak” szövegrész helyébe a „Stratégiai
Tervező-elemző Főosztálynak”,
f)
3. melléklet 4. pontjában a „Külkapcsolati Koordinációs Főosztály” szövegrész helyébe a „Stratégiai
Tervező-elemző Főosztály”,
g)
4. melléklet 2. pont c) alpontjában a „kulturális diplomáciai tevékenység” szövegrész helyébe a „kulturális és
tudománydiplomáciai tevékenység”
szöveg lép.
5. §		
A Külgazdasági és Külügyminisztérium Külképviseletek Igazgatása cím Önköltség-számítási Szabályzatáról szóló
3/2017. (I. 18.) KKM utasítás Mellékletének
a)
5.1.7. pontjában az „a kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkár javaslata alapján” szövegrész
helyébe az „a kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkár javaslata alapján”,
b)
5.3.4. pontjában a „Biztonsági, Informatikai és Távközlési Főosztály” szövegrész helyébe a „Biztonsági Főosztály”,
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c)
5.3.10. pont a) alpontjában a „BITÁF-ra” szövegrész helyébe a „Biztonsági Főosztályra”,
d)
10.1. pontjában, valamint a 4. számú függelékben a „BITÁF” szövegrész helyébe a „Biztonsági Főosztály”
szöveg lép.
6. §		
A határ menti gazdaságfejlesztési stratégiák szerződéskötési, döntéshozatali és a támogatás fedezetének lehívási
rendjéről szóló 17/2017. (V. 17.) KKM utasítás
a)
2. §-ában a „Határ Menti Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkára” szövegrész helyébe a „regionális
és határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára”,
b)
4. §-ában a „Határ Menti Gazdaságfejlesztési Programok Főosztálya” szövegrész helyébe a „Regionális
Gazdaságfejlesztési Főosztálya”,
c)
6. §-ában a „Gazdaságdiplomáciáért Felelős Államtitkárhoz” szövegrész helyébe a „miniszterhelyetteshez”,
d)
6–11. §-ában, 18–21. §-ában, 23. §-ában, 26. §-ában, 28. §-ában, 30–31. §-ában a „HGPF” szövegrész helyébe
az „RGF”,
e)
17. §-ában, 18. §-ában, 22. §-ában, 23. §-ában az „az ÁTGAZDIPL” szövegrész helyébe az „a miniszterhelyettes”
szöveg lép.
7. §		
A nyugellátásra jogosító szolgálati idő- és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzését célzó megállapodás
megkötésével kapcsolatos nyilatkozattételről szóló 19/2017. (VI. 15.) KKM utasítás 2. §-a helyébe a következő szöveg
lép:
„2. § A kihelyezésre kerülő, valamint a kihelyezett köteles nyilatkozni arról, hogy a vele közös háztartásban,
életvitelszerűen a tartós külszolgálat helyén tartózkodó, Magyarország területén biztosítási jogviszonnyal együtt nem
járó jogviszony keretében jövedelemszerző tevékenységet nem folytató vagy a társadalombiztosítás ellátásaira és
a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban:
Tbj. törvény) 17. §-a, illetve a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény szerinti
magánnyugdíj keretében nem biztosított, a Tbj. 34. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő
házastársa, közjegyző által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásába vett vagy bejegyzett
élettársa (a továbbiakban együtt: házastárs) a külszolgálat időtartamára a Tbj. törvény szerinti, nyugellátásra jogosító
szolgálati idő- és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzését célzó megállapodást (a továbbiakban: megállapodás)
megkötött és a megállapodásban előírt fizetési kötelezettségének eleget tesz.”
8. §		
A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényben meghatározott, a külgazdasági és
külügyminisztert megillető egyes hatáskörök átruházásáról szóló 30/2017. (VII. 31.) KKM utasítás
a)
3. § (1) bekezdésében a „gazdaságdiplomáciai feladatok ellátásáért felelős államtitkár” szövegrész helyébe
a „miniszterhelyettes”,
b)
3. § (2) és (3) bekezdésében a „kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkár” szövegrész helyébe
a „kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkár”
szöveg lép.
9. §		
A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 16/2018. (VI. 6.) KKM utasítás
a)
2. § d) alpontjában a „Külgazdasági és Külügyminisztérium Közép-Európa Főosztály Regionális Együttműködési
Osztálya felett” szövegrész helyébe a „Külgazdasági és Külügyminisztérium Visegrádi Együttműködés és KözépEurópa Főosztály Regionális Együttműködési Osztálya felett”,
b)
3. §-ában az „európai és amerikai kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárával” szövegrész helyébe
az „európai és amerikai kapcsolatok fejlesztéséért felelős helyettes államtitkárával”
szöveg lép.
10. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter
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Az országos rendőrfőkapitány 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítása
az Öltözködési Szabályzatról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. §
(1) bekezdés b) pontjában, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi
állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti,
kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 55. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról
szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendeletben foglaltakra figyelemmel az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
személyi állománya öltözködési rendjének szabályozására kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Hatály
1. Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség)
személyi állományára.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
2. Általános parancsnoki feladatok
2. A Rendőrség szerveinek vezetői kötelesek gondoskodni a vezetésük és az irányításuk alá tartozók körében
az öltözködési szabályok betartásáról.
3. A hivatásos állomány egységes megjelenésével összefüggő, a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek
egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges
foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016.
(V. 10.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) előírt kötelezettség teljesítése során az állományilletékes
parancsnok köteles gondoskodni az újonnan rendszeresített termékek viseléséről.

3. Általános öltözeti rendelkezések
4. Elfogadható viselet:
a)
a napszemüveg (fekete, arany- vagy ezüstszínű kerettel);
b)
a gyógycipő (fekete, díszítő elemektől mentes, a rendszeresített félcipőhöz hasonló fazonú) írásbeli orvosi
javaslatra;
c)
a kokárda.
5. A szolgálati egyenruházathoz a rendszeresített fehér ing (rövid vagy hosszú ujjú), illetve felsőruházatként a „KR ünnepi
teniszing, fehér” viselése – kivéve szolgálati garbó alatt – kötelező:
a)
hétvégén, munkaszüneti napon, ünnepnapon;
b)
ha a BM rendelet 46. § (2) bekezdésében meghatározott vezető elrendeli;
c)
a közlekedésrendészeti állomány esetében mindennap.
6. Az ezredesi rendfokozatú állomány, valamint a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) Zenekarának tagja társasági
öltözetéhez önálló felsőruházatként ingblúzt is hordhat.
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7. A tábornoki állomány tagja a társasági és gyakorló öltözethez 16M csapadék ellen védőkabátot és 16M csapadék ellen
védőnadrágot hordhat. A speciális szolgálati egyenruházat csak szolgálatban, speciális szolgálati feladatok ellátása
során viselhető, egyéb esetekben viselése tilos.

4. A polgári ruha viselésének rendje
8. A hivatásos állomány egyenruhás normatípusba sorolt tagjai közül – szolgálata ellátása során – polgári ruhát viselhet:
a)
akiről az alapellátó orvos megállapította, hogy egyenruhát nem viselhet;
b)
a nő a terhessége időtartama alatt;
c)
bárki az állományilletékes parancsnok utasítása alapján.
9. Az állományilletékes parancsnok a polgári ruházatot viselő hivatásos állomány részére egyes ruházati cikkek
– szolgálatteljesítési időben történő – viselését korlátozhatja.

5. Az egyenruha viselésével kapcsolatos tilalmak
10. Nem engedélyezett:
a)
az egyenruházati cikkek polgári ruházati cikkekkel – látható módon – történő vegyes viselése, kivéve
a 4. pontban meghatározott viseletet;
b)
a szolgálati egyenruházatnak a gyakorló ruházattal történő vegyes viselése, a taktikai öv, a lábbeli és a szolgálati
garbó kivételével;
c)
a Rendőrség tekintélyét sértő, kopott, gyűrött, szennyezett ruházat viselése;
d)
a méretes ruházatoknak az előírástól eltérő formában való elkészíttetése;
e)
a jelzéseknek, díszítőelemeknek, jelvényeknek és kitüntetéseknek az utasításban meghatározottaktól eltérő
viselete;
f)
az öltözködési szabályok önkényes leegyszerűsítése, az egyenruházat – jogszabályban, közjogi
szervezetszabályozó eszközben, az utasításban vagy más belső normában meghatározottakon túli –
könnyítése;
g)
a közterületen, gyalogosan történő szolgálatellátáskor – a halasztást nem tűrő intézkedéseket és a könnyítést
kivéve – a sapka levétele;
h)
nőknél a térd középvonalától felfelé számított 10 centiméternél rövidebb, illetőleg a térd középvonalától lefelé
számított 10 centiméternél hosszabb 17M társasági szoknya, sötétkék/társasági szoknya, sötétkék viselése;
i)
az egyenruházattal össze nem egyeztethető táska, reklámtasak, csomag vitele;
j)
az egyenruhához esernyő hordása;
k)
az egyenruházaton lévő húzózárak, patentok, gombok nyitott állapotban tartása (kivéve felső gomb, felső
patent, ahol engedélyezve van);
l)
a hosszú haj olyan módon való viselése, hogy az a viselt rendfokozati jelzést, névkitűzőt eltakarja, illetve fedi;
m)
munka-, illetve védőruházat, formaruházat, speciális szolgálati egyenruházat szolgálaton kívüli viselete.

6. Öltözeti könnyítések
11. A rendőr szolgálati elöljárójának engedélyével télen az időjárási viszonyoktól függően a téli sapkáját lehajtva viselheti.
12. A szolgálati elöljáró engedélye vagy jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, illetve belső norma rendelkezése
alapján a rendőr, ha azt a körülmények – így különösen a szolgálati feladat jellege, az időjárás – indokolják, a sapkáját
leveheti. Az öltözeti könnyítésre okot adó körülmények megszűnését követően a könnyítést meg kell szüntetni.
13. Vonaton, távolsági autóbuszon, hajón, repülőgépen, közösségi közlekedési járművön egyenruhában utazó rendőr
a zubbony, kabát, dzseki záródásán könnyíthet, azt leveheti, továbbá nyakkendőjét és/vagy sapkáját is leveheti,
kivéve, ha a járművön szolgálatteljesítés céljából tartózkodik. Az utazás befejezése előtt az öltözeti könnyítéseket
meg kell szüntetni.
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14. Szolgálati feladataik ellátása során a gépjárművüket egyenruhában vezetők, illetve a járműben egyenruhában utazók
a zubbonyukat, kabátjukat, dzsekijüket, sapkájukat levehetik, vagy ezek záródásán könnyíthetnek. A járműből történő
kiszállást követően az öltözeti könnyítéseket meg kell szüntetni.

7. Az egyenruhán viselhető karjelvények, kitüntetések, felszerelési tárgyak viselési rendje
15. A jelsípot a közlekedésrendészeti szolgálati ágnál a közterületi szolgálatot teljesítők kötelesek maguknál tartani.
16. A KR hivatásos állománya szervezeti hovatartozásának megfelelő tépőzáras bordó karszalag viseléséről
a KR parancsnoka intézkedik.
17. Kitüntetések és azok szalagsávjai csak a 17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve/társasági zubbony (a továbbiakban:
társasági zubbony) és a 17M társasági kosztümkabát, sötétkék szerelve/társasági kosztümkabát (a továbbiakban:
társasági kosztümkabát) termékeken viselhetők a következők szerint:
a)
a kitüntetéseket és szalagsávot több sor esetén felülről lefelé kell elhelyezni;
b)
eredeti formában egy kitüntetést a társasági zubbony és a társasági kosztümkabát bal oldalán, a felső zseb fölé
kell helyezni úgy, hogy a kitüntetés ékítménye a zsebtakaró felső szélét érintse, középvonala pedig a zsebtakaró
középvonalával egybeessen;
c)
eredeti formában kettő kitüntetést a zseb középvonalától jobbra és balra, a viselési sorrendnek megfelelően
úgy kell elhelyezni, hogy a magasabban sorolt kitüntetés szalagjából 2 cm látható legyen; ha a kitüntetések
hossza különböző, akkor úgy kell elhelyezni, hogy a zsebtakaró felső szélét a hosszabb kitüntetés ékítményének
alsó széle érintse, a szalagok felső szélét pedig azonos magasságban kell elhelyezni;
d)
eredeti formában kettőnél több kitüntetés elhelyezésénél az első kitüntetés szalagjától a társasági zubbony és
a társasági kosztümkabát kihajtása alól 2 cm látható kell, hogy legyen, a legszélső kitüntetés szalagja pedig
a zseb bal oldali varrásával kell, hogy egybeessen;
e)
ha egy sorban több kitüntetés elhelyezésére kerül sor, a 2 cm távolságot a kitüntetések számának megfelelően
arányosan csökkenteni kell;
f)
a kitüntetéseket kettő sorban úgy kell viselni, hogy az alsó sor egyezzen meg az egysoros viselési formával,
a felső sorban elhelyezett kitüntetés ékítményének alsó széle pedig az alsó sorban elhelyezett kitüntetések
szalagjának közepéig érjen;
g)
több sor esetén a felső sor (sorok) mindig négy szalagsávból áll(nak), a négynél kevesebb szalagsávot
az előbbiekben szabályozott módon, a legalsó sorban kell elhelyezni.

8. A szolgálati azonosító jelvény, valamint a jó láthatósági átvetőn viselhető rendfokozati jelzés és hímzett
névkitűző viselésének rendje
18. A szolgálati azonosító jelvény viselése kötelező a BM rendelet ettől eltérő rendelkezése hiányában.
19. A szolgálati azonosító jelvényt a jó láthatósági átvető bal oldalának mellrészén található rögzítő gombjára gombolva
kell viselni, a rendfokozati jelzést és a hímzett névkitűzőt a jó láthatósági átvetőn kialakított tépőzáras rögzítők helyén
kell viselni.

9. Az egyes viselési alkalmak során kötelező és megengedett, a BM rendeletben meghatározott ruházati
termékek és felszerelési cikkek
20. A szolgálati öltözetet képező, kötelezően viselendő és megengedett, a BM rendeletben felsorolt ruházati termékek és
felszerelési cikkek viselésének rendjét az 1. melléklet határozza meg.
21. A gyakorló öltözetet képező, kötelezően viselendő és megengedett, a BM rendeletben felsorolt ruházati termékek és
felszerelési cikkek viselésének rendjét a 2. melléklet határozza meg.
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22. A társasági öltözetet képező, kötelezően viselendő és megengedett, a BM rendeletben felsorolt ruházati termékek és
felszerelési cikkek viselésének rendjét a 3. melléklet határozza meg.
23. A speciális öltözetet képező, kötelezően viselendő és megengedett, a BM rendeletben felsorolt ruházati termékek és
felszerelési cikkek viselésének rendjét a 4. melléklet határozza meg.
24. A szerelt ruházatok cikkösszetételét az 5. melléklet határozza meg.
25. Az egyenruhán viselt jelzéseket, díszítőelemeket, jelvényeket, kitüntetéseket, felszerelési tárgyakat a 6. melléklet
határozza meg.

10. A Rendőrség szervezetén belül működő fegyveres biztonsági őrség személyi állományára vonatkozó
szabályok
26. A Rendőrség fegyveres biztonsági őrsége állománya tagjának (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: jogosult)
munkaszerződésében meg kell határozni:
a)
a formaruházati ellátásra való jogosultságát, a jogosultság megszűnésének eseteit;
b)
azt, hogy formaruházatát csak feladatai ellátása során, illetve munkába utazás vagy a munkából történő
hazautazás céljából a lakóhelye és a feladat ellátási helye közötti legrövidebb útvonalon viselheti, egyéb
esetekben viselése tilos;
c)
azt, hogy a formaruházatot jogosultsága megszűnésekor, illetve, ha a formaruházatának cseréje szükséges
– kártérítési felelőssége mellett – le kell adnia.
27. A jogosult részére a 7. mellékletben meghatározott, megfelelő méretű ruházati cikkeket a költségvetési szervek
térítésmentesen, visszaszolgáltatási kötelezettséggel, jegyzék alapján biztosítják.
28. A formaruházat viselési idejének számítása a tényleges ellátás napjától veszi kezdetét. A kiadott formaruházat értékét
új (I. értékcsoportú) állapotban 100%-ban, míg a viselési idő utolsó napján és azt követően a termék tárgyévi
árjegyzékben feltüntetett árának 20%-ában kell megállapítani.
29. A formaruházattal történő ellátást a költségvetési szerv a tényleges szükséglet alapján évente tervezi.
30. Amennyiben a költségvetési szerv ruházati szakszolgálata a jogosultság megszűnése miatt leadott formaruházatot
– egészségügyi szempontokra is figyelemmel, így különösen megfelelő tisztítás és fertőtlenítés után – rendeltetésszerű
használatra alkalmasnak minősíti, azt a viselési idő arányos csökkentésével az állomány ellátására fel kell használni.
31. Ha a formaruházat az eszmei viselési időn túl javíthatatlanul elhasználódott,
a)
a jogosult parancsnoki záradékkal ellátott szolgálati jegyen jelenti azt a szolgálati helye szerint illetékes
ruházati szakszolgálatnak, egyben az elhasználódott ruházatot leadja;
b)
a ruházati szakszolgálat a formaruházat pótlását saját raktári készlete terhére biztosítja.
32. Amennyiben a lejárt viselési idejű formaruházattal a jogosult nem tud elszámolni, úgy vele szemben kártérítési
eljárást kell lefolytatni, és a kárösszeget a termék tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 20%-ában kell
megállapítani.
33. Amennyiben az utánpótlás igénye – a formaruházat a szolgálat ellátásával össze nem függő elhasználódása, elvesztése
miatt – a viselési idő lejárta előtt merül fel, a jogosulttal szemben kártérítési eljárást kell lefolytatni, és a kár mértékét
a termék tárgyévi árjegyzékben szereplő ára és a viselési időből még hátralévő idő arányában – a 20%-os érték
figyelembevételével – kell megállapítani.
34. Ha az elhasználódás a szolgálat ellátásával összefüggésben történt, és a kár bekövetkeztében a jogosult személy
felelőssége állapítható meg, a kárösszeg – a termék tárgyévi árjegyzékben meghatározott értékét alapul véve –
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a viselési időből már eltelt időszak arányában a költségvetési szervet, a többi – a 20%-os érték figyelembevételével –
a használót terheli.
35. Amennyiben a viselési idő már lejárt, a kár mértékét a termékek tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 20%-ában
kell megállapítani.
36. A formaruházatot mindaddig viselni kell, amíg azt a ruházati szakszolgálat rendeltetésszerű használatra alkalmasnak
találja.
37. Az ellátás helyzetéről a költségvetési szerv ruházati szakszolgálata naprakész nyilvántartást vezet.
38. A fegyveres biztonsági őrség formaruházati öltözködési változatait a 8. melléklet tartalmazza.
39. A fegyveres biztonsági őrség formaruházatának viselési időszakai:
a)
nyári időszak: június 1-jétől szeptember 15-ig;
b)
átmeneti időszak: március 16-tól május 31-ig és szeptember 16-tól november 30-ig;
c)
téli időszak: december 1-jétől március 15-ig.

11. A Hívásfogadó Központ munkavállalóira vonatkozó szabályok
40. A Hívásfogadó Központ (a továbbiakban: HIK) munkaviszony keretében foglalkoztatott, műszakvezetői, műszakvezetőhelyettesi és csoportvezetői (supervisori), valamint 112-es hívásfogadói (operátori) állománya (e cím alkalmazásában
a továbbiakban együtt: jogosult) részére a 9. mellékletben meghatározott ruházati cikkekből álló formaruházatot
a KR Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság (a továbbiakban: KR MÜIG) – a HIK vezetője által kijelölt személy
(a továbbiakban: kijelölt ügyintéző) útján – térítésmentesen, visszaszolgáltatási kötelezettséggel, jegyzék alapján
biztosítja. A 9. mellékletben meghatározott lábbelire a KR Költségvetési Igazgatóság (a továbbiakban: KR KI) igazgatója
által a tárgyévre vonatkozóan – a tárgyévet megelőző év december 31-éig – meghatározott összeget a KR KI a vásárlás
céljából biztosítja.
41. A kijelölt ügyintézőt a HIK vezetője írásban jelöli ki, és erről a KR MÜIG igazgatóját írásban értesíti.
42. A kijelölt ügyintéző a formaruházatot – a lábbeli kivételével – átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át a jogosult részére,
aki aláírásával igazolja az átvétel tényét és időpontját. A jogosultak részére kiadott és visszavett formaruházati
termékekről, valamint a lábbeli megvásárlásának időpontjáról a kijelölt ügyintéző naprakész nyilvántartást vezet.
43. A formaruházat viselési idejének számítása a tényleges ellátás napjától veszi kezdetét, mindaddig viselni kell, amíg azt
a ruházati szakszolgálat rendeltetésszerű használatra alkalmasnak találja.
44. A formaruházattal történő ellátást – a lábbeli kivételével – a KR MÜIG a tényleges szükséglet alapján évente tervezi.
45. A kiadott formaruházat értékét új állapotban 100%-ban, míg a viselési idő utolsó napján és azt követően a tárgyévi
árjegyzékben feltüntetett árának 20%-ában kell megállapítani.
46. Amennyiben a KR MÜIG a jogosultság megszűnése miatt leadott formaruházatot – az egészségügyi szempontokra is
figyelemmel, így különösen megfelelő tisztítás és fertőtlenítés után – rendeltetésszerű használatra alkalmasnak
minősíti, azt a személyi állomány ellátására, a viselési idő arányos csökkentésével fel kell használni.
47. A jogosult formaruházatának – a viselési időn túli, elhasználódása miatt történő – cseréjét – a lábbeli kivételével –
a KR MÜIG a saját raktári készlete terhére térítésmentesen biztosítja.
48. A lábbeli vásárlására jogosultak névsorát – az igény felmerülését, illetve a viselési idő lejártát követő 15 napon belül
– a HIK a KR MÜIG részére rendelkezésre bocsátja. A KR MÜIG igazgatója a HIK által megküldött névsorban szereplő
jogosultak részére történő kifizetésre a rendelkezésre bocsátástól számított 30 napon belül intézkedik.
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49. A jogosult a lábbeli vásárlására kifizetett összeggel a kifizetés napjától számított 30 napon belül köteles elszámolni
a kijelölt ügyintéző felé. Az elszámolási kötelezettségéről az igényjogosultat tájékoztatni kell. A számlát az ORFK
nevére és címére kell kiállíttatni, a számla fejlécének jobb oldalán a jogosult nevét kell feltüntetni. A lábbeli alapellátási
és utánpótlási ellátmány terhére – számla ellenében – a 9. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő
lábbeli számolható el. A kiállított számlát a kijelölt ügyintéző 10 munkanapon belül továbbítja a KR MÜIG részére.
50. Ha az igényjogosult a HIK lábbeli ellátásával nem vagy csak részben számol el, a KR MÜIG a számla benyújtására nyitva
álló határidő elteltét követő 30 napon belül értesíti a KR KI-t az igényjogosultnak az elszámolás után fennálló adó- és
járulékfizetési kötelezettségéről. Adó- és járulékfizetési kötelezettség fennmaradása esetén a KR KI gondoskodik
a megfizetendő adó és járulék következő havi illetményből történő levonásáról.
51. Az ellátás helyzetéről, a kijelölt ügyintéző részére átadott formaruházatokról a KR MÜIG naprakész nyilvántartást
vezet.
52. A jogosulttal szemben kárigény érvényesíthető, ha a jogosult
a)
jogosultsága megszűnésekor a formaruházattal – a lábbeli kivételével – nem tud elszámolni;
b)
csere iránti igénye – a jogosult hibájából – a viselési idő lejárta előtt merül fel;
c)
jogosultsága megszűnése a kifizetés napjától számított 30 napon belülre esik, és a lábbelire kifizetett összegből
a lábbeli megvételére vagy a kifizetett összeg visszafizetésére nem került sor.
53. Az 52. pont a) és b) alpontjában szereplő kárigény mértéke – a termék tárgyévi árjegyzékben meghatározott értékét
alapul véve – a formaruházati cikk 80%-ának a fennmaradó viselési időre számított arányos része, valamint a 20%
maradványérték összege. Amennyiben a viselési idő már lejárt, a kárigény mértéke a termékek tárgyévi árjegyzékben
feltüntetett árának 20%-a. Az 52. pont c) alpontjában szereplő kárigény mértéke a jogosult részére lábbeli vásárlására
kifizetett összeg.
54. Mellőzni kell a kárigény érvényesítését, ha a formaruházat viselési idő lejártát megelőző cseréjére méltányolandó
okból van szükség.
55. A formaruházattal kapcsolatban a jogosult munkaszerződésében meg kell határozni:
a)
a jogosult formaruházati ellátásra való jogosultságát;
b)
a jogosultság megszűnésének eseteit;
c)
azt, hogy a formaruházat csak munkaidőben viselhető, egyéb esetekben a viselése – a munkába járást
kivéve – tilos;
d)
azt, hogy a lejárt viselési idejű formaruházatot – a lábbeli kivételével – a jogosultság megszűnésekor, illetve
csere esetén le kell adni, ennek elmulasztása esetén a jogosulttal szemben kárigény érvényesíthető;
e)
azt, hogy a le nem járt viselési idejű formaruházatot – a lábbeli kivételével – a jogosultság megszűnésekor le
kell adni, és ennek elmulasztása esetén, valamint ha a csere iránti igénye – a jogosultnak felróható okból –
a viselési idő lejárta előtt merül fel, a munkáltató a jogosultat kártérítésre kötelezheti;
f)
azt, hogy a jogosult a lábbelire kifizetett összeggel 30 napon belül köteles elszámolni, ennek elmulasztása vagy
részbeni elszámolás esetén a munkáltató a fennálló adó- és járulék fizetésére kötelezheti;
g)
azt, hogy a jogosultat a kifizetés után, a lábbeli vásárlása előtti jogosultság megszűnése esetén a munkáltató
kártérítésre kötelezheti.

12. A hivatásos állomány munka- és védőruházata
56. A hivatásos állomány munka- és védőruházati ellátási normáit a 10. melléklet tartalmazza. A munka- és védőruházatot
a rendőri szervek térítésmentesen biztosítják.
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13. Karjelvény
57. A Rendőrség hivatásos állománya
a)
szolgálati karjelvényt (központi és területi rendőri szerv);
b)
önkormányzati (települési, településrészi) hovatartozást szimbolizáló karjelvényt – amennyiben annak
viselését elrendelték – (a továbbiakban: önkormányzati karjelvény)
[az a) és b) alpontban foglaltak a továbbiakban együtt: karjelvény]
köteles viselni az egyenruházatán.
58. Karjelvény rendszeresítésére
a)
az országos rendőrfőkapitány – a b) alpontban foglalt kivétellel – az Országos Rendőr-főkapitányság
(a továbbiakban: ORFK) szervezeti egységei és szervezeti elemei tekintetében;
b)
a rendészeti és a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti
elemek tekintetében;
c)
a szerv vezetője a területi szervek tekintetében
jogosult.
59. A rendszeresíteni tervezett karjelvény mintadarabját – a döntést megelőzően – az országos rendőrfőkapitány részére
jóváhagyás céljából fel kell terjeszteni, az önkormányzati karjelvény rendszeresítéséhez csatolni kell az érintett
megyei, fővárosi, települési önkormányzat hozzájárulását is.
60. A karjelvényt a következő követelmények alapulvételével kell kialakítani:
a)
a karjelvény alakját a 11. melléklet határozza meg;
b)
a szolgálati karjelvénynél a szolgálat, a szolgálati ág, a szakszolgálat magyar nyelvű megnevezését és
a tevékenységükre jellemző jelképet kell alkalmazni, amely mellett a POLICE felirat megengedett;
c)
az önkormányzati karjelvénynél a legitim, heraldikailag hiteles önkormányzati (megyei, fővárosi, települési,
településrészi) címerek megjelenítését, illetve a rendőri szervezet (megye, főváros, település, településrész)
megnevezésének magyar nyelvű feliratozását kell alkalmazni, amely mellett a POLICE felirat megengedett;
d)
a karjelvényt hímzett kivitelben kell kialakítani.
61. A hivatásos állomány karjelvénnyel történő ellátásáért, a karjelvény cseréjéért és pótlásáért az 58. pontban
meghatározott, a rendszeresítést elrendelő vezető felel.
62. A szolgálati karjelvény bevezetésének költségeit a ruházati alapellátásban és alapellátás-kiegészítésben részesülők
esetében a rendőri szervek költségvetéséből kell biztosítani. Az utánpótlás az érintett hivatásos állomány utánpótlási
egyenruházati ellátmányának terhére történik. Az önkormányzati karjelvényt a ruházati alapellátásban és alapellátáskiegészítésben részesülők esetében a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság költségvetésének terhére kell
biztosítani, utánpótlásáról és az utánpótlás rendjéről a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány rendelkezik.

14. A hivatásos állomány ruházati szemléjére vonatkozó rendelkezések
63. A ruházati termékek és felszerelési cikkek meglétét, valamint az öltözködési előírások betartását az országos
rendőrfőkapitány, a KR parancsnoka, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetője, a Repülőtéri Rendőr
Igazgatóság igazgatója, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési
Központ igazgatója, a Nemzetközi Oktatási Központ igazgatója (a továbbiakban együtt: rendőri szervek vezetői) által
kijelölt személy(ek), valamint a ruházati szakszolgálat együttesen – évente két alkalommal, első alkalommal április
15-ig, második alkalommal október 15-ig – ruházati szemle során ellenőrzi.
64. A rendőri szerv vezetője a ruházati szemle lefolytatására intézkedési tervet készít, amely tartalmazza a szemlék
időpontjait (dátum, időpont), helyszínét és az ellenőrzött szervezeti egység, elem megnevezését. Az intézkedési
tervet tájékoztatásul február 15. napjáig meg kell küldeni a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes, valamint
az ORFK Ellenőrzési Szolgálat vezetője részére.
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65. A rendőri szerv vezetője a szemle lefolytatására legalább kéttagú bizottságot, illetve szükség esetén bizottságokat
(a továbbiakban: bizottság) jelöl ki. A bizottság vezetőjének legalább osztályvezető szintű vezető jelölhető. A bizottság
munkájában részt vesz a ruházati előadó.
66. A közvetlen vezetőnek az állományát érintő ruházati szemlén jelen kell lennie.
67. A ruházati szemlére kötelezett állomány megjelenését a szemle ideje alatt – a szükséges mértékig – a rendőri szerv
vezetője biztosítja.
68. A bizottságnak a ruházati szemle során a BM rendelet figyelembevételével számon kért, és egyidejűleg bemutatott
termékek alapján kell kitölteni az „Egyéni lap ruházati szemle végrehajtásához” elnevezésű táblázatot. A szemle során
csak a rendszeresített egyenruházati termék és felszerelési cikk fogadható el.
69. A ruházati szemle során feltárt hiányosságok esetén az állomány tagjának a hiányzó vagy elhasználódott ruházat
beszerzése érdekében megrendelőlapot kell kitöltenie. A kitöltött megrendelőlapot összesítve, igénybejelentőn,
a ruházati szakszolgálat végrehajtó szervezeti egység vezetője a ruházati szemle befejezését követő 30 napon belül
megküldi a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Ellátó Szerve részére.
70. A megrendelt termék ellenértékét a rendőri szerv kifizeti az eladónak, az ellenőrzött személy ruházati elszámolási
könyvében ruházati szemle befejezését követő 60 napon belül túlellátásként felvezeti, és az így keletkezett túlellátás
összegét az esedékessé váló ruházati utánpótlási ellátmányából levonja.
71. A ruházati szemle végrehajtását követően a ruházati szemlékről összefoglaló jelentést kell készíteni. A rendőri szervre
vonatkozó összesített jelentést a ruházati szemle befejezését követő 15 napon belül meg kell küldeni a gazdasági
országos rendőrfőkapitány-helyettes részére. A jelentésnek a 12. melléklet szerinti adatokon kívül tartalmaznia kell,
hogy az állomány az évszaknak megfelelő ruházattal milyen arányban (hány %-ban) rendelkezik, és annak
megfelelően ruházati szempontból a szolgálati feladatellátásra felkészült. A jelentésnek átfogó, hiteles képet kell
tükröznie a rendőri szerv teljes hivatásos állományának ruházati ellátottságáról, öltözködési színvonaláról.
72. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Műszaki Főosztály vezetője a rendőri szervenként beérkezett ruhaszemlejelentések alapján összefoglaló jelentést készít a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes részére a ruházati
szemle befejezését követő 30 napon belül.
73. A ruházati szemléről hiányzó állomány ruházatát a rendőri szerv vezetője és a közvetlen szolgálati elöljáró a ruházati
szemlét követő 60 napon belül utóellenőrzés (a továbbiakban: pótszemle) keretében ellenőrzi. A pótszemle
lefolytatásának tényét és a megállapításokat az ellenőrzési naplóban kell rögzíteni.
74. Az ORFK Ellenőrzési Szolgálat, a rendőri szervek ellenőrzési szolgálata és az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Műszaki
Főosztály a ruházati szemle lefolytatását ellenőrizheti. Az ellenőrzésnek ki kell térnie a ruházati termékek és ruházati
szemlék jegyzőkönyvei meglétének ellenőrzésére. A szemle lefolytatásával kapcsolatos hiányosság esetén
az ellenőrzésről készült jelentés kivonatát az ellenőrzést végző szervezeti elem vezetője az ellenőrzést követő
15 napon belül a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes részére felterjeszti.
75. A rendőri szerv vezetője az évi két ruházati szemle megállapításairól, valamint a hiányosságok megszüntetésére tett
intézkedésekről és azok eredményességéről összefoglaló jelentést készít, amelyet a gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes részére november 15-ig felterjeszt.
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III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
76. A gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes minden év december 15-ig gondoskodik a 68. pont szerinti
„Egyéni lap ruházati szemle végrehajtásához” elnevezésű táblázatok, valamint a 69. pont szerinti megrendelőlap
kiadásáról, illetve aktualizálásáról.
77. Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.
78. Hatályát veszti
a)
a Rendőrség szervezetén belül működő fegyveres biztonsági őrség személyi állománya Ruházati Szabályzatáról
szóló 30/2009. (OT 16.) ORFK utasítás;
b)
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló
2/2014. (II. 12.) ORFK utasítás;
c)
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya munka- és védőruházati
ellátási normájáról szóló 43/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás;
d)
és a Hívásfogadó Központ munkavállalóinak Ruházati Szabályzatáról szóló 45/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás;
e)
a rendőri karjelvények rendszeresítésére vonatkozó szabályokról szóló 31/2016. (XI. 18.) ORFK utasítás.

		

Dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy s. k.,

		

bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes

1. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz

I.
A szolgálati öltözetet képező kötelezően viselendő és megengedett,
a BM rendeletben felsorolt ruházati termékek és felszerelési cikkek
a) nyáron:
1. változat

2. változat

a) 09. mintájú szolgálati tányérsapka, sötétkék, szerelve

a) 09. mintájú szolgálati tányérsapka, sötétkék,
szerelve

b) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, világoskék vagy
fehér ing/blúz, rövid ujjú

b) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, világoskék vagy
fehér ing/blúz, hosszú ujjú

c) hímzett váll-lap

c) hímzett váll-lap

d) karjelvény

d) karjelvény

e) szolgálati nyakkendő, biztonsági, sötétkék

e) szolgálati nyakkendő, biztonsági, sötétkék

f ) 12M e. r. szolgálati nyári pantalló

f ) 12M e. r. szolgálati nyári pantalló

g) nyári zokni

g) nyári zokni

h) 12M e. r. szolgálati félcipő

h) 12M e. r. szolgálati félcipő

i) szolgálati derékszíj, fekete

i) szolgálati derékszíj, fekete

j) szolgálati azonosító jelvény

j) szolgálati azonosító jelvény

k) hímzett névkitűző

k) hímzett névkitűző

3. változat: az 1–2. változattal egyezik meg, de a szolgálati derékszíj, fekete helyett 12M e. r. taktikai öv készlettel.
4. változat: az 1–3. változat kiegészítve a 12M e. r. szolgálati pulóverrel.
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5. változat: az 1–4. változat kiegészítve a 12M e. r. szolgálati nyári dzsekivel.
Megengedett viselet:
a)
a rövid ujjú ing/blúz önmagában nyakkendő nélkül is hordható (ing/blúz felső gombja kigombolva);
b)
a 12M e. r. szolgálati félcipő helyett a 12M e. r. nyári szolgálati félcipő is viselhető.

b) átmeneti időszakban:
1. változat

2. változat

3. változat

a) 09. mintájú szolgálati
tányérsapka, sötétkék, szerelve

a) 09. mintájú szolgálati
tányérsapka, sötétkék, szerelve

a) 09. mintájú szolgálati tányérsapka,
sötétkék, szerelve

b) 12M e. r. szolgálati nyári dzseki

b) 12M e. r. szolgálati pulóver

b) 12M e. r. szolgálati télikabát

c) 12M e. r. szolgálati ing/blúz,
világoskék vagy fehér ing/blúz

c) 12M e. r. szolgálati ing/blúz,
világoskék vagy fehér ing/blúz

c) 12M e. r. szolgálati ing/blúz,
világoskék vagy fehér ing/blúz,
hosszú ujjú

d) szolgálati nyakkendő,
biztonsági, sötétkék

d) szolgálati nyakkendő, biztonsági,
sötétkék

d) hímzett váll-lap

e) hímzett váll-lap

e) hímzett váll-lap

e) karjelvény

f ) karjelvény

f ) karjelvény

f ) szolgálati nyakkendő, biztonsági

g) 12M e. r. szolgálati nyári
pantalló

g) 12M e. r. szolgálati nyári pantalló

g) 12M e. r. szolgálati téli pantalló

h) nyári zokni

h) nyári zokni

h) téli zokni

i) 12M e. r. szolgálati félcipő

i) 12M e. r. szolgálati félcipő

i) 12M e. r. szolgálati félcipő

j) szolgálati derékszíj, fekete

j) szolgálati derékszíj, fekete

j) szolgálati derékszíj, fekete

k) szolgálati azonosító jelvény

k) szolgálati azonosító jelvény

k) szolgálati azonosító jelvény

l) hímzett névkitűző

l) hímzett névkitűző

l) hímzett névkitűző

4. változat: az 1–3. változat szolgálati derékszíj, fekete helyett 12M e. r. taktikai öv készlettel.
Megengedett viselet:
a)
a dzseki és a kabát alatt 12M e. r. szolgálati pulóver is viselhető;
b)
a 12M e. r. szolgálati nyári pantalló helyett 12M e. r. szolgálati téli pantalló is viselhető.
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c) télen:
1. változat

2. változat

a) szolgálati téli sapka, fekete, szerelve

a) szolgálati téli sapka, fekete, szerelve

b) 12M e. r. szolgálati télikabát

b) 12M e. r. szolgálati télikabát

c) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, világoskék vagy fehér

c) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, világoskék vagy fehér

d) hímzett váll-lap

d) hímzett váll-lap

e) karjelvény

e) karjelvény

f ) szolgálati nyakkendő, biztonsági, sötétkék

f ) szolgálati nyakkendő, biztonsági, sötétkék

g) 12M e. r. szolgálati pulóver

g) 12M e. r. szolgálati pulóver

h) 12M e. r. szolgálati téli pantalló

h) 12M e. r. szolgálati téli pantalló

i) téli zokni

i) téli zokni

j) 12M e. r. szolgálati félcipő

j) 14M e. r. gyakorló bakancs

k) 12M e. r. taktikai öv készlet

k) 12M e. r. taktikai öv készlet

l) bőrkesztyű, fekete

l) bőrkesztyű, fekete

m) szolgálati azonosító jelvény

m) szolgálati azonosító jelvény

n) hímzett névkitűző

n) hímzett névkitűző

3. változat: az 1–2. változattal egyezik meg, de a 12M e. r. taktikai öv készlet helyett a szolgálati derékszíj, fekete
szerepel.
4. változat: az 1–3. változat kiegészül téli inggel, téli alsóval.
Megengedett viselet:
a)
az 1–4. változat esetén szolgálati téli sapka fekete, szerelve helyett a 09. mintájú szolgálati tányérsapka,
sötétkék, szerelve termék viselhető;
b)
az 1–4. változat esetén a 12M e. r. szolgálati télikabát alatt szolgálati garbó, sötétkék viselhető ing nélkül;
c)
az 1–4. változat esetén a 12M e. r. szolgálati télikabát alatt szolgálati derékszíj, fekete viselhető.

Megjegyzés:
a)
A 12M e. r. szolgálati ing/blúz, fehér viselete ünnepnapon és munkaszüneti napon, valamint
a közlekedésrendészeti állomány esetében mindennap kötelező.
b)
A 09. mintájú szolgálati tányérsapka (sötétkék, szerelve) viselése fehér tányérrésszel a közlekedésrendészeti
állomány részére mindennap kötelező, a többi állomány részére nyári időszakban megengedett viselet.
c)
A 08. mintájú jó láthatósági átvető viselése kötelező a legfelső ruházati termékként kötelező közúti ellenőrzés,
valamint közúton és közvetlenül az út mellett folytatott egyéb tevékenység során (bel- és külterületen
egyaránt).
d)
A közlekedésrendészeti állomány fehér szolgálati derékszíjat vagy fehér taktikai övet köteles viselni.
e)
Valamennyi viselési időszakban a szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék vagy a szolgálati, csapadék
ellen védő kabát (HŐR), illetve szolgálati, csapadék ellen védő nadrág (HŐR) vagy 16M csapadék ellen védő
kabát és 16M csapadék ellen védő nadrág viselhető.
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2. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz

I. GYAKORLÓ ÖLTÖZET VÁLTOZATAI
1. Gyakorló öltözet – kivéve Készenléti Rendőrség állománya –
a) nyáron:
1. változat:
a)
hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék;
b)
gyakorló póló, sötétkék;
c)
karjelvény;
d)
hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
e)
szolgálati azonosító jelvény;
f)
hímzett névkitűző*;
g)
10M e. r. gyakorló nadrág;
h)
12M e. r. taktikai öv készlet;
i)
nyári zokni;
j)
14M e. r. gyakorló bakancs.
* Amennyiben annak elhelyezésére szolgáló tépőzárral ellátott terméket visel.

2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a 10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal termékkel.
Megengedett viselet:
a)
a hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék helyett szövetsapka (pilotka), sötétkék, szerelve;
b)
az 1–2. változat esetén a 10M e. r. gyakorló nadrág helyett a 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári termék;
c)
a 2. változat esetén 10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal helyett a 12M e. r. zubbony, nyári, felirattal termék;
d)
az 1–2. változat esetén a 14M e. r. gyakorló bakancs helyett 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári vagy 10M e. r.
gyakorló bakancs.

b) átmeneti időszakban:
1. változat:
a)
hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék;
b)
gyakorló póló;
c)
10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal;
d)
karjelvény;
e)
hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
f)
hímzett névkitűző;
g)
10M e. r. gyakorló nadrág;
h)
12M e. r. taktikai öv készlet;
i)
nyári zokni;
j)
14M e. r. gyakorló bakancs;
k)
szolgálati azonosító jelvény.
2. változat: az 1. változat kiegészíthető a szolgálati garbó, sötétkék termékkel vagy téli inggel, téli alsóval.
3. változat: az 1. és 2. változat kiegészíthető a 10M e. r. gyakorló dzseki, felirattal termékkel.

3614

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2018. évi 44. szám

Megengedett viselet:
a)
a hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék helyett szövetsapka (pilotka), sötétkék, szerelve;
b)
az 1–2. változat esetén 10M e. r. gyakorló nadrág helyett a 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári;
c)
a 2. változat esetén 10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal helyett a 12M e. r. zubbony, nyári, felirattal;
d)
az 1–2. változat esetén 14M e. r. gyakorló bakancs helyett 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári vagy 10M e. r.
gyakorló bakancs.

c) télen:
1. változat:
a)
szolgálati téli sapka, fekete, szerelve/kötött sapka, sötétkék;
b)
gyakorló póló, sötétkék;
c)
10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal;
d)
10M e. r. gyakorló dzseki, felirattal;
e)
karjelvény;
f)
hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
g)
hímzett névkitűző;
h)
10M e. r. gyakorló nadrág;
i)
12M e. r. taktikai öv készlet;
j)
téli zokni;
k)
14M e. r. gyakorló bakancs;
l)
bőrkesztyű, fekete;
m)
szolgálati azonosító jelvény.
2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a szolgálati garbó, sötétkék termékkel vagy téli alsóruházattal.
3. változat: az 1. és 2. változat a szolgálati téli sapka, fekete (szerelve) helyett hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék
termékkel.
Megengedett viselet:
a 14M e. r gyakorló bakancs helyett a 10M e. r gyakorló bakancs.
Megjegyzés:
a)
Valamennyi viselési időszakban a szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék vagy a szolgálati, csapadék
ellen védő kabát (HŐR), illetve szolgálati, csapadék ellen védő nadrág (HŐR) vagy 16M csapadék ellen védő
kabát és 16M csapadék ellen védő nadrág viselhető.
b)
A rendőrségi objektumokban, így különösen a fogdákon, őrzött szállásokon szolgálatot teljesítők a gyakorló
nadrág viselése esetén – annak szárát kiengedve – 14M e. r. bakancs helyett 12M e. r. szolgálati félcipőt
viselhetnek.
c)
A zubbony nyitott felső patenttal is viselhető.
d)
A zubbonyt és a gyakorló pólót a nadrágba tűrve kell viselni.
e)
Valamennyi változat kiegészül a 08. mintájú jó láthatósági átvetővel, amelynek a viselése kötelező nappal és
éjszaka közúti ellenőrzés, valamint közúton és közvetlenül az út mellett folytatott egyéb tevékenység során
(bel- és külterületen egyaránt).
f)
A kötött sapka, sötétkék egyenruházati terméket az egyenruhás normába tartozó rendőri állomány csak
a csapatszolgálati, valamint a határőrizeti feladatok végrehajtása során viselheti.
g)
A kötött sapka, sötétkék egyenruházati terméket a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek
(a továbbiakban: MEKTA) állománya a csapatszolgálati, valamint a határőrizeti feladatok végrehajtásakor,
továbbá a saját feladatkörébe tartozó teendőinek ellátása során viselheti.
h)
A kötött sapka, sötétkék egyenruházati terméket az egyenruhás állomány, valamint a MEKTA állománya a fenti
eseteken kívül a rendkívüli időjárási körülmények miatt, központi elrendelés alapján viselheti.
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2. Gyakorló öltözet a Készenléti Rendőrség állománya részére
a) nyáron:
1. változat:
a)
hímzett szövetsapka (pilotka), bordó;
b)
KR köznapi teniszing, sötétkék/KR ünnepi teniszing, fehér;
c)
karjelvény;
d)
hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
e)
10M e. r. gyakorló nadrág;
f)
12M e. r. taktikai öv készlet;
g)
nyári zokni;
h)
14M e. r. gyakorló bakancs;
i)
szolgálati azonosító jelvény;
j)
hímzett azonosító.
2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a 10M e. r. gyakorló zubbony, KR felirattal, valamint a tépőzáras
karszalag, bordó termékekkel, ez esetben a KR teniszing helyett gyakorló pólóval.
Megengedett viselet:
a)
az 1–2. változat esetében 10M e. r. gyakorló nadrág helyett a 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári;
b)
az 1–2. változat esetében 10M e. r. gyakorló zubbony, KR felirattal helyett a 12M e. r. gyakorló zubbony
KR felirattal;
c)
az 1–2. változat esetében 14M e. r. gyakorló bakancs helyett 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári vagy 10M e. r.
gyakorló bakancs.
Megjegyzés:
A KR ünnepi teniszing, fehér viselése hétvégén, ünnepnapon és munkaszüneti napon teljesített szolgálat esetén
kötelező, amennyiben felsőruházatként viselik.

b) átmeneti időszakban:
1. változat:
a)
hímzett szövetsapka (pilotka), bordó;
b)
gyakorló póló, sötétkék;
c)
10M e. r. gyakorló zubbony, KR felirattal;
d)
tépőzáras karszalag, bordó;
e)
karjelvény;
f)
hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
g)
10M e. r. gyakorló nadrág;
h)
12M e. r. taktikai öv készlet;
i)
nyári zokni;
j)
14M e. r. gyakorló bakancs;
k)
szolgálati azonosító jelvény;
l)
hímzett azonosító.
2. változat: az 1. változat kiegészíthető a szolgálati garbó, sötétkék termékkel és/vagy téli inggel, téli alsóval.
3. változat: az 1. és 2. változat kiegészíthető a 10M e. r. gyakorló dzseki, KR felirattal termékkel.
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Megengedett viselet:
a)
az 1–2. változat esetében a 10M e. r. gyakorló nadrág helyett a 12M e. r. gyakorló nadrág nyári;
b)
a 2. változat esetében a 10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal helyett 12M e. r. zubbony, nyári, felirattal;
c)
az 1–2. változat esetében a 14M e. r. gyakorló bakancs helyett nyári 12M e. r. gyakorló bakancs vagy 10M e. r.
gyakorló bakancs.

c) télen:
1. változat:
a)
szolgálati téli sapka, fekete, szerelve;
b)
gyakorló póló, sötétkék;
c)
10M e. r. gyakorló zubbony, KR felirattal;
d)
10M e. r. gyakorló dzseki, KR felirattal;
e)
tépőzáras karszalag, bordó;
f)
karjelvény;
g)
hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
h)
10M e. r. gyakorló nadrág;
i)
12M e. r. taktikai öv készlet;
j)
téli zokni;
k)
14M e. r. gyakorló bakancs;
l)
bőrkesztyű, fekete;
m)
szolgálati azonosító jelvény;
n)
hímzett azonosító.
2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a szolgálati garbó, sötétkék termékkel vagy téli alsóruházattal.
3. változtat: az 1–2. változat esetén szolgálati téli sapka, fekete, szerelve helyett kötött sapka, bordó.
Megjegyzés:
a)
A zubbonyt és a gyakorló pólót a nadrágba tűrve kell viselni.
b)
Valamennyi változat kiegészül a 08. mintájú jó láthatósági átvetővel, amelynek a viselése kötelező nappal és
éjszaka közúti ellenőrzés, valamint közúton és közvetlenül az út mellett folytatott egyéb tevékenység során
(bel- és külterületen egyaránt).
c)
Valamennyi viselési időszakban a szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék vagy a szolgálati, csapadék
ellen védő kabát (HŐR), illetve szolgálati, csapadék ellen védő nadrág (HŐR) vagy 16M csapadék ellen védő
kabát és 16M csapadék ellen védő nadrág viselhető.
d)
A kötött sapka, bordó egyenruházati terméket az egyenruhás normába tartozó rendőri állomány csak
a csapatszolgálati, valamint a határőrizeti feladatok végrehajtása során viselheti.
e)
A kötött sapka, bordó egyenruházati terméket az egyenruhás normába tartozó rendőri állomány a fenti
eseteken kívül a rendkívüli időjárási körülmények miatt, központi elrendelés alapján viselheti.
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3. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz

TÁRSASÁGI ÖLTÖZET VÁLTOZATAI FÉRFIAKNAK ÉS NŐKNEK

1. Társasági öltözet
a) nyáron:
1. változat: (férfi)

2. változat: (férfi)

a) 17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve

a) 17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve

b) 17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve

b) karjelvény

c) 12M e. r. szolgálati ing, hosszú ujjú, fehér

c) 12M e. r. szolgálati ing, rövid ujjú, fehér

d) 17M társasági nyakkendő

d) 17M társasági nyakkendő

e) nyári zokni

e) nyári zokni

f ) 12M e. r. szolgálati félcipő/társasági férfi félcipő,
fekete*

f ) 12M e. r. szolgálati félcipő/társasági férfi félcipő,
fekete*

g) 17M társasági pantalló férfi, sötétkék

g) 17M társasági pantalló férfi, sötétkék

h) 17M társasági nadrágszíj

h) 17M társasági nadrágszíj

i) névkitűző fém

i) hímzett névkitűző
j) hímzett váll-lap
3. változat: (női)

4. változat: (női)

a) 17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve

a) 17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve

b) 17M társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve

b) karjelvény

c) 12M e. r. szolgálati blúz, hosszú ujjú, fehér

c) 12M e. r. szolgálati blúz, rövid ujjú, fehér

d) 17M társasági nyakkendő

d) 17M társasági nyakkendő

e) 17M társasági szoknya, sötétkék/17M társasági
pantalló, női sötétkék

e) 17M társasági szoknya, sötétkék/17M társasági
pantalló, női sötétkék

f ) 17M társasági nadrágszíj

f ) 17M társasági nadrágszíj

g) harisnya (testszínű)

g) harisnya (testszínű)

h) társasági női cipő, fekete*

h) társasági női cipő, fekete*

i) névkitűző fém

i) hímzett névkitűző
j) hímzett váll-lap
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b) átmeneti időszakban és télen:
1. változat: (férfi)

2. változat: (női)

a) 17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve

a) 17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve

b) társasági felöltő, férfi, szerelve

b) társasági felöltő, női, szerelve

c) 17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve

c) 12M e. r. szolgálati blúz, hosszú ujjú, fehér

d) 12M e. r. szolgálati ing, hosszú ujjú, fehér

d) 17M társasági nyakkendő

e) 17M társasági nyakkendő

e) 17M társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve

f ) 17M társasági pantalló férfi, sötétkék

f ) 17M társasági szoknya, sötétkék/17M társasági
pantalló, női sötétkék

g) 17M társasági nadrágszíj

g) harisnya (testszínű)

h) téli zokni

h) társasági női cipő, fekete*

i) 12M e. r. szolgálati félcipő/társasági férfi félcipő,
fekete*

i) bőrkesztyű, fekete

j) bőrkesztyű, fekete

j) névkitűző fém

k) névkitűző fém
Megjegyzés:
* A tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány a 12M e. r. szolgálati félcipőt
használja társasági cipőként. A női állomány részére, valamint a tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati
állománycsoportba tartozó férfi állomány saját hatáskörben szerzi be a társasági férfi félcipő, fekete terméket.
A beszerzendő termékre vonatkozó paraméterek nők esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, maximum
7 cm sarokmagasságú, bőr lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő, férfiak esetében: fekete színű,
díszítőelemektől mentes, klasszikus fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő.
Megengedett viselet:
a)
17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve helyett a társasági tányérsapka, szerelve;
b)
17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve helyett a társasági zubbony, szerelve;
c)
17M társasági pantalló férfi, sötétkék helyett a társasági pantalló, férfi;
d)
17M társasági nadrágszíj, fekete helyett a társasági nadrágszíj, fekete;
e)
17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve helyett a társasági női kalap, szerelve;
f)
17M társasági kosztümkabát, sötétkék szerelve helyett a társasági kosztümkabát, szerelve;
g)
17M társasági szoknya, sötétkék helyett a társasági szoknya, sötétkék vagy a 17M társasági pantalló női,
sötétkék.

2. Dísz-, illetve zenekari öltözet
A dísz-, illetve a zenekari öltözet a társasági öltözet változataival azonos, de azokhoz fehér cérnakesztyű, valamint
díszöv viselendő. A Készenléti Rendőrség Zenekarának tagja a díszzsinórt a társasági zubbony jobb vállán lévő
zsinórzaton átfűzve, felülről a második gombra akasztva viseli oly módon, hogy a díszítő elemek a jobb zseb jobb
oldalán a hónaljvarrás vonalában helyezkedjenek el.
Parancsnoki utasításra, díszőrségben és temetésen, díszöltözetként az évszaknak megfelelő szolgálati öltözet is
viselhető fehér inggel/blúzzal.
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3. A Készenléti Rendőrség díszegysége díszöltözete
a) nyári öltözet:
tiszti állomány

zászlósi állomány

a) tiszti föveg

a) díszőr kalpag szerelve

b) tiszti kisatilla

b) dísztoll

c) tiszti pantalló

c) nagyatilla

d) cúgos cipő, fekete

d) díszőr pantalló

e) cérnakesztyű fehér

e) fekete, cúgos cipő

f ) póló, hosszú ujjú, férfi, fehér

f ) fehér cérnakesztyű

g) szolgálati nyári zokni, fekete

g) póló, hosszú ujjú, férfi, fehér

h) fonott kardtartó, rejtett

h) szolgálati nyári zokni, fekete

i) ingpótló fehérgallér

i) fonott kardtartó, rejtett
j) ingpótló fehérgallér

b) átmeneti és téli öltözet:
tiszti állomány

zászlósi állomány

a) tiszti föveg

a) díszőr kalpag szerelve

b) tiszti kisatilla

b) dísztoll

c) tiszti pantalló

c) nagyatilla

d) fekete, cúgos cipő

d) díszőr pantalló

e) fehér cérnakesztyű

e) fekete, cúgos cipő

f ) fehér póló, hosszú ujjú, férfi

f ) fehér cérnakesztyű

g) szolgálati téli zokni, fekete

g) fehér póló, hosszú ujjú, férfi

h) fonott, vállszíjas derékszíj, kardtartó csatlékkal,
fekete

h) szolgálati téli zokni, fekete

i) ingpótló fehérgallér

i) fonott, vállszíjas derékszíj, kardtartó csatlékkal, fekete

j) kun köpeny

j) ingpótló fehérgallér
k) kun köpeny

3620

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2018. évi 44. szám

4. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz

SPECIÁLIS SZOLGÁLATI EGYENRUHÁZATOK
1. Speciális szolgálati egyenruházatok
a)
b)
c)
d)
e)

motoros ruházat;
vízirendészeti ruházat;
lovas ruházat;
kutyavezetői ruházat;
bűnügyi technikusi, helyszínelő ruházat.

2. Motoros járőrszolgálatot ellátók speciális motoros szolgálati egyenruházata
a) nyáron:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék/motoros bukósisak;
motoros dzseki (bélés nélkül);
motoros nadrág (mellrész nélkül);
vízirendészeti teniszing, fehér;
hímzett névkitűző*;
karjelvény;
hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
12M e. r. fehér taktikai öv;
motoros kesztyű;
motoros csizma;
szolgálati azonosító jelvény.

* Amennyiben annak elhelyezésére szolgáló tépőzárral ellátott terméket visel.

b) átmeneti időszakban és télen:
1. változat

2. változat

a) hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék/motoros
bukósisak

a) hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék/motoros
bukósisak

b) motoros dzseki (béléssel)

b) motoros dzseki (béléssel)

c) motoros nadrág mellrésszel

c) motoros nadrág mellrésszel

d) vízirendészeti teniszing, fehér

d) kétrészes motoros alsóruházat

e) karjelvény

e) karjelvény

f ) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés

f ) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés

g) 12M e. r. taktikai öv készlet, fehér

g) 12M e. r. taktikai öv készlet, fehér

h) motoros kesztyű

h) motoros kesztyű

i) motoros csizma

i) motoros csizma

j) szolgálati azonosító jelvény

j) szolgálati azonosító jelvény

Megengedett viselet:
a)
a hímzett szövetsapka (pilotka) sötétkék helyett szövetsapka (pilotka), sötétkék, szerelve;
b)
a 12M e. r. fehér taktikai öv helyett szolgálati derékszíj, fehér.
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Megjegyzés:
Bármely változat esetén esőben a nadrág a csizmaszárra húzva hordandó. Amennyiben a motoros nem a motoron
tartózkodik, dzsekijét és a bukósisakot leveheti, ez esetben a szolgálati szövetsapka (pilotka), sötétkék, szerelve vagy
hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék terméket kell viselni.

4. Vízirendészeti szolgálatot ellátók szolgálati öltözete
a) nyáron
1. változat

2. változat

a) vízirendészeti sildes sapka

a) vízirendészeti sildes sapka

b) vízirendészeti teniszing

b) vízirendészeti teniszing

c) vízirendészeti karjelvény

c) vízirendészeti karjelvény

d) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés

d) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés

e) vízirendészeti rövidnadrág

e) vízirendészeti hosszú nadrág

f ) nyári zokni

f ) nyári zokni

g) vízirendészeti félcipő

g) vízirendészeti félcipő

h) hímzett névkitűző*

h) hímzett névkitűző*

* Amennyiben annak elhelyezésére szolgáló tépőzárral ellátott terméket visel.

3. változat: az 1. és 2. változattal egyezik meg, kiegészítve a 12M e. r. szolgálati nyári dzsekivel vagy 12M e. r. szolgálati
pulóverrel.
4. változat: az 1–3. változat kiegészítve a viharruha kétrészes termékkel vagy vízirendészeti viharmellénnyel.
5. változat: az 1–4. változat kiegészítve a vízirendészeti védőkesztyűvel.
6. változat: a 4. és 5. változat vízirendészeti félcipő helyett viharcsizmával.
Megjegyzés:
Nyáron, ha a szolgálati feladat jellege indokolja, az 1–6. változat – vízi járművön – sapka nélkül is viselhető.

b) átmeneti időszakban:
1. változat:
a)
vízirendészeti sildes sapka;
b)
12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, fehér;
c)
hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
d)
vízirendészeti karjelvény;
e)
szolgálati nyakkendő, biztonsági, sötétkék;
f)
12M e. r. szolgálati pulóver;
g)
hímzett váll-lap;
h)
vízirendészeti hosszú nadrág;
i)
téli zokni;
j)
vízirendészeti félcipő;
k)
hímzett névkitűző.
2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a 12M e. r. szolgálati nyári dzsekivel vagy a 12M e. r. szolgálati
télikabáttal.
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3. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a vízirendészeti viharmellénnyel.
4. változat: az 1–3. változat kiegészítve a viharruha, kétrészes termékkel.
5. változat: az 1–4. változat kiegészítve a vízirendészeti kesztyűvel.
6. változat: a 4. és 5. változat vízirendészeti félcipő helyett viharcsizmával.

c) téli időszakban:
1. változat:
a)
vízirendészeti téli sapka;
b)
12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, fehér;
c)
hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
d)
12M e. r. szolgálati pulóver;
e)
hímzett váll-lap;
f)
vízirendészeti karjelvény;
g)
vízirendészeti viharmellény;
h)
viharruha, kétrészes (kabát);
i)
12M e. r. szolgálati téli pantalló;
j)
téli zokni;
k)
vízirendészeti félcipő;
l)
vízirendészeti védőkesztyű;
m)
hímzett névkitűző.
2. változat: a 12M e. r. szolgálati pulóver helyett szolgálati garbó, sötétkék viselhető.
3. változat: az 1. és 2. változat kiegészítve a viharruha, kétrészes nadrággal és – a vízirendészeti félcipő helyett –
viharcsizmával.

5. Lovas szolgálatot ellátok speciális szolgálati egyenruházata
Az öltözködési típusok megegyeznek az 1. és 2. mellékletben meghatározott szolgálati és gyakorló öltözettel, azonban
a nadrág és a pantalló helyett lovaglónadrágot, míg a lábbelik helyett lovaglócsizmát viselnek, a szolgálati feladattól
függően:
a)
lovaglónadrág (nyári);
b)
lovaglónadrág (téli);
c)
lovaglónadrág (gyakorló);
d)
lovaglócsizma;
e)
lovas karjelvény.
Megengedett viselet: vízirendészeti teniszing, fehér.
A KR állománya esetében:
a)
KR köznapi teniszing, sötétkék;
b)
KR ünnepi teniszing, fehér.
Megjegyzés:
A gyakorló lovaglónadrág a ló körüli teendők ellátásakor viselendő.

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2018. évi 44. szám

3623

6. Kutyavezetői szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata
Az öltözködési típus megegyezik a 2. mellékletben meghatározott gyakorló öltözettel, azonban annak része
a kutyavezetői karjelvény, valamint a 10M e. r. gyakorló nadrág helyett 10M kutyavezetői védőnadrág viselhető,
a 10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal helyett 10M kutyavezetői védőzubbony viselhető a szolgálati feladattól
függően, illetve az öltözék kiegészülhet a 10M kutyavezetői védődzsekivel a szolgálati feladattól függően.
Megengedett viselet: vízirendészeti teniszing, fehér.

7. A szemlebizottság vezető, bűnügyi technikai osztályvezető, bűnügyi technikus és segédtechnikus,
továbbá a baleseti helyszínelő és vizsgáló szolgálati beosztásokat betöltők öltözete speciális szolgálati
egyenruházata
a) nyáron:
1. változat:
a)
hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék;
b)
gyakorló póló, sötétkék;
c)
karjelvény;
d)
hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
e)
bűnügyi technikusi melles nadrág;
f)
12M e. r. taktikai öv készlet;
g)
nyári zokni;
h)
12M e. r. szolgálati félcipő vagy 14M e. r. gyakorló bakancs;
i)
hímzett névkitűző*.
* Amennyiben annak elhelyezésére szolgáló tépőzárral ellátott terméket visel.

2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a bűnügyi technikusi dzsekivel, ujj és bélés nélkül.
3. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a bűnügyi technikusi dzsekivel.
Megengedett viselet:
a)
a hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék helyett szolgálati szövetsapka (pilotka), szerelve;
b)
a 14M e. r. gyakorló bakancs helyett 10M e. r. gyakorló bakancs vagy 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári;
c)
a 12M e. r. szolgálati félcipő, helyett 12M e. r. szolgálati félcipő, nyári;
d)
a gyakorló póló helyett vízirendészeti teniszing, fehér.

b) átmeneti időszakban:
1. változat:
a)
hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék;
b)
gyakorló póló;
c)
bűnügyi technikusi melles nadrág;
d)
bűnügyi technikusi dzseki;
e)
karjelvény;
f)
hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
g)
12M e. r. taktikai öv készlet;
h)
nyári zokni;
i)
12M e. r. szolgálati félcipő, fekete vagy 14M e. r. gyakorló bakancs.
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2. változat: az első változat kiegészítve a téli inggel és téli alsóval.
Megengedett viselet:
a)
a hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék helyett szolgálati szövetsapka (pilotka), sötétkék, szerelve;
b)
a 14M e. r. gyakorló bakancs helyett 10M e. r. gyakorló bakancs vagy 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári;
c)
a gyakorló póló helyett vízirendészeti teniszing, fehér.

c) télen:
1. változat:
a)
szolgálati téli sapka, fekete, szerelve/kötött sapka, sötétkék;
b)
gyakorló póló, sötétkék;
c)
bűnügyi technikusi melles nadrág;
d)
bűnügyi technikusi dzseki;
e)
karjelvény;
f)
hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
g)
12M e. r. taktikai öv készlet;
h)
téli zokni;
i)
12M e. r. szolgálati félcipő vagy 14M e. r. gyakorló bakancs.
2. változat: az 1. változat kiegészítve téli inggel és téli alsóval;
3. változat: az 1–2. változat kiegészítve a szolgálati garbó, sötétkék termékkel.
Megengedett viselet:
A 14M e. r. gyakorló bakancs helyett 10M e. r. gyakorló bakancs.
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5. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz

A szerelt ruházatok cikkösszetétele
1.
a)
b)
c)
d)

09. mintájú szolgálati tányérsapka, szerelve:
09. mintájú szolgálati tányérsapka
szolgálati sapkajelvény (ellipszis)*
sapkazsinór*
szúrósgomb*

1 db
1 db
1 db
2 db

2.
a)
b)

szolgálati téli sapka, fekete, szerelve:
szolgálati téli sapka, fekete
sapkajelvény, tűzzománcos, címeres*

1 db
1 db

3.
a)
b)

szövetsapka (pilotka), sötétkék, szerelve:
szövetsapka (pilotka), sötétkék
sapkarózsa*

1 db
1 db

4.
a)
b)
c)
d)

17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve:
17M társasági tányérsapka, sötétkék
sapkajelvény tűzzománcos címeres*
sapkazsinór*
szúrósgomb*

1 db
1 db
1 db
2 db

5.
a)
b)

17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve:
17M társasági női kalap, sötétkék
sapkajelvény tűzzománcos címeres*

1 db
1 db

6.
a)
b)
c)
d)
e)

társasági felöltő, női/férfi, szerelve:
társasági felöltő, férfi,
ujjarangjelző**
társasági zubbonygomb*
társasági ujjagomb*
karjelvény (felvarrva)

1 db
1 pár
5 db
8 db
1 db

7.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve/társasági zubbony, szerelve:
társasági zubbony,
1 db
vállzsinór*
1 pár
paroli (csillaggal és állományjelzővel)**
1 pár
társasági zubbonygomb*
8 db
társasági ujjagomb*
8 db
hivatásos állomány kategóriát kifejező jelvény hímzett*
1 db
karjelvény (felvarrva)
1 db

8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

17M társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve/társasági kosztümkabát, szerelve:
társasági kosztümkabát
1 db
vállzsinór*
1 pár
paroli (csillaggal és állományjelzővel)**
1 pár
társasági zubbonygomb*
4 db
társasági ujjagomb*
6 db
hivatásos állománykategóriát kifejező jelvény, hímzett*
1 db
karjelvény (felvarrva)
1 db

* A tiszthelyettesi állomány részére ezüst, a zászlósi, tiszti, főtiszti állomány részére aranyszínű.
** Rendfokozatnak megfelelően.
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6. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz

Az egyenruhán viselt jelzések, díszítőelemek, jelvények, kitüntetések, felszerelési tárgyak
I. Rendfokozati jelzések
1. Rendfokozati jelzések a hímzett váll-lap, a hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, valamint a paroli, amelyek viselése
az alábbiak szerint történik:
a)
a szolgálati öltözeten hímzett váll-lapot kell viselni, amelyen a különböző rendfokozati jelzéseket különböző
típusú váll-lapok, valamint eltérő nagyságú és színű csillagok jelölik;
b)
a speciális szolgálati öltözet esetén a vízirendészeti, a motoros, a kutyavezetői, baleseti helyszínelő és a bűnügyi
technikus, a kerékpáros, valamint a gyakorló ruházaton hímzett tépőzáras rendfokozati jelzést, a lovas
szolgálatot ellátók ruházatán hímzett váll-lapot és hímzett tépőzáras rendfokozati jelzést kell viselni;
c)
a társasági (illetve ünnepi és zenekari) zubbonyon és kosztümkabáton vállzsinórt és parolit kell viselni, amelyen
a különböző rendfokozati jelzéseket, különböző típusú parolik, valamint eltérő nagyságú és színű csillagok
jelölik;
d)
a társasági felöltőn ujjrangjelzést kell viselni.
2. A hímzett váll-lap sötétkék, 40×95 méretű, hímzett szegéllyel ellátott kék színű, hímzett rendfokozati jelzés. Fajtái:
a)
tiszthelyettesi váll-lap: 10 mm széles ezüstszínű „V” alakú sávval, 2 mm széles ezüstszínű hímzett kerettel;
b)
zászlósi váll-lap: 10 mm széles ezüstszínű, „V” alakú sávval, 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel;
c)
tiszti váll-lap: 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel;
d)
főtiszti váll-lap: 28×63 mm méretű aranyszínű hímzett mező, 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel.
3. A váll-lap, tábornoki, szerelve termék 36×91 mm méretű aranyszínű hímzett mezővel, 2 mm széles aranyszínű hímzett
kerettel rendelkező rendfokozati jelzés.
4. A hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék 38×80 mm-es méretű, tépőzáras, hímzett szegéllyel ellátott kék
színű, különböző színű és méretű paszományokkal ellátott hímzett rendfokozati jelzés. Fajtái:
a)
tiszthelyettesi tépőzáras rendfokozati jelzés: 10 mm széles ezüstszínű „V” alakú sávval, 2 mm széles ezüstszínű
hímzett kerettel;
b)
zászlósi tépőzáras rendfokozati jelzés: 10 mm széles ezüstszínű, „V” alakú sávval, 2 mm széles aranyszínű
hímzett kerettel;
c)
tiszti tépőzáras rendfokozati jelzés: 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel;
d)
főtiszti tépőzáras rendfokozati jelzés: 28×55 mm méretű aranyszínű hímzett mező, 2 mm széles aranyszínű
hímzett kerettel;
e)
tábornoki tépőzáras rendfokozati jelzés: aranyszínű hímzett mező, 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel.
5. A társasági paroli a rendfokozati jelzések elhelyezésére szolgál. A rendfokozati jelzéseket a társasági öltözet gallérján
elhelyezett parolin, tábornoknál 17 mm-es, valamint főtiszti, tiszti és tiszthelyettesi 15 mm-es arany-, illetve ezüstszínű
hatágú csillaggal – a váll-lappal megegyezően – kell jelölni. A testületi jelvény főtiszteknél, tiszteknél és zászlósoknál
arany-, tiszthelyetteseknél ezüstszínű. A társasági paroli fajtái:
a)
a tiszthelyettesi paroli 36×95 mm-es méretű, kék színű, végén ék alakban végződő rendfokozati jelzés,
10 mm-es „V” alakú ezüst hímzett paszománnyal, 3 mm-es ezüst sújtással és három vitézkötéssel;
b)
a zászlósi paroli 36×95 mm-es méretű, kék színű, végén ék alakban végződő rendfokozati jelzés, 10 mm-es
„V” alakú ezüst hímzett paszománnyal, 3 mm-es arany sújtással és három vitézkötéssel;
c)
a tiszti paroli 36×95 mm-es méretű, kék színű, végén ék alakban végződő rendfokozati jelzés, 3 mm-es arany
sújtással és öt vitézkötéssel;
d)
a főtiszti paroli 36×95 mm-es méretű, végén ék alakban végződő rendfokozati jelzés, 30 mm-es arany hímzett
paszománnyal, 3 mm-es arany sújtással és öt vitézkötéssel;
e)
a tábornoki paroli aranyszínű hímzett, csúcsában elhelyezett ezüstszínű tölgyfa lombbal.
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6. A társasági parolin hatágú csillagot (tábornoki 17 mm, valamint főtiszti, tiszti és tiszthelyettesi 15 mm) kell elhelyezni
a következők szerint:
a)
egy csillag esetén a váll-lap vagy paroli középvonalán, hogy annak alsó szélétől a csillag közepe 15 mm-re;
b)
két csillag esetén a váll-lap vagy a paroli középvonalára merőlegesen, hogy annak alsó szélétől a csillagok
közepe 15 mm-re;
c)
három csillag esetén két csillagot a váll-lap vagy a paroli alsó szélétől 15 mm-re, a harmadikat pedig úgy, hogy
azok egyenlő oldalú háromszöget zárjanak be.

II. Díszítőelemek
7. Az egyenruha gomb (köpeny-, zubbony- és ujjgomb) tiszteknek és zászlósoknak arany-, tiszthelyetteseknek ezüstszínű
fémgomb, két darabból sajtolva, a hátlapon rögzítő füllel, illetve szúrógomb esetén szúrótűvel készül. A domborított
felületen rendőrségi címer található.
8. A tábornoki sapkazsinór (aranyszínű) két ágból – áganként 3 db, egyenként 1 mm átmérőjű fémszálas zsinórból –
készült fonat. Két végén egy-egy zárcsomó és a rögzítésre szolgáló hurok található.
9. A jelsíp parafagolyós, 20 mm széles fúvókával ellátott krómozott síp.
10. A sapkarózsa domborított kivitelű sapkajelvény, amely 32 mm hosszú és 17 mm széles, ellipszis alakú. Az ellipszis síkja
nemzeti színű tűzzománc. Szúrótű segítségével helyezhető fel a sapkára. A sapkajelvény 3 soros zsinórmintázatú
szegélye főtisztek, tisztek és zászlósok esetében arany-, tiszthelyettesek esetében ezüstszínű.
11. A sapkajelvény 44×44 mm–es fémből készült sapkajelvény, középen Magyarország címere, melyet balról tölgyfalomb,
jobbról babérkoszorú övez. Főtisztek, tisztek, zászlósok esetében arany-, tiszthelyetteseknek esetében ezüstszínű.
12. A szolgálati sapkajelvény (ellipszis) a domborított kivitelű sapkajelvény 32 mm hosszú és 27 mm széles, ellipszis alakú,
2 db függőleges irányú csavarral helyezhető fel a sapkára. Az ellipszis közepén a Rendőrség logója tűzzománc.
A sapkajelvény szegélye 2 soros zsinórmintázatú.
13. A társasági gomb sajtolással készült, Magyarország címerével ellátott, tiszthelyettes esetében ezüst, zászlós, tiszt,
főtiszt és tábornok esetében aranyszínű szúrósgomb. Fajtái a 22 mm átmérőjű zubbonygomb és a 15 mm átmérőjű
ujjagomb.
14. A tábornoki sapkajelvény 64x48 mm-es, három részből – lombkoszorús sapkarózsa testből, rögzítő fülből és
Magyarország címerét ábrázoló rátétből – álló, aranyszínű, fém sapkajelvény. A középen elhelyezkedő, Magyarország
címerét ábrázoló, piros-fehér-zöld színű zománccal berakott rátétet balról tölgyfalomb, jobbról babérkoszorú övezi.
15. A sapkazsinór 27 cm hosszú, 1 cm széles aranyszínű zsinór, két ágban összevarrva, fülképezve, majd letekerve.
Tiszthelyettes esetében ezüstszínű, zászlós, tiszt, főtiszt részére aranyszínű.
16. A társasági vállzsinór tiszthelyettes esetében ezüstszínű, zászlós, tiszt, főtiszt és tábornok esetében aranyszínű.

III. Speciális díszítőelemek
17. A díszöv sárga színű, gumírozott öv, csatján Magyarország címerével.
18. A díszzsinór 3 különböző hosszúságú aranyzsinór egymás mellett enyhén ívelve. A középső zsinór szélesebb, mint
a két szélső, két végén hurok helyezkedik el. A kisebb huroknál 2 db aranymakk lóg.
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IV. Szolgálati jelvények
19. Az egyenruhán csak a miniszter vagy a fegyveres szerv által adományozott jelvényt, illetőleg a hivatásos állomány
kategóriát jelölő, valamint az iskolai végzettséget tanúsító jelvényt szabad viselni. Külföldi jelvény csak akkor viselhető,
ha annak viselését az országos rendőrfőkapitány engedélyezte.
20. Az iskolai végzettséget tanúsító jelvényt a jobboldali zubbonyzseben, a zsebtakaró alatt a zsebközépre helyezve,
annak vízszintes középvonalában kell viselni. A végzettséget tanúsító képzettségi jelvények közül csak egy,
a legmagasabb végzettséget tanúsító viselhető.

V. Karjelvény
21. A társasági felöltő, zubbony, posztókabát, szolgálati kabát, dzseki, ing/blúz, gyakorló dzseki, zubbony, póló és
teniszing, valamint, amennyiben az egyenruházaton a karjelvény elhelyezésére kialakított tépőzár van, a bal felkar
felső részén kötelező viselni a szerv karjelvényét. Amennyiben a rendőri szerv szolgálati hovatartozást szimbolizáló
karjelvényekkel is rendelkezik, úgy a szolgálati karjelvény a jobb felkar felső részén viselhető.

VI. Testületi jelvény
22. A testületi jelvény 15×12 mm nagyságú pajzs alakú jelvény. A pajzs tengelyében mérleg-tőr jelkép, felső részén ívesen
„RENDŐRSÉG” felirat, alul „POLICE” felirat. Társasági parolin viselik, tiszthelyettesek ezüst, zászlósok, tisztek, főtisztek
aranyszínben.

VII. Fém névkitűző
23. A rendőr a társasági, illetve azon öltözeteken, amelyeken a hímzett névkitűző elhelyezésére szolgáló tépőzár nincs
elhelyezve, fém névkitűzőt visel. A fém névkitűző a viselőjének teljes nevét tartalmazó „BODONI ANTIQUA” betűtípusú,
nagy nyomtatott betűvel írott, 80x14 mm méretű, lekerekített sarkú, ezüstszínű fémlap. A betűk fekete színűek.
A polgári ruhás igényjogosult a szolgálati helyén a fém névkitűzőt az állományilletékes parancsnok intézkedésének
megfelelően viseli.

VIII. Hímzett névkitűző
24. A rendőr a szolgálati, a gyakorló, a speciális szolgálati öltözetén, valamint a 08. mintájú jó láthatósági átvetőn
– amennyiben az egyenruházaton hímzett névkitűző felhelyezésére kialakított tépőzár van – hímzett névkitűzőt visel.
25. A hímzett névkitűző a viselőjének nevét tartalmazó sötétkék, téglalap alakú alapra ezüst hímző fonállal felhímzett
név. A nevet tartalmazó felirat nyomtatott nagybetűkkel „TEXT BLOCK” betűtípussal készül, 2 mm vastagságú
20×100 mm nagyságú hímzett keretbe. A névtábla hátlapjára fekete színű tépőzár horgas fele kerül felvarrásra.
26. A hímzett névkitűzőt az egyenruházati öltözetek jobb mellrészén kialakított téglalap alakú bolyhos tépőzáron kell
elhelyezni.
27. A hímzett névkitűző nem viselhető azokon az egyenruházati termékeken, amelyeken nincs – erre a célra kialakított –
bolyhos tépőzár ellenpár.
28. A hivatásos állományúnak a hímzett névkitűző helyén a hímzett azonosító viselése akkor kötelező, ha a szolgálati
azonosító jelvényt a BM rendelet 49. § (3) bekezdésében meghatározott tasakban viseli.
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IX. Hímzett azonosító
29. A hímzett azonosító a hivatásos állományúnak a szolgálati azonosító jelvényének a számát tartalmazó – a váll-lap
színével megegyező – királykék alapra, ezüst hímző fonállal felhímzett azonosító szám, amely téglalap alakú és
szegéllyel ellátott. Az azonosító számot tartalmazó hímzés „ARIAL/NORMÁL” betűtípussal készül, 64x20 mm nagyságú
keretbe, a keret szegélye ezüstfonallal szegett, amelynek közepén helyezkedik el az azonosító szám. Az azonosító
hátlapjára fekete színű tépőzár horgas fele kerül felvarrásra.
30. A hímzett azonosító elhelyezése: a gyakorló zubbony és/vagy a dzseki, valamint a testvédő jobb oldali mellrészen lévő
kialakított bolyhos tépőzárra.
31. A hímzett azonosító viselése akkor kötelező, ha a szolgálati azonosító jelvényt a szervezett állomány a BM rendelet
49. § (3) bekezdésében meghatározott tasakban viseli.

X. Tépőzáras karszalag, bordó
32. A tépőzáras karszalag, bordó megnevezésű termék felső szélén ívelt, a ruházat ujján kívül hordható, körbezárható
tépőzárral állítható bordó színű karszalag, amely a felsőrész belső oldalán rejtett gomblyuk felgombolásával rögzíthető
a ruházathoz. A karszalag középen karjelvény és rendfokozat elhelyezésére alkalmas bolyhos tépőzárral van ellátva,
szélein ferdepánttal szegett, alja vonalán enyhén ívelt.

XI. Karszalag POLICE felirattal
33. A karszalag POLICE felirattal fluoreszcens sárga színű karszalag. Eleje közepén „POLICE” felirattal ellátott ezüstszínű
fényvisszaverő csíkkal díszített, alsó és felső széle sötétkék színű ferdepánttal szegett. Hátán fekete színű gumiszalaggal
toldott, bősége tépőzárral szabályozható. A gumiszalag tépőzáras rögzítése, fém bújtatón keresztül fűzött.
34. A karszalag POLICE felirattal a bűnügyi szolgálati ág munkatársai által viselhető, az intézkedés hatósági jellegének,
az együttműködő erők könnyebb azonosíthatóságának, a környezet nyugalma fenntartásának biztosítása érdekében
szükséges, jól rejthető, de gyorsan alkalmazásba vehető, a megkülönböztethetőséget biztosító termék. Viselése
polgári öltözeten, a felkaron történik.

XII. Gyász karszalag
35. Középkék színű, alsó és felső szélén fekete szövött szalaggal díszített gyász karszalag. Fekete gumiszalaggal toldott,
bősége tépőzárral szabályozható. A gumiszalag tépőzáras rögzítése, fém bújtatón keresztül fűzött.
36. A gyász karszalagot a temetésen részt vevő hivatásos állomány a bal felkaron viseli. Hozzátartozó halála esetén a gyász
karszalag csak a temetési ceremónia idején viselhető.
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7. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz

Kimutatás
a fegyveres biztonsági őrség formaruházati cikkösszetételéről és viselési idejéről
Sorszám

Megnevezés

Mennyiségi egység

Alapellátás mennyisége

1.

FBÖ sapka (baseball fazon)

db

1

2.

10M e. r. gyakorló dzseki FBŐ felirattal

db

1

3.

10M/12M e. r. gyakorló zubbony FBŐ felirattal

db

1

4.

10M/12M e. r. gyakorló nadrág

db

2

5.

Téli ing

db

1

6.

Téli alsó

db

1

7.

Gyakorló póló FBŐ felirattal

db

4*

8.

FBŐ bakancs

pár

1

9.

Gyakorló kesztyű, kötött

pár

1

10.

12M e. r. gyakorló téli (szőrmés) sapka

db

1

11.

Szolgálati derékszíj

db

1

12.

Esővédő

db

1

13.

Hímzett névkitűző

db

2

14.

Karjelvény

db

2

* Megjegyzés: az utasítás hatálybalépésekor állományban lévők esetében a mennyiségi növekedést a rendőri szervek az utasítás hatálybalépését
követő 30 napon belül kötelesek biztosítani.

8. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz

A fegyveres biztonsági őrség öltözeti változatai
a) nyáron:
1. változat:
a)
FBŐ sapka (baseball fazon);
b)
gyakorló póló FBŐ felirattal;
c)
10M e. r. gyakorló nadrág;
d)
szolgálati derékszíj;
e)
FBŐ bakancs;
f)
FBŐ szolgálati jelvény;
g)
hímzett névkitűző;
h)
karjelvény.
2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a 10M e. r. gyakorló zubbony FBŐ felirattal termékkel.
3. változat: az 1–2. változat kiegészítve esővédővel.
Megengedett viselet:
a)
12M e. r. gyakorló zubbony, nyári;
b)
12M e. r. gyakorló nadrág, nyári.
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b) átmeneti időszakban:
1. változat:
a)
FBŐ sapka (baseball fazon);
b)
gyakorló póló FBŐ felirattal;
c)
10M e. r. gyakorló zubbony FBŐ felirattal;
d)
10M e. r. gyakorló nadrág;
e)
szolgálati derékszíj;
f)
FBŐ bakancs;
g)
FBŐ szolgálati jelvény;
h)
hímzett névkitűző;
i)
karjelvény.
2. változat: az 1. változat kiegészítve téli inggel.
3. változat: az 1–2. változat kiegészítve a 10M e. r. gyakorló dzseki FBŐ felirattal termékkel.
4. változat: az 1–3. változat kiegészítve esővédővel.
Megengedett viselet:
a)
12M e. r. gyakorló zubbony, nyári;
b)
12M e. r. gyakorló nadrág, nyári.

c) télen:
1. változat:
a)
FBŐ sapka (baseball fazon);
b)
gyakorló póló FBŐ felirattal;
c)
10M e. r. gyakorló zubbony FBŐ felirattal;
d)
10M e. r. gyakorló dzseki FBŐ felirattal;
e)
10M e. r. gyakorló nadrág;
f)
szolgálati derékszíj;
g)
FBŐ bakancs;
h)
gyakorló kesztyű kötött;
i)
FBŐ szolgálati jelvény;
j)
hímzett névkitűző;
k)
karjelvény.
2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a téli inggel és téli alsóval.
3. változat: az 1–2. változat FBŐ sapka (baseball fazon) helyett a 12M e. r. gyakorló téli (szőrmés) sapkával.
4. változat: az 1–3. változat kiegészítve esővédővel.
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9. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz

A Hívásfogadó Központ munkaviszony keretében foglalkoztatott, műszakvezetői,
műszakvezető-helyettesi és csoportvezetői (supervisori), valamint 112-es hívásfogadói (operátori)
állománya formaruházati cikkösszetétele és a cikkek viselési ideje
1. Férfi formaruházat
Sorszám

Megnevezés

Mennyiségi egység

Alapellátás mennyisége

Eszmei viselési idő
1 db vagy pár/hónap

1.

Teniszing, királykék

db

3

18

2.

Farmernadrág (férfi)

db

2

24

3.

Öv

db

1

48

4.

Fekete színű, díszítő elemektől
mentes, lapos talpú klumpa
fazonú lábbeli*

pár

1

24

5.

ESR 112 tépőzáras felirat

db

3

18

Mennyiségi egység

Alapellátás mennyisége

2. Női formaruházat
Sorszám

Megnevezés

Eszmei viselési idő
1 db vagy pár/hónap

1.

Teniszing, királykék**

db

3

18

2.

Farmernadrág (női)

db

2

24

3.

Öv

db

1

48

4.

Fekete színű, díszítő elemektől
mentes, lapos talpú klumpa
fazonú lábbeli*

pár

1

24

5.

ESR 112 tépőzáras felirat

db

3

18

* Megjegyzés: A megvásárlásra meghatározott összeg az új felszerelőknek alapellátásként, az állományban lévőknek – az eszmei kihordási idő lejárta
után – utánpótlásként adható ki.
** Megjegyzés: Az új felszerelőknek alapellátásként, az állományban lévőknek – az eszmei kihordási idő lejárta után – utánpótlásként adható ki.

A Rendőrség hivatásos állománya munka- és védőruházati ellátási normája
Termék

Megjegyzések, rövidítések
jellege

szín.: színes

munkaruházat

védőruházat

2r.: kétrészes

eszmei

Munkakörök

Megnevezés

menny. e.

viselési ideje
alapellátás

évben

viselési
alapellátás

(1 db/pár)

ideje
évben
(1 db/pár)

1.

fényv.: fényvisszaverő
alegység

h.u.: hosszú ujjú
r.u.: rövid ujjú
v.: vagy

Fegyveres
1. lőkiképző

munkaköpeny

db

1

2r. munkaruha

db

kutyakiképző munkamellény

db

1

3

2r. munkaruha v. overall

db

1

2

gyakorló póló

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2018. évi 44. szám

10. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz

3

2. lőtér gondnok
3. fegyverzeti előadó
4. fegyvermester
5. fegyverzeti és vegyivédelmi
műmester

1

5

db

2

1

kötött téli sapka

db

1

3

2r. szerelőruha

db

kötött téli sapka

db

1

3

lábszárvédő (chaps)

db

1

3

sarkantyú

pár

1

3

1. bűnügyi orvos

orvosi köpeny v. tunika

db

6

1

speciális tisztítás a szerv
feladata

2. gyógyító-megelőző (alapellátó)
orvos,

orvosi ing v. póló

db

6

1

speciális tisztítás a szerv
feladata

2.

Kutyás
1. kutyavezető
2. oktató

3.

Lovas
lovas járőr

4.

vízhatlan vagy vízlepergetős

1

3

Egészségügyi

3633

Megjegyzések, rövidítések
jellege

szín.: színes

munkaruházat

védőruházat

2r.: kétrészes

eszmei

Munkakörök

Megnevezés

menny. e.

viselési ideje
alapellátás

évben

viselési
alapellátás

(1 db/pár)

fényv.: fényvisszaverő
alegység

ideje

3. boncmester

4. mentőorvos

v.: vagy

6. állatorvos

db

6

1

speciális tisztítás a szerv
feladata

gyógypapucs

pár

orvosi köpeny

db

6

1

speciális tisztítás a szerv
feladata

orvosi ing v. blúz

db

6

1

speciális tisztítás a szerv
feladata

orvosi nadrág v. szoknya

db

6

1

speciális tisztítás a szerv
feladata

törölköző

db

téli dzseki (ambuláns)

db

1

5

speciális tisztítás a szerv
feladata

mentős nadrág

db

3

3

speciális tisztítás a szerv
feladata

pulóver (ambuláns)**

db

2

3

speciális tisztítás a szerv
feladata

mentős póló v. ing

db

5

3

speciális tisztítás a szerv
feladata

télikabát

db

1

5

öltöny v. kosztüm

db

2

3

ing v. blúz

db

3

2

nyakkendő

db

1

2

2r. munkaruha

db

3

2

teniszing v. póló

db

2

1

téli dzseki

db

1

3

1

2

X

speciális tisztítás a szerv
feladata
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5. delegációs személyzet

orvosi nadrág v. szoknya

h.u.: hosszú ujjú
r.u.: rövid ujjú

évben
(1 db/pár)

asszisztens

3634

Termék

Megjegyzések, rövidítések
jellege

szín.: színes

munkaruházat

védőruházat

2r.: kétrészes

eszmei

Munkakörök

Megnevezés

menny. e.

viselési ideje
alapellátás

évben

viselési
alapellátás

(1 db/pár)

fényv.: fényvisszaverő
alegység

ideje

r.u.: rövid ujjú

évben

v.: vagy

(1 db/pár)

5.

Bűnügyi
1. szemlebizottság vezető; bűnügyi
technikai

törölköző

db

X

speciális tisztítás a szerv
feladata

osztályvezető, alosztályvezető;
bűnügyi technikus; segédtechnikus

munkaköpeny, fehér

db

X

speciális tisztítás a szerv
feladata

2. szakértők

munkaköpeny, fehér

db

2

3

a) általános ellátás

nadrág, fehér

db

3

2

ing, fehér

db

3

2

póló

db

5

2

papucs

pár

1

3

melles nadrág

db

zubbony

db

1

3

téli zubbony

db

1

3

munkaköpeny

db

1

3

2r. szerelőruha v. köpeny szín.

db

1

3

védőkabát

db

1

5

db

1

3

b) speciális ellátás

6.

h.u.: hosszú ujjú
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Termék

speciális tisztítás a szerv
feladata

1

3

Gépjármű
1. gépkocsivezető

karbantartó feladatot ellátók
esetében

törölköző
2. PSZH parancsnok, járőrvezető
2r. szerelőruha v. overall
(PSZH), PSZH lövész, vízágyúgépkocsi parancsnok, járőrvezető
(vízágyú-gépkocsi), gépjármű vezető
(vízágyú-gépkocsi), vízágyú-gépkocsi
kezelő

X

3635

Megjegyzések, rövidítések
jellege

szín.: színes

munkaruházat

védőruházat

2r.: kétrészes

eszmei

Munkakörök

Megnevezés

menny. e.

viselési ideje
alapellátás

évben

viselési
alapellátás

(1 db/pár)

fényv.: fényvisszaverő
alegység

ideje

2r. munkaruha v. köpeny

db

védőkabát

db

d) gépjármű autóvillamossági szerelő 2r. munkaruha v. köpeny

7.

db

1

v.: vagy

3
1

1

3

védőkabát

db

e) műszaki előadó

munkaköpeny

db

1

3

4. motorral szolgálatot ellátók

2r. munkaruha v. köpeny

db

1

3

5. repülőtéri üzemanyag-szállítók

2r. szerelő ruha

db

2

2

6. Készenléti Rendőrség
(a továbbiakban: KR) Különleges
Szolgálatok Igazgatósága Bevetési
Főosztály III. Szállító Osztály
harcjármű állomány

kétrészes (szürke) esővédő

saválló
1

garn.

3

3
karbantartó feladatot ellátók
esetében

1

3

Vízirendészeti
2r. szerelőruha v. overall

db

1. egyenruhás normába sorolt
jogosultak

fehér kézelő (fényv.)

pár

2. forgalomirányító (gyalogos)

orkán sapkavédő (fehér)

db

3. közlekedésrendészeti szolgálatot
ellátók (gépkocsizó járőr)

2r. munkaruha v. köpeny ***

db

fehér kézelő (fényv.)

pár

orkán sapkavédő (fehér)

db

1

3

karbantartó feladatot ellátók
esetében

2. vízirendészeti járőr
Közlekedésrendészeti
X
1
1

5

3

*** karbantartó feladatot
ellátók esetében
X
1

5

gépkocsinként az ülés
számnak megfelelően
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1. motorcsónak vezető
8.

h.u.: hosszú ujjú
r.u.: rövid ujjú

évben
(1 db/pár)

3.
a) garázsmester, garázsparancsnok
b) műhelyvezető, műszaki átvevő
c) gépkocsi szerelő

3636

Termék

Megjegyzések, rövidítések
jellege

szín.: színes

munkaruházat

védőruházat

2r.: kétrészes

eszmei

Munkakörök

Megnevezés

menny. e.

viselési ideje
alapellátás

évben

viselési
alapellátás

(1 db/pár)

ideje
évben
(1 db/pár)

9.

fényv.: fényvisszaverő
alegység

h.u.: hosszú ujjú
r.u.: rövid ujjú
v.: vagy

Közrendvédelmi
gépkocsival szolgálatot ellátók

2r. munkaruha v. köpeny ***

db

1

3

5.11 zubbony

db

1

2

5.11 nadrág

db

1

2

5.11 kabát

db

1

5

baseball sapka

db

1

2

kötött téli sapka

db

1

2

teniszing

db

2

2

póló

db

3

2

BDU zubbony

db

1

2

BDU nadrág

db

1

2

BDU kabát

db

1

5

málhaöv

db

1

3

2. műszaki mentő

műszaki mentő overall

db

1

2

3. vízimentő

műszaki mentő overall

db

1

2

BDU zubbony

db

1

2

BDU nadrág

db

1

2

kalap

db

1

3

vízhatlan mentőruha

db

1

5

10.

*** karbantartó feladatot
ellátók esetében
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Termék

Tűzszerész
1. KR Személy- és Objektumvédelmi
Igazgatóság Tűzszerész Szolgálathoz
kinevezett állomány (alapfelszerelés)

3637

Megjegyzések, rövidítések
jellege

szín.: színes

munkaruházat

védőruházat

2r.: kétrészes

eszmei

Munkakörök

Megnevezés

menny. e.

viselési ideje
alapellátás

évben

viselési
alapellátás

(1 db/pár)

ideje
évben
(1 db/pár)

4. árvízvédelmi robbantó osztag

11.

fényv.: fényvisszaverő
alegység

h.u.: hosszú ujjú
r.u.: rövid ujjú
v.: vagy

műszaki mentő overall

db

BDU zubbony

db

2
1

2

BDU nadrág

db

1

2

kalap

db

1

3

jól láthatósági kabát (3 funkciós,
levehető ujjú)

db

1

3

hajózó overall

db

2

2

speciális anyagú

téli hajózó overall

db

2

2

speciális anyagú

thermo alsóruházat

gar

2

2

nyári alsóruházat

gar

2

2

téli hajózó bőrkabát

db

1

5

átmeneti hajózó bőrkabát

db

1

5

esővédő

db

1

4

póló

db

4

1

nyári hajózó lábbeli

pár

1

2

téli hajózó lábbeli

pár

1

2

hajózó téli sapka

db

1

3

speciális anyagú

hajózó nyári sapka

db

1

2

speciális anyagú

téli kesztyű

pár

1

2

nyári kesztyű

pár

1

2

gyöngyvászon hónaljtáska

db

1

5

antisztatikus védőmellény

db

1

5

2r. szerelőruha vagy overall

db

védőkabát

db

1

3

Légirendészet
helikoptervezetők és fedélzeti
szolgálattevők

Mérnök, technikus
a) URH objektumoknál
b) egyéb munkakörök

1

3
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12.

1

3638

Termék

Megjegyzések, rövidítések
jellege

szín.: színes

munkaruházat

védőruházat

2r.: kétrészes

eszmei

Munkakörök

Megnevezés

menny. e.

viselési ideje
alapellátás

évben

viselési
alapellátás

(1 db/pár)

ideje
évben
(1 db/pár)

13. Akkumulátor töltő, javító

2r. saválló ruha

garn.

14. Fotólabor-videó technikus

munkaköpeny

db

1

3

15. Élelmiszerhig. mérnök

munkaköpeny, fehér

db

4

1

16. Raktárvezető, raktáros

2r. munkaruha v. overall

db

1

3

védőkabát
17. KR Zenekar fellépő ruházata

1

3

db

1

3

12M e. r. szolgálati ing rövid ujjú,
fehér

db

2

2

12M e. r. szolgálati ing hosszú ujjú,
fehér

db

2

2

17M társasági zubbony, sötétkék,
szerelve (kék)

db

1

4

társasági zubbony, szerelve (fehér)

db

1

4

17M M társasági pantalló,
sötétkék/társasági pantalló

db

2

4

12M e. r. szolgálati nyári pantalló

db

1

4

12M e. r. szolgálati téli pantalló

db

1

4

ingblúz r. u., fehér

db

2

2

ingblúz r. u., világoskék

db

2

2

17M társasági tányérsapka,
sötétkék, szerelve/társasági
tányérsapka szerelve, kék

db

1

4

társasági tányérsapka szerelve
(fehér)

db

1

4

fényv.: fényvisszaverő
alegység

h.u.: hosszú ujjú
r.u.: rövid ujjú
v.: vagy

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2018. évi 44. szám

Termék

3639

Megjegyzések, rövidítések
jellege

szín.: színes

munkaruházat

védőruházat

2r.: kétrészes

eszmei

Munkakörök

Megnevezés

menny. e.

viselési ideje
alapellátás

évben

viselési
alapellátás

(1 db/pár)

ideje
évben
(1 db/pár)

19. KR Személy- és Objektumvédelmi
Igazgatóság Objektumvédelmi
Főosztály ellenőrzést és biztosítást
végző állománya, valamint
csapaterőbe szervezett állománya

09. mintájú szolgálati tányérsapka,
sötétkék, szerelve

db

1

4

cérnakesztyű

pár

1

1

esőkabát

db

1

1

nyakkendő

db

2

2

félcipő

pár

1

2

17M társasági nadrágszíj, fekete/
társasági öv

db

1

4

társasági felöltő szerelve

db

1

5

12M e. r. szolgálati pulóver

db

1

4

10M e. r. gyakorló téli dzseki

db

1

2

10M e. r. gyakorló zubbony

db

1

2

10M e. r. gyakorló nadrág

db

1

2

Gyakorló póló

db

2

1

Bevetési bakancs

pár

1

2

Sivatagi kalap

db

1

2

hímzett szövetsapka (pilotka),
bordó

db

1

2

fényv.: fényvisszaverő
alegység

h.u.: hosszú ujjú
r.u.: rövid ujjú
v.: vagy
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18. KR Rendészeti Igazgatóság bevetési
főosztályok,
KR Kelet-magyarországi
Határrendészeti Igazgatóság
határvadász bevetési főosztályok
KR Nyugat-magyarországi
Határrendészeti Igazgatóság
határvadász bevetési főosztályok
KR Különleges Szolgálatok
Igazgatósága

3640

Termék

Megjegyzések, rövidítések
jellege

szín.: színes

munkaruházat

védőruházat

2r.: kétrészes

eszmei

Munkakörök

Megnevezés

menny. e.

viselési ideje
alapellátás

évben

viselési
alapellátás

(1 db/pár)

ideje
évben
(1 db/pár)

20. A megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányságok
alárendeltségében ideiglenes
jelleggel szervezett csapatszolgálati
századok állománya

10M e. r. gyakorló téli dzseki

db

1

2

10M e. r. gyakorló zubbony

db

1

2

10M e. r. gyakorló nadrág

db

1

2

Gyakorló póló

db

2

1

Bevetési bakancs

pár

1

2

Sivatagi kalap

db

1

2

21. A mélységi ellenőrzési és közterületi
támogató alegységek állománya

szolgálati téli sapka, fekete,
szerelve

db

1

5

22. Operátor, informatikus

színes köpeny

db

23. Telefon műszerész

saválló ruha

db

1

3

2r. munkaruha

db

1

3

24. Híradó-technikus

2r. munkaruha

db

1

3

25. KR Köztársasági Elnöki Őrség
Objektumvédelmi Osztály
szolgálatparancsnok, technikus,
objektumőr

téli védőkabát (palackzöld)

db

1

5

téli védőnadrág (palackzöld)

db

1

5

alsó polár „vékony” aláöltözet

db

1

3

alsó polár „vastag” aláöltözet

db

1

3

felső polár „vékony” aláöltözet

db

1

3

felső polár „vastag” aláöltözet

db

1

3

védőzubbony

db

1

3

védőnadrág

db

1

2

védőkabát

db

1

5

26. KR Különleges Szolgálatok
Igazgatósága Bevetési Főosztály III.
Bevetést Támogató Osztály,
KR Köztársasági Elnöki Őrség

1

fényv.: fényvisszaverő
alegység

h.u.: hosszú ujjú
r.u.: rövid ujjú
v.: vagy
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Termék

2

3641

Megjegyzések, rövidítések
jellege

szín.: színes

munkaruházat

védőruházat

2r.: kétrészes

eszmei

Munkakörök

Megnevezés

menny. e.

viselési ideje
alapellátás

évben

viselési
alapellátás

(1 db/pár)

ideje
évben
(1 db/pár)

27.

3642

Termék

fényv.: fényvisszaverő
alegység

h.u.: hosszú ujjú
r.u.: rövid ujjú
v.: vagy

Oktatók
teniszing (bordó kiképző
felirattal)

db

2

1

láthatósági mellény
(kiképzőfelirattal)

db

1

3

2. gépjármű vezetéstechnikai oktató
3. intézkedéstaktikai és lőkiképző

5.11 zubbony

db

1

2

5.11 nadrág

db

1

2

5.11 kabát

db

1

3

kötött téli sapka

db

1

2

baseball sapka

db

1

2

teniszing vagy póló

db

2

1

viharruha kétrészes

db

1

3

vízirendészeti viharmellény

db

1

3

vízirendészeti teniszing

db

2

2

vízirendészeti rövidnadrág

db

1

2

vízirendészeti sildes sapka

db

1

3

vízirendészeti hosszúnadrág

db

1

2

vízirendészeti téli sapka

db

1

3

4. szolgálati hajóvezetői (vízirendész)
oktató
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1. KR Különleges Szolgálatok
Igazgatósága Bevetési Főosztály
III. Kiképzési és Módszertani Osztály
szakoktatók
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11. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz
	
  

47
11. mellékletleírása
a(z) …/2018. (… …) ORFK utasításhoz
A karjelvény

A karjelvény leírása
	
   magassága 104 mm, szélessége 76 mm, alsó része 38 mm sugarú körrel, felső része 52 mm sugarú körrel,
A karjelvény
felső két széle
5 mm sugarú körrel lekerekített (lásd az ábrát).
A karjelvény magassága 104 mm, szélessége 76 mm, alsó része 38 mm sugarú körrel, felső
része 52 mm sugarú körrel, felső két széle 5 mm sugarú körrel lekerekített (lásd az ábrát).
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12. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz

A ruházati szemléről szóló jelentés tartalmi elemei

1. A rendőri szerv szemlére kötelezett létszáma: …………………… fő, ebből
a)
egyenruhás
…………………………………………… fő,
b)
vegyes ruhás
…………………………………………… fő,
c)
polgári ruhás
…………………………………………… fő,
d)
szenior
…………………………………………… fő,
e)
tábornok
…………………………………………… fő.
2. A szemlézett állomány létszáma: ………………………………… fő, ebből
a)
egyenruhás
…………………………………………… fő,
b)
vegyes ruhás
…………………………………………… fő,
c)
polgári ruhás
…………………………………………… fő,
d)
szenior
…………………………………………… fő,
e)
tábornok
…………………………………………… fő.
3. Tételesen fel kell sorolni, hogy az egyenruházati termékek állaga, állapota, tisztasága általánosságban milyen
színvonalú, azok mennyire elhasználódottak.
4. Tételesen fel kell sorolni a hiányzó vagy cserére szoruló termékeket és azok mennyiségét.
5. Fel kell tüntetni, hány esetben történt megrendelőlap-kitöltés a hiányosságok megoldására.
6. Meg kell jelölni, milyen további intézkedés történt a hiányosság megszüntetésére.
7. Meg kell jelölni, hány szemlézett személy esetében fordult elő többszöri mulasztás, és a szemlézett személlyel, illetve
a szervezettel szemben milyen intézkedés történt a kiküszöbölésére.

3645

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2018. évi 44. szám

II.

Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 19/2018. (VIII. 7.) KKM közleménye
a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás
kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló 2018. évi XX. törvény
2. és 3., valamint 6. §-a hatálybalépéséről

A 2018. évi XX. törvénnyel a Magyar Közlöny 2018. július 2-i 102. számában kihirdetett, a Magyarország Kormánya
és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 26. cikk
(1) pontja az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„A jelen Megállapodás és annak bármelyik módosítása a diplomáciai úton küldött későbbi értesítés kézhezvételétől
számított 30. napon lép hatályba, amikor mindkét Szerződő Fél értesítette egymást arról, hogy a hatálybalépéshez
szükséges, megfelelő belső eljárásaik befejeződtek.”
A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges írásbeli értesítés kézhezvételének napja: 2018. július 23.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2018. augusztus 22.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2018. évi XX. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyarország
Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának
elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló 2018. évi XX. törvény 2. és 3., valamint 6. §-a 2018. augusztus
22-én, azaz kettőezertizennyolc augusztus huszonkettedikén lép hatályba.

		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter
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Személyügyi közlemények

Az Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei

Az Igazságügyi Minisztérium munkáltatói intézkedései
Kormányzati szolgálati jogviszony létesítése
A közigazgatási államtitkár
dr. Ringbauer Tündét,
dr. Ladányi Brigittát,
Dóra Krisztinát és
dr. Wilhelm Anett Ritát;
a parlamenti államtitkár
Környi László Evát;
a Miniszteri Kabinet kabinetfőnöke
dr. Kiss Nikolettet;
az Igazságügyi Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinet kabinetfőnöke
dr. Ócsai Erikát
kormánytisztviselőnek kinevezte.

Kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése
Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt
Nagy-Gröschl Gabriellának,
dr. Bognár Bettinának,
dr. Eördögh Ágnes Eszternek és
dr. Kaleta Gábornak
végleges közigazgatási áthelyezéssel;
Tari Sándornak,
dr. Kárpátiné dr. Juhász Hajnalkának,
dr. Szirányi Pál Lajosnak,
Halmai Krisztinának,
dr. Juhász Lászlónak,
dr. Kinter Rékának,
dr. Bruszt Ágnesnek,
dr. Rigó Zsuzsannának és
dr. Török Rita Emesének
közös megegyezéssel;
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Németh Andreának és
dr. Perera Dóra Stephanienek
határozott idő lejártával;
Tóthné dr. Jászai Mária Valériának
felmentéssel.

Vezetői munkakörbe kinevezés
A közigazgatási államtitkár
Mateisz Renátát,
dr. Tóth Róbertet és
dr. Molnár Petrát
főosztályvezető;
dr. Ráth Olivért
főosztályvezető-helyettes;
dr. Csengery Juditot
osztályvezető
munkakörbe nevezte ki.

Vezetői megbízás visszavonása
A közigazgatási államtitkár
dr. Váradi Ágnes főosztályvezető-helyettesi és
dr. Pongrácz Attila főosztályvezetői
megbízását visszavonta.

Címadományozás
A közigazgatási államtitkár
dr. Wilhelm Anett Ritának,
Fábián Emesének és
dr. Virányi-Gyermán Erikának
közigazgatási tanácsadói
címet adományozott.
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Egyéb közlemények

A Miniszterelnökség közleménye Fényes Elek-díj adományozásáról
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá a Miniszterelnökséget
vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet alapján
közel két évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, a Központi Statisztikai Hivatal iránti elkötelezettsége,
rendszerszemlélete, nemzetközi szerepvállalásai, más szakterületekkel példaértékű partneri kapcsolatokra való
törekvése elismeréseként
Bóday Pál Gyulának, a Központi Statisztikai Hivatal Szakstatisztikák Horizontális Főosztálya főosztályvezetőjének,
nemzetközi téren is elismert, közel négy évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége, a Központi Statisztikai Hivatal
iránti elkötelezettsége elismeréseként
Paczári Miklósnénak, a Központi Statisztikai Hivatal Ágazati Statisztikai Főosztálya osztályvezetőjének, szakmai
főtanácsadónak,
a statisztikai adatelőállítás és adatközlés magas színvonalának fenntartásában és továbbfejlesztésében végzett
kiemelkedő tevékenysége, példaértékű szakmai együttműködése elismeréseként
Rézmovits Ádámnak, a Magyar Államkincstár Közgazdasági és Elemzési Főosztálya főosztályvezetőjének,
több mint két évtizedes kimagasló, innovatív szakmai és vezetői tevékenysége, a Központi Statisztikai Hivatal és
a munkaügyi statisztika iránti elkötelezettsége elismeréseként
Váradi Rita Máriának, a Központi Statisztikai Hivatal Életminőség-statisztikai Főosztálya főosztályvezető-helyettesének,
szakmai főtanácsadónak
a Fényes Elek-díjat
adományozta.

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása
a 2019. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 26/B. § (1) bekezdése alapján Lampl Hugó Emlékplakett adományozható a tervezési, kivitelezési,
technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, továbbá
gazdaságosan üzemeltethető vízi létesítmények (a továbbiakban: létesítmény) tervezéséért, kivitelezéséért felelős
természetes személynek, a létesítmény megvalósításában való meghatározó közreműködéséért, valamint
az eredményesség érdekében kifejtett munkája elismerésére.
Az emlékplakettet évenként egy, a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző három évben
Magyarországon üzembe helyezett létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személy nyerheti el.
Az emlékplakett elnyerésére a létesítmény tervezéséért vagy a kivitelezéséért felelős természetes személy nyújthat be
pályázatot. A pályázat többször is benyújtható. Emlékplakett ugyanazon létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért egy
alkalommal nyerhető el.
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A szakmai kuratórium a beérkezett pályázatokat az általános tartalmi és formai követelmények teljesülését követően,
a helyszíni bejárás és konzultáció alapján értékeli, valamint a Rendelet 30. mellékletében található bírálati lap
szempontjai alapján minősíti. A döntést az elismerés adományozásáról a szakmai kuratórium felterjesztése alapján
a belügyminiszter hozza.
A pályázat általános tartalmi és formai követelményei:
– A pályázat benyújtójának neve, születési adatai (hely, idő), anyja neve.
– A létesítmény megnevezése, címe.
– A létesítmény tervezéséért felelős mérnök neve.
– A létesítmény kivitelezésért felelős mérnök neve.
– Műszaki leírás. A kiviteli terv műszaki leírásának rövidített változata legfeljebb 15 oldal terjedelemben.
– Átnézeti helyszínrajz, amely bemutatja a létesítmény földrajzi helyét és a más létesítményekhez való kapcsolatát.
– Részletes helyszínrajz, a létesítmény jellemző méreteinek feltüntetésével.
– Technológiai folyamatábra (működési hossz-szelvény) – ha a mű bemutatásához szükséges –, amely tartalmazza
a létesítmény fő méreteit és az egyes részek egymáshoz való csatlakozását, továbbá a lényeges technológiai
adatokat.
– A pályázó által szükségesnek ítélt részlettervek az építményekről és építményrészletekről.
– Gazdasági értékelés, amely tartalmazza a fajlagos anyag, energia és egyéb költségmutatókat, továbbá
összehasonlítást más hasonló célú, már működő berendezésekkel.
– Indokolása és bemutatása, hogy az adott terv, illetve a kivitelezés miben tekinthető az átlagtól eltérő műszaki
megoldásnak.
– Kiegészítő dokumentumok a pályázat értékelésének elősegítésére: fényképek, az üzem működésének eredményeit
igazoló dokumentumok, szakvélemények stb.
– A dokumentáció mérete: A/4 vagy ennek többszöröse, A/4 méretre hajtogatva.
– A pályázat nyelve magyar, és a pályázónak minden oldalt, illetve mindegyik dokumentumrészt aláírásával kell
ellátnia.
Évente legfeljebb egy Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésére kerülhet sor, amely elismerés átadására jelen pályázat
esetében a Víz Világnapján – március 22-én – kerül sor.
A tervezésért, a kivitelezésért felelős – a nyertes pályázatot benyújtó – természetes személy emlékplakettet és
adományozást igazoló oklevelet kap. A létesítményen az emlékplakett adományozását igazoló emléktábla kerül
elhelyezésre.
A pályázat benyújtásának illetőleg postai feladásának a határideje:
2018. szeptember 30.
A pályázatot a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság postacímére (1051
Budapest, József Attila u. 2–4., 1903 Budapest, Pf. 314) vagy a vkfo@bm.gov.hu e-mail-címre szíveskedjenek eljuttatni.
További felvilágosítást nyújt: Csehné Beszterczán Judit (tel.: 999-4306; e-mail: judit.beszterczan@bm.gov.hu)

Budapest, 2018. június 28.
		

Dr. Hoffmann Imre s. k.,

		
		

BM közfoglalkoztatási és vízügyi
helyettes államtitkára
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A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye
elveszett, 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, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

477881G
549903R
152829H
648290F
525465E
522444B
453613H
646693C
130448E
565824H
448554F
800808P
042856I
051501L
062688I
072014G
079512P
082776R
146836L
181129M
216674A
224044R
240648L
247728G
290646M
297556K
298046D
299536I
331242R
338780P
358768R
364331N
371664M
384866J
390914M
393064H
394945E
395726L
425049F
426526E
467226R
481145C
481755P
481956G
484992I

517895L
519463I
530352M
531529M
563578J
568805G
572678D
594579A
599205L
603950E
617875M
672581G
682626K
688193M
692603N
696293K
719078P
742165L
744323N
746926J
764631D
776415P
783484M
799013J
799743E
816209P
834705F
837670N
858705N
859757I
879811F
890822M
891699F
904745I
954883N
976010N
991833K
003523G
008648L
019312M
020767H
031410G
034200K
037383B
045686N

048814H
063647P
068116K
084149I
087657E
089293L
097166L
097761M
121059R
122895N
122950N
124276M
124321P
128566E
134302P
142517J
145858R
156249P
162715M
163793L
180993J
181998N
182848P
188155P
199361L
200293N
209770N
210178P
212346N
217572P
248570R
257248N
259228L
285228N
296225M
303255H
310234K
315080N
315128P
321338P
337851P
360060I
370735P
380423R
389234I

391550P
401694I
409253P
413621F
422423P
431679N
437816J
439334J
449163F
459522H
464032M
496477R
501029P
501179P
510718R
524943L
529165I
536391G
539137K
545299M
546887J
548269H
551975G
563776L
564932P
569671M
570456K
573412F
576397J
579126K
580516N
589972L
591287D
592008P
611037P
612441N
619651L
620331M
627669K
645543C
653007N
681048M
695069N
699990H
727107N

751870H
755049L
760082G
766773K
780396K
782293L
797256B
799324M
842810L
845948N
860710N
870090H
872445N
890826L
891685K
909172J
911449L
914052E
920959I
922820C
924293J
925356P
933239N
954342H
955773A
966881M
011152J
017128P
039172J
052057R
092071N
094492P
099409G
106647N
110959R
127754N
130376M
145756P
148708P
151448M
163379J
178675N
190480K
194199H
207552M
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217829K
224917N
238214R
240471K
242311G
246089I
258482J
260180P
269092N
280594N
295977I
296965K
297341C
310830C
313294R
316581I
336039N
343635H
344374N
350460M
353975P
355175K
363138J
372554L
373647P
375359R
381125I
398020E
402960N
403081I
446340J
450019F
456914P
472404F
472585G
477158J
479249I
490509I
490945K
499742M
500587N
513283J
518068R
519450R
550314M
557967N
574419F
578588I
580300L
584906J
592197F
592656M
593743P
635681H

643207N
670057L
674447R
684849L
686413P
691617I
691955M
702105E
703996J
724488M
725028M
737258I
752913J
770837I
779829P
811474P
861321G
865145P
869832M
881381I
888876C
898273P
898594L
900115I
911192K
934676N
940899H
969951N
982795P
994796J
003106H
004888R
026565R
027329I
027611C
036648P
044292J
047310P
047382H
051123R
055475H
056103N
085696D
087693I
093674P
110053M
116093G
117274G
117950P
119188D
120964I
121729M
126107P
128385M

130282M
140737H
143661K
150739J
151885P
152985R
156822N
167881J
171348H
172521L
189676K
196812L
197360M
198452B
204271P
210746R
213879P
215179R
227397P
236626E
237259M
237603B
246807M
247012P
253816P
258767H
266770R
271595N
272210K
285374K
286888R
288024P
288408M
295094C
295788R
298071M
300315L
300840M
301627L
304454J
310016J
316805I
323761R
339332F
341784D
349856J
355929R
367636M
384019M
388433G
389938I
405480H
425906K
430149D

431031H
432843P
445323N
453263P
462154N
462343E
464400N
470341E
470397I
472714N
482188P
492304M
493903D
505540K
531044P
532969M
537765L
539045F
539536P
545265A
554629P
554982L
556789N
569082P
582930I
590136R
591259I
601107P
607703M
608321K
612808M
614954P
616787D
625111F
627183D
629424L
638544K
640059L
643028N
643034P
643912P
646361C
652584J
666230P
670437P
672729P
682541N
692471M
706751R
711469M
714193N
724218L
724651M
728285K

729797G
755096L
758254F
761241P
784026C
784245K
792954E
794906N
795147M
808933G
825170H
837346H
838791J
839873M
841074B
842413N
843835P
844002P
846939I
857672H
862314K
871618G
878397M
879248P
890039P
890718L
895305N
936696L
948934B
962781L
976886M
978435P
985034N
000081L
001038R
010900R
023127F
030051G
035484K
049713P
067005H
072932F
074239G
085348H
085461N
086708R
090586B
103943N
116330K
127928E
133685J
151737M
162302R
169741J
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172174I
185275M
203551I
204086K
204544L
208048L
210117E
212387R
215919B
216172N
232239R
240525J
249743J
263321R
277391I
278947N
282510N
284691L
292497L
293579R
298014P
306228B
318521H
334242I
336739L
338781E
340641E
346594R
346799P
364242H
366324E
382773H
383473C
388091J
396121I
410639M
411037R
421202P
425927L

431433P
440753M
446712P
449022N
452791C
456723H
463329K
497862K
505069M
508408L
517007C
519373M
520778G
533577P
544440H
566615J
572936N
576307J
576780N
589630I
592471G
596885I
601448L
604737L
618321N
623485N
625618P
639080L
642420J
642793N
643175J
645706K
656551L
660330E
662991M
665273D
667359P
670284M
672094L

Budapest, 2018. augusztus 1.

679261J
680179N
683975L
690330J
692702L
694567D
703027I
705627F
712713J
721934E
726023M
749025J
765056F
787711N
788492K
800892M
802289K
817048M
824310L
838532I
844111L
859542D
863326J
871846K
874247L
877162L
883985M
892285L
892920P
909707N
913699P
918152M
919546N
927198P
927727F
932801N
937911N
945505J
950260M

951510M
955791M
959937K
961413N
964236N
964299N
965773K
967189L
985693J
986746A
006774K
033048M
041237M
049237N
051015M
058193L
079821G
081839K
093474P
142471M
144220M
145184P
150637E
176656H
177183R
189389K
204843R
208034I
254669M
254866G
256661A
280717I
301022L
329527P
333401I
343757D
362919R
366549J
380547G

388794P
440760H
441550G
455346J
456775I
463255F
463939E
515545E
527918K
540045P
543294H
585245N
598537N
605223K
611637N
633363L
703929P
722502L
730734I
745441N
761632J
764727M
767243F
817878L
829409K
834565M
845640E
870521A
883671L
891983P
900163H
908118P
932177H
970730J
989896L
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A pénzügyminiszter közleménye
a 2018-ban Magyarországon munkavállalási engedéllyel foglalkoztatható harmadik országbeli
állampolgárok legmagasabb számáról

A Magyarországon egyidejűleg foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb létszámáról szóló
19/2015. (VII. 3.) NGM rendelet alapján a 2018-ban Magyarországon egyidejűleg munkavállalási engedéllyel
foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb létszámát 55 000 főben határozom meg.

		
		

Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása
a 2018. évi „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” elnyerésére

A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” azoknak a közművelődési intézményeknek adományozható, amelyek
a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” elnyerését igazoló okiratot az emberi erőforrások minisztere
2019 januárjában a Magyar Kultúra Napja alkalmából adja át.
A cím viselésére három évig jogosult az intézmény, a tényt jogosult dokumentumain is feltüntetni.

A pályázat célja
A pályázat célja – a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról
szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet alapján – a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált
működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén 2017. január 1-jétől elért eredmény elismerése.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be bármely, Magyarország területén működő, közművelődési feladatokat ellátó – a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá
tartozó – intézmény.

A pályázat elbírálásának szempontjai
–
–
–
–

A pályázati anyag határidőre történő beérkezése.
A pályázó jogosultsági megfelelése.
A pályázat formai megfelelése.
Az intézményi önértékelés követelményeinek teljesülése:
– az intézmény által végzett valamennyi közművelődési tevékenység megfelel a közművelődési feladatellátásra
vonatkozó legfontosabb jogszabályi követelményeknek (a közművelődési intézmény működését szabályozó
fontosabb jogszabályok ellenőrző kérdéslistáján nincs nemleges válasz);
– az intézmény által végzett valamennyi tevékenységi forma megfelel az alapkövetelményeknek, az ellenőrző
kérdéseknél nincs nemleges válasz;
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– valamennyi pályázott tevékenységi formában érvényesülnek a minőségfejlesztési alapelvek
(partnerközpontúság, tanulás/benchmarking és a folyamatos fejlesztés). Az intézmény azon tevékenységi
formával pályázhat a Címre, amelynél az önértékelés során legalább 60%-os eredményt ért el (Értékelőlap
a közművelődési intézmény minőségfejlesztő munkájáról);
– valamennyi végzett tevékenységi forma önértékelése eléri a 30%-ot;
– az intézmény legalább 30%-os eredményt ért el a vezetés, a stratégiai tervezés, valamint az emberi erőforrások
menedzselése területén (A szervezeti adottságok értékelése).
– A helyszíni szemle során megállapított eredmény, a pályázatban bemutatott intézményi önértékelés
megalapozottságáról, a minősítési követelmények teljesítéséről.

A PÁLYÁZAT EGÉSZÉRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
A pályázattal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási, nyilvántartási feladatokat az NMI
Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a Szakmai Minősítő Testület közreműködésével látja el.
Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a pályázat feltételeiről általános tájékoztatókat tart, melynek
időpontjai és helyszínei a www.kozossegimuvelodes.hu honlapon jelennek meg. A honlapon megtalálható a pályázat
teljes dokumentációja.
Felvilágosítás kérhető: Kary József
Mobil: 06 20 282 98 65
E-mail: kary.jozsef@nminkft.hu

A pályázat benyújtásának feltételei
Előjelentkezés
A pályázati szándékot az Előjelentkezési lap kitöltésével és a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló
bizonylat másolatával – legkésőbb a pályázati kiírásnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján való
megjelenését követő 30 napon belüli postai feladási dátummal – kell jelezni a Szakmai Minősítő Testületnek címzett,
az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. címére küldött levélben (Postacím: 1027 Budapest,
Csalogány u. 47–49.).
A minősítési eljárásért fizetendő díj összege a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában
foglalt illetménypótlék számítási alapjának ötszöröse, azaz 100 000 Ft, melyet az NMI Művelődési Intézet Nonprofit
Közhasznú Kft. OTP 11732071-21139730-00000000 számlaszámára kell átutalni. A díj tartalmazza intézményenként
egy fő részvételét a pályázat benyújtására felkészítő képzésen, valamint konzultációs lehetőséget a pályázat
beadásáig.
Azoknak az intézményeknek, melyek az Előjelentkezési lapon jelezték az egy fő képviselő részvételi szándékát
a pályázati felkészítő képzésen, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. egynapos felkészítő képzést tart,
melynek idejéről és helyéről a jelentkezőket értesíti.

A pályázat benyújtása
– A pályázatokat a titkarsag@nminkft.hu címre kell beküldeni. A pályázati dokumentáció tartalmazza a Jelentkezési
lapot és a dokumentumokat PDF- és Word-formátumban. A pályázat beküldési határideje 2018. szeptember 15.
24 óra.
– A pályázat véglegesen mentett formátumát nyomtatva, összefűzve, egy példányban, postai úton kell benyújtani
– a Szakmai Minősítő Testületnek címzett – az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. postacímére
küldött levélben.
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A borítékon fel kell tüntetni: „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” elnyerésére benyújtott pályázat 2018.
A pályázat postára adásának határideje: 2018. szeptember 15.
Az adathordozók közötti eltérés esetén a Szakmai Minősítő Testület a nyomtatott példányt tekinti hitelesnek.
A pályázat beadását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat tartalmi és formai követelményei1
Dokumentumok

Megjegyzés

Címlap

Kötelező csatolni
Tartalma:
– az intézmény neve,
– a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím”
elnyerésére benyújtott pályázat 2018. felirat

Tartalomjegyzék

Kötelező csatolni – maximum 1 oldal terjedelemben

Jelentkezési lap

Kötelező csatolni

Az intézmény bemutatása

Kötelező csatolni
Tartalma:
– az intézmény szöveges bemutatása – maximum
14 500 karakter terjedelemben.
Tartalma:
– rövid intézményi bemutatás;
– tevékenységek, szolgáltatások köre;
– eredmények a közösségi művelődés és
a közösségfejlesztés területén;
– partnerkapcsolatok;
– társadalmi környezetre való hatás eredményei.

Önértékelési dokumentumok
– A közművelődési intézmény működését szabályozó
fontosabb jogszabályok ellenőrző kérdései

Kötelező csatolni
Tartalma:
100%-os megfelelés, nemleges válasz nem adható.

A pályázati dokumentációt tartalmazó űrlapok és a részletes pályázati útmutató, valamint az alkalmazandó értékelési eszközök megtalálhatók
a www.kozossegimuvelodes.hu honlapon.
1

Dokumentumok

Megjegyzés

– Tevékenységi formánként kitöltendő dokumentumok

Kötelező mindazokra a tevékenységi formákra
kitölteni az 1. és 2. pont szerinti
dokumentumokat, amelyekkel a Címre pályázik,
illetve amelyeket végez az intézmény
(minimum 1 – maximum 8 tevékenység).

1. Az alapkövetelmények ellenőrző kérdései

Tartalma:
- minden tevékenységi formánál 100%-os
megfelelés, nemleges válasz nem adható.
Az intézményben végzett valamennyi
tevékenységi forma megfelel a minimális
szakmai elvárásoknak.

3656

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2018. évi 44. szám

Dokumentumok

Megjegyzés

2. Értékelőlap a közművelődési intézmény minőségfejlesztő
munkájáról

Tartalma:
- az intézményben végzett valamennyi
tevékenységi formában érvényesülnek
a minőségfejlesztési alapelvek
(partnerközpontúság, tanulás/benchmarking,
folyamatos fejlesztés).
Az intézmény azon tevékenységi formával
pályázhat a Címre, amelynél az önértékelés
során legalább 60%-os eredményt ért el,
a további tevékenységi formáknál 30%-os
megfelelés szükséges.

A szervezeti adottságok értékelése
– Vezetés
– Stratégiai tervezés
– Emberi erőforrások menedzselése

Kötelező csatolni
Tartalma:
Legalább 30%-os megfelelés
Legalább 30%-os megfelelés
Legalább 30%-os megfelelés

Egyéb dokumentumok
Az intézmény szervezeti ábrája

Csatolható (maximum 40 000 karakter
vagy 10 A/4-es oldal terjedelemben).

A pályázat szakmai megalapozását szolgáló adatok, ábrák és
egyéb fontos információk (pl. ISO 9001 és más tanúsítványok,
illetve oklevelek másolata, az utóbbi 5 évben nyertes pályázatok
felsorolása stb.).

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
A pályázat visszavonása
Annak a pályázó intézménynek, amelynek a pályázatát formailag és tartalmilag a Szakmai Minősítő Testület elfogadta,
de a helyszíni szemlét megelőzően 30 nappal pályázatát visszavonja, a minősítés díjának 75%-át az NMI Művelődési
Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. visszautalja.
A pályázat befogadásáról, a pályázat érvénytelenségéről, valamint a befogadott pályázatok helyszíni szemléjének
időpontjáról a pályázó intézmények a helyszíni szemle megkezdése előtt 40 nappal értesítést kapnak.

A pályázatok érvénytelensége
Érvénytelen a pályázat, ha
– az Előjelentkezési lap postai feladási dátuma a pályázat megjelenését követő 30 napon túli;
– hiányzik a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló bizonylat másolata;
– a pályázó nem jogosult a pályázaton való részvételre;
– a pályázat formai nem megfelelősége;
– az intézményi önértékelés eredménye nem felel meg a pályázati kiírási feltételeknek;
– a pályázati dokumentáció postára adásának időpontja későbbi, mint 2018. szeptember 15.
– az elektronikus úton benyújtott pályázat PDF- és Word-formátumú dokumentumok 2018. szeptember 15.
24 óráig nem érkeztek be;
– a pályázat nem tartalmaz minden kötelezően előírt dokumentumot;
– a kinyomtatott pályázat nem fűzött formában került feladásra.
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Az érvénytelen pályázatot benyújtó intézményeket a Szakmai Minősítő Testület a pályázatból kizárja, amelyről
értesítést küld.
A pályázatból való kizárás esetén az intézmény számára a minősítési díj 50%-a kerül visszafizetésre.

A befogadott pályázatok értékelésének folyamata
Helyszíni szemle
A helyszíni szemle célja a pályázatban bemutatott intézményi önértékelési adatok megalapozottságának ellenőrzése,
a minősítési követelmények teljesítésének értékelése, a pályázott tevékenységi formák keretében modellértékűnek
tekinthető módszerek, eljárások feltárása.
A Szakmai Minősítő Testület dönt az értékelő szakértők felkéréséről.
A helyszíni szemléről „Értékelő jelentés” készül, amely javaslatot tartalmaz a „Minősített Közművelődési Intézmény
Cím” odaítélésére, vagy a pályázat elutasítására.
A pályázónak a szemle lefolytatásával kapcsolatban nincsenek költségei.

Értékelés
A Szakmai Minősítő Testület, az értékelésre felkért szakértők véleményét figyelembe véve, tárgy év december 15-éig
javaslatot tesz az emberi erőforrások miniszterének a Cím viselésére jogosult intézményekre.

Döntés
Az emberi erőforrások minisztere a Szakmai Minősítő Testület előterjesztése alapján dönt a „Minősített
Közművelődési Intézmény Cím” odaítéléséről.

A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” visszavonása
Amennyiben a Minősített Közművelődési Intézmény Címet elnyert intézményeknél, a Cím odaítélését követő két
évben végzett ismételt helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható, hogy az érintett intézmény nem felel meg
a pályázat benyújtásakor érvényes pályázati kiírásban foglaltaknak, a Szakmai Minősítő Testület javaslatot tehet
az emberi erőforrások miniszterének a Cím visszavonására [10/2010. (III. 11.) OKM rendelet 10. §].

Budapest, 2018. ……………………………

Dr. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva:
		
		
		

Joós Tamás s. k.,
Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztály
főosztályvezető-helyettes
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ELŐJELENTKEZÉSI LAP
a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím”
2018. évi pályázatra

A pályázó intézmény adatai

Az intézmény neve:
Az intézmény címe:
Telefon:
Honlap:
E-mail:
Az intézmény vezetőjének neve:
Telefonszám:
E-mail:
Az intézmény által végzett tevékenységek: (aláhúzandó) ismeretterjesztés, képzés,
kiállítás, közösségi szolgáltatás,
művelődő közösség, rendezvény,
tábor, származtatott szolgáltatás
Az intézmény által minősíttetni kívánt tevékenységi
formák:
(aláhúzandó)

ismeretterjesztés, képzés,
kiállítás, közösségi szolgáltatás,
művelődő közösség, rendezvény,
tábor, származtatott szolgáltatás

Az intézmény egy fő képviselővel részt kíván venni
a pályázati felkészítő képzésen:

igen/nem

Melléklet: a minősítési eljárásért fizetendő díj utalásának igazolása.

Dátum: …………………………………

		
		

………………………………………………
intézmény vezetője
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása
a 2018. évi „Közművelődési Minőség Díj” elnyerésére

A „Közművelődési Minőség Díj” annak a közművelődési intézménynek adományozható, amely a közművelődés
minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújt, és rendelkezik Minősített Közművelődési
Intézmény Címmel.
A „Közművelődési Minőség Díj” elnyerését igazoló okiratot az emberi erőforrások minisztere 2019 januárjában
a Magyar Kultúra Napja alkalmából adja át.
A díjban részesült közművelődési intézmény az elismerést az adományozás évének feltüntetésével folyamatosan
használhatja, a díj vissza nem vonható.

A pályázat célja
A pályázat célja – a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról
szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet alapján – a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált
működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén 2017. január 1-jétől elért eredmény elismerése.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be az a Magyarország területén működő, közművelődési feladatokat ellátó – a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó –
intézmény, amely rendelkezik Minősített Közművelődési Intézmény Címmel.

A pályázat elbírálásának szempontjai
–
–
–
–
–

A pályázati anyag határidőre történő beérkezése.
A pályázó pályázati kiírásban foglaltaknak való megfelelése.
A pályázat formai és tartalmi megfelelése.
A 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet 6. § (1) bekezdésének való megfelelés.
A helyszíni szemle során megállapított eredmény, a pályázatban bemutatott intézményi önértékelés
megalapozottságáról, a minősítési követelmények teljesítéséről.

A PÁLYÁZAT EGÉSZÉRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
A pályázattal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási, nyilvántartási feladatokat az NMI
Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a Szakmai Minősítő Testület közreműködésével látja el. Az NMI
Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a pályázat feltételeiről általános tájékoztatót tart, amelynek időpontja és
helyszíne a www.kozossegimuvelodes.hu honlapon jelenik meg. A honlapon megtalálható a pályázat teljes
dokumentációja.
Felvilágosítás kérhető: Kary József
Mobil: 06 20 282 98 65
E-mail: kary.jozsef@nminkft.hu
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A pályázat benyújtásának feltételei
Előjelentkezés
A pályázati szándékot az Előjelentkezési lap kitöltésével és a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló
bizonylat másolatával – legkésőbb a pályázati kiírásnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján való
megjelenését követő 30 napon belüli postai feladási dátummal kell jelezni a Szakmai Minősítő Testületnek címzett,
az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. címére küldött levélben (Postacím: 1027 Budapest,
Csalogány u. 47–49.).
A minősítési eljárásért fizetendő díj összege a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában
foglalt illetménypótlék számítási alapjának tízszerese, azaz 200 000 forint, amelyet az NMI Művelődési Intézet
Nonprofit Közhasznú Kft. OTP 11732071-21139730-00000000 számlaszámára kell átutalni. A díj tartalmazza
intézményenként egy fő részvételét a pályázat benyújtására felkészítő képzésen, konzultációs lehetőséget a pályázat
beadásáig.
Azoknak az intézményeknek, amelyek az Előjelentkezési lapon jelezték az egy fő képviselő részvételi szándékát
a pályázati felkészítő képzésen, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. felkészítő képzést tart, amelynek
idejéről és helyéről a jelentkezőket értesíti.

Pályázat benyújtása
– A pályázatokat a titkarsag@nminkft.hu címre kell beküldeni. A pályázati dokumentáció tartalmazza a Jelentkezési
lapot és az útmutatót PDF- és Word-formátumban. Az útmutató alapján szerkesztett pályázat beküldési határideje
2018. szeptember 15. 24 óra.
– A pályázat véglegesen mentett formátumát nyomtatva, összefűzve, egy példányban, postai úton kell benyújtani
– a Szakmai Minősítő Testületnek címzett – az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. postacímére
küldött levélben.
A borítékon fel kell tüntetni: „Közművelődési Minőség Díj” elnyerésére benyújtott pályázat 2018.
A pályázat postára adásának határideje: 2018. szeptember 15.
Az adathordozók közötti eltérés esetén a Szakmai Minősítő Testület a nyomtatott példányt tekinti hitelesnek.
A pályázat beadását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat tartalmi és formai követelményei1
Dokumentumok

Megjegyzés

1. Címlap

Kötelező csatolni
Tartalma:
– az intézmény neve,
– a „Közművelődési Minőség Díj” elnyerésére benyújtott
pályázat 2018. felirat.

2. Tartalomjegyzék

Kötelező csatolni – maximum 1 A/4-es oldal terjedelemben.

3. Az intézmény általános bemutatása

Kötelező csatolni – maximum 14 500 karakter terjedelemben.
Tartalma:
– rövid intézményi bemutatás, amely tartalmazza a szakmai
tevékenységek körét, struktúráját.

4. Önértékelés

Kötelező csatolni
Tartalma:
az intézmény KMD modell szerinti önértékelése az adottságok
5 főkritériumához kapcsolódó 22 alkritérium, továbbá
az eredmények 4 főkritériumához kapcsolódó 8 alkritérium
alapján.
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Dokumentumok

5. Egyéb dokumentumok

Megjegyzés

Csatolható (maximum 40 000 karakter vagy 10 A/4-es oldal
terjedelemben).
Tartalma:
– az intézmény szervezeti ábrája,
– a pályázat szakmai megalapozását szolgáló adatok, ábrák
és egyéb fontos információk.

A pályázati dokumentációt tartalmazó űrlapok és a részletes pályázati útmutató, valamint az alkalmazandó értékelési eszközök megtalálhatók
a www.kozossegimuvelodes.hu honlapon a Minőségfejlesztés címszó alatt, onnan letölthetők.
1

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
A pályázat visszavonása
Annak a pályázó intézménynek, amely Előjelentkezési lapját benyújtotta, de valamilyen okból visszalép pályázati
szándékától, illetve a helyszíni szemlét megelőzően 30 nappal a pályázatát visszavonja, a minősítés díjának 75%-át
az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. visszautalja.
A pályázat befogadásáról vagy a pályázat érvénytelenségéről a pályázó intézmények írásban értesítést kapnak.

A pályázatok érvénytelensége
Érvénytelen a pályázat, ha
– a pályázó nem jogosult a pályázaton való részvételre;
– a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek;
– az Előjelentkezési lap postai feladási dátuma a pályázat megjelenését követő 30 napon túli;
– hiányzik a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló bizonylat másolata;
– a pályázati dokumentáció postára adásának időpontja későbbi, mint 2018. szeptember 15.;
– az elektronikus úton benyújtott pályázat PDF- és Word-formátumú dokumentumok 2018. szeptember 15.
24 óráig nem érkeztek be;
– a pályázat formailag nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;
– a pályázat nem tartalmaz minden kötelezően előírt dokumentumot;
– a kinyomtatott pályázat nem fűzött formában került feladásra.
Az érvénytelen pályázatot benyújtó intézményeket az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Szakmai
Minősítő Testülete a pályázatból kizárja, amelyről értesítést küld.
A pályázatból való kizárás esetén az intézmény számára a minősítési díj 50%-a kerül visszafizetésre.

A befogadott pályázatok értékelésének folyamata
Helyszíni szemle
A helyszíni szemle célja a pályázatban bemutatott intézményi minőségfejlesztési gyakorlatról szolgáltatott
információk megalapozottságának ellenőrzése, a minősítési követelmények teljesítésének értékelése,
a modellértékűnek tekinthető módszerek, eljárások feltárása.
A Szakmai Minősítő Testület dönt az értékelő szakértők felkéréséről.
A befogadott pályázatok helyszíni szemléjének időpontjáról az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
helyszíni szemle megkezdése előtt 40 nappal értesíti a szemlével érintett intézményt.
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A helyszíni szemléről „Értékelő jelentés” készül, amely tartalmazza a „Közművelődési Minőség Díj 2018” odaítélésére,
vagy a pályázat elutasítására vonatkozó javaslatot.
A pályázónak a szemle lefolytatásával kapcsolatban nincsenek költségei.

Értékelés
A Szakmai Minősítő Testület, az értékelésre felkért szakértők véleményét figyelembe véve, 2018. december 15-éig
javaslatot tesz az emberi erőforrások miniszterének a „Közművelődési Minőség Díj 2018” viselésére jogosult
intézményre.

Döntés
Az emberi erőforrások minisztere a Szakmai Minősítő Testület előterjesztése alapján dönt a „Közművelődési Minőség
Díj 2018” odaítéléséről.

Budapest, 2018. ……………………

Dr. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva:
		
		
		

Joós Tamás s. k.,
Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztály
főosztályvezető-helyettes
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ELŐJELENTKEZÉSI LAP
a „Közművelődési Minőség Díj”
2018. évi pályázatra
A pályázó intézmény adatai

Az intézmény neve:

Az intézmény címe:

Honlap:
Az intézmény vezetőjének neve:

Telefonszám:
E-mail:

Az intézmény egy fő képviselővel részt kíván venni
a pályázati felkészítő képzésen:

igen/nem

Melléklet: a minősítési eljárásért fizetendő díj utalásának igazolása.

Dátum: …………………………………

		
		

…………………………………………
intézmény vezetője
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Az emberi erőforrások minisztere közleménye
a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2017” elismeréssel adományozottakról

A kultúráért felelős államtitkár az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva a Magyar Kultúra Napján „Minősített
Közművelődési Intézmény Cím 2017” elismerést adományozott az alábbi intézményeknek:
A közművelődési szervezet neve

Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ

Település

Békés

Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ

Biatorbágy

Debreceni Művelődési Központ

Debrecen

Egri Kulturális és Művészeti Központ
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem
Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár
Mácsai Sándor Művelődési Ház

Eger
Komló
Kiskunmajsa
Kaba

Marcali Városi Kulturális Központ

Marcali

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

Gödöllő

Az emberi erőforrások minisztere közleménye
a „Közművelődési Minőség Díj 2017” elismeréssel adományozottakról

A kultúráért felelős államtitkár az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva „Közművelődési Minőség Díj 2017”
elismerést adományozott a siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ részére.
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A Balatoni Hajózási Zrt. hajózási hirdetménye
közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

A Balatoni Hajózási Zrt. (8600 Siófok, Krúdy sétány 2.) tulajdonában lévő, Keszthely közigazgatási területén
üzemeltetett közforgalmú kikötő használatának helyi szabályait (Kikötőrend) megállapította, és azt Budapest Főváros
Kormányhivatala – Közlekedési Főosztálya 2018. június 22-én kelt BP/0803/751-1/2018 számú határozatával
jóváhagyta, amely határozat jogerős.
A határozat jogerőre emelkedésére tekintettel, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal –
Hajózási Főosztály 2014. április 16-án kelt KU/HF/NS/A/2358/1/2014 számú határozatával jóváhagyott kikötőrend
hatályát veszti.
A hatályos Kikötőrend betekintésre rendelkezésre áll a kikötőben és a Balatoni Hajózási Zrt. telephelyén, továbbá
megtekinthető a http://balatonihajozas.hu weboldalon.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása
Érd megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 151/2018. (VI. 28.) határozata alapján Érd Megyei Jogú Város közigazgatási
területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
pályázatot ír ki.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1. A kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Tel.: 06 23/522-300/276 mellék, fax: 06 23/522-343
Kapcsolattartó: Magyar Gábor, forgalomtechnikai ügyintéző
2. Az eljárás tárgya
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási
közszolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrenddel kapcsolatos
információk, jegyek és bérletek árusításának biztosítása. A személyszállítást meghatározott menetrend szerint kell
végezni.
A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételeket, valamint a pályázat benyújtásához szükséges
információkat a pályázati kiírás tartalmazza.
3. A pályázaton való részvétel feltételei
A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű gazdálkodó
szervezetek, egyéni vállalkozók vagy ezeknek konzorciumai, melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt
feltételeknek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhellyel rendelkező szolgáltató csak abban az esetben vehet
részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek
számára. Közszolgáltatási szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható
szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltatóval köthető.
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4. A pályázati kiírás beszerzési lehetőségének feltételei
A pályázati kiírás beszerzésének határideje a benyújtási határidő napja.
A pályázati kiírás ára: 100 000 Ft + áfa. A kiírás ellenértékét átutalással vagy csekken teljesítheti Érd Megyei jogú Város
Önkormányzata költségvetési bankszámlájára. A befizetés igazolásának ellenében vehető át a pályázati kiírás
dokumentációja.
Helye: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda,
2030 Érd, Alsó u. 1. fszt. 1.
A pályázati kiírás megvétele az előfeltétele a pályázaton való részvételnek. A megvásárolt pályázati kiírás másra
át nem ruházható.
5. A pályázat benyújtásának határideje:
2018. október 16. napja, 10 óra.
6. Az elbírálás módja és szempontjai
Az Önkormányzat illetékes bizottságainak javaslata alapján a pályázat eredményének értékelése a 2018. októberi
közgyűlésen történik.
A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében
legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köthető meg a közszolgáltatási szerződés.
7. Az eredményhirdetés és szerződéskötés legkésőbbi időpontja
Eredményhirdetés: 2018. október havi közgyűlésen.
Szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2018. november 20.
8. A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2019. január 1.
9. A szerződés időtartama: 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig.
10. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információ kérhető
– telefonon: a 06 23/522-300/276 melléken,
– személyesen a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodánál, ügyfélfogadási időben: hétfő: 13–18.30,
szerda: 8–16.30-ig.

Pályázati felhívás Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállítás szerződés keretében történő ellátására

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal
végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatás szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.

1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Kapcsolattartó: Veréb Sándor osztályvezető, Városüzemeltetési Osztály
Tel.: 06 56 503-496
E-mail: muszakiigazgatosag@ph.szolnok.hu
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2. Az eljárás tárgya
Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
szolgáltatás teljes körű ellátása a személyszállításról szóló 2012. évi XL. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény, valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek és közösségi
rendeletek szerint szolgáltatási koncesszió útján.
A szolgáltatási koncesszió keretében az ajánlatkérő szolgáltatás nyújtását rendeli meg, ennek ellenszolgáltatása
kizárólag a szolgáltatás hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése, amely együtt jár a szolgáltatás
hasznosításához kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével. Ennek alapján a Kiíró
a szolgáltatás ellátásához – a pályázaton nyertes részére a hasznosítási jog átengedéséből származó bevételen túli –
további többletforrást nem biztosít.
A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, valamint a pályázat benyújtásához szükséges
információkat a pályázati kiírás tartalmazza.
3. A pályázaton való részvétel feltételei
A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű gazdálkodó
szervezetek, egyéni vállalkozók vagy mindezek konzorciumai, melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt
feltételeknek, a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű
szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbuszközlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.
4. A pályázati kiírás (dokumentáció) beszerzésének feltételei
A pályázati kiírás beszerzése a kapcsolattartó címén 2018. szeptember 5-től a 6. pontban megadott időszak végéig
lehetséges.
A pályázati kiírás ára: 200 000 Ft + áfa.
A kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745004-15408930 számú
költségvetési bankszámlájára (az utalási közleményben kérjük, szíveskedjenek a „Személyszállítási közszolgáltatás
pályázati kiírás ellenértéke” szöveget feltüntetni).
A pályázati kiírás az ellenérték megfizetése és ennek igazolása mellett, az átutalási megbízás másolatával vehető át
ügyfélfogadási időben; illetve a kiírás postai úton való kézbesítése is kérhető, a megadott kapcsolattartóval egyeztetett
postacímre.
A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvásárlása előfeltétele az eljárásban való
részvételnek.
5. A szerződés időtartama, kezdés határnapja: 2019. január 1. 0 óra – 2028. december 31. 24 óra.
6. A pályázat benyújtásának határideje, helye
A pályázat 2018. szeptember 17. és 2018. november 19. között nyújtható be a megadott kapcsolattartási pontokon,
személyesen, megbízott útján, illetve postai úton.
(A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot bármely szakaszában visszavonja, továbbá a pályázat
benyújtásának határidejét egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítsa.)
7. Az elbírálás módja és szempontja
A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján a Kiíró
az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köt szerződést.
8. Az eredményhirdetés tervezett legkésőbbi időpontja:
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. november 29-i ülése.
9. A szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja:
2018. december 31.
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el.
Felelős kiadó: dr. Salgó László Péter.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

