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Szám Tárgy Ol dal

Jog sza bá lyok

95/2006. (IV. 18.)
Korm. ren de let

A ve szé lyes ka to nai ob jek tu mok kal kap cso la tos ha tó sá gi el já rás
rend jé rõl 859

11/2006. (IV. 10.)
HM ren de let

Az élel mi szer-utal vánnyal va ló el lá tás ról  szóló 15/2000. (VI. 20.)
HM ren de let mó do sí tá sá ról 878

12/2006. (IV. 10.)
HM ren de let

A Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je ze té hez tar to zó szer ve ze tek ál lo -
má nya élel me zé si pénz nor má i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 18/2004.
(VII. 7.) HM ren de let mó do sí tá sá ról 881

17/2006. (IV. 14.)
GKM–HM–KvVM
együt tes ren de let

A ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lés érõl  szóló
14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt tes ren de let módosítá -
sáról 881

13/2006. (IV. 19.)
HM ren de let

A ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá sa i ról, va la mint a
köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren de let,
to váb bá a fo ko zot tan ve szé lyes, va la mint az egész ség ká ro sí tó be osz -
tá sok kö ré rõl, az azok hoz kap cso ló dó rész le tes, va la mint a csök ken -
tett nap i szol gá la ti idõ re vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 30/2004.
(XII. 6.) HM ren de let mó do sí tá sá ról 885

14/2006. (IV. 20.)
HM ren de let

A bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ke re té ben tel je sí tett kül föl di szol gá lat el -
lá tá sa so rán fel me rült fe gyel mi kér dé sek kel kap cso la tos kü lö nös
sza bá lyok ról 886

Ha tá ro za tok

51/2006. (HK 11.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red
ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról 890

52/2006. (HK 11.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság ala pí tó
ok ira tá nak mó do sí tá sá ról 890

53/2006. (HK 11.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Ka to nai Lég ügyi Hi va tal ala pí tó ok ira -
tá nak mó do sí tá sá ról 891

A  H O N V É D E L M I  M I N I S Z T É R I U M  H I V A T A L O S  L A P J A
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Mi nisz te ri uta sí tá sok

44/2006. (HK 11.)
HM uta sí tás

A 2006. évi ta va szi ár víz el le ni vé de ke zés egyes fel ada ta i ról 892

46/2006. (HK 11.)
HM uta sí tás

A Ma gyar Hon véd ség nek a ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok meg ol dá -
sá hoz tör té nõ hoz zá já ru lá sá ról és 3000 fõ t meg ha la dó igény be vé te -
lé rõl 893

47/2006. (HK 11.)
HM uta sí tás

A 2006. évi ta va szi ár víz el le ni vé de ke zés egyes fel ada ta i ról  szóló
44/2006. (HK 11.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 893

49/2006. (HK 11.)
HM uta sí tás

A nem zet kö zi ka to nai együtt mû kö dés sel össze füg gõ egyes pro to kol -
lá ris és ven dég lá tá si kér dé sek rõl 893

50/2006. (HK 11.)
HM uta sí tás

A nyug dí jas ott ho ni el he lye zés pénz be li tá mo ga tá sá val össze füg gõ
egyes fel ada tok ról 905

51/2006. (HK 11.)
HM uta sí tás

A HM ügye le ti és ké szen lé ti szol gá la tok ki ala kí tá sá nak, mû kö dé sé -
nek és irá nyí tá sá nak rend jé rõl  szóló 77/2001. (HK 19.) HM uta sí tás
mó do sí tá sá ról 908

52/2006. (HK 11.)
HM uta sí tás

A hu mán po li ti kai he lyet tes ál lam tit ká ri fel ada tok el lá tá sá nak ide ig -
le nes sza bá lya i ról 908

Ál lam tit ká ri ren del ke zé sek

46/2006. (HK 11.)
HM KÁT in téz ke dés

A Hon vé del mi Mi nisz té rium és hát tér in téz mé nyei ál lo má nyá ba tar -
to zók ál tal tör té nõ ár víz vé del mi fel ada tok el lá tá sá ról 908

47/2006. (HK 11.)
HM KÁT in téz ke dés

A Hon vé del mi Mi nisz té rium és hát tér in téz mé nyei ál lo má nyá ba tar -
to zók ál tal tör té nõ ár víz vé del mi fel ada tok el lá tá sá ról  szóló 46/2006.
(HK 11.) HM KÁT in téz ke dés mó do sí tá sá ról 909

48/2006. (HK 11.)
HM KÁT szak uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium mint in téz mé ny Koc ká zat ke ze lé si
 Szabályzata ki adá sá ról 910

49/2006. (HK 11.)
HM KÁT-HVKF
együt tes in téz ke dés

A 2006. má jus ha vi nyo mo zó tisz ti ké szen lé ti szol gá lat el lá tá sá ról 914

50/2006. (HK 11.)
HM KÁT-HVKF
együt tes in téz ke dés

A „STE AD FAST JA GU AR 2006” NA TO gya kor la ton va ló ma gyar
rész vé tel re vo nat ko zó an 914

Hon véd Ve zér kar fõ nö ki ren del ke zé sek

67/2006. (HK 11.)
HVKF pa rancs

A HM Hon véd Ve zér kar törzs igaz ga tó he lyet te sí té sé rõl 916

68/2006. (HK 11.)
HVKF in téz ke dés

Az MH Atom, Bi o ló gi ai, Ve gyi Ri asz tá si és Ér té ke sí té si Rend szer
2006. évi rend szer gya kor la tá nak vég re haj tá sá ról 916

69/2006. (HK 11.)
HVKF in téz ke dés

A Hon véd Ve zér kar fõ nö ki ve ze tés biz to sí tó és tá mo ga tó cso port
szer ve zé sé rõl és mû köd te té sé rõl 916
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MH fõ nö ki ren del ke zé sek

193/2006. (HK 11.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség szál lí tá si rend sze ré nek sza bá lyo zá sá ról szóló
455/2004. (HK 23.) MH ÖLTPK in téz ke dés mó do sí tá sá ról 917

242/2006. (HK 11.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

A fegy ver zet tech ni kai esz kö zök és anya gok tá ro lá sá ról és megõr -
zésérõl 917

194/2006. (HK 11.)
MH KF in téz ke dés

Egyes in téz ke dé sek, szak uta sí tá sok ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl 920

Szer zõ dé sek

HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal 921

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 921

MH Had táp anyag El lá tó Köz pont 922

MH 5/62 Könnyû Lö vész zász ló alj 922
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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
95/2006. (IV. 18.) Korm.

r e n  d e  l e  t e

a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos
hatósági eljárás rendjérõl

A Kormány a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról
 szóló 1949. évi XX. tör vény 35.  § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében, a 35.  § (2) be kez dé se alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed mind azon ve szé lyes ka to nai
ob jek tum ra, ahol a je len lé võ ve szé lyes anyag vagy anya -
gok mennyi sé ge az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott al só kü -
szöb ér té ket el éri vagy meg ha lad ja.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) anyag nem-fe le lõs: a hon vé del mi szer ve ze tek ve szé -

lyes anyag gal tör té nõ el lá tá sá nak (ter ve zés, be szer zés, el -
lá tás-biz to sí tás, se lej te zés stb.) meg szer ve zé sé re, ko or di -
ná lá sá ra, szak mai irá nyí tá sá ra, szak el len õr zés re ki je lölt
szak mai irá nyí tó szer ve zet;

b) al só kü szöb ér té kû ve szé lyes ka to nai ob jek tum: ahol
a je len lé võ ve szé lyes anya gok mennyi sé ge (be le ért ve a
tech no ló gia irá nyít ha tat lan ná vá lá sa  miatt vár ha tó an ke let -
ke zõ ve szé lyes anya go kat is) az 1. mel lék let alap ján meg -
ha tá roz ha tó al só kü szöb ér té ket el éri, il le tõ leg meg ha lad ja,
de nem éri el a fel sõ kü szöb ér té ket;

c) bel sõ vé del mi terv: a ve szé lyes anya gok kal kap cso -
la tos sú lyos bal ese tek ki ala ku lá sá nak meg elõ zé sét, a bal -
ese tek el há rí tá sát, kö vet kez mé nye i nek mér sék lé sét szol -
gá ló in téz ke dé sek meg té te lét, az ér te sí té si, ri asz tá si, fel ké -
szí té si fel ada tok ve szé lyes ka to nai ob jek tu mon, ob jek tum -
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ré szen be lü li vég re haj tá sá nak rend jét, fel té te le it sza bá lyo -
zó hon véd sé gi üze mel te tõi ok mány;

d) biz ton sá gi elem zés: a hon véd sé gi üze mel te tõ ál tal ké -
szí tett do ku men tum, amely tar tal maz za a ve szé lyes ka to nai
ob jek tum hon véd sé gi üze mel te tõ jé nek a ve szé lyes anya -
gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek meg elõ zé sé re vo nat ko -
zó ál ta lá nos cél ki tû zé se it, to váb bá annak az irá nyí tá si, ve ze -
té si és mû sza ki esz köz rend szer nek a be mu ta tá sát, amely
biz to sít ja mind az em ber, mind a kör nye zet ma gas szin tû vé -
del mét, va la mint annak bi zo nyí tá sát, hogy a hon véd sé gi
üze mel te tõ a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese ti ve szé lye ket azo no sí tot ta, il le tõ leg a ve szé lyes anya -
gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek koc ká za tát ele mez te és
ér té kel te. A do ku men tum nak ele gen dõ in for má ci ót kell
szol gál tat nia a ha tó sá gi, szak ha tó sá gi dön té sek hez;

e) biz ton sá gi je len tés: a hon véd sé gi üze mel te tõ ál tal ké -
szí tett do ku men tum, amely annak bi zo nyí tá sá ra szol gál,
hogy ren del ke zik a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú -
lyos bal ese te ket meg elõ zõ stra té gi á val és az annak vég re -
haj tá sát szol gá ló biz ton sá gi irá nyí tá si rend szer rel, a ve szé -
lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese ti ve szé lye ket
azo no sí tot ta, il le tõ leg a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos
sú lyos bal ese tek koc ká za tát ele mez te és ér té kel te, a meg elõ -
zé sük re a szük sé ges in téz ke dé se ket meg tet te, kel lõ mér té kû
a lé te sít mé nye i nek biz ton sá ga, meg bíz ha tó sá ga. Ren del ke -
zik mû kö dõ ké pes bel sõ vé del mi terv vel. A je len tés nek ele -
gen dõ in for má ci ót kell szol gál tat nia a kül sõ vé del mi ter vek
el ké szí té sé hez és a ha tó sá gi, szak ha tó sá gi dön té sek hez;

f) do mi nó ha tás: a ve szé lyes ka to nai ob jek tum ban be -
kö vet ke zõ olyan bal eset, amely a kö zel ben lévõ más ve -
szé lyes ipar i üzem re vagy ve szé lyes ka to nai ob jek tum ra
át ter jed ve a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese tek va ló szí nû sé gét meg nö ve li, vagy a be kö vet ke zett
ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset kö vet -
kez mé nye it sú lyos bít ja;

g) épít te tõ: a hon vé del mi mi nisz ter ál tal épít te tõi fel -
adat ra fel jo go sí tott, ve szé lyes ka to nai ob jek tu mot létre -
hozó szer ve zet;

h) fel sõ kü szöb ér té kû ve szé lyes ka to nai ob jek tum: ahol a
je len lé võ ve szé lyes anya gok mennyi sé ge (be le ért ve a
 technológia irá nyít ha tat lan ná vá lá sa  miatt vár ha tó an kelet -
kezõ ve szé lyes anya go kat is) az 1. mel lék let alap ján meg -
határozható fel sõ kü szöb ér té ket el éri, il le tõ leg meg haladja;

i) hon véd sé gi üze mel te tõ: a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM), a mi nisz té ri um nak köz vet le nül alá -
ren delt szer ve zet, vagy olyan a Kormány, a HM ál tal hon -
vé del mi, ka to nai te vé keny ség vég zé se cél já ból lét re ho zott
szer ve zet, amely alap sza bály, ala pí tó ok irat alap ján ve szé -
lyes ka to nai ob jek tu mot üze mel tet, vagy annak mû kö dé sé -
re dön tõ be fo lyást gya ko rol, illetve olyan gaz dál ko dó szer -
ve zet, amely szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett ség alap ján
vég zi e te vé keny sé get;

j) rend kí vü li ese mény: a ve szé lyes ka to nai ob jek tum -
ban a ren del te tés sze rû mû kö dés so rán, il le tõ leg a tech no -
ló gi ai fo lya ma tok ban be kö vet ke zõ olyan nem várt ese -
mény, amely azon na li be avat ko zást igé nyel, és ma gá ban
hor doz za a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
eset ki ala ku lá sá nak le he tõ sé gét;

k) ve szé lyes anyag: az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott
is mér vek nek meg fe le lõ anyag, ke ve rék vagy ké szít mény,
amely mint nyers anyag, ter mék, mel lék ter mék, ma ra dék,
köz tes ter mék vagy hul la dék van je len, be le ért ve azo kat az 
anya go kat is, ame lyek rõl fel té te lez he tõ, hogy egy bal eset
be kö vet ke zé se kor lét re jö het nek;

l) ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset:
olyan mér té kû ve szé lyes anyag ki bo csá tá sá val, tûz zel
vagy rob ba nás sal já ró rend kí vü li ese mény, amely a ve szé -
lyes ka to nai ob jek tum mû kö dé se so rán be fo lyá sol ha tat lan
fo lya mat ként megy vég be, és amely az ob jek tu mon be lül,
il le tõ leg azon kí vül köz vet le nül vagy las san ha tó an sú lyo -
san ve szé lyez te ti vagy ká ro sít ja az em ber i egész sé get, il le -
tõ leg a kör nye ze tet;

m) ve szé lyes ka to nai ob jek tum: egy adott hon véd sé gi
üze mel te tõ irá nyí tá sa alatt ál ló, ka to nai cél ból üze mel te -
tett azon te rü let egé sze, ahol egy vagy több ve szé lyes ka to -
nai ob jek tum-rész ben – ide ért ve a kö zös vagy kap cso ló dó
inf ra struk tú rát is – ve szé lyes anya gok van nak je len az
1. mel lék let ben meg ha tá ro zott kü szöb ér té ket el érõ
mennyi ség ben;

n) ve szé lyes te vé keny ség: a ka taszt ró fák el le ni vé de ke -
zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló
1999. évi LXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kat.) 3.  §
y) pont ja sze rin ti te vé keny ség;

o) ve szé lyes sé gi öve zet: a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal eset le het sé ges kö vet kez mé nye i nek
csök ken té se ér de ké ben a ve szé lyes ka to nai ob jek tum kör -
nye ze té ben a BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga -
tó ság (a továb biak ban: BM OKF) ál tal ki je lölt, az egyé ni
sé rü lés koc ká za tá hoz iga zo dó te rü let.

Eljárási szabályok

3.  §

(1) A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság a
ha tá ro za tát és a szak ha tó ság az ál lás fog la lá sát ki lenc ven
nap alatt hoz za meg.

(2) Az el já rás ban csak olyan sze mé lyek ve het nek részt,
akik nél a nem zet biz ton sá gi ellen õr zés meg tör tént. E ren -
del ke zés vo nat ko zik a szak ha tó sá gi el já rás ban részt ve võ
sze mé lyek re is.

A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság
feladatai

4.  §

(1) A ve szé lyes ka to nai ob jek tu mok te kin te té ben a
 veszélyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó sá gi jog kört
elsõ fokon a HM ille té kes hi va ta lá ba tar to zó ve szé lyes ka -
to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság, má sod fo kon a hon vé -
del mi mi nisz ter (a továb biak ban együtt: ve szé lyes ka to nai
ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság) gya ko rol ja.
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(2) A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság ha -
tó sá gi te vé keny sé ge kö ré ben az aláb bi fel ada to kat  végzi:

a) en ge dé lye zés,
b) til tás, kor lá to zás,
c) kö te le zés (fel hí vás),
d) ellen õr zés,
e) nyil ván tar tá sok ve ze té se,
f) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -

tek, illetve rend kí vü li ese mé nyek ki vizs gá lá sa.

(3) A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság
ha tó sá gi jog kö ré nek gya kor lá sa so rán csak a jog sza bá -
lyok nak van alá ren del ve, a ha tó sá gi ügyek ben ho zan dó
dön té sé ben nem uta sít ha tó.

5.  §

(1) Ve szé lyes ka to nai ob jek tum-rész re, illetve ve szé -
lyes ka to nai ob jek tum ra épí té si és hasz ná lat ba vé te li en ge -
dély csak a ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság 
elõ ze tes en ge dé lyé vel ad ha tó.

(2) A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság
üze mel te té si en ge délyt ad ki:

a) az új lé te sí té sû ve szé lyes ka to nai ob jek tu mok ban ve -
szé lyes te vé keny ség meg kez dé sé re,

b) mû kö dõ ve szé lyes ka to nai ob jek tum ban a ve szé lyes
anyag mennyi sé gé nek 25%-os nö ve ke dé se kö vet kez té ben
mó do sí tott biz ton sá gi elem zés vagy je len tés alap ján a ve -
szé lyes te vé keny ség foly ta tá sá ra,

c) le ál lí tott ve szé lyes te vé keny ség új ra in dí tá sá ra.

A szakhatósági közremûködés

6.  §

(1) Az e ren de let ben sza bá lyo zott en ge dé lye zé si el já rá -
sok so rán szak ha tó ság ként köz re mû kö dik el sõ fo kon a Ma -
gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal (a továb biak ban:
szak ha tó ság) ille té kes szer ve ze ti egy sé ge, má sod fo kon a
Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal fõ igaz ga tó ja.

(2) A szak ha tó sá gi köz re mû kö dés so rán a mi nõ sí tett do -
ku men tá ció vé del mé hez szük sé ges fi zi kai biz ton sá gi fel -
té te lek hi á nyá ban a mi nõ sí tett do ku men tu mok feldolgo -
zása az el sõ fo kú ka to nai épí tés ügyi ha tó ság hi va ta los he -
lyi sé gé ben tör té nik.

Az anyagnem-felelõs feladatai

7.  §

Az anyag nem-fe le lõs kö te les:
a) ada tot szol gál tat ni az üze mel te tõ ré szé re a ve szé lyes

ka to nai ob jek tum te kin te té ben a biz ton sá gi elem zés és biz -
ton sá gi je len tés, illetve a bel sõ vé del mi terv elkészíté -
séhez,

b) nyil ván tar tás ba ven ni és szak ma i lag fel ügyel ni a ve -
szé lyes ka to nai ob jek tu mot (tech no ló gi át),

c) min den szük sé ges in téz ke dést meg ten ni a ve szé lyes
anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek, ka taszt ró fák,
ka taszt ró fa hely ze tek, ve szély hely ze tek ve szé lye i nek meg -
elõ zé sé re, az eset le ges bal eset ha tá sa i nak eny hí té sé re és az 
oko zott kör nye ze ti ká rok hely re ál lí tá sá ra,

d) együtt mû köd ni a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos
sú lyos bal ese tek ki vizs gá lá sá ban a ve szé lyes ka to nai ob -
jek tum fel ügye le ti ha tó ság gal,

e) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tet
köve tõen a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül tá jé koz ta tást ad ni a 
ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság szá má ra a
be kö vet ke zett ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese tek kö zép- és hosszú táv ú kö vet kez mé nye i nek el há rí tá sa,
illetve a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos ha son ló bal ese -
tek meg elõ zé se ér de ké ben tet t in téz ke dé sé rõl.

Az építtetõ feladatai

8.  §

Az épít te tõ kö te les:
a) min den szük sé ges in téz ke dést meg ten ni a ve szé lyes

anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek, ka taszt ró fák,
ka taszt ró fa hely ze tek, ve szély hely ze tek ve szé lye i nek meg -
elõ zé sé re, az eset le ges bal eset ha tá sa i nak eny hí té sé re és az 
oko zott kör nye ze ti ká rok hely re ál lí tá sá ra,

b) együtt mû köd ni a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos
sú lyos bal ese tek ki vizs gá lá sá ban a ve szé lyes ka to nai ob -
jek tum fel ügye le ti ha tó ság gal.

A HONVÉDSÉGI ÜZEMELTETÕ FELADATAI

A biztonsági jelentés és a biztonsági elemzés

9.  §

(1) A hon véd sé gi üze mel te tõ az 5.  §-ban fel so rolt en ge -
dé lyek meg szer zé sé hez az 1. mel lék let alap ján azo no sít ja a 
ve szé lyes ka to nai ob jek tu mot, majd biz ton sá gi je len tést,
illetve biz ton sá gi elem zést ké szít és nyújt be a ve szé lyes
ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság hoz.

(2) A biz ton sá gi je len tés, illetve biz ton sá gi elem zés
elekt ro ni kus úton – annak mû sza ki tar tal ma és ter je del me
 miatt – nem nyújt ha tó be.

(3) A biz ton sá gi je len tést a 2. mel lék let, a biz ton sá gi
elem zést a 3. mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti tar ta -
lom mal kell el ké szí te ni.

(4) Amennyi ben a biz ton sá gi je len tés, illetve biz ton sá gi
elem zés mi nõ sí tett ada tot is tar tal maz, a hon véd sé gi üze -
mel te tõ egy ide jû leg mi nõ sí tett ada tot nem tar tal ma zó biz -
ton sá gi je len tést, illetve biz ton sá gi elem zést is kö te les el -
ké szí te ni és be nyúj ta ni.
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(5) A fel sõ kü szöb ér té kû ve szé lyes ka to nai ob jek tum
hon véd sé gi üze mel te tõ je a la kos sá gi tá jé koz ta tó ki ad -
vány hoz szük sé ges tar ta lom mal el ké szí ti a biz ton sá gi je -
len tés ki vo na tát. A biz ton sá gi je len tés ki vo na ta leg alább a
kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a ve szé lyes ka to nai ob jek tum ra vo nat ko zó in for má ci ók:
aa) a hon véd sé gi üze mel te tõ ne ve, a ve szé lyes ka to nai

ob jek tum cí me,
ab) a ve szé lyes ka to nai ob jek tum tá jé koz ta tá sért fe le -

lõs sze mély ne ve, be osz tá sa, el ér he tõ sé ge,
ac) tá jé koz ta tás ar ról, hogy a ve szé lyes ka to nai ob jek -

tum e jog sza bály alap ján fel sõ kü szöb ér té kû,
ad) annak ki nyi lat koz ta tá sa, hogy a hon véd sé gi üze -

mel te tõ min den tõ le el vár ha tót meg tett a ve szé lyes anya -
gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek meg elõ zé sé re, és a ki -
ala kult bal ese tek ha tá sa i nak mér sék lé sé re;

b) a ve szé lyes te vé keny ség re és a le het sé ges ve szé lyes
anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek re vo nat ko zó in -
for má ci ók:

ba) a ve szé lyes ka to nai ob jek tum ban je len lé võ ve szé -
lyes anya gok tu laj don sá gai, ve szé lyes sé gi osz tá lyuk, az
eset le ges ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek so rán ki ala ku ló egész ség-, eset leg kör nye zet ká ro sí tó
ha tá sok,

bb) a le het sé ges ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú -
lyos bal ese tek ki ala ku lá sa, a ká ro sí tó ha tá sok le het sé ges
te rü le ti el osz lá sa,

bc) a ve szé lyes ka to nai ob jek tum ve szély hely ze ti te vé -
keny sé ge és az el há rí tás ban érin tett fe le lõs sze mé lyek,
szer ve ze tek, azok fel ké szült sé ge és fel sze relt sé ge.

A belsõ védelmi terv

10.  §

(1) A hon véd sé gi üze mel te tõ a biz ton sá gi je len tés ben,
illetve a biz ton sá gi elem zés ben sze rep lõ ve szé lyek kö vet -
kez mé nye i nek el há rí tá sá ra a 4. mel lék let ben meg ha tá ro -
zott tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ bel sõ
vé del mi ter vet ké szít.

(2) A bel sõ vé del mi terv ben meg je lölt fel ada tok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges fel té te le ket a hon véd sé gi üze mel te tõ 
biz to sít ja.

(3) A bel sõ vé del mi terv ben fog lal ta kat a hon véd sé gi
üze mel te tõ va la mennyi, a ve szé lyes ka to nai ob jek tum te -
rü le tén dol go zó sze méllyel meg is mer te ti, és annak al kal -
ma zá sá ra a dol go zó kat fel ké szí ti.

11.  §

(1) A bel sõ vé del mi terv a biz ton sá gi je len tés, illetve a
biz ton sá gi elem zés mel lék le te, el ké szí té sé re ezek kel egy -
idõ ben ke rül sor.

(2) A hon véd sé gi üze mel te tõ a bel sõ vé del mi terv fe lül -
vizs gá la tát leg alább há rom éven ként, to váb bá a biz ton sá gi
je len tés, illetve a biz ton sá gi elem zés so ron kí vü li fe lül -
vizs gá la ta ese tén el vég zi.

(3) A hon véd sé gi üze mel te tõ a bel sõ vé del mi terv ben
fog lal tak meg va ló sít ha tó sá gát rend sze re sen ellen õr zi. En -
nek ér de ké ben éven te olyan gya kor la tot tar t, ahol a terv -
ben meg je lölt szer ve ze tek va la mely ré szét, va la mint há -
rom éven te olyan gya kor la tot, ahol a terv ben meg je lölt
szer ve ze tek egé szét gya ko rol tat ja. A hon véd sé gi üze mel -
te tõ a bel sõ vé del mi terv ben fog lal tak gya ko rol ta tá sá nak
idõ pont já ról a ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha -
tó sá got a gya kor lat elõtt leg alább 15 nap pal ér te sí ti, va la -
mint a gya kor la tok tar tá sá val kap cso la tos ta pasz ta la to kat
jegy zõ könyv ben rög zí ti.

(4) A hon véd sé gi üze mel te tõ a ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos sú lyos bal eset vagy a rend kí vü li ese mény be -
kö vet ke zé se ese tén a bel sõ vé del mi terv ben fog lalt in téz -
ke dé se ket azon nal fo ga na to sít ja.

Az engedélykérelem

12.  §

A ha tó sá gi en ge dély irán ti ké rel met az el sõ fo kú ve szé -
lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság ré szé re az
5. mel lék let sze rin ti nyom tat vá nyon, egy pél dány ban kell
elõ ter jesz te ni, amely hez csa tol ni kell a kö vet ke zõ ira to kat:

a) a biz ton sá gi elem zés vagy biz ton sá gi je len tés tel jes
és mi nõ sí tett ada tot nem tar tal ma zó vál to za tá nak két-két
írá sos és egy-egy elekt ro ni kus pél dá nyát,

b) üze mel te té si en ge dély ké re lem ese tén a ve szé lyes
ka to nai ob jek tum jog erõs és ér vé nyes hasz ná lat ba vé te li
en ge dé lyét, va la mint a hi vat ko zott mel lék let 7. pont já ban
fel so rolt do ku men tu mo kat,

c) kör nye ze ti ha tás vizs gá lat-kö te les épít mény és te vé -
keny ség ese tén a kör nye zet vé del mi en ge délyt.

Az engedélyezési eljárás

13.  §

(1) A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság és
a szak ha tó ság a biz ton sá gi je len tés, illetve biz ton sá gi
elem zés va ló ság tar tal mát a 6. mel lék let ben meg fo gal ma -
zott szem pont rend szer alap ján – szük ség sze rint hely szí ni
vizs gá lat tal – ellen õr zi.

(2) Ha az üze mel te tõ nem, vagy nem meg fe le lõ mó don
tesz ele get a ve szé lyes ka to nai ob jek tum ra vo nat ko zó biz -
ton sá gi je len tés sel, illetve biz ton sá gi elem zés sel kap cso la -
tos hi ány pót lá si fel hí vás nak és a biz ton sá gos üze mel te tést
bi zo nyí ta ni nem tud ja, annak tel je sí té sé ig a ve szé lyes ka -
to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság az en ge dé lyét nem ad ja 
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ki, illetve az üze mel te té si en ge dé lye zé si el já rás ban az en -
ge dély ki adá sát meg ta gad ja, a te vé keny ség vég zé sét kor lá -
toz za vagy fel füg gesz ti.

14.  §

(1) A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság az 
en ge dé lyét nem ad ja ki:

a) ha a biz ton sá gos üze mel te tés a biz ton sá gi je len tés,
illetve biz ton sá gi elem zés ál tal nem iga zolt,

b) a biz ton sá gi je len tés, illetve biz ton sá gi elem zés va -
ló ság tar tal má nak hely szí ni szem le so rán meg ál la pí tott
elég te len sé ge ese tén,

c) amennyi ben a koc ká zat szint je meg ha lad ja az el fo -
gad ha tó szin tet, és a hon véd sé gi üze mel te tõ ál tal ter ve zett
in téz ke dé sek nem elég sé ge sek a sú lyos bal ese tek meg elõ -
zé sé hez és ha tá sa ik mér sék lé sé hez,

d) amennyi ben a koc ká zat szint je nem csök kent he tõ el -
fo gad ha tó szint re.

(2) A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság az 
üze mel te té si en ge délyt vissza von ja:

a) e ren de let ben meg ha tá ro zott be je len té si kö te le zett -
ség el mu lasz tá sa ese tén,

b) amennyi ben a kö te le zõ en fe lül vizs gált biz ton sá gi
elem zés vagy biz ton sá gi je len tés nem iga zol ja az elég sé -
ges biz ton sá got,

c) amennyi ben meg vál to zott kö rül mé nyek ese tén a
koc ká zat szint je nem csök kent he tõ el fo gad ha tó mér té kû re,

d) amennyi ben a biz ton sá gos üze mel te tés fel té te le bár -
mely ok ból hi ány zik.

15.  §

A mû kö dõ ve szé lyes ka to nai ob jek tum üze mel te tõ je ál -
tal há rom éven ként el vég zett fe lül vizs gá lat ered mé nye ként 
mó do sí tott, illetve ki egé szí tett biz ton sá gi je len tés, illetve
biz ton sá gi elem zés alap ján a ve szé lyes ka to nai ob jek tum
fel ügye le ti ha tó ság az üze mel te té si en ge délyt meg -
hosszab bít ja, illetve meg ha tá roz za a meg hosszab bí tás fel -
té te le it.

16.  §

(1) Amennyi ben a koc ká zat szint je meg ha lad ja a 6. mel -
lék let ben meg ha tá ro zott el fo gad ha tó szin tet, vagy a hon -
véd sé gi üze mel te tõ ál tal ter ve zett in téz ke dé sek nem elég -
sé ge sek a sú lyos bal ese tek, ka taszt ró fák, ka taszt ró fa hely -
ze tek, ve szély hely ze tek meg elõ zé sé hez és ve szé lyez te tõ
ha tá sa ik mér sék lé sé hez, ak kor a ve szé lyes ka to nai ob jek -
tum fel ügye le ti ha tó ság a hon véd sé gi üze mel te tõt olyan
ki egé szí tõ in téz ke dé sek meg té te lé re kö te le zi, ame lyek
ered mé nye kép pen a koc ká zat szint je el fo gad ha tó mér té -
kû re csök ken. A ki egé szí tõ in téz ke dé sek érint he tik a biz -

ton sá gi elem zés vagy biz ton sá gi je len tés tar tal mát, illetve
az ezek ben sze rep lõ fel ada tok vég re haj tá si fel té te le it.

(2) Amennyi ben a koc ká zat szint je nem csök kent he tõ
el fo gad ha tó szint re, ak kor a ve szé lyes ka to nai ob jek tum
fel ügye le ti ha tó ság a te vé keny sé get kor lá toz za vagy meg -
tilt ja, illetve az üze mel te té si en ge dé lye zés re vo nat ko zó
ké rel met el uta sít ja.

17.  §

A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság a jog -
erõs ha tó sá gi ha tá ro za ta it, va la mint az el fo ga dott, mi nõ sí -
tett ada to kat nem tar tal ma zó biz ton sá gi je len té se ket,
illetve biz ton sá gi elem zé se ket a BM OKF ré szé re meg -
küldi.

Ellenõrzés

18.  §

(1) A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság a
ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek, ka -
taszt ró fák, ka taszt ró fa hely ze tek, ve szély hely ze tek meg -
elõ zé se, va la mint a jog sza bá lyok ban, illetve ha tó sá gi ha tá -
ro zat ban fog lalt kö te le zett sé gek tel je sü lé se ér de ké ben
éven te ha tó sá gi el len õr zést tar t.

(2) A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság
jegy zõ köny vet ké szít az el len õr zés rõl, ame lyet a hon véd -
sé gi üze mel te tõ és az anyag nem-fe le lõs szá má ra az ellen -
õr zés idõ pont já tól szá mí tott öt na pon be lül meg küld.

(3) A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság az 
ellen õr zés so rán fel tárt sú lyos hi á nyos ság ese tén fe gyel mi
el já rást is kez de mé nyez het.

A dominóhatás vizsgálata

19.  §

(1) A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság a
hoz zá be nyúj tott biz ton sá gi je len tés, illetve biz ton sá gi
elem zés alap ján meg ál la pít ja

a) a do mi nó ha tás ban érin tett ve szé lyes ka to nai ob jek -
tu mok kö rét,

b) a BM OKF-al együtt mû kö dés ben azon ve szé lyes ka -
to nai ob jek tu mok kö rét, ame lyek do mi nó ha tás ban érin tet -
tek a kü lön jog sza bály sze rint azo no sí tott ve szé lyes ipar i
üze mek kel.

(2) A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság a
do mi nó ha tás ban érin tett ve szé lyes ka to nai ob jek tu mok
irá nyá ba in téz ke dik azok ve szé lyes anya gok kal kap cso la -
tos sú lyos bal eset-meg elõ zé si cél ki tû zé se i nek, biz ton sá gi



irá nyí tá si rend sze ré nek, bel sõ vé del mi ter ve i nek össze -
han go lá sá ra a biz ton sá gi elem zés vagy biz ton sá gi je len tés
so ron kí vü li fe lül vizs gá la tá nak kez de mé nye zé sé vel.

(3) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rint meg ál la pí tott do -
mi nó ha tás ese tén a ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti 
ha tó ság és a BM OKF sa ját ha tás kö ré ben a (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint in téz ke dik, illetve az in téz ke -
dé sek rõl egy mást köl csö nö sen tá jé koz tat ják.

A veszélyességi övezet

20.  §

(1) A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság a
biz ton sá gi je len tés, illetve a biz ton sá gi elem zés alap ján ja -
vas la tot tesz a ve szé lyes ka to nai ob jek tum kö rü li ve szé -
lyes sé gi öve zet ha tá ra i nak ki je lö lé sé re, me lyet a BM OKF
szá má ra meg küld.

(2) A BM OKF a 17.  § sze rint ré szé re meg kül dött biz -
ton sá gi je len tés, illetve biz ton sá gi elem zés kéz hez vé te lét
köve tõen meg vizs gál ja a ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel -
ügye le ti ha tó ság ja vas la tát és – a ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló
18/2006. (I. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 25.  §
(1)–(3) be kez dé sek ben sza bá lyo zot tak nak meg fele lõen –
el lát ja a ve szé lyes ka to nai ob jek tum kö rü li ve szé lyes sé gi
öve zet ki je lö lé sé vel kap cso la tos fel ada to kat. A ve szé lyes -
sé gi öve zet ki je lö lé sé rõl a BM OKF tá jé koz tat ja a ve szé -
lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó sá got.

(3) A ve szé lyes ka to nai ob jek tu mok kö rü li ve szé lyes sé -
gi öve zet ha tá ra it fe l kell tün tet ni a kü lön jog sza bá lyok
sze rin ti te le pü lés ren de zé si ter ve ken.

(4) A ve szé lyes ka to nai ob jek tu mok kö rül ki je lölt ve -
szé lyes sé gi öve zet ha tá ra in be lül tör té nõ fej lesz té sek so rán 
a BM OKF az R. 25.  § (4)–(6) be kez dé se i ben sza bá lyo zot -
tak sze rint jár el, az zal az el té rés sel, hogy a fej lesz tés sel
kap cso la tos ál lás fog la lá sok ki ala kí tá sá hoz be kell von ni a
ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság kép vi se lõ -
jét is.

A külsõ védelmi tervezés és a lakosság
tájékoztatása

21.  §

A kül sõ vé del mi ter ve zé si és la kos ság tá jé koz ta tá si fel -
ada to kat a 17.  § sze rint meg kül dött biz ton sá gi je len tés
kéz hez vé te lét köve tõen a BM OKF és te rü le ti, illetve he lyi 
szer vei vég zik az R. 20–24.  § ren del ke zé se i nek meg fele -
lõen, az zal az el té rés sel, hogy az R. 20.  § (6) be kez dés má -
so dik mon da ta nem al kal ma zan dó.

A jelentési, tájékoztatási rendszer

22.  §

(1) A hon véd sé gi üze mel te tõ kö te les a Ma gyar Hon véd -
ség Köz pon ti Ügye le ti Szol gá la ta út ján a ve szé lyes ka to -
nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó sá got, to váb bá az ille té kes
me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó sá got (a fõ vá ros ban a
Fõ vá ro si Pol gá ri Vé del mi Igaz ga tó sá got), az ille té kes vé -
del mi bi zott ság el nö két és a ve szé lyez te tett te le pü lé sek
pol gár mes te re it ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni:

a) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset,
rend kí vü li ese mény kö rül mé nye i rõl,

b) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset -
ben, rend kí vü li ese mény ben sze rep lõ ve szé lyes anya -
gokról,

c) a la kos ság ra, az anya gi ja vak ra és a kör nye zet re gya -
ko rolt ha tá sok ér té ke lé sé hez szük sé ges ada tok ról,

d) a meg tett in téz ke dé sek rõl.

(2) A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság a
ki vizs gá lás le zá rá sát kö ve tõ 8 na pon be lül a ve szé lyes ka -
to nai ob jek tum ban be kö vet ke zett ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos sú lyos bal eset rõl, illetve a rend kí vü li ese -
mény rõl össze fog la ló je len tés meg kül dé sé vel a BM OKF-t 
tá jé koz tat ja.

(3) A hon véd sé gi üze mel te tõ tá jé koz ta tást kül d a ve szé -
lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság nak ab ban az
eset ben, ha a tech no ló gia, a be ren de zé sek, a biz ton sá gi irá -
nyí tá si rend szer al kal ma zá sa kor vagy a vé de ke zés te rü le -
tén szer zett sa ját ta pasz ta la tok, to váb bá a tech ni kai fej lõ -
dés kap csán tu do má sá ra ju tó is me re tek, a ve szé lyes anya -
gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek meg elõ zé se, és az el -
le nük va ló vé de ke zés rend sze ré nek át te kin té sét szük sé -
ges sé te szik.

Záró és vegyes rendelkezések

23.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a (2) be kez dés ki vé te lé vel a ha tály -
ba lé pé sét köve tõen in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé se kor már üze me lõ vagy
 építés alatt ál ló ve szé lyes ka to nai ob jek tu mok ese té ben a
hon véd sé gi üze mel te tõ az anyag nem-fe le lõs be vo ná sá val:

a) e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hat van na pon be -
lül a ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság szá -
má ra be je len tést tesz az aláb bi tar ta lom mal:

aa) a hon véd sé gi üze mel te tõ ne ve, szék he lyé nek, te -
lep he lyé nek cí me, a ve szé lyes ka to nai ob jek tum te vé keny -
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sé gi kö re, va la mint a hon véd sé gi üze mel te tõ kép vi se le té re
jo go sult sze mély ne ve és be osz tá sa,

ab) a ve szé lyes ka to nai ob jek tum 1. mel lék let sze rin ti
azo no sí tá sa,

ac) a ve szé lyes ka to nai ob jek tum te rü le tén je len lé võ
ve szé lyes anyag(ok) faj tá ja és mennyi sé ge a 2. mel lék let
1.3.3. a), va la mint d) al pont ja i nak meg fele lõen,

ad) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek meg elõ zé sé re vo nat ko zó ada to kat a 2. mel lék let
1.1. pont já nak meg fele lõen;

b) e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ egy éven be lül biz -
ton sá gi je len tést, illetve biz ton sá gi elem zést nyújt be a ve -
szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság hoz.

(3) Az e ren de let ben sza bá lyo zott szak ha tó sá gi köz re -
mû kö dés so rán a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi -
va tal ve szé lyes ipar i üze mek re vo nat ko zó szak ha tó sá gi
hoz zá já ru lá sá nak ki adá sá val kap cso la tos el já rá sa i ról, va -
la mint a ve szé lyes te vé keny sé gek kel össze füg gõ adat köz -
lé si és be je len té si kö te le zett sé gek rõl  szóló 128/2005.
(XII. 29.) GKM ren de let al kal ma zan dó.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. melléklet
a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez

A veszélyes katonai objektum azonosítása

1. A ve szé lyes anya gok nak két kü szöb mennyi sé ge
van: al só és fel sõ kü szöb mennyi ség (1. és 2. táb lá zat 2. és
3. osz lop).

2. Ha a ve szé lyes ka to nai ob jek tum ban je len lé võ ve -
szé lyes anyag(ok) mennyi sé ge el éri vagy meg ha lad ja a
2. osz lop ban meg ha tá ro zott ér té ket, de nem éri el a 3. osz -
lop ban meg ha tá ro zott ér té ket, ak kor a ve szé lyes ka to nai
ob jek tum al só kü szöb ér té kû. Ha a ve szé lyes ka to nai ob -
jek tum ban je len lé võ ve szé lyes anyag(ok) mennyi sé ge el -
éri vagy meg ha lad ja a 3. osz lop ban meg ha tá ro zott ér té ket,
ak kor a ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel sõ kü szöb ér té kû.

3. Amennyi ben a ve szé lyes ka to nai ob jek tum ban több -
féle ve szé lyes anyag van je len, és azok kö zül ön ma gá ban
egyet len je len lé võ anyag vagy ké szít mény ma xi má lis
mennyi sé ge sem éri el vagy ha lad ja meg a 3. osz lop ban meg -
ha tá ro zott ér té ket, ak kor a ve szé lyes te vé keny ség azo no sí tá -
sá nál a kö vet ke zõ összeg zé si sza bályt kell al kal maz ni:

a) a ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel sõ kü szöb ér té kû, ha
az összeg

q1/QF1+q2/QF2+q3/QF3+q4/QF4+q5/QF5+...>=1

qx = az 1. vagy a 2. táb lá zat ban meg je lölt va la mely
ve szé lyes sé gi osz tály ba tar to zó je len lé võ ve -
szé lyes anyag mennyi sé ge,

QFx = az adott anyag hoz tar to zó az 1. vagy a 2. táb lá zat 
3. osz lo pá ban fel tün te tett kü szöb mennyi ség;

b) a ve szé lyes ka to nai ob jek tum al só kü szöb ér té kû, ha
az összeg

q1/QA1+q2/QA2+q3/QA3+q4/QA4+q5/QA5+...>=1

qx = az 1. vagy a 2. táb lá zat ban meg je lölt va la mely
ve szé lyes sé gi osz tály ba tar to zó je len lé võ ve -
szé lyes anyag mennyi sé ge,

Qax = az adott anyag hoz tar to zó az 1. vagy a 2. táb lá -
zat 2. osz lo pá ban meg ha tá ro zott kü szöb -
mennyi ség.

3.1. Ezt az összeg zé si sza bályt a to xi ci tás, a tûz ve szé -
lyes ség és az öko to xi ci tás ve szé lye i nek ér té ke lé sé hez kell
hasz nál ni. En nél fog va a sza bályt kü lön-kü lön is kell al kal -
maz ni:

a) az 1. táb lá zat ban ne ve sí tett, mér ge zõ vagy na gyon
mér ge zõ ve szé lyes sé gi osz tály ba so ro lan dó anya gok, va -
la mint a 2. táb lá zat 1. és 2. ve szé lyes sé gi osz tá lyá ba so rolt
anya gok összeg zé se kor,

b) az 1. táb lá zat ban ne ve sí tett oxi dá ló, rob ba nó, ke vés -
bé tûz ve szé lyes, tûz ve szé lyes vagy fo ko zot tan tûz ve szé -
lyes ve szé lyes sé gi osz tály ba so ro lan dó anya gok, va la mint
a 2. táb lá zat 3., 4., 5., 6., 7.a., 7.b. és 8. ve szé lyes sé gi osz tá -
lyá ba so rolt anya gok összeg zé se kor,

c) az 1. táb lá zat ban ne ve sí tett kör nye zet re ve szé lyes [R50 
(be le ért ve az R50/53-t) vagy R51/53] ve szé lyes sé gi osz tály -
ba so ro lan dó anya gok, va la mint a 2. táb lá zat 9(I) és 9(II) ve -
szé lyes sé gi osz tá lyá ba so rolt anya gok összeg zé se kor,

d) az összeg zést nem kell el vé gez ni ab ban az eset ben,
ha egy ve szé lyes anyag vagy egy ve szé lyes sé gi osz tály ba
tar to zó anya gok je len lé võ mennyi sé ge meg ha lad ja a fel sõ
kü szöb ér té két,

e) ha a ve szé lyes anyag egy ide jû leg to xi kus, tûz ve szé -
lyes vagy öko to xi kus tu laj don ság gal is ren del ke zik, ak kor
a ve szé lyes anyag mennyi sé gé vel a fen ti szá mí tá sok so rán
több íz ben is szá mol ni kell,

f) a je len jog sza bály ha tá lya alá tar to zik mind azon ve -
szé lyes ka to nai ob jek tum, amely ese té ben az a), b) vagy
c) sze rin ti összeg zé si ér ték bár me lyi ke na gyobb vagy
egyen lõ 1.

4. E mel lék let a ve szé lyes anya go kat két táb lá zat ban
ha tá roz za meg. Az 1. táb lá zat a leg gyak rab ban elõ for du ló
ve szé lyes anya go kat és a hoz zá juk tar to zó al só és fel sõ kü -
szöb mennyi sé ge ket ha tá roz za meg. A 2. táb lá zat a ve szé -
lyes anya gok ve szé lyes sé gi osz tá lya it és a hoz zá juk tar to -
zó al só és fel sõ kü szöb mennyi sé ge ket tar tal maz za. Ha egy
adott ve szé lyes anyag ese té ben – akár az al só, akár a fel sõ
kü szöb mennyi ség vo nat ko zá sá ban – a két táb lá zat kö zött
el té rés van, ak kor min dig az 1. táb lá zat ban meg ha tá ro zott
mennyi sé get kell figye lembe ven ni.

5. A ve szé lyes anyag az, amely az 1. táb lá zat ban sze re -
pel, vagy a 2. táb lá zat va la mely ve szé lyes sé gi osz tá lyá ba
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tar to zik, és a ve szé lyes ka to nai ob jek tum ban mint nyers -
anyag, ter mék, fél kész ter mék, mel lék ter mék vagy hul la -
dék van je len.

6. A táb lá za tok ban meg ha tá ro zott kü szöb mennyi sé gek
egy ve szé lyes ka to nai ob jek tum ra vo nat koz nak.

7. A hon véd sé gi üze mel te tõ kö te le zett sé ge szem pont -
já ból mér ték adó nak szá mít a ve szé lyes anyag nak a ve szé -
lyes ka to nai ob jek tum ban egy ide jû leg je len lé võ leg na -
gyobb mennyi sé ge. Az a ve szé lyes anyag, amely a ve szé -
lyes ka to nai ob jek tum ban az al só vagy a fel sõ kü szöb -
mennyi ség 2%-á t meg nem ha la dó an van je len, a tel jes ve -
szé lyes anyag mennyi ség meg ha tá ro zá sa kor fi gyel men kí -
vül hagy ha tó, ha az al só vagy fel sõ kü szöb ér té kû ve szé -
lyes ka to nai ob jek tu mon be lül úgy he lyez ke dik el, hogy az 
ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tet nem
okoz hat.

8. E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból gáz nak te -
kin ten dõ bár mely anyag, amely nek ab szo lút gõz nyo má -
sa 20 °C-on 101,3 kPa vagy an nál na gyobb.

9. E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból fo lya dék nak
te kin ten dõ bár mely anyag, amely 20 °C-on és 101,3 kPa
nor mál lég kö ri nyo má son nem gáz és nem szi lárd hal maz -
ál la po tú.

1. táb lá zat

Anyaglista

1. osz lop 2. osz lop 3. osz lop

Ve szé lyes anya gok

Kü szöb mennyi ség
(ton ná ban)

alsó fel sõ

Am mó ni um-nit rát (lásd az 1. szá mú meg -
jegy zést)

5 000 10 000

Am mó ni um-nit rát (lásd a 2. szá mú meg -
jegy zést)

1 250 5 000

Am mó ni um-nit rát (lásd a 3. szá mú meg -
jegy zést)

350 2 500

Am mó ni um-nit rát (lásd a 4. szá mú meg -
jegy zést)

10 50

Ká li um-nit rát (lásd az 5. szá mú meg jegy -
zést)

5 000 10 000

Ká li um-nit rát (lásd a 6. szá mú meg jegy -
zést)

1 250 5 000

Ar zén-pen to xid, ar zén (V) sav és/vagy sói 1 2

Ar zén-tri oxid, ar zén (III) sav és/vagy sói 0,1

Bróm 20 100

Klór 10 25

Nik kel ve gyü le tek be lé le gez he tõ for má -
ban (nik kel-mon oxid, nik kel-di oxid, nik -
kel-szul fid, tri nik kel-di szul fid,
di nik kel-tri oxid)

1

1. osz lop 2. osz lop 3. osz lop

Ve szé lyes anya gok

Kü szöb mennyi ség
(ton ná ban)

alsó fel sõ

Eti lén-imin 10 20

Flu or 10 20

For mal de hid (tö mény ség ³90%) 5 50

Hid ro gén 5 50

Hid ro gén-klo rid (csepp fo lyós gáz) 25 250

Ólom-al ki lá tok 5 50

Fo ko zot tan tûz ve szé lyes csepp fo lyó sí tott
gá zok (be le ért ve a csepp fo lyó sí tott szén -
hid ro gén gá zo kat) és a föld gáz

50 200

Ace ti lén 5 50

Eti lén-oxid 5 50

Pro pi lén-oxid 5 50

Me ta nol 200 5 000

4,4-Me ti lén-bisz (2-kló ra ni lin) és/vagy
sói, por alak ban

0,01

Me til-izo ci a nát 0,15

Csepp fo lyós oxi gén 200 2 000

To lu ol-di i zo ci a nát 10 100

Kar bo nil-dik lo rid (fosz gén) 0,3 0,75

Ar zén-tri hid rid (ar zin) 0,2 1

Fosz for-tri hid rid (fosz fin) 0,2 1

Kén-dik lo rid 1 1

Kén-tri oxid 15 75

Po li klór-di ben zo-fu rá nok és poliklór-
 dibenzo-dioxinok7 (be le ért ve a TCDD-t)
TCDD egyen ér ték ben szá mol va

0,001

A kö vet ke zõ rák kel tõ anya gok
5 tö meg% fe let ti kon cent rá ci ó ban:
4-Ami no-bi fe nil és/vagy sói, ben zo-tri -
klo rid, ben zi din és/vagy sói, bisz (klór -
me til)-éter, klór me til-me til-éter,
1,2-dib róm-etán, di etil-szul fát, di me -
til-szul fát, di me til-kar ba mo il-klo rid,
1,2-dib róm-3-klórp ro pán, 1,2-di me -
til-hid ra zin, di me til-nit ró za min, he xa me -
til-fosz for-tri amid, hid ra zin, 2-naf til-amin 
és/vagy sói, 4-nit ro-di fe nil és 1,3-pro -
pán-szul ton

0,5 2

Kõ olaj ter mé kek: 2 500 25 000

a) Ga zo li nok és ben zi nek

b) pet ró le u mok (be le ért ve a re pü lõ gép
üzem anya go kat)

c) gáz ola jok (be le ért ve a dí zel ola jo kat, 
a ház tar tá si tü ze lõ ola jo kat és a gáz olaj
ke ve rõ kom po nen se ket)

Meg jegy zé sek az 1. táb lá zat hoz:

1. Am mó ni um-nit rát (5000/10 000) ön fenn tar tó bom -
lás ra ké pes mû trá gyák

Olyan am mó ni um-nit rát ala pú össze tett/kom plex mû -
trá gyák ra vo nat ko zik (am mó ni um-nit rát mel lett fosz fá tot



és/vagy ká li sót tar tal maz nak), ame lyek ben az ammó -
nium-nitrátból szár ma zó nit ro gén tar ta lom

a) 15,75 tö meg szá za lék nál na gyobb, de nem több, mint 
24,5 tö meg szá za lék, és/vagy amely nek a tel jes ég he -
tõ/szer ves anyag tar tal ma a 0,4%-ot nem ha lad ja meg, vagy 
amely ele get tesz a kü lön jog sza bály ban elõ írt kö ve tel mé -
nyek nek,

b) 15,75 tö meg szá za lék vagy an nál ke ve sebb (az ég he -
tõ a nyag tar ta lom kor lá to zá sa nél kül),
és ame lyek az ENSZ „Aján lá sok a ve szé lyes áruk szállí -
tására, Vizs gá la tok és kri té ri u mok ké zi könyv” III. rész,
38.2 fe je ze te sze rin ti tek nõs vizs gá lat alap ján ön fenn tar tó
le bom lás ra ké pe sek.

2. Am mó ni um-nit rát (1250/5000): mû trá gya tisz ta sá gú

Azok ra a tisz ta am mó ni um-nit rát ala pú mû trá gyák ra és
am mó ni um-nit rát ala pú össze tett/kom plex mû trá gyák ra
kell al kal maz ni, ame lyek ben az am mó ni um-nit rát ból szár -
ma zó nit ro gén tar ta lom

a) 15,75 tö meg szá za lék nál na gyobb (am mó ni um-nit rát 
és am mó ni um-szul fát ke ve ré kek ese té ben),

b) 24,5 tö meg szá za lék nál na gyobb (ki vé ve a do lo mit -
tal, mész kõ vel és/vagy kal ci um-kar bo nát tal kép zett, leg -
alább 90%-os tisz ta sá gú am mó ni um-nit rát ke ve ré ke ket),

c) 28 tö meg szá za lék nál na gyobb (do lo mit tal, mész kõ -
vel és/vagy kal ci um-kar bo nát tal kép zett, leg alább 90%-os
tisz ta sá gú am mó ni um-nit rát ke ve ré kek ese té ben),
és ame lyek meg fe lel nek a kü lön jog sza bály ban elõ írt kö -
ve tel mé nyek nek.

3. Am mó ni um-nit rát (350/2500): tech ni kai mi nõ sé gû

Ez al kal ma zan dó:
a) am mó ni um-nit rát ra és am mó ni um-nit rát ké szít mé -

nyek re, ame lyek ben az am mó ni um-nit rát ból szár ma zó nit -
ro gén tar ta lom

aa) 24,5 tö meg szá za lék nál na gyobb, de nem több, mint 
28 tö meg szá za lék, és ame lyek ég he tõ a nyag tar tal ma nem
ha lad ja meg a 0,4%-ot,

ab) 28 tö meg szá za lék nál na gyobb, és ame lyek ég he tõ -
a nyag tar tal ma nem ha lad ja meg a 0,2%-ot;

b) vi zes am mó ni um-nit rát ol da tok ra, ame lyek ben az
am mó ni um-nit rát kon cent rá ci ó ja 80 tö meg szá za lék nál na -
gyobb.

4. Am mó ni um-nit rát (10/50): „elõ írástól el té rõ” ter mé -
kek és mû trá gyák, me lyek nem fe lel nek meg a de to ná ció -
vizs gá lat nak

Ez a kö vet ke zõk re al kal ma zan dó:
a) A gyár tá si fo lya mat so rán mi nõ sé gi okok  miatt el kü -

lö ní tett anya gok ra, va la mint am mó ni um-nit rát ra és am mó -
ni um-nit rát ké szít mé nyek re, tisz ta am mó ni um-nit rát ala pú 
mû trá gyák ra és a 2. és 3. meg jegy zés ben em lí tett ammó -
nium-nitrát ala pú össze tett/kom plex mû trá gyák ra, ame lye -
ket új ra gyár tás ra, új ra fel dol go zás ra, vagy a biz ton sá gos

fel hasz ná lás ér de ké ben tör té nõ ke ze lés re a vég fel hasz ná -
ló tól vissza jut tat nak vagy vissza ju tat tak egy gyár tó hoz át -
me ne ti tá ro lás ra, vagy új ra fel dol go zás ra, mert töb bé nem
fe lel nek meg a 2. és 3. meg jegy zés ben meg ha tá ro zott mi -
nõ sé gi elõ írásoknak.

b) Az 1. meg jegy zés a) pont já ban és a 2. meg jegy zés -
ben em lí tett mû trá gyák ra, ame lyek már nem tesz nek ele get 
a kü lön jog sza bály ban elõ írt kö ve tel mé nyek nek.

5. Ká li um-nit rát (5000/10 000): olyan ká li um-nit rát
ala pú kom plex mû trá gyák, ame lyek a ká li um-nit rá tot
szem csés/gra nu lált for má ban tar tal maz zák.

6. Ká li um-nit rát (1250/5000): olyan ká li um-nit rát ala -
pú kom plex mû trá gyák, ame lyek a ká li um-nit rá tot kris tá -
lyos for má ban tar tal maz zák.

7. Po li klór-di ben zo-fu rá nok és poliklór-dibenzo- dioxinok
A po li klór-di ben zo-fu rá nok és po li klór-di ben zo-di oxi -

nok mér ték adó tö me gét a kö vet ke zõ együtt ha tók se gít sé -
gé vel szá mít juk ki:

Ro kon ve gyü le tek nem zet kö zi to xi ci tás egyen ér ték együtt ha tói (ITEF) (a NATO/CCMS kom pa ti -
bi li tás hoz)

2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1

1,2,3,7,8-PeDD 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5

1,2,3,7,8-PeCDF 0,05

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1

OCDD 0,00
1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01

OCDF 0,00
1

T=tetra, Pe=penta, Hx=hexa, Hp=hepta, O=octa

2. táb lá zat

Az 1. táblázatban nem szereplõ anyagok
és készítmények veszélyességi osztályai

1. osz lop 2. osz lop 3. osz lop

Ve szé lyes anyag ve szé lyes sé gi osz tá lyok

Kü szöb mennyi ség
(ton ná ban)

alsó fel sõ

1. na gyon mér ge zõ ek 5 20

2. mér ge zõ ek 50 200

3. oxi dá ló anya gok és ké szít mé nyek 50 200

4. rob ba nó anya gok és ké szít mé nyek [ahol
az anyag, a ké szít mény vagy a ter mék a
2. szá mú meg jegy zés sze rint az ADR 1.4. al -
osz tá lyá ba tar to zik]

50 200
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1. osz lop 2. osz lop 3. osz lop

Ve szé lyes anyag ve szé lyes sé gi osz tá lyok

Kü szöb mennyi ség
(ton ná ban)

alsó fel sõ

5. rob ba nó anya gok és ké szít mé nyek [ahol
az anyag, a ké szít mény vagy ter mék a 2. szá -
mú meg jegy zés sze rint az ADR 1.1., 1.2.,
1.3., 1.5., 1.6. al osz tá lyá ba vagy az R2, R3
koc ká za tot jel zõ mon dat bár me lyi ke alá tar -
to zik]

10 50

6. ke vés bé tûz ve szé lyes anya gok és ké szít -
mé nyek [ha az anyag ra vagy ké szít mény re a
3. a) meg jegy zés de fi ní ci ó ja vo nat ko zik]

5 000 50
000

7. a) tûz ve szé lyes anya gok és ké szít mé nyek 
[ha az anyag ra vagy ké szít mény re a 3. b) 1.
meg jegy zés de fi ní ci ó ja vo nat ko zik]

50 200

7. b) tûz ve szé lyes fo lya dé kok [ha az anyag -
ra vagy ké szít mény re a 3. b) 
2. meg jegy zés de fi ní ci ó ja vo nat ko zik]

5 000 50
000

8. fo ko zot tan tûz ve szé lyes gá zok és fo lya -
dé kok [ha az anyag ra vagy ké szít mény re a 3. 
c) meg jegy zés de fi ní ci ó ja vo nat ko zik]

10 50

9. kör nye zet re ve szé lyes anya gok és ké szít -
mé nyek R-mon da tok kal ki egé szít ve:

(I) R50: na gyon mér ge zõ a víz i szer ve ze tek -
re (be le ért ve az R50/53)

100 200

(II) R51/53: mér ge zõ a víz i szer ve ze tek re és
a víz i kör nye zet ben hosszan tar tó ká ro so dást
okoz hat

200 500

10. egyéb osz tá lyo zás a fen ti e ken kí vül,
R-mon da tok kal ki egé szít ve:

(I) R14: víz zel he ve sen re a gál (be le ért ve az
R 14/15)

100 500

(II) R29: víz zel érint kez ve mér ge zõ gá zok
kép zõd nek

50 200

Meg jegy zé sek a 2. táb lá zat hoz:

1. a) A ve gyi anya gok és ké szít mé nyek ve szé lyes sé gi
osz tály ba so ro lá sa a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi
XXV. tör vény (a továb biak ban: Kb. tv.) és vég re haj tá si
ren de le te sze rint tör té nik. Olyan anya gok és ké szít mé nyek
ese té ben, ame lye ket nem a Kb. tv. és vég re haj tá si rende -
lete sze rint kell ve szé lyes anyag ként osz tá lyoz ni (pél dá ul a 
hul la dé kok), de ame lyek je len van nak vagy je len le het nek
egy ve szé lyes ka to nai ob jek tum ban, és ame lyek az üzem -
ben meg ál la pí tott fel té te lek mel lett a ve szé lyes anya gok -
kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek po ten ci á lis le he tõ sé ge
szem pont já ból egyen ér té kû tu laj don sá gok kal ren del kez -
nek vagy va ló szí nû leg ilyen tu laj don sá gok kal ren del kez -
het nek, azok nak a ve szé lyes sé gi osz tá lyo zá sát a rá juk vo -
nat ko zó kü lön jog sza bá lyok vagy vizs gá la ti mód sze rek
alap ján kell el vé gez ni, a táb lá zat 1. osz lo pá ba tör té nõ be -
so ro lá suk ra al kal mas mó don.

b) Az anya gok be so ro lá sá nál az EU Il le té kes Szak bi -
zott sá ga ál tal ki adott kü lön jegy zék ben sze rep lõ ve szé -
lyes sé gi osz tály ba so ro lást kell el sõd le ge sen mér va dó nak
te kin te ni. A ve szé lyes anya gok tu laj don sá ga i ról, ve szé -
lyes sé gi osz tály ba so ro lá suk ról  szóló in for má ció a Fo dor

Jó zsef Köz egész ség ügyi Köz pont Or szá gos Ké mi ai Biz -
ton sá gi In té ze te Egész ség ügyi To xi ko ló gi ai Tá jé koz ta tó
Szol gá la tá tól kér he tõ.

c) Az olyan anya go kat, ame lyek egy nél több ve szé lyes -
sé gi osz tály ba so rol ha tók egy összeg zé si sza bály al kal ma -
zá sa kor (pl. oxi dá ló és fo ko zot tan tûz ve szé lyes), min dig a
leg ala cso nyabb kü szöb ér ték kel kell figye lembe ven ni.

d) A nem is mert ve szé lyes sé gû, hul la dé ko kat is tar tal -
ma zó ke ve rék ese té ben mind ad dig, amíg annak tény le ges
ve szé lyes sé gét a hon véd sé gi üze mel te tõ nem iga zol ja, a
ke ve rék ve szé lyes sé gi osz tály ba so ro lá sa kor a ke ve rék ben 
je len lé võ vagy je len lé võ nek fel té te lez he tõ össze te võk kö -
zül annak a ve szé lyes sé gét kell al kal maz ni a tel jes ke ve -
rék mennyi ség re, amely hez az 1., il le tõ leg 2. táb lá zat ban a
leg ala cso nyabb kü szöb ér ték tar to zik.

e) A ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek ve szé lyé nek meg ha tá ro zá sa so rán a 2. és 3. pont ban
fel so rolt anyag cso por tok ese té ben az ott sze rep lõ fel té te le -
ket is figye lembe kell ven ni.

2. ,,Rob ba nó anyag” alatt ér ten dõ
a) olyan anya gok vagy ké szít mé nyek, ame lyek ütés,

súr ló dás, tûz vagy egyéb gyúj tó for rás ha tá sá ra rob ba nást
okoz hat nak (R2 koc ká za tot jel zõ mon dat),

b) olyan anya gok vagy ké szít mé nyek, ame lyek nél ütés, 
súr ló dás, tûz vagy egyéb gyúj tó for rás rend kí vü li mér ték -
ben nö ve li a rob ba nás ve szélyt (R3 koc ká za tot jel zõ mon -
dat), vagy

c) olyan anya gok, ké szít mé nyek vagy tár gyak, ame -
lyek az ADR 1. osz tá lyá ba tar toz nak.

A de fi ní ció ki ter jed a pi ro tech ni kai anya gok ra is, ame -
lyek a je len irány elv al kal ma zá sa szem pont já ból olyan
anya gok (vagy anya gok ke ve ré kei), ame lye ket hõ-, fény-,
hang-, gáz- vagy füst ha tás vagy ezek kom bi ná ci ó já nak
elõ idé zé sé re hoz tak lét re. Ez a ha tás ön fenn tar tó, hõ ter me -
lõ ve gyi re ak ció út ján ke let ke zik. Amennyi ben va la mely
anyag ra vagy ké szít mény re mind az ADR, mind pe dig az
R2, il le tõ leg R3 koc ká za tot jel zõ mon dat sze rin ti be so ro -
lás al kal maz ha tó, ab ban az eset ben az ADR sze rin ti osz tá -
lyo zás el sõbb sé get él vez az R-mon dat sze rin ti be so ro lás -
sal szem ben.

Az 1. osz tály ba tar to zó anya gok és tár gyak az ADR osz -
tá lyo zá si alap el ve i nek meg fele lõen so ro lan dók be az
1.1–1.6. al osz tá lyok egyi ké be. E be so ro lá si al osz tá lyok:

1.1. al osz tály: „Olyan anya gok és tár gyak, ame lyek nél
fenn áll a tel jes tö meg fel rob ba ná sá nak ve szé lye. (A tel jes
tö meg fel rob ba ná sa olyan rob ba nás, ami gya kor la ti lag
egy ide jû leg csak nem az egész ra ko mány tö me get érin ti.)”

1.2. al osz tály: „Olyan anya gok és tár gyak, ame lyek a
ki ve tés ve szé lyé vel jár nak, de az egész tö meg fel rob ba ná -
sá nak ve szé lyé vel nem.”

1.3. al osz tály: „Olyan anya gok és tár gyak, ame lyek
tûz ve szé lye sek és rob ba nás vagy ki ve tés vagy ezek együt -
tes fel lé pé sé nek csekély ve szé lyé vel jár nak, de az egész
mennyi ség fel rob ba ná sá nak ve szé lye nél kül,

a) azok az anya gok, ame lyek égé se je len tõs su gár zó
hõt ered mé nyez, vagy
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b) ame lyek egy más után úgy ég nek el, hogy csak kis -
mér té kû rob ba nás sal vagy ki ve tés sel, vagy ezek egy ide jû
fel lé pé sé vel jár nak.”

1.4. al osz tály: „Olyan anya gok és tár gyak, ame lyek
csak csekély rob ba nás ve szélyt je len te nek szál lí tás köz be ni 
meg gyul la dá suk vagy be in du lá suk ese tén. A ha tá sok lé -
nye gé ben a kül de mény da rab ra kor lá to zód nak, és ál ta lá ban 
nem kö vet ke zik be je len tõ sebb mé re tû re pesz da ra bok ke -
let ke zé se vagy a re pesz da ra bok na gyobb tá vol ság ra va ló
szét re pü lé se. Kí vül rõl ha tó tûz nem von ja ma ga után a kül -
de mény da rab tel jes tar tal má nak gya kor la ti lag azon na li
fel rob ba ná sát.”

1.5. al osz tály: „Rend kí vül kis mér ték ben ér zé keny, tö -
meg rob ba nás ve szé lyét ma guk ba rej tõ anya gok, ame lyek
ér zé ket len sé ge olyan, hogy nor má lis szál lí tá si kö rül mé -
nyek kö zött be in du lá suk vagy égé sük rob ba nás ba va ló át -
me ne té nek va ló szí nû sé ge rend kí vül csekély. Mi ni má lis
kö ve tel mény ezen anya gok ra néz ve, hogy a kül sõ tûz ha tá -
sá nak vizs gá la ta so rán nem sza bad fel rob ban ni uk.”

1.6. al osz tály: „Rend kí vül ér zé ket len tár gyak, ame -
lyek nél nem ál l fenn a tel jes tö meg fel rob ba ná sá nak ve szé -
lye. Az ilyen tár gyak csak rend kí vül ér zé ket len rob ba nó -
anya go kat tar tal maz nak, és bi zo nyí tot tan el ha nya gol ha tó
a vé let len ini ci a li zá lá suk vagy be in du lá suk va ló szí nû sé ge. 
A ve szély egyet len tárgy fel rob ba ná sá ra kor lá to zó dik.”

E meg ha tá ro zás ma gá ba fog lal ja a tár gyak ba töl tött rob -
ba nó- vagy pi ro tech ni kai anya go kat, il le tõ leg ké szít mé -
nye ket is. Rob ba nó- vagy pi ro tech ni kai anya go kat, il le tõ -
leg ké szít mé nye ket tar tal ma zó tár gyak ese té ben, amennyi -
ben a tárgy ba töl tött anyag vagy ké szít mény mennyi sé ge
is mert, ak kor azt a mennyi sé get kell e ren de let al kal ma zá -
sa cél já ból figye lembe ven ni. Amennyi ben a mennyi ség
nem is mert, ak kor e ren de let al kal ma zá sa cél já ból az egész 
tár gyat rob ba nó anyag nak kell te kin te ni.

3. A 6., 7. és 8. ve szé lyes sé gi osz tály ba so rolt ke vés bé
tûz ve szé lyes, tûz ve szé lyes és fo ko zot tan tûz ve szé lyes
anya gok je len té se:

a) Ke vés bé tûz ve szé lyes fo lya dé kok: Csepp fo lyós
anya gok és ké szít mé nyek, ame lyek lob ba nás pont ja 21 °C
vagy a fe lett, de ma xi mum 55 °C-on van, és elõ se gí tik az
égést (R10 koc ká za tot jel zõ mon dat).

b) Tûz ve szé lyes fo lya dé kok:
1.– anya gok és ké szít mé nyek, ame lyek szo ba hõ mér -

sék le ten le ve gõ vel érint kez ve fel for ró sod hat nak, majd
meg gyul lad hat nak, min den ne mû ener gia be vi tel nél kül.
(R17 koc ká za tot jel zõ mon dat);

– anya gok, ame lyek nek lob ba nás pont ja 55 °C-nál ala -
cso nyabb, nyo más alatt is fo lya dék fá zis ban ma rad nak, és
fel dol go zá suk so rán fel lé põ kü lön le ges kö rül mé nyek kö -
zött (mint ma gas nyo más vagy hõ mér sék let) ve szé lyes
anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tet okoz hat nak;

2. csepp fo lyós anya gok és ké szít mé nyek, ame lyek lob -
ba nás pont ja 21 °C alatt van, de nem fo ko zot tan tûz ve szé -
lye sek (R11 koc ká za tot jel zõ mon dat má so dik fran cia be -
kez dé se).

c) Fo ko zot tan tûz ve szé lyes gá zok és fo lya dé kok:
1. csepp fo lyós anya gok és ké szít mé nyek, ame lyek lob -

ba nás pont ja 0 °C alatt van, a for rás pont ja (for rás tar to mány 
ese tén a kez de ti for rás pont) pe dig 35 °C-on vagy alat ta van 
(R12 koc ká za tot jel zõ mon dat el sõ fran cia be kez dé se), és

2. gáz-hal maz ál la po tú anya gok és ké szít mé nyek, ame -
lyek szo ba hõ mér sék le ten és szo ká sos (nor má lis) nyo má -
son le ve gõ vel érint kez ve tûz ve szé lye sek (R12 koc ká za tot
jel zõ mon dat má so dik fran cia be kez dé se), és ame lyek gáz
vagy szu per kri ti kus ál la pot ban van nak, va la mint

3. fo lya dék-hal maz ál la po tú, ke vés bé tûz ve szé lyes és
tûz ve szé lyes anya gok és ké szít mé nyek, me lye ket for rás -
pont juk nál ma ga sabb hõ mér sék le ten tá rol nak.

2. melléklet
a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez

A biztonsági jelentés elkészítésének tartalmi
és formai követelményei

1. Tar tal mi kö ve tel mé nyek

1.1. A hon véd sé gi üze mel te tõ a biz ton sá gi je len tés ben
meg ad ja a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek meg elõ zé sé vel kap cso la tos fõ cél ki tû zé se it, il le tõ leg a
ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni
vé de ke zés sel kap cso la tos el ve it, to váb bá össze fog la ló
 jelleggel is mer te ti az aláb bi te rü le te ken be ve ze tett, il le tõ leg
mû köd te tett in téz ke dé se it, szer ve ze tét, irá nyí tá si rend -
szereit:

a) szer ve zet és sze mély zet,
b) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese ti

ve szé lyek azo no sí tá sa és ér té ke lé se,
c) üzem ve ze tés,
d) a vál toz ta tá sok ke ze lé se,
e) vé del mi ter ve zés,
f) bel sõ au dit és ve ze tõ sé gi át vizs gá lás.

1.2. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum kör nye ze té nek be -
mu ta tá sa

1.2.1. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum kör nye ze té nek be -
mu ta tá sa kor a hon véd sé gi üze mel te tõ bi zo nyít ja, hogy a
koc ká za to kat és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú -
lyos bal ese tek ha tá sai ál tal ve szé lyez te tett te rü le te ket a
szük sé ges mér ték ben ele mez te.

1.2.2. A hon véd sé gi üze mel te tõ be mu tat ja a ve szé lyes
ka to nai ob jek tum érin tett (a ve szé lyes anya gok kal kap cso -
la tos sú lyos bal eset kö vet kez mé nyei ál tal ve szé lyez te tett)
kör nye ze té nek te rü let ren de zé si ele me it. Eh hez fel hasz nál -
ha tó a te le pü lés ren de zé si terv. A be mu ta tás leg alább a kö -
vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:

a) a la kott te rü le tek jel lem zé se,
b) a la kos ság ál tal leg in kább lá to ga tott lé te sít mé nyek

(ál lan dó, ide ig le nes), köz in téz mé nyek (is ko lák, kór há zak,
temp lo mok, rend õrség, tûz ol tó ság stb.),
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c) a kü lön le ges ter mé sze ti ér té ket kép vi se lõ te rü le tek,
mû em lé kek és tu risz ti kai ne ve ze tes sé gek,

d) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset
ál tal po ten ci á li san érin tett köz mû vek,

e) a ve szé lyes ka to nai ob jek tum kör nye ze té ben mû kö -
dõ gaz dál ko dó szer ve ze tek, il le tõ leg ipar i és me zõ gaz da -
sá gi te vé keny sé gek jel lem zé se, is mer te té se, az ezek kel va -
ló eset le ges kap cso la tok is mer te té se (tech no ló gi ai, köz -
mû-, szol gál ta tá si kap cso lat stb.).

1.2.3. A hon véd sé gi üze mel te tõ be mu tat ja, hogy a ve -
szé lyes ka to nai ob jek tum kör nye ze té ben ve szé lyes ipar i
üzem üze mel te tõk, illetve más hon véd sé gi üze mel te tõk ál -
tal foly ta tott ve szé lyes te vé keny sé gek is mert, le het sé ges
ha tá sa it figye lembe vet ték.

1.2.4. A ter mé sze ti kör nye zet re vo nat ko zó leg fon to -
sabb in for má ci ók:

a) a te rü let re jel lem zõ, a le het sé ges ve szé lyes anya gok -
kal kap cso la tos sú lyos bal ese tet ered mé nye zõ és a kö vet -
kez mé nyek ala ku lá sá ra ha tást gya kor ló me te o ro ló gi ai jel -
lem zõk,

b) a hely színt jel lem zõ, a ve szé lyes ka to nai ob jek tum
biz ton sá gos te vé keny sé gé re ha tást gya kor ló leg fon to sabb
ge o ló gi ai és hid ro ló gi ai jel lem zõk.

1.2.5. A biz ton sá gi je len tés nek tar tal maz nia kell to váb -
bá a ter mé sze ti kör nye zet nek a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal eset bõl adó dó ve szé lyez te tett sé gét jel -
lem zõ in for má ci ó kat.

1.3. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum be mu ta tá sa
A biz ton sá gi je len tés nek eb ben a ré szé ben a hon véd sé gi 

üze mel te tõ a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek szem pont já ból jel lem zi az ob jek tu mot.

Ez tar tal maz za:
1.3.1. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum nak a biz ton ság

szem pont já ból fon tos – az ál ta lá nos te vé keny ség re, a ter -
mé kek re, a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese tek for rá sa i ra, azok kö rül mé nye i re vo nat ko zó – in for -
má ci ó it.

Ezek a kö vet ke zõk:
a) a ve szé lyes ka to nai ob jek tum ren del te té se,
b) fon to sabb te vé keny sé ge i nek és gyár tott ter mé ke i nek 

fel so ro lá sa, a fõbb te vé keny sé ge i nek be mu ta tá sa,
c) a dol go zók lét szá ma, a mun ka idõ, a mû szak szám stb.,
d) a ve szé lyes ka to nai ob jek tum ra vo nat ko zó ál ta lá nos

meg ál la pí tá sok, kü lö nös te kin tet tel a ve szé lyes anya gok ra
és tech no ló gi ák ra.

1.3.2. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum mé ret ará nyos
hely szín raj zát, amely be mu tat ja az ob jek tum egé szét és
váz la to san fel tün te ti a ve szé lyes és tá ro ló lé te sít mé nye ket,
és amely al kal mas az aláb bi ak azo no sí tá sá ra:

a) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset
le he tõ sé ge szem pont já ból mér ték adó ve szé lyes anya gok
el he lyez ke dé se és azok mennyi sé ge,

b) a biz ton sá got szol gá ló be ren de zé sek, épít mé nyek,
c) a köz mû vek, az inf ra struk tú ra és a tûz ol tás hoz szük -

sé ges víz nye rõ he lyek,

d) a ve szé lyes ka to nai ob jek tum ból és az ob jek tum ré -
szek bõl ki ve ze tõ, ki me ne kí tés re, fel vo nu lás ra al kal mas út -
vo na lak,

e) a ve ze té si pon tok el he lyez ke dé se,
f) a ve szé lyes ka to nai ob jek tum ad mi niszt ra tív lé te sít -

mé nyei.

1.3.3. A je len lé võ ve szé lyes anya gok ak tu á lis lel tá rát
az aláb bi tar ta lom mal:

a) az anyag meg ne ve zé se, nem zet kö zi leg el fo ga dott
egy ér tel mû azo no sí tá sa (CAS-szám, szük ség sze rint
 IUPAC név, ke res ke del mi meg ne ve zés, em pi ri kus for mu -
la), to váb bá az anya gok nak az 1. mel lék let 2. táb lá za ta sze -
rin ti ve szé lyes sé gi osz tály ba so ro lá sa,

b) jel lem zõ fi zi kai, ké mi ai, to xi ko ló gi ai és ter mé sze tet
ká ro sí tó tu laj don sá gok (R-mon da tok) a nor mál üze mi és a
rend el le nes mû kö dé si kö rül mé nyek kö zött,

c) az egyéb in for má ci ók (pl. a tá ro lás ra vo nat ko zó in -
for má ci ók),

d) a ve szé lyes anya gok je len le võ ma xi má lis mennyi sé ge,
e) a ve szé lyes anya gok a)–d) pont sze rin ti ada tai meg -

ad ha tók a biz ton sá gi adat lap pal és annak szük ség sze rin ti
ki egé szí té sé vel.

1.3.4. A ve szé lyes anya gok lel tá rá ban az 1.3.3. pont
sze rin ti ada tok kö zül a ve szé lyes ka to nai ob jek tum azo no -
sí tá sát meg ala po zó ada to kat (az anyag azo no sí tá sa, be so -
ro lá sa, mennyi sé ge) a hon véd sé gi üze mel te tõ táb lá za to san 
össze sít ve is meg ad ja.

1.3.5. A ve szé lyes te vé keny sé gek re vo nat ko zó leg fon -
to sabb in for má ci ó kat az aláb bi ak sze rint:

a) a tech no ló gi ai fo lya ma tok,
b) a ké mi ai re ak ci ók, a fi zi kai vagy a bi o ló gi ai fo lya -

ma tok,
c) a ve szé lyes anya gok idõ sza kos tá ro lá sa,
d) a tá ro lás sal kap cso la tos mû ve le tek: az át fej tés, a szál lí -

tás (a csõ ve ze té ken tör té nõt is figye lembe kell ven ni) stb.,
e) egyéb ki egé szí tõ in for má ci ók.

1.4. A biz ton sá gi je len tés ben össze fog la ló jel lem zés sel 
be kell mu tat ni a ve szé lyes te vé keny ség hez kap cso ló dó
inf ra struk tú rát. En nek so rán a lé nye ges jel lem zõk meg ha -
tá ro zá sá val be kell mu tat ni a ve szély hely ze ti fel ada tok el -
lá tá sát szol gá ló inf ra struk tú rát is. A le írás ban el kell kü lö -
ní te ni az egyes lé te sít mé nyek hez tar to zó kü lön, és az egész 
ob jek tum hoz tar to zó alap és tar ta lék inf ra struk tú rát.

Ezek a kö vet ke zõk:
a) a kül sõ elekt ro mos és más ener gia for rá sok,
b) a kül sõ víz el lá tás,
c) a fo lyé kony és szi lárd anya gok kal tör té nõ el lá tás,
d) a bel sõ ener gia ter me lés, üzem anyag-el lá tás és ezen

anya gok tá ro lá sa,
e) a bel sõ elekt ro mos há ló zat,
f) a tar ta lék elekt ro mos áram el lá tás (ve szély hely ze ti el -

lá tás is),
g) a tûz ol tó víz-há ló zat,
h) a me leg víz- és más fo lya dék-há ló za tok,
i) a hír adó rend sze rek,
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j) a sû rí tett le ve gõ el lá tó rend sze rek,
k) a mun ka vé de lem,
l) fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gál ta tás,
m) a ve ze té si pon tok és a ki me ne kí tés hez kap cso ló dó

lé te sít mé nyek,
n) az el sõ se gély nyúj tó és men tõ szer ve ze tek,
o) a biz ton sá gi szol gá lat,
p) a kör nye zet vé del mi szol gá lat,
q) az üze mi mû sza ki biz ton sá gi szol gá lat,
r) ka taszt ró fa-el há rí tá si szer ve zet,
s) a ja ví tó és kar ban tar tó te vé keny ség,
t) a la bo ra tó ri u mi há ló zat,
u) a szenny víz-há ló za tok,
v) az üze mi mo ni tor ing há ló za tok,
w) a tûz jel zõ és rob ba ná si tö mény sé get ér zé ke lõ rend -

sze rek,
x) a be lép te tõ és az ide gen be ha to lást ér zé ke lõ rend -

szerek.

1.5. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum egé szé nek be mu ta -
tá sán fe lül, a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese ti le he tõ sé gek szem pont já ból az ob jek tum ré szek rõl a
ve szély azo no sí tást meg ala po zó mély sé gû to váb bi in for -
má ci ók meg adá sa szük sé ges.

Ezek a kö vet ke zõk:
a) fo lya mat áb rák,
b) tech no ló gi ai le írá sok,
c) jel lem zõ tech no ló gi ai pa ra mé te rek, mint pél dá ul:

kon cent rá ció, nyo más, hõ mér sék let, je len lé võ ve szé lyes
anya gok ma xi má lis mennyi sé gei,

d) a tech no ló gia vé del mi és jel zõ rend sze re i nek le írá sa,
e) a nor mál üzem vi tel tõl el té rõ üze mi ál la po tok (üzem -

in dí tás, üzem le ál lás, üzem za va rok).

1.6. A rész le tes elem zés sel vizs gált, a ve szé lyes anya -
gok kal kap cso la tos leg sú lyo sabb bal ese ti le he tõ sé gek be -
mu ta tá sa

A ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos leg sú lyo sabb bal -
ese tek be mu ta tá sa ke re té ben a hon véd sé gi üze mel te tõ is -
mer te ti a va lós vi szo nya i ra épü lõ bal ese ti ese mény so ro kat. 
E mo del lel szem ben alap kö ve tel mény, hogy az ön ma gá -
ban le gyen al kal mas a fo lya ma tok, kö rül mé nyek kel lõ en
rész le tes meg is me ré sé re. To váb bi kö ve tel mé nyek:

a) A szö ve ges le író rész nek min den eset ben tar tal maz -
nia kell az adott tech no ló gi ai rész rend szer re és min den a
rész rend szer ben az adott mo dell szem pont já ból fon tos
sze rep pel bí ró elem re (be ren de zés, csõ ve ze ték sza kasz
stb.) vo nat ko zó is mer te té sét.

b) A szö ve ges le írá son fe lül az adott tech no ló gia raj zi
meg je le ní té se is szük sé ges (pl. csö ve zé si és mû sze re zé si
áb rák, csõ ve ze ték izo met ri ák), ame lyen a mo del lek rend -
szer ha tá ra it fe l kell tün tet ni.

c) A be épí té si (te le pí té si, el he lye zé si) kö rül mé nye ket is 
tar tal ma zó mé ret ará nyos össze ál lí tá si jel le gû váz la ton,
met szet raj zon, il le tõ leg fény ké pen kell be mu tat ni azt a be -
ren de zést (ké szü lé ket, tá ro lót, csõ hi dat stb.), ame lyen
(ahol) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tet 

meg elõ zõ anyag ki ju tás sal já ró bár mely meg hi bá so dás
 bekövetkezik. A be mu ta tás nak al kal mas nak kell len nie a
ki ke rü lõ ve szé lyes anyag mennyi sé gé nek meghatározá -
sára.

1.7. A ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset 
ál tal va ló ve szé lyez te tés ér té ke lé se

1.7.1.  A hon véd sé gi üze mel te tõ a ve szé lyes ka to nai
ob jek tum ál tal oko zott ve szé lyez te tést, a koc ká za tot és a
kö vet kez mé nyek ér té ke lé sét együt te sen figye lembe ve võ
mód szer rel ér té ke li. E mód szer sze rint az ér té ke lés a kö -
vet ke zõ sza ka szok ra oszt ha tó:

a) a ve szély meg ha tá ro zá sa (a sú lyos bal eset le he tõ sé -
gé nek azo no sí tá sa),

b) a le het sé ges ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú -
lyos bal ese tet ered mé nye zõ ese mé nyek elõ for du lá si gya -
ko ri sá gá nak, il le tõ leg va ló szí nû sé gé nek meg ha tá ro zá sa,

c) az azo no sí tott ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú -
lyos bal eset kö vet kez mé nye i nek ér té ke lé se,

d) az egyé ni és tár sa dal mi koc ká zat meg ha tá ro zá sa cél -
já ból a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset
va ló szí nû sé gé nek és kö vet kez mé nye i nek in teg rá lá sa a ha -
tá sok ál tal érin tett te rü let re,

e) az elõ zõ lé pés ered mé nye kép pen ka pott ve szé lyez te -
té si mu ta tók össze ve té se az en ge dé lye zé si kri té ri u mok kal.

1.7.2. A hon véd sé gi üze mel te tõ rész le te sen elem zi a
re á li san fel té te lez he tõ ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos
sú lyos bal ese tek elõ for du lá sá nak va ló szí nû sé gét, oka it és
kö rül mé nye it. En nek so rán be mu tat ja a ve szé lyes anya -
gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset hez ve ze tõ rend kí vü li
ese mé nyek ob jek tu mon be lü li vagy kí vü li ki vál tó oka it és
le fo lyá sát. A ve szély azo no sí tás hoz, il le tõ leg a ve szé lyes
anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset koc ká za tá nak ér té -
ke lé sé hez a hon véd sé gi üze mel te tõ bár mi lyen, e cél ra a
nem zet kö zi gya kor lat ban el fo ga dott mód szert hasz nál hat.

1.7.3. A hon véd sé gi üze mel te tõ ér té ke li a re á li san fel -
té te le zett bal ese tek le het sé ges kö vet kez mé nye it. En nek
so rán a hon véd sé gi üze mel te tõ be mu tat ja azo kat a te rü le -
te ket, me lye ket az ob jek tum ból ki in du ló ilyen bal ese tek
ha tá sai érint het nek. A te rü le tek be mu ta tá sa tér ké pen és
fény kép pel vagy adott eset ben ezek kel egyen ér té kû le írás -
sal tör té nik, mely nek so rán figye lembe kell ven ni e ren de -
let nek a vé den dõ ada tok ra vo nat ko zó elõ írásait is. A hon -
véd sé gi üze mel te tõ, a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos
sú lyos bal ese tek kö vet kez mé nye i nek ér té ke lé sét bár mi -
lyen, a nem zet kö zi gya kor lat ban, az adott tí pu sú sú lyos
bal eset re, a szak ma ál tal ál ta lá no san el fo ga dott mód szer rel 
vé gez he ti el. Az ér té ke lést a tech no ló gi á ban fel tárt min den 
bal eset re el kell vé gez ni, de a biz ton sá gi elem zés ben vagy
a biz ton sá gi je len tés ben csak a ve szé lyes ka to nai ob jek tum 
egé sze ál tal je len tett ve szé lyez te tést ér dem ben meg ha tá ro -
zó, leg na gyobb koc ká za tot je len tõ po ten ci á lis bal ese ti ese -
mény so ro kat kell be mu tat ni.

1.7.4. A hon véd sé gi üze mel te tõ a biz ton sá gi je len tés -
ben – az azo no sí tott ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú -



lyos bal eset gya ko ri sá ga és kö vet kez mé nyei alap ján –
meg ha tá roz za a sé rü lés egyé ni koc ká za ta ér té ke i nek alap -
ján a ve szé lyes sé gi öve ze te ket. Ha a ve szé lyes ka to nai ob -
jek tum ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos balese -
teinek több faj ta ká ro sí tó ha tá sa le het (mér ge zõ anya gok
lég kö ri ter je dé se, túl nyo más vagy su gár zó hõ), ak kor min -
den egyes ha tás ra kü lön ha tá roz meg ve szé lyes sé gi öve ze -
tet. A koc ká zat mér té ké nek – a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek elõ zõ pon tok ban le írt gya ko ri sá -
gá nak és sú lyos sá gá nak figye lembe véte lével tör té nõ –
meg határozásakor a hon véd sé gi üze mel te tõ bár mi lyen, e
cél ra a nem zet kö zi gya kor lat ban el fo ga dott mód szert
hasz nál hat. Az em ber i sé rü lést oko zó ha tá sok mel lett
figye lembe kell ven ni a ve szé lyes ka to nai ob jek tum kö rül
a kör nye ze tet és – ha ilye nek van nak – a kü lön le ges ter mé -
sze ti ér té ke ket is.

1.8. A ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese tek el le ni vé de ke zés esz köz rend sze ré nek be mu ta tá sa

Be mu tat ja a ve szé lyes ka to nai ob jek tum ban a ve szé lyes
anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset kö vet kez mé nyei
csök ken té sé re rend sze re sí tett fel sze re lé se ket és a ve ze tés -
hez, il le tõ leg a dön tés-elõ ké szí tés hez szük sé ges inf ra -
struk tú rát:

a) a ve szély hely ze ti ve ze té si lé te sít mé nye ket,
b) a ve ze tõ ál lo mány ve szély hely ze ti ér te sí té sé nek esz -

köz rend sze rét,
c) az ob jek tum ban dol go zók ve szély hely ze ti ri asz tá sá -

nak esz köz rend sze rét,
d) a ve szély hely ze ti hír adás esz kö ze it és rend sze re it,
e) a táv ér zé ke lõ rend sze re ket,
f) a hely zet ér té ke lé sét és a dön té sek elõ ké szí té sét se gí -

tõ in for ma ti kai rend sze re ket,
g) a ri asz tást, a vé de ke zést és a kö vet kez mé nyek csök -

ken té sét vég zõ vég re haj tó szer ve ze tek
– rend sze re sí tett egyé ni vé dõ esz kö ze it,
– rend sze re sí tett szak tech ni kai esz kö ze it,
h) a vé de ke zés be be von ha tó (nem köz vet le nül er re a

cél ra lét re ho zott) bel sõ és a kül sõ erõ ket és esz kö zö ket.
A bel sõ vé del mi terv ben az itt be mu ta tott in for má ci ó kat

kell fel hasz nál ni.

1.9. A biz ton sá gi irá nyí tá si rend szer

1.9.1. A biz ton sá gi je len tés nek szer ves rész e a biz ton -
sá gi irá nyí tá si rend szer be mu ta tá sa.

1.9.2. A hon véd sé gi üze mel te tõ a biz ton sá gi irá nyí tá si
rend szert be épí ti a ve szé lyes ka to nai ob jek tum ál ta lá nos
ve ze té si rend sze ré be.

1.9.3. A biz ton sá gi je len tés ben a hon véd sé gi üze mel te -
tõ be mu tat ja a biz ton sá gi irá nyí tá si rend szer szer ve ze ti fel -
épí té sét. A le írás ban a szer ve zet min den szint jén meg je lö li 
a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek meg -
elõ zé sé be és az el le nük va ló vé de ke zés irá nyí tá sá ba, vég -
re haj tá sá ba be vont sze mé lye ket, azok fel adat- és ha tás kö -

rét, fel ké szí té sük höz szük sé ges kö ve tel mé nye ket és erõ -
for rá so kat.

1.9.4. Az el vég zett ve szély azo no sí tás és koc ká zat -
elem zés ered mé nyei alap ján a hon véd sé gi üze mel te tõ ki -
ala kít ja, il le tõ leg fe lül vizs gál ja és szük ség sze rint ki egé -
szí ti a biz ton sá gi irá nyí tá si rend szer nor má it: ki dol goz za,
il le tõ leg ki egé szí ti és al kal maz za a biz ton sá gos üzem re
vo nat ko zó tech no ló gi ai le írá so kat, uta sí tá so kat és más
sza bály zó kat. A nor mák ki ala kí tá sá ba – az õket érin tõ te -
rü le te ken és mér ték ben – a vég re haj tó sze mély ze tet is be -
von ja. Ré szük re a meg fe le lõ fel té te le ket és fel ké szí tést
biz to sít ja. A nor ma rend szer ben figye lembe ve szi a nor -
mál üze mi tech no ló gi á kat, a le ál lí tá so kat, az in dí tá so kat, a
be ren de zé sek kar ban tar tá sát és a tech no ló gi ai ve szély -
hely ze te ket is. A biz ton sá gi irá nyí tá si rend szer nor má it
meg is mer te ti a fen ti te vé keny sé gek ben érin tett sze mé lyek -
kel is.

1.9.5. A hon véd sé gi üze mel te tõ fi gyel met for dít a be -
ren de zé sek ben, a tá ro ló esz kö zök ben és a gyár tás ban vég -
re haj tott vál toz ta tá sok ra. E vál toz ta tá sok nak a biz ton ság ra 
vo nat ko zó ve tü le te it már a vál toz ta tá sok ter ve zé se és ki vi -
te le zé se so rán elõ ze tesen figye lembe ve szi.

1.9.6. A ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese tek meg elõ zé sé vel kap cso la to san ki tû zött cé lok el éré -
sé nek fo lya ma tos vizs gá la ta ér de ké ben a hon véd sé gi üze -
mel te tõ mód sze re ket dol go z ki, és ezek sze rint cse lek szik.
A meg elõ zés sel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá nak
hely ze tét fo lya ma to san ér té ke li. A hi á nyos sá go kat fel tár -
ja, és ki ala kít ja az azok ki kü szö bö lé sé hez szük sé ges mód -
sze re ket.

A fel ada tok érin tik a je len té si rend szert is, amely ben a
hon véd sé gi üze mel te tõ a ve szé lyes anya gok kal kap cso la -
tos sú lyos bal ese tek rõl vagy ese mé nyek rõl ad tá jé koz ta -
tást. A je len té sek ben kü lön fi gyel met ér de mel nek az olyan 
bal ese ti ese mé nyek, ame lyek a biz ton sá gi rend szer zava -
rait mu tat ják. Az ilyen ese mé nyek hát te rét fel tár ja, ta pasz -
ta la ta it ér té ke li, a kö vet kez te té se ket le von ja, és ezek alap -
ján in téz ke dik a meg elõ zés sel vagy az el há rí tás sal kap cso -
lat ban szük sé ges sé vált fel ada tok ra.

1.9.7. Amennyi ben a hon véd sé gi üze mel te tõ a biz ton -
sá gi irá nyí tá si rend szer rõl – ar ra hi va tott és a nem zet kö zi
gya kor lat ban el fo ga dott – mi nõ ség ta nú sí tó szer ve zet ta nú -
sít vá nyát mel lé ke li a biz ton sá gi je len tés ve szé lyes ka to nai
ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság ré szé re tör té nõ meg kül dé se -
kor, ak kor a biz ton sá gi irá nyí tá si rend szer 1.9.3–1.9.6.
sze rin ti be mu ta tá sát nem kell meg kül de ni, de azo kat a ve -
szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság ké ré sé re
hoz zá fér he tõ vé kell ten ni.

1.10. A biz ton sá gi je len tés nek tar tal maz nia kell az el -
ké szí té sé be be vont szer ve ze tek meg ne ve zé sét.

1.11. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum épí té si en ge dé lye -
zé si el já rá sá val (be le ért ve a bõ ví tést is) egy idõ ben a ve -
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szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság hoz be nyúj -
tan dó biz ton sá gi je len tés tar tal ma:

a) az 1.1.; 1.2.; 1.3.1.; 1.3.2. a), b); 1.3.3.; 1.3.5.; 1.4.;
1.8. a ter ve zett fel sze re lé sek és inf ra struk tú ra; 1.7. az épí -
té si stá di um ban elõ re lát ha tó szin ten; 1.10.;

b) a tech no ló gi á ban al kal ma zott biz ton sá gi meg ol dá -
sok (ké mi ai tech no ló gi ai, gé pé sze ti és irány tech ni kai) ér -
té ke lé se;

c) a ter ve zé si fi lo zó fia be mu ta tá sa azon lé te sít mé nyek
ese té ben, ahol sú lyos bal ese ti ve széllyel le het szá mol ni. A
do ku men tá ci ó nak rész e le het:

ca) a fel hasz nált szer ke ze ti anyag ki vá lasz tá sa,
cb) az ala po zás ter ve zé se,
cc) nagy nyo má son és ma gas hõ mér sék le ten üze me lõ

be ren de zé sek ter ve zé se,
cd) a mé re te zés,
ce) a sta ti kai meg fon to lá sok,
cf) a kül sõ be ha tás el le ni vé de lem.

2. For mai kö ve tel mé nyek

2.1. A biz ton sá gi je len tést írás ban kell el ké szí te ni és a
ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság ré szé re két 
pél dány ban, elekt ro ni kus adat hor do zón be nyúj ta ni. Ki vé -
telt ké pez nek a tér ké pek, ame lye ket a raj tuk sze rep lõ mé -
ret arány nak meg fele lõen, nyom ta tott for má ban, két pél -
dány ban kell be nyúj ta ni.

2.2. Ha a ve szé lyes ka to nai ob jek tum le írá sa tér ké pet
(váz la tot) vagy hely szín raj zot tar tal maz, a be nyúj tott tér -
kép le gyen a jó el iga zo dást biz to sí tó mé ret ará nyú.

2.3. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum alap raj za (váz la ta)
vagy hely szín raj za kel lõ mé ret arány ban tar tal maz za annak 
egész te rü le tét és annak min den ob jek tum ré szét, és a ve -
szé lyez te tett te rü le te ket.

2.4. A biz ton sá gi je len té sek (ki egé szí té sek) for mai kö -
ve tel mé nyei min den eset ben azo no sak.

3. melléklet
a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez

A biztonsági elemzés elkészítésének tartalmi
és formai követelményei

1. Tar tal mi kö ve tel mé nyek

1.1. A biz ton sá gi elem zés tar tal mi kö ve tel mé nyei meg -
egyez nek a 2. mel lék let 1. pont já ban fog lalt kö ve tel mé -
nyek kel, az 1.9. és 1.11. pont ki vé te lé vel.

1.2. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum épí té si engedélye -
zési el já rá sá val (be le ért ve a bõ ví tést is) egy idõ ben a ve -

szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság hoz be nyúj -
tan dó biz ton sá gi elem zés tar tal ma:

a) a 2. mel lék let 1.1.; 1.2.; 1.3.1.; 1.3.2. a), b); 1.3.3.;
1.3.5.; 1.4.; 1.8. a ter ve zett fel sze re lé sek és inf ra struk tú ra;
1.7. az épí té si stá di um ban elõ re lát ha tó szin ten; 1.10.;

b) a tech no ló gi á ban al kal ma zott biz ton sá gi meg ol dá -
sok (ké mi ai tech no ló gi ai, gé pé sze ti és irány tech ni kai) ér -
té ke lé se;

c) a ter ve zé si fi lo zó fia be mu ta tá sa azon lé te sít mé nyek
ese té ben, ahol ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese ti ve széllyel le het szá mol ni. A do ku men tá ci ó nak
rész e le het:

ca) a fel hasz nált szer ke ze ti anyag ki vá lasz tá sa,
cb) az ala po zás ter ve zé se,
cc) nagy nyo má son és ma gas hõ mér sék le ten üze me lõ

be ren de zé sek ter ve zé se,
cd) a mé re te zés,
ce) a sta ti kai meg fon to lá sok,
cf) a kül sõ be ha tás el le ni vé de lem.

2. For mai kö ve tel mé nyek

A biz ton sá gi elem zés for mai kö ve tel mé nyei meg egyez -
nek a 2. mel lék let 2. pont já ban fog lalt for mai kö ve tel mé -
nyek kel.

4. melléklet
a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez

A belsõ védelmi terv tartalmi
és formai követelményei

1. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

1.1. A fel tárt ve szé lyek el há rí tá sá ra a hon véd sé gi üze -
mel te tõ bel sõ vé del mi ter vet dol go z ki. En nek so rán a ve -
szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé -
de ke zés sel kap cso la tos fel ada to kat mód sze res elem zés sel
fel tár ja, majd meg je lö li a vég re haj tá suk kal kap cso la tos
fel té te le ket, sze mé lye ket, erõ ket és esz kö zö ket. A bel sõ
vé del mi terv ben meg ha tá ro zott fel ada tok áll ja nak arány -
ban a biz ton sá gi je len tés ben vagy biz ton sá gi elem zés ben
le írt ve szé lyez te tés sel, és a meg ha tá ro zott szer ve ze tek,
erõk és esz kö zök pe dig le gye nek ké pe sek a sú lyos bal ese -
tek meg elõ zé sé re, kö vet kez mé nye i nek csök ken té sé re.

A hon véd sé gi üze mel te tõ meg te rem ti a terv ben meg je -
lölt fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges min den ne mû fel -
té telt; meg ala kít ja, fel ké szí ti és a meg fe le lõ esz kö zök kel
fel sze re li a vé de ke zés ben érin tett vég re haj tó szer ve ze te -
ket, lét re hoz za a vé de ke zés hez szük sé ges üze mi inf ra -
struk tú rát.

1.2. A bel sõ vé del mi terv alap terv bõl, va la mint a
 megjelölt ve szély hely ze ti fel ada tok vég re haj tá sát elõ író és 
más szük sé ges te en dõ ket tar tal ma zó mel lék le tek bõl ál l.
E mel lék le tek át emel he tõk más jog sza bály alap ján el ké -
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szí tett do ku men tu mok ból, amennyi ben így a bel sõ vé del -
mi terv az 1.1. pont ban meg adott kö ve tel mé nyek nek ele -
get tesz.

1.3. A bel sõ vé del mi terv ben meg je lölt fel ada tok vég -
re haj tá sá hoz biz to sít ha tók más jog sza bály alap ján lét re ho -
zott, e fel ada tok el lá tá sá ra al kal mas erõk és esz kö zök,
amennyi ben az a jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta i -
kat nem érin ti, és azok az 1.1. pont ban meg adott kö ve tel -
mé nyek nek is ele get tesz nek.

2. Tar tal mi kö ve tel mé nyek

2.1. A ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
 balesetek el le ni vé de ke zés és a ha tá sok csök ken té sé re irá -
nyuló te vé keny ség le írá sa. Ezen be lül:

a) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset
kö vet kez té ben ki ala ku ló hely ze tek, a ha tá sok el le ni vé de -
ke zés sel kap cso la tos fel ada tok, a vé de ke zés be be vont
szer ve ze tek, erõk és esz kö zök,

b) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek 
el le ni vé de ke zés be be von ha tó üze mi inf ra struk tú ra, be ren -
de zé sek és anya gok,

c) az üze mi dol go zók vé del me ér de ké ben ho zott in téz -
ke dé sek, be le ért ve a ri asz tá suk és a ri asz tás vé te lét kö ve tõ
ma ga tar tá si rend sza bá lyok.

2.2. A ve szély hely ze ti irá nyí tás be mu ta tá sa.
En nek ré szei:
a) a ve szély hely ze ti irá nyí tó szer ve zet,

b) a vé de ke zé si te vé keny sé get el in dí tó, a vé de ke zést
irá nyí tó és más meg je lölt, fel adat- és ha tás kör rel bí ró sze -
mé lyek ne ve, be osz tá sa és el ér he tõ sé gi ada tai,

c) a kül sõ szer vek kel kap cso la tot tar tó, va la mint a kül -
sõ vé del mi terv vel, a ve szély hely ze ti ér te sí tés sel és adat -
szol gál ta tás sal kap cso la tos üze mi te vé keny sé get vég zõ
sze mé lyek ne ve, be osz tá sa és el ér he tõ sé gi ada tai,

d) az irá nyí tás hoz, a hely zet ér té ke lé sé hez és a dön té -
sek elõ ké szí té sé hez szük sé ges tech ni kai inf ra struk tú ra.

2.3. A kül sõ vé del mi terv hez kap cso ló dó fel ada tok le -
írá sa:

a) a kül sõ vé del mi terv be in dí tá sá ért fe le lõs szer ve zet
ri asz tá sá nak mód ja, a ri asz tás kor köz len dõ in for má ci ók, a
hely zet ki ala ku lá sát kö ve tõ rész le tes in for má ci ók tar tal -
ma, és az in for má ci ók át adá sá nak mód ja,

b) a ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság
kör nye ze té ben ki ala kult ve szély hely zet el há rí tá sá hoz a se -
gít ség nyúj tás le he tõ sé gei és annak fel té te lei.

2.4. A vé de ke zé si te vé keny ség ben érin tett sze mé lyek
fel ké szí té sé vel kap cso la tos fel ada tok be mu ta tá sa.

3. For mai kö ve tel mé nyek

A bel sõ vé del mi terv a biz ton sá gi je len tés vagy biz ton -
sá gi elem zés ré szét ké pe zi, így el ké szí té sé nél az ott meg -
ha tá ro zott for mai kö ve tel mé nyek irány adó ak.
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5. melléklet a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez

Kérelem veszélyes katonai objektum engedélyezéséhez

Ik ta tó szám: ............

Ada tok:

1. A ké rel me zõ ne ve: .......................................................................................................................................................

   cí me: ............................................................................................................................................................................

   ügy in té zõ: ....................................................................................................................................................................

   el ér he tõ sé ge (te le fon, fax, e-ma il) ...............................................................................................................................

2. A ké re lem mel érin tett in gat lan, te vé keny ség vég zé sé nek cí me: ..................................................................................

   ......................................................................................................................................................................................

   hely raj zi szá ma: ...........................................................................................................................................................

3. A ké re lem tár gya és annak rö vid le írá sa: .....................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................................

4. A ké re lem tár gyá val össze füg gés ben ko ráb ban ke let ke zett ha tó sá gi en ge dé lyek (ha tá ro za tok) meg ne ve zé se, szá ma,
   kel te: ............................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................................

5. A köz re mû kö dõ ter ve zõ(k)

neve címe jo go sult sá ga

............................................................. ............................................................. .............................................................

............................................................. ............................................................. .............................................................

............................................................. ............................................................. .............................................................

............................................................. ............................................................. .............................................................
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6. A lé te sí tés (ha már is mert) fe le lõs mû sza ki ve ze tõ jé nek

neve címe ké pe sí té se

............................................................. ............................................................. .............................................................

............................................................. ............................................................. .............................................................

............................................................. ............................................................. .............................................................

............................................................. ............................................................. .............................................................

7. Mel lék le tek

Az épít mény hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye ……… pld

ter ve zõi nyi lat ko zat 1 pld

ki vi te le zõi nyi lat ko zat 1 pld

fe le lõs mû sza ki ve ze tõ nyi lat ko za ta 1 pld

szak ér tõi nyi lat ko zat, vé le mény 1 pld

biz ton sá gi elem zés (je len tés) 1 pld

bel sõ vé del mi terv

egyéb ok irat ……… pld

Ké re lem:

Alul írott(ak) .......................................................................................................................... en ge délyt ké rünk a 2. pont -
ban meg je lölt ve szé lyes ka to nai ob jek tum ban, ob jek tum rész ben* ....................................................................... ve szé -
lyes te vé keny ség vég zé sé re.

Kelt: ......................................., ............ év ........................... hó ........ nap.

......................................................

alá írás

* A kí vánt rész alá hú zan dó!
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6. melléklet
a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez

Az engedélyezési és hatósági felügyeleti
tevékenység során alkalmazott követelmények,

módszerek és kritériumok

1. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum, ob jek tum rész ál tal
oko zott ve szé lyez te tett ség mi nõ sí té se

1.1. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum biz ton sá gi szín vo -
na la alap ve tõ mu ta tó it a biz ton sá gi je len tés, illetve a biz -
ton sá gi elem zés tar tal maz za. A ve szé lyes ka to nai ob jek -
tum fel ügye le ti ha tó ság ezek alap ján mi nõ sí ti a ve szé lyes
ka to nai ob jek tum ál tal oko zott ve szé lyez te tett sé get.

1.2. A ve szé lyez te tett ség ér té ke lé sé nek és mi nõ sí té sé -
nek alap ja egy, a koc ká za tot és a ha tá sok ér té ke lé sét figye -
lembe ve võ mód szer, amely a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal eset bõl adó dó kö vet kez mé nyek nek, va -
la mint a be kö vet ke zés va ló szí nû sé gé nek együt tes figye -
lembe véte lével ha tá roz za meg a ve szé lyez te tést. A ve szé -
lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság az en ge dé lye zé -
si és a ha tó sá gi fel ügye le ti te vé keny sé ge so rán, a meg ha tá -
ro zott mi nõ sí té si kö ve tel mé nyek kel össze vet ve mi nõ sí ti a
ve szé lyes te vé keny sé get. A ve szé lyez te tett ség ér té ke lé se
szol gál tat ala pot a te le pü lés ren de zé si ter ve zés hez.

1.3. A biz ton sá gi je len tés ben, il le tõ leg biz ton sá gi elem -
zés ben a ve szé lyes te vé keny ség gel össze füg gõ technológi -
ákra vo nat ko zó ve szély azo no sí tást, il le tõ leg koc ká zat elem -
zést a 6.  § (1) be kez dés ben meg je lölt szak ha tó ság kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott mó don vizs gál ja fe lül.

1.4. A hon véd sé gi üze mel te tõ a biz ton sá gi je len tés ben,
il le tõ leg a biz ton sá gi elem zés ben ér té ke li az azo no sí tott
ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset le het sé -
ges kö vet kez mé nye it. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel -
ügye le ti ha tó ság fe lül vizs gál ja az ér té ke lés so rán al kal ma -
zott mód sze re ket és ki in du lá si mu ta tó kat.

A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság fe lül -
vizs gál ja, hogy

a) a hon véd sé gi üze mel te tõ a kö vet kez mé nyek ér té ke -
lé se kor a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset
fel té te le i hez, a ve szé lyes ha tá sok ter je dé sé hez és a vizs gá -
lat tár gyá nak (la kos ság, kör nye zet vagy ter mé sze ti ér té -
kek) a ha tá sok kal szem be ni ér zé keny sé gé hez a meg fe le lõ
ki in du lá si mu ta tó kat, szá mí tá si mód sze re ket, mo del le ket
he lye sen al kal maz ta-e,

b) a ki in du lá si fel té te le zé sek iga zol ha tó ak-e, nem tar -
tal maz nak-e a kel le té nél ked ve zõbb kö rül mé nye ket.

1.5. A hon véd sé gi üze mel te tõ a biz ton sá gi je len tés ben,
il le tõ leg biz ton sá gi elem zés ben azo no sí tott ve szé lyes
anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset be kö vet ke zé se va -
ló szí nû sé gé nek gya ko ri sá ga és kö vet kez mé nye i nek sú -
lyos sá ga alap ján a ve szé lyes sé gi öve zet min den pont já ra
meg ha tá roz za az egyé ni és a tár sa dal mi koc ká zat mér té két. 

A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság fe lül -
vizs gál ja azt, hogy a hon véd sé gi üze mel te tõ, a koc ká za tok
meg ha tá ro zá sa kor a meg fe le lõ ki in du lá si mu ta tó kat, szá -
mí tá si mód sze re ket he lye sen al kal maz ta-e, az al kal ma zott
fel té te le zé sek iga zol ha tó ak-e.

1.6. Az egyé ni koc ká zat el fo gad ha tó sá gá nak fel té te le
A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság a ve -

szé lyes sé gi öve zet ben élõ la kos ság ve szé lyez te tett sé gé nek 
meg íté lé sé re el sõ sor ban az egyé ni koc ká zat mér té két ve szi 
ala pul. Az el fo gad ha tó ság fel té te le:

a) El fo gad ha tó szin tû ve szé lyez te tett sé get je len t, ha a la -
kó te rü let olyan öve zet ben fek szik, ahol ve szé lyes anya gok -
kal kap cso la tos sú lyos bal eset kö vet kez té ben tör té nõ ha lá lo -
zás egyé ni koc ká za ta nem éri el a 10–6 ese mény/év ér té ket.

b) Fel té te lek kel el fo gad ha tó szin tû ve szé lyez te tett sé -
get je len t, ha a la kó te rü le ten a ha lá lo zás egyé ni koc ká za ta
10–6 ese mény/év és 10–5 ese mény/év kö zött van. Ek kor a
ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság kö te le zi a
hon véd sé gi üze mel te tõt, hogy hoz zon in téz ke dést a te vé -
keny ség koc ká za tá nak éssze rû en ki vi te lez he tõ mér té kû
csök ken té sé re, il le tõ leg olyan biz ton sá gi in téz ke dé sek (ri -
asz tás, egyé ni vé de lem, el zár kó zás stb.) fel té te le i nek biz -
to sí tá sá ra, ame lyek a koc ká zat szint jét csök ken tik.

c) Nem el fo gad ha tó szin tû ve szé lyez te tett sé get je len t,
ha a la kó te rü le ten a ha lá lo zás egyé ni koc ká za ta meg ha lad -
ja a 10–5 ese mény/év ér té ket. Ha a koc ká zat a te le pü lés ren -
de zé si el já rás ke re te in be lül nem csök kent he tõ, a ve szé -
lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság kö te le zi a hon -
véd sé gi üze mel te tõt a te vé keny ség kor lá to zá sá ra vagy
meg szüntetésére.

1.7. A tár sa dal mi koc ká zat el fo gad ha tó sá gá nak felté tele
A tár sa dal mi koc ká zat ki szá mí tá sa kor nem csak a ve -

szé lyes sé gi öve zet ben élõ la kos sá got, ha nem az ott nagy
szám ban idõ sza ko san tar tóz ko dó em be re ket (pél dá ul mun -
ka he lyen, be vá sár ló köz pont ban, is ko lá ban, szó ra koz ta tó
in téz mény ben stb.) is figye lembe kell ven ni. Mi nél több
em bert érint a ha lá los ha tás, a tár sa dal mi koc ká zat an nál
ke vés bé el fo gad ha tó. Így az egyé ni koc ká za ti szin tek ál -
lan dó ér té ke i vel el len tét ben, a tár sa dal mi koc ká za ti szin tet 
csak a ha lá los ál do za tok vár ha tó szá má nak függ vé nye ként
le het meg ha tá roz ni. A tár sa dal mi koc ká za tot a hon véd sé gi 
üze mel te tõ F-N gör be for má já ban szem lél te ti.
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Az F-N gör be x-ten ge lye a ha lá lo zá sok szá mát (N) je lö -
li. A ha lá lo zá sok szá mát lo ga rit mi kus ská lán kell meg je le -
ní te ni, és a leg ki sebb meg je le ní tett ér ték 1 le gyen. Az F-N
gör be y-ten ge lye az N vagy an nál több em ber ha lá lá val já -
ró bal ese tek összeg zett gya ko ri sá gát je len ti. E hal mo zott
gya ko ri sá got lo ga rit mi kus ská lán kell meg je le ní te ni, és a
leg ki sebb meg je le ní tett ér ték 10–9 1/év le gyen.

A tár sa dal mi koc ká zat fel té tel nél kül el fo gad ha tó, ha
F<(10–5×N–2) 1/év, ahol N>=1.

A tár sa dal mi koc ká zat fel té tel lel fo gad ha tó el, ha min den
F<(10–3×N–2) 1/év és F>(10–5×N–2) 1/év tar to mány köz é
esik, ahol N>=1. Eb ben az est ben a te vé keny ség koc ká za tá -
nak csök ken té se ér de ké ben a ve szé lyes ka to nai ob jek tum
fel ügye le ti ha tó ság kö te le zi a hon véd sé gi üze mel te tõt, hogy 
gon dos kod jon olyan, az ob jek tu mon be lü li meg elõ zõ biz -
ton sá gi in téz ke dé sek rõl (ri asz tás, egyé ni vé de lem, el zár kó -
zás stb.), ame lyek a koc ká zat szint jét csök ken tik.

Nem el fo gad ha tó szin tû a ve szé lyez te tett ség, ha
F>(10–3×N–2) 1/év, ahol N>=1. Eb ben az eset ben, ha a koc ká -
zat más esz kö zök kel nem csök kent he tõ, a ve szé lyes ka to nai
ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság kö te le zi a hon véd sé gi üze mel -
te tõt a te vé keny ség kor lá to zá sá ra vagy meg szün te té sé re.

1.8. A hon véd sé gi üze mel te tõ a biz ton sá gi je len tés ben,
illetve biz ton sá gi elem zés ben a ve szé lyes sé gi öve zet min -
den pont já ra meg ha tá roz za a sé rü lé sek egyé ni koc ká za tát.
Az így ki ala kí tott ve szé lyes sé gi öve ze tet bel sõ, kö zép sõ és 
kül sõ zó ná ra oszt ja.

a) Bel sõ zó na: a sé rü lés egyé ni koc ká za ta meg ha lad ja a 
10–5 ese mény/év ér té ket.

b) Kö zép sõ zó na: a sé rü lés egyé ni koc ká za ta 10–5 és
10–6 ese mény/év ér té kek kö zött ala kul.

c) Kül sõ zó na: a sé rü lés egyé ni koc ká za ta nem éri el a
10–6 ese mény/év ér té ket, de na gyobb mint 3×10–7.

2. A bel sõ vé del mi terv mi nõ sí té se

2.1. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság
fe lül vizs gál ja a hon véd sé gi üze mel te tõ ál tal be nyúj tott
bel sõ vé del mi ter vet. En nek so rán meg vizs gál ja, hogy a
bel sõ vé del mi terv ben meg ha tá ro zott vé del mi in téz ke dé -
sek arány ban áll nak-e a biz ton sá gi je len tés ben vagy a biz -
ton sá gi elem zés ben meg ha tá ro zott ve szé lyek kel, va la mint
a ve szé lyes ka to nai ob jek tum kör nye ze té ben lé võ lé te sít -
mé nyek ve szé lyez te tõ ha tá sa i val, to váb bá meg vizs gál ja,
hogy a ter ve zett in téz ke dé sek ben meg je lölt fel ada tok vég -
re haj tá sá nak meg van nak-e a fel té te lei. A fel ada tok és
a fel té te lek re a li tá sát a ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel -
ügye le ti ha tó ság hely szí ni vizs gá lat tal is ellen õr zi. 

En nek  során:

2.2. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság
fe lül vizs gál ja azt, hogy a bel sõ vé del mi terv a ve szé lyes
anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek min den fel tárt
ká ro sí tó ha tá sa kö vet kez mé nye i nek ha té kony csök ken té -
sé re re á li san vég re hajt ha tó fel ada to kat tar tal maz-e. Meg -
vizs gál ja a biz ton sá gi je len tés ben vagy a biz ton sá gi elem -
zés ben fel tárt ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek ve szé lye it és e bal ese tek kö vet kez mé nye i nek ér -

té ke lé sét. Ellen õr zi azt, hogy a bel sõ vé del mi terv ben meg -
je lölt in téz ke dé sek le fe dik-e a ve szé lyes ka to nai ob jek tu -
mon, ob jek tum ré szen be lül és annak kör nye ze té ben fel té -
te le zett és min den ká ro sí tó ha tást. Meg fe le lõ nek mi nõ sít -
he tõ az a bel sõ vé del mi terv, amely ben a hon véd sé gi üze -
mel te tõ a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek min den ká ro sí tó ha tá sá nak csök ken té sé re meg fe le lõ
in téz ke dést ter vez.

2.3. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság
fe lül vizs gál ja azt, hogy a bel sõ vé del mi terv ben meg je lölt
irá nyí tó szer ve zet al kal mas-e a vé del mi in téz ke dé sek ben
meg je lölt fel ada tok ha té kony irá nyí tá sá ra, ren del ke zik-e a
fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges hír adás sal, va la mint a
hely zet rõl  szóló in for má ci ó kat biz to sí tó és dön tés-elõ ké -
szí tõ rend sze rek kel.

2.4. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság
fe lül vizs gál ja azt, hogy a ve szé lyes anya gok kal kap cso la -
tos sú lyos bal ese tek ká ro sí tó ha tá sai faj tá já nak és vo lu me -
né nek meg fe le lõ szá mú és ren del te té sû erõ és esz köz van-e 
a terv ben meg je löl ve. En nek so rán fel mé ri a szer ve ze tek
– hi te les for rá sok alap ján ki szá mít ha tó – tel je sít mény mu -
ta tó it, és eze ket össze ve ti a kár csök ken tõ te vé keny ség
nagy ság rend jé vel. Meg fe le lõ nek mi nõ sít he tõ az a bel sõ
vé del mi terv, amely ben a ve szé lyes ka to nai ob jek tu mon,
ob jek tum ré szen be lü li kár csök ken tõ te vé keny ség – az élet 
és az egész ség és a kör nye zet meg óvá sa kö ve tel mé nye i nek 
meg fele lõen – reál is idõ alatt el vé gez he tõ.

2.5. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság fe -
lül vizs gál ja azt, hogy a bel sõ vé del mi terv ben meg je lölt
szer ve ze tek ren del kez nek-e meg fe le lõ szak fel sze re lés sel és
egyé ni vé dõ fel sze re lés sel, és ezek mû sza ki ál la po ta le he tõ vé 
te szi-e az al kal ma zá su kat. Ha son ló kép pen ellen õr zi azt,
hogy a fel ada ta ik ra va ló fel ké szí té sük, illetve az elõ írt rend -
ben va ló gya ko rol ta tá suk do ku men tál tan meg tör tént-e.

A hon vé del mi mi nisz ter
11/2006. (IV. 10.) HM

r e n  d e  l e  t e

az élelmiszer-utalvánnyal való ellátásról  szóló
15/2000. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján – fi gye lem mel a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXI II. tör vény 49/F.  §-ában, a Mun ka Tör vény -
köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény 165.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXI II. tör vény 2.  §-ában, va la mint a ka to nai és rend -
vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak
és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló 1996. évi XLV. tör vény
41/A.  §-ában fog lal tak ra – az élel mi szer-utal vánnyal va ló

878 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 11. szám



el lá tás ról  szóló 15/2000. (VI. 20.) HM ren de le tet (a to váb -
bi ak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint módo sítom:

1.  §

Az R. 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1.  § (1) A ren de let ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium

(a továb biak ban: HM), a HM köz vet len alá ren delt sé gé be
tar to zó szer ve ze tek, a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá -
nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek, va la mint a
Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei (a továb biak ban
együtt: ka to nai szer ve zet) hi va tá sos, szer zõ dé ses és tény -
le ges szol gá la tot tel je sí tõ ön kén tes tar ta lé kos ál lo má nyá ra
(a továb biak ban együtt: sze mé lyi ál lo mány) ter jed ki.

(2) A ren de let elõ írásait a ka to nai ügyész ség sze mé lyi
ál lo má nyá ra, va la mint a köz al kal ma zot tak ra, köz tiszt vi se -
lõk re és mun ka vál la lók ra is al kal maz ni kell.”

2.  §

Az R. 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A sze mé lyi ál lo mány tag ját ab ban a hó nap ban,
amely ben a jog vi szo nya leg alább egy nap tá ri na pon fenn állt 
– a (2) és (3) be kez dé sek ben fog lal tak ki vé te lé vel – ki zá ró -
lag fo gyasz tás ra kész étel vá sár lá sá ra jo go sí tó, a sze mé lyi
jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény ben meg -
ha tá ro zott ér té kû adó men te sen ad ha tó – utal vánnyal
(a továb biak ban: élel mi szer-utal vány) kell el lát ni.”

3.  §

Az R. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap 1. nap ján lép
ha tály ba.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Melléklet a 11/2006. (IV. 10.) HM rendelethez

„Mel lék let a 15/2000. (VI. 20.) HM ren de let hez

Fax: (06) 1 209-3893

..................................................................

 1074 Bu da pest

 Rá kó czi u. 70.

Élelmiszer-utalvány megrendelõlap

Hi vat koz va a .................................................  szá mú szer zõ dés ben rög zí tett fel té te lek re, 200.... év ....................... hó ra 
élel mi szer-utal vány igé nye met az aláb bi ak ban nyúj tom be:

Meg ren de lõ neve (ked vez mé nye zett hon vé del mi szer ve zet): ...........................................................................................

Címe: .................................................................................................................................................................................

Tel.: ............................................................................................................................................. ......................................

Te le fax: ....................................................................................................................................... ......................................

Pénz for gal mi szám: ..................................................................................................................... ......................................

Adó szám: ................................................................................................................................ ..........................................

Át vé tel re jo go sult sze mély neve: ................................................................................................ ......................................

Mun ka idõ na pon ta ........................-tól ................-ig

Meg ren de lés tár gya Mennyi sé gi egy ség Da rab szám Ér ték Ft-ban

Alap el lá tás (....... Ft-os tömb) tömb

Alap el lá tá son fe lü li igény

 200 Ft-os jegy db

 500 Ft-os jegy db

1000 Ft-os jegy db

Össze sen:

Kelt: ........................, 200...... év ............... hó  ......... nap

P. H.

................................................ ................................................

pü. re fe rens pa rancs nok”
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A hon vé del mi mi nisz ter
12/2006. (IV. 10.) HM

r e n  d e  l e  t e

a Honvédelmi Minisztérium
fejezetéhez tartozó szervezetek állománya

élelmezési pénznormáinak megállapításáról  szóló
18/2004. (VII. 7.) HM rendelet

 módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont já ban, va la mint a ka to nai
és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok -
ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló 1996. évi XLV.
tör vény 50.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a hi va tá sos, szer zõ dé ses 
és had kö te les ka to nák té rí tés men tes és ked vez mé nyes ter -
mé szet be ni el lá tá sá ról  szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let -
re – a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je ze té hez tar to zó szer -
ve ze tek ál lo má nya élel me zé si pénz nor má i nak meg ál la pí -
tá sá ról  szóló 18/2004. (VII. 7.) HM ren de le tet (a továb -
biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az R. 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1.  § A ren de let ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium

(a továb biak ban: HM), a HM köz vet len alá ren delt sé gé be
tar to zó szer ve ze tek, a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá -
nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek, va la mint a
Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve -
ze tei kö zül azon szer ve ze tek re ter jed ki, ame lyek élel me -
zé si pénz nor má val gaz dál kod nak.”

2.  §

Az R. 2.  §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

(Az élel me zé si alap nor mák és pót nor mák áfá val nö velt
brut tó ér té ke)

„e) V. szá mú élel me zé si nor ma         778 Ft/fõ/nap”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap 1. nap ján lép
ha tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 2.  §-ának
n) pont ja.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, 
a hon vé del mi mi nisz ter, va la mint

a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
17/2006. (IV. 14.) GKM–HM–KvVM

e g y ü t  t e s  r e n  d e  l e  t e

a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ
kijelölésérõl  szóló 

14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM 
együttes rendelet módosításáról

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
5.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
del jük el:

1.  §

A ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé -
sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt tes 
ren de let (a továb biak ban: R.) 18.  §-a (2) be kez dé sé nek
c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A lég tér ese ti igény be vé te lé hez en ge délyt kell kér ni:]
„c) a lé gi be mu ta tó hoz, az el len õr zött lég te ret érin tõ

 repülõ-sportrendezvényhez, va la mint a kü lön jog sza bály ban
en ge dé lye zett lég té ren kí vül ter ve zett ej tõ er nyõs ug rás hoz és
mû re pü lés hez szük sé ges lég te rek igény be vé te le ese tén;”

2.  §

(1) Az R. 1. mel lék le te he lyé be e ren de let 1. mel lék le te lép.

(2) Az R. 2. mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te sze rint
mó do sul.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti
a) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö -

lé sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt -
tes ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 25/2003. (IV. 25.)
GKM–HM–KvVM együt tes ren de let 1. mel lék le te,

b) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé -
sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt tes
ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 9/2004. (II. 12.)
GKM–HM–KvVM együt tes ren de let 6.  §-a és mel lék le te,

c) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé -
sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt tes
ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 27/2005. (V. 5.)
GKM–HM–KvVM együt tes ren de let 2.  §-ának az R. 18.  §-a
(2) be kez dé sé nek c) pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé se.

Dr. Kó ka Já nos s. k., Ju hász Fe renc s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter hon vé del mi mi nisz ter

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 17/2006. (IV. 14.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez

[1. mel lék let a 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt tes ren de let hez]

ATS légtérosztályozás Magyarországon

Lég tér jel leg Osz tály Lég tér For ga lom El kü lö ní té sek Nyúj tott szol gá lat

VMC ér té kek, 
lá tás tá vol ság és fel hõk tõl

való tá vol sá gi 
meg kö té sek

Se bes ség-
meg kö té sek

Rá dió-össze köt te té si 
kö te le zett ség

FPL be nyúj tá si
 kö te le zett ség

ATC en ge dély 
szük sé ges sé ge

ELLEN -
ÕRZÖTT

C

FL660 
(20 100 m STD) 

alat ti 
el len õr zött 

lég te rek

IFR IFR-IFR-tõl
IFR-VFR-tõl

Lé gi for gal mi 
irá nyí tó

Nin cse nek Nin cse nek Fo lya ma-
tos két ol da lú

Igen Igen

VFR* VFR-IFR-tõl

1. Lé gi for gal mi
irá nyí tó az

IFR-ek tõl való el -
kü lö ní tés 
ér de ké ben.

2. VFR légi jár -
mû vek ese tén for -
gal mi tá jé koz ta tás 
és ké rés re ta nács -
adás a for ga lom 

el ke rü lé se 
ér de ké ben

Víz szin tes 
lá tás: 8 km
FL100-on 
és fe let te, 
5 km FL 
100 alatt. 

Fel hõk tõl való 
tá vol ság: 
1500 m 

víz szin te sen, 
300 m 

füg gõ le ge sen

FL 100 alatt max. 
250 kt 

(460 km/ó) IAS

Fo lya ma tos 
két ol da lú

Igen Igen

D

1000 láb 
(300 m) AGL 

és 9500 láb (2900 
m) AMSL kö zött
Bu da pest FIR ha -
tár és a kö vet ke zõ
ko or di ná ták ál tal

be zárt te rü let
482346N

0202459E–
481110N

0210551E-
481703N

0214953E–
482000N
0214901E

Ko si ce TMA–2, 
va la mint a ta szá ri 

MCTR és
MTMA, va la mint 
Sár mel lék CTR

és Sár mel lék
CTA

IFR IFR-IFR-tõl

Lé gi for gal mi 
irá nyí tó, for gal mi 

tá jé koz ta tás 
a VFR 

re pü lé sek rõl 
(és ké rés re 
ta nács adás 
a for ga lom 
el ke rü lé se 
ér de ké ben)

Nin cse nek
Max. 250 kt

(460 km/ó) IAS
Fo lya ma tos 

két ol da lú
Igen Igen

VFR
Nem biz to-

sí ta nak

For gal mi tá jé koz -
ta tás a VFR és

IFR 
re pü lé sek kö zött 

(és ké rés re ta -
nács adás a for ga -

lom 
el ke rü lé se 
ér de ké ben)

Víz szin tes 
lá tás: 5 km. 

Fel hõk tõl való 
tá vol ság: 
1500 m 

víz szin te sen, 
300 m füg gõ-

le ge sen

Max. 250 kt
(460 km/ó) IAS

Fo lya ma tos 
két ol da lú

Igen Igen
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Lég tér jel leg Osz tály Lég tér For ga lom El kü lö ní té sek Nyúj tott szol gá lat

VMC ér té kek, 
lá tás tá vol ság és fel hõk tõl

való tá vol sá gi 
meg kö té sek

Se bes ség-
meg kö té sek

Rá dió-össze köt te té si 
kö te le zett ség

FPL be nyúj tá si
 kö te le zett ség

ATC en ge dély 
szük sé ges sé ge

NEM
ELLEN-
ÕRZÖTT

F

4000 láb
(1200 m)

és 9500 láb
(2900 m)

AMSL kö zöt ti
nem el len õr zött

lég te rek, va la mint 
a ki je lölt TIZ-ek

IFR
IFR-IFR-tõl

amennyi re ez 
le het sé ges

Repüléstájékoz -
tató és lé gi for gal -

mi ta nács adó
Nin cse nek

Max. 250 kt 
(460 km/ó) IAS

9500 láb
(2900 m) AMSL

alatt

Fo lya ma tos 
két ol da lú

Igen

Nincs

VFR
Nem biz to sí-

ta nak
Re pü lés-

tá jé koz ta tó

Víz szin tes lá tás: 
5 km. Fel hõk tõl
való tá vol ság: 

1500 m víz szin-
te sen, 300 m 
füg gõ le ge sen

Max. 250 kt
(460 km/ó) IAS

9500 láb
(2900 m)

AMSL alatt

Nincs, ki vé ve 
a vi tor lá zó 

fel hõ re pü lé se ket 
és az éj sza kai

VFR re pü lé se ket

Nincs, ki vé ve 
a vi tor lá zó

fel hõ re pü lé -
se ket 

és az éj sza kai
VFR 

re pü lé se ket

G**

4000 láb
(1200 m) MSL

alat ti nem el len õr -
zött lég te rek,

 valamint 
a vi tor lá zó és 

mû re pü lõ lég te rek

Csak VFR
Nem biz to sí-

ta nak
Re pü lés-

tá jé koz ta tó

Víz szin tes lá tás: 
5 km. Kis se bes -
sé gû re pü lõ gé pek
szá má ra: 1500 m. 

He li kop te rek
és bal lo nok szá -
má ra: 750 m. 

Fel hõ kön kí vül, 
a föld vagy 
a víz fel szín 

lá tá sa mel lett.

Max. 250 kt
(460 km/ó)

IAS

Nincs, ki vé ve 
az éj sza kai 
VFR re pü lé-

se ket

Nincs, 
ki vé ve 

az éj sza kai
VFR 

re pü lé se ket

Nincs

Meg jegy zé sek:
1. A nem zet kö zi leg el fo ga dott lég tér osz tá lyok A–G-ig ter jed nek. Bu da pest FIR-ben A, B és E osz tá lyú lég te rek nem ke rül tek ki je lö lés re.
2. A fen ti táb lá zat tól füg get le nül a ha tár sá vot át re pü lõ vagy ab ban re pü lést vég zõ va la mennyi lé gi jár mû nek – a ha tár sáv ban 50 m-e s föld fel szín fe let ti vagy ala -

cso nyabb ma gas sá gon vég re haj tott mun ka re pü lést vég zõ lé gi jár mû vek ki vé te lé vel – FPL-t kell töl te nie, és rá dió-össze köt te tést kell tar ta nia.
3. * FL195 (5950 m STD) fe lett út vo nal VFR GAT re pü lé se ket ti los vég re haj ta ni.
4. Va la mennyi lég tér osz tály ban nyúj ta nak re pü lés tá jé koz ta tó és ri asz tó szol gá la tot.

El té rés az ICAO elõ írásoktól:
1. FL 285 (8700 m STD) fe lett Bu da pest FIR-en be lül VFR re pü lés vég re haj tá sa ti los!
2. ** G osz tá lyú lég tér ben IFR re pü lé sek nem en ge dé lye zet tek.



2. melléklet a 17/2006. (IV. 14.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez

(1) Az R. 2. mel lék le te „El len õr zött lég te rek” al cí me a kö vet ke zõ Sár mel lék CTR azo no sí tó val jel zett sor ral egé szül ki:
„

Sár mel lék CTR
465232,000N 0170443,000E 2000’ (600 m) AMSL

GND
(ICAO „D”)

Köz zé tett üzem idõ sze rint csak
Sár mel lék CTA lég tér rel együtt
mû köd het

465233,000N 0171252,000E
464034,895N 0171331,452E
463223,502N 0171903,420E
462847,000N 0171750,000E
462659,232N 0170752,449E
463918,798N 0170630,110E
465010,292N 0165907,256E
465232,000N 0170443,000E

„

(2) Az R. 2. mel lék le te „El len õr zött lég te rek” al cí me a kö vet ke zõ Sár mel lék CTA azo no sí tó val jel zett sor ral egé szül ki:
„

Sár mel lék CTA
465210,515N 0164912,269E 9500’ (2900 m) AMSL

2000’ (600 m) AMSL
(ICAO „D”)

Köz zé tett üzem idõ sze rint csak
Sár mel lék CTR lég tér rel együtt
mû köd het

465233,000N 0171252,000E
463423,000N 0171944,000E
462847,000N 0171750,000E
462539,000N 0170031,000E
465210,515N 0164912,269E

„

(3) Az R. 2. mel lék le te „Nem el len õr zött lég te rek” al cí mé nek Sár mel lék TIZ azo no sí tó val jel zett so ra he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„

Sár mel lék TIZ 1
465232,000N 0170443,000E 2000’ (600 m) AMSL

GND
(ICAO „F”)

Köz zé tett üzem idõ sze rint csak
Sár mel lék TIZ 2 lég tér rel együtt
mû köd het

465233,000N 0171252,000E
464034,895N 0171331,452E
463223,502N 0171903,420E
462847,000N 0171750,000E
462659,232N 0170752,449E
463918,798N 0170630,110E
465010,292N 0165907,256E
465232,000N 0170443,000E

„

(4) Az R. 2. mel lék le te „Nem el len õr zött lég te rek” al cí me a kö vet ke zõ Sár mel lék TIZ 2 azo no sí tó val jel zett sor ral egé -
szül ki:

„

Sár mel lék TIZ 2
465210,515N 0164912,269E 9500’ (2900 m) AMSL

2000’ (600 m) AMSL
(ICAO „F”)

Köz zé tett üzem idõ sze rint csak
Sár mel lék TIZ 1 lég tér rel együtt
mû köd het

465233,000N 0171252,000E
463423,000N 0171944,000E
462847,000N 0171750,000E
462539,000N 0170031,000E
465210,515N 0164912,269E

„
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A hon vé del mi mi nisz ter
13/2006. (IV. 19.) HM

r e n  d e  l e  t e

a katonák illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól, valamint a közalkalmazottak

jutalmazásáról  szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet,
továbbá a fokozottan veszélyes,

valamint az egészségkárosító beosztások körérõl,
az azokhoz kapcsolódó részletes,

valamint a csökkentett napi szolgálati idõre
vonatkozó szabályokról  szóló

30/2004. (XII. 6.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  §-a (2) be kez dé sé nek b) és e) pont ja i ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le -
gû jut ta tá sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá -
ról  szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren de le tet (a továb biak ban:
R.), to váb bá a fo ko zot tan ve szé lyes, va la mint az egész ség -
ká ro sí tó be osz tá sok kö ré rõl, az azok hoz kap cso ló dó rész -
le tes, va la mint a csök ken tett nap i szol gá la ti idõ re vo nat ko -
zó sza bá lyok ról  szóló 30/2004. (XII. 6.) HM ren de le tet a
kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az R. 76.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„[A Hvt. 83.  § (2) be kez dé sé hez
és a Hjt. 47/A.  §, 114.  §, 114/A.  §-ai hoz]

76.  § A Hjt. 47/A.  §-ának (3) és (4) be kez dé sei alap ján
tény le ges szol gá la tot tel je sí tõ ön kén tes tar ta lé kos ál lo -
mány tag ja szol gá lat tel je sí té sé nek ide jét, il let mé nyét, a
jut ta tá sok, költ ség té rí té sek, ked vez mé nyek és tá mo ga tá -
sok mér té két a szer zõ dé ses ka to nák ra vo nat ko zó sza bá -
lyok sze rint – a Hjt. 106.  §-ának (3) be kez dé sé re is fi gye -
lem mel – kell meg ál la pí ta ni.”

2.  §

Az R. 77.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„77.  § A ren del ke zés re ál lá si díj ból csak sze mé lyi jö ve -

de lem adó-elõ le get, tar tás dí jat, va la mint a hon véd ség irá -
nyá ban fenn ál ló tar to zást le het le von ni.”

3.  §

Az R. 94.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„94.  § (1) A Hft. 41/A.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti
 tanulmányi pót lék fel té tel rend sze rét és rész le tes jo go sult -
sá gi sza bá lya it a ta nul má nyi és vizs ga sza bály zat tar tal -
maz za.

(2) A Hft. 41/A.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti re pü lé si
pót lék fo lyó sí tá sá nál a 9–12.  §-o k, az ej tõ er nyõs ug rá si
pót lék fo lyó sí tá sá nál pe dig a 14–15.  §-o k ren del ke zé se it is 
meg fele lõen al kal maz ni kell.”

4.  §

Az R. 95.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„95.  § (1) Az ösz tön dí jas hall ga tó il let mé nyét a tör -

vényes ma gyar pénz nem ben kell meg ál la pí ta ni és ha von ta
utó lag, a tárgy hót kö ve tõ hó nap 5. nap já ig a bank szám lá já -
ra kell át utal ni.

(2) Az ösz tön dí jas hall ga tó il let mé nyé bõl le vo nás nak
csak jog sza bály alap ján van he lye.”

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ezzel egy ide jû leg az R. 79.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fo ko zot -
tan ve szé lyes, va la mint az egész ség ká ro sí tó be osz tá sok
kö ré rõl, az azok hoz kap cso ló dó rész le tes, va la mint a csök -
ken tett nap i szol gá la ti idõ re vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló
30/2004. (XII. 6.) HM ren de let

a) 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „szol gá la tot tel je sí tõ
hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák ra,” szö veg rész he lyé be a 
„szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos, szer zõ dé ses és ön kén tes
tar ta lé kos ka to nák ra,” szö veg rész,

b) 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ál lo mány” szö veg rész he lyé be a „hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ál lo mány, va la mint a tény le ges szol gá la tot tel je sí tõ
ön kén tes tar ta lé kos ka to nák” szö veg rész,

c) 12.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban „a hi va tá sos
és szer zõ dé ses ka to nák” szö veg rész he lyé be „a hi va tá sos,
szer zõ dé ses és tény le ges szol gá la tot tel je sí tõ ön kén tes tar -
ta lé kos ka to nák” szö veg rész,

d) 13.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban „a hi va tá sos
és szer zõ dé ses ka to nák” szö veg rész he lyé be „a hi va tá sos,
szer zõ dé ses és tény le ges szol gá la tot tel je sí tõ ön kén tes tar -
ta lé kos ka to nák” szö veg rész,

e) 15.  §-ában „a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák” szö -
veg rész he lyé be „a hi va tá sos, szer zõ dé ses és tény le ges szol -
gá la tot tel je sí tõ ön kén tes tar ta lé kos ka to nák” szö veg rész
lép.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A hon vé del mi mi nisz ter
14/2006. (IV. 20.) HM

r e n  d e  l e  t e

a béketámogató mûveletek keretében teljesített
külföldi szolgálat ellátása során felmerült fegyelmi

kérdésekkel kapcsolatos különös szabályokról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) 287.  § (2) be kez dés a) pont já nak
ad) al pont já ban és i) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a ma gyar ka to nák ked ve zõ kül föl di meg íté lé sé nek,
illetve a ka to nai fe gye lem fenn tar tá sá nak elõ se gí té se ér de -
ké ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium (a továb biak ban: HM), a HM köz vet len alá ren delt sé -
gé be tar to zó szer ve ze tek, a hon vé del mi mi nisz ter köz vet -
len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek, va la -
mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei ál lo má nyá -
ba tar to zó, hi va tá sos, illetve szer zõ dé ses ka to nák ra, va la -
mint az ön kén tes je lent ke zés alap ján tar ta lé kos ka to nai
szol gá la tot tel je sí tõk re (a továb biak ban együtt: ki kül dött).

(2) E ren de let a Ma gyar Hon véd ség kül föl di feladat-
 végrehajtásra lét re ho zott ide ig le nes ka to nai szer ve zet ál lo -
má nyá nak tag jai ellen – a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek kere -
tében tel je sí tett kül föl di szol gá lat el lá tá sa so rán el kö ve tett
fe gye lem sér tés  miatt – in dult fe gyel mi el já rás kü lö nös sza -
bá lya it ha tá roz za meg.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) kül föl di fel adat-vég re haj tás ra lét re ho zott ide ig le nes 

ka to nai szer ve zet: hon vé del mi mi nisz te ri ha tá ro zat tal,
meg ha tá ro zott ide ig tar tó kül föl di fel adat-vég re haj tás ra
lét re ho zott ide ig le nes ka to nai szer ve zet;

b) bé ke tá mo ga tó mû ve let: nem zet kö zi szer ve zet(ek)
fel ké ré sé re vagy szer ve zé sé ben vég re haj tott bé ke fenn tar -
tói vagy meg fi gye lõi te vé keny ség;

c) fe gye lem sér tés: a Hjt. 131.  § (1) be kez dé se sze rin ti
kö te les ség sze gés – ide ért ve a Hjt. 132.  §-a alap ján a fe -
gyel mi el já rás sza bá lyai sze rint el bí rá lan dó cse lek ményt –, 
ame lyet a ki kül dött a kül föl di szol gá lat tel je sí té se so rán
kö ve tett el;

d) kül föl di szol gá la ti elöl já ró: az adott bé ke tá mo ga tó
mû ve let re, illetve az ab ban való ma gyar rész vé tel re vo nat -
ko zó két- vagy több ol da lú meg ál la po dás ban meg ha tá ro -
zott, a mû ve let irá nyí tá sért fe le lõs sze mély.

Általános szabályok

3.  §

(1) A fe gye lem sér té sek el bí rá lá sa so rán a Hjt. XII. fe je -
ze té nek ren del ke zé se it az e ren de let ben fog lalt el té ré sek -
kel kell al kal maz ni.

(2) A kül föl di szol gá lat tel je sí té se so rán a ha zai jog sza -
bá lyok nak és ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i nek meg -
sér té se mel lett a vo nat ko zó nem zet kö zi meg ál la po dá sok -
nak a kül föl di szol gá lat el lá tá sá ra vo nat ko zó rendelke -
zéseinek, a fo ga dó or szág nak a kül föl di fegy ve res erõk
tag jaira vo nat ko zó sza bá lya i nak, az adott nem zet kö zi
misszi ót mû köd te tõ nem zet kö zi szer ve zet ál tal ki adott
Egy sé ges Mû ve le ti Sza bá lyok (Stan dard Ope rat ion Pro ce -
du res, a továb biak ban: SOP) elõ írásainak, va la mint a
Mun ka kö ri le írá sok ban fog lal tak nak meg sér té se fe gyel mi
fe le lõs ség re vo nás alap já ul szol gál.

4.  §

A bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ke re té ben tel je sí tett kül föl -
di szol gá lat el lá tá sa so rán in dult fe gyel mi el já rás ban a fe -
gyel mi jog kör az aláb bi ak sze rint osz lik meg:

a) fe gyel mi el já rás el ren de lé se, ki sebb tár gyi sú lyú és
je len tõ sé gû fe gye lem sér tés ese tén az el já rás le foly ta tá sa,
rend fo ko za tot vagy a szol gá la ti vi szonyt nem érin tõ fe nyí -
tés ki sza bá sa, va la mint a ha za ren de lés re és a Hjt. 135.  §
(1) be kez dés e)–h) pont jai sze rin ti fe nyí tés ki sza bá sá ra vo -
nat ko zó dön té si ja vas lat elõ ter jesz tése vo nat ko zá sá ban a
kül föl di fel adat-vég re haj tás ra meg ala kult ide ig le nes ka to -
nai szer ve zet lét re ho zá sá ról  szóló mi nisz te ri ha tá ro zat ban
e jog kö rök kel fel ru há zott kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ
pa rancs nok, ve ze tõ (a továb biak ban: ide ig le nes ka to nai
szer ve zet pa rancs no ka) jár el;

b) az a) pont sze rin ti pa rancs nok ha tás kö rét meg ha la dó
jog kö rök (az el já rás le foly ta tá sa, ha rend fo ko za tot vagy
szol gá la ti vi szonyt érin tõ fe nyí tés nek le het he lye; a dön tés
a ha za ren de lés rõl) vo nat ko zá sá ban, va la mint az a) pont
sze rin ti pa rancs nok fe gyel mi ha tá ro za ta ellen be nyúj tott
jog or vos lat el bí rá lá sá ra, to váb bá az ide ig le nes ka to nai
szer ve zet pa rancs no ka és pa rancs nok he lyet te se el le ni fe -
gyel mi el já rás meg in dí tá sá ra és le foly ta tá sá ra a Ma gyar
Hon véd ség azon fel sõ-, illetve kö zép szin tû ve ze tõ szer vé -
nek pa rancs no ka, ve ze tõ je ren del ke zik ha tás kör rel, amely -
nek szol gá la ti alá ren delt sé gé be a kül föl di fel adat-vég re -
haj tás ra lét re ho zott ka to nai szer ve zet tar to zik;

c) a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá lat tag ja ál tal el kö -
ve tett, nem zet biz ton sá gi te vé keny ség gel össze füg gõ fe -
gyel mi ügy ben a fõ igaz ga tó a Hjt. sza bá lyai alap ján jár el,
egyéb fe gye lem sér tés ese tén – a fõ igaz ga tó egy ide jû ér te -
sí té se mel lett – az a), illetve b) pont sze rin ti pa rancs nok jár
el. A fe gyel mi ügy nem zet biz ton sá gi te vé keny ség gel ösz -
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sze függõ jel le gé nek meg ha tá ro zá sa so rán a ka to nai nem -
zet biz ton sá gi szol gá lat fõ igaz ga tó já nak nyi lat ko za ta az
irány adó.

5.  §

(1) A kül föl di szol gá lat ide jé nek le jár ta a kül föl di szol -
gá lat tel je sí té se so rán el kö ve tett fe gye lem sér tés  miatt in -
dult el já rás le foly ta tá sát nem aka dá lyoz za. Eb ben az eset -
ben a fe gye lem sér tõ ki kül döt tel szem ben a fe gyel mi el já -
rás to vább foly ta tá sá ra a kül föl di szol gá lat tel je sí tés utá ni
állományille té kes pa rancs no ka jo go sult. Az el já rás foly -
tat ha tó sá ga ér de ké ben az el já rást el ren de lõ pa rancs nok ha -
la dék ta la nul in téz ke dik az el já rás ira ta i nak az ille té kes pa -
rancs nok hoz tör té nõ meg kül dé se iránt. Az ira tok meg kül -
dé se és kéz hez vé te le kö zöt ti idõ tar tam nem szá mít be le az
el já rá si ha tár idõ be.

(2) A kül föl di szol gá lat ide je alatt meg kez dett el já rás
foly ta tá sá ra a ki kül dött kül föl di szol gá lat tel je sí té se utá ni
állományille té kes pa rancs no ka az el já rás ira ta i nak meg ér -
ke zé sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül in téz ked ni kö te les. A
bel föl dön le foly ta tott el já rás ra a Hjt. sza bá lyai az irány -
adók.

(3) A kül föl di szol gá lat le jár tát köve tõen, a kül föl di
szol gá lat tel je sí tés so rán el kö ve tett fe gye lem sér tés  miatt a
ki kül dött kül föl di szol gá lat tel je sí té se utá ni állományille té -
kes pa rancs no ka a Hjt. 134.  § (2) és (3) be kez dé se i ben fog -
lalt el évü lé si ha tár idõn be lül – a 4.  § a) pont ja sze rin ti
 parancsnok a Hjt. 141.  § (2) be kez dé se alap ján tet t írás be li
je len té se alap ján – in dít fe gyel mi el já rást, és azt a Hjt. sza -
bá lyai sze rint foly tat ja le.

(4) A ki kül dött kül föl di szol gá lat tel je sí té se utá ni állo -
mányille té kes pa rancs no ka (1)–(3) be kez dés ben fog lalt
ese tek ben a kül föl di szol gá la ti hely hez kö tõ dõ vizs gá la tok 
le foly ta tá sa ér de ké ben – az el já rás egy ide jû fel füg gesz té se 
mel lett – meg ke re si a 4.  § a) pont ja sze rin ti pa rancs no kot.

6.  §

(1) Amennyi ben a kül föl di szol gá lat tel je sí té se so rán a
ki kül döt tel szem ben a kül föl di szol gá la ti elöl já ró kez de -
mé nyez fe gyel mi fe le lõs ség re vo nást, a fe gyel mi jog kör
gya kor lá sá ra jo go sult pa rancs nok kö te les azt ér dem ben
meg vizs gál ni és az ügy rõl szol gá la ti elöl já ró já nak je len -
tést ten ni. A vizs gá lat ered mé nyé rõl és a ter ve zett in téz ke -
dé sek rõl az el já rást kez de mé nye zõ kül föl di szol gá la ti elöl -
já rót meg fele lõen tá jé koz tat ni kell.

(2) Ha a kül föl di szol gá la ti elöl já ró a ki kül dött ha za ren -
de lé sé re tesz ja vas la tot, a fe gyel mi jog kört gya kor ló pa -

rancs nok et tõl el té rõ dön té sé rõl – in do ka i val együtt – tá jé -
koz tat ja a kül föl di szol gá la ti elöl já rót.

7.  §

A Hjt. 16.  §-ában meg ha tá ro zott sze mé lyes sza bad sá got 
kor lá to zó in téz ke dé sek so rán a ki kül döt tel szem ben kül -
föl di ka to nai rend õr (ren dész) vagy ha son ló jog ál lá sú sze -
mély – a rá vo nat ko zó nem zet kö zi szer zõ dés, illetve SOP
sze rin ti ha tás kö ré ben – is el jár hat. A kül föl di ka to nai rend -
õr (ren dész) vagy ha son ló jog ál lá sú sze mély ál tal ké szí tett
je len tést a fe gyel mi vizs gá lat so rán bi zo nyí ték ként kell
meg vizs gál ni.

8.  §

E ren de let sze rint el bí rá lan dó fe gye lem sér té sek ese tén a 
4.  § a) pont ja sze rin ti pa rancs nok ál tal csak a Hjt. 135. §
(1) be kez dés a)–d) pont ja i ban fog lalt fe gyel mi fe nyí té sek
szab ha tók ki.

9.  §

(1) Az el já rás alá vont ki kül dött ré szé re az ira tok kéz be -
sí té sét a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül oly mó don kell
meg kí sé rel ni, hogy a ki kül dött nek – szol gá la ti feladat -
ellátására, illetve egyéb ok ból tör té nõ tá vol lé té re te kin tet -
tel – mód ja le gyen az ira tok sze mé lyes át vé te lé re. A kéz -
hez vé telt az el já rá si cse lek mény alap já ul szol gá ló ügy -
iraton kell fel tün tet ni. Az át vé tel té nyét, he lyét és ide jét a
kéz be sí tõ az el ren de lõ ha tá ro zat irat tá ri pél dá nyán tün te ti
fe l, ame lyet az el já rás alá vont ki kül dött az alá írá sá val
 igazol.

(2) Amennyi ben az el já rás alá vont ki kül dött az irat át -
vé te lét meg ta gad ja, az ira tot – a szó be li is mer te tést köve -
tõen – kéz be sí tett nek kell te kin te ni. Az át vé tel meg ta ga dá -
sá nak he lyét és ide jét, szó be li is mer te tés té nyét a kéz be sí tõ 
az irat irat tá ri pél dá nyán tün te ti fe l, és a meg ta ga dás té nyét
sa ját alá írá sá val iga zol ja.

A fegyelmi eljárás lefolytatásának különös szabályai

10.  §

(1) A 4.  § a) pont já ban meg je lölt pa rancs nok a fe gyel mi
el já rást ha tá ro zat tal ren de li el; a fe gyel mi el já rás el ren de -
lé sét – te le fa xon meg kül dött ügy irat ban – 24 órán be lül
 jelenti a 4.  § b) pont ja sze rin ti pa rancs nok nak.

(2) Ki sebb tár gyi sú lyú és je len tõ sé gû fe gye lem sér tés
ese tén a fe gyel mi el já rást a kül föl di szol gá la ti he lyen, a ki -
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kül dött ha za ren de lé sé nek mel lõ zé sé vel a 4.  § a) pont ja
sze rin ti fe gyel mi jog kört gya kor ló pa rancs nok foly tat ja le.

11.  §

(1) A fe gyel mi el já rás kül föl dön tör té nõ le foly ta tá sa
ese tén az el já rás a Hjt. 148.  § (2) be kez dés b) pont ja alap -
ján csak ab ban az eset ben füg geszt he tõ fe l, ha a ki kül dött a 
szol gá lat tel je sí tés he lyén kí vül tar tóz ko dik.

(2) Amennyi ben az ügy el bí rá lá sá hoz olyan sze mély
meg hall ga tá sa szük sé ges, aki már nincs a kül föl di szol gá -
lat tel je sí tés he lyén, ezen sze mély nyi lat ko za tá nak be szer -
zé se ér de ké ben pa rancs no kát kell meg ke res ni. A nyi lat ko -
zat be ér ke zé sé ig az el já rást fe l kell füg gesz te ni.

(3) Amennyi ben a Hjt. 155.  § (2) be kez dé se sze rin ti ki -
egé szí tõ el já rás le foly ta tá sá ra nincs szük ség, a Hjt. 155.  §
(3) be kez dé se sze rin ti pa rancs no ki meg hall ga tást az ott
meg je lölt ha tár idõn be lü li idõ pont ra kell ki tûz ni, oly mó -
don, hogy – szol gá la ti fel ada tuk ra is te kin tet tel – az el já rás
alá vont ki kül dött, illetve a vizs gá ló meg hall ga tá son va ló
je len lé te le het sé ges le gyen.

12.  §

(1) A sze mé lyes meg hall ga tást köve tõen a 4.  § a) pont ja
sze rin ti fe gyel mi jog kört gya kor ló pa rancs nok – a Hjt.
156.  § meg fe le lõ al kal ma zá sá val – bí rál ja el a fe gyel mi
ügyet, mely rõl te le fa xon kül dött ügy irat ban tá jé koz tat ja a
4.  § b) pont ja sze rin ti pa rancs no kot.

(2) Amennyi ben a kül föl di szol gá la ti he lyen le foly ta tott 
fe gyel mi vizs gá lat so rán meg ál la pí tást nye r, hogy a fe gye -
lem sér tés  miatt a rend fo ko za tot vagy a szol gá la ti vi szonyt
érin tõ fe nyí tés nek le het he lye, a 4.  § a) pont ja sze rin ti pa -
rancs nok kö te les ha la dék ta la nul je len te ni a 4.  § b) pont ja
sze rin ti pa rancs nok nak, aki a je len tés meg ér ke zé sé tõl szá -
mí tott 24 órán be lül el ren de li a ki kül dött ha za ren de lé sét,
és – a hely szín hez kö tõ dõ to váb bi szük sé ges vizs gá la to kat
köve tõen – az el já rás bel föl dön tör té nõ foly ta tá sát.

13.  §

(1) Ha a 4.  § a) pont ja sze rin ti pa rancs nok a fe gyel mi el -
já rás el ren de lé se kor úgy íté li meg, hogy az el já rás alap já ul
szol gá ló ügy ben rend fo ko za tot vagy szol gá la ti vi szonyt
érin tõ fe nyí tés nek le het he lye, vagy a kül föl di szol gá la ti
elöl já ró a ki kül dött ha za ren de lé sé re tesz ja vas la tot, úgy ezt
ha la dék ta la nul – te le fa xon meg kül dött ügy irat ban – je len ti a 
4.  § b) pont ja sze rin ti pa rancs nok nak. A je len tés sel egy ide -
jû leg a 4.  § a) pont ja sze rin ti pa rancs nok in do kolt ja vas la tot
tesz az el já rás alá vont ki kül dött ha za ren de lé sé re.

(2) A 4.  § b) pont ja sze rin ti pa rancs nok a je len tés meg ér -
ke zé sé tõl szá mí tott 24 órán be lül dönt az el já rás alá vont
ki kül dött ha za ren de lé sé nek szük sé ges sé gé rõl, illetve ha -
za ren de lés ese tén – a hely szín hez kö tõ dõ szük sé ges vizs -
gá la to kat köve tõen – az el já rás bel föl dön tör té nõ le foly ta -
tá sá ról.

(3) A 4.  § b) pont ja sze rin ti pa rancs nok – fi gye lem mel a
kül föl di szol gá la ti elöl já ró ha za ren de lé sé re vo nat ko zó
kez de mé nye zé sé re – kö te les az el já rás alá vont ki kül döt tet
ha za ren del ni, amennyi ben az el já rás alap já ul szol gá ló ügy
sú lyos sá ga  miatt a ki kül dött kül föl di szol gá la tá nak foly ta -
tá sa a szol gá la ti rend és fe gye lem fenn tar tá sát ve szé lyez -
tet né, vagy a Ma gyar Hon véd ség kül föl di meg íté lé sét sú -
lyo san hát rá nyo san érin te né.

(4) A 12.  § (2) és 13.  § (2) be kez dé sek sze rin ti ha za ren -
de lé se ese tén a fe gyel mi el já rást bel föl dön, a Hjt. ál ta lá nos
sza bá lyai sze rint kell le foly tat ni.

Jogorvoslatok

14.  §

A 4.  § a) pont ja sze rin ti pa rancs nok ál tal a fe gyel mi
ügy ben ho zott ér de mi ha tá ro zat ellen a ki kül dött – illetve
az õ be le gye zé sé vel a kép vi se lõ je – a ha tá ro zat kéz be sí té -
sét kö ve tõ 8 na pon be lül él het fel leb be zés sel a 4.  § b) pont -
ja sze rin ti pa rancs nok hoz. A fel leb be zést a fe nyí tést ki sza -
bó, a 4.  § a) pont ja sze rin ti pa rancs nok hoz kell be nyúj ta ni,
aki a kéz hez vé tel tõl szá mít va 24 órán be lül – te le fa xon –
to váb bít ja a 4.  § b) pont ja sze rin ti pa rancs nok nak.

A fegyelmi fenyítés végrehajtása

15.  §

(1) Amennyi ben a jog erõs fe gyel mi ha tá ro zat ban fe -
gyel mi fe nyí tés ként pénz bír sá got szab tak ki, azt fo rint ban
kell meg ha tá roz ni, és in téz ked ni kell a meg je lölt összeg -
nek a ki kül dött ha zai il let mé nyé bõl a fe gyel mi ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ hó nap ban, illetve ha a le vo -
nás a pénz bír ság tel jes össze gé re nem volt vég re hajt ha tó
azt a kö vet ke zõ hó na pok ban tör té nõ le vo ná sá ra.

(2) A jog erõs fe gyel mi ha tá ro za tot ho zó pa rancs nok
(ve ze tõ) az érin tett ki kül dött ké rel mé re a Hjt. 165.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti rész let fi ze tést és ha lasz tást engedé -
lyezhet.

16.  §

(1) Amennyi ben a ki kül döt tet a 12.  § (2) és 13.  § (2) be -
kez dé sek sze rint ha za ren de lik a 4.  § b) pont ja sze rin ti
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 parancsnok ha la dék ta la nul in téz ke dik az érin tett ki kül -
dött nek az adott kül föl di szol gá lat ra fel ké szí tett tar ta lék ál -
lo mány ból va ló ha la dék ta lan pót lá sá ra.

(2) Fe gye le mi ok ból tör tént ha za ren de lés ese tén a ki kül -
dött kül föl di ve zény lé sét és de vi za el lát má nyá nak fo lyó sí -
tá sát, va la mint a szol gá la ti idõ Hjt. 262.  §-a sze rin ti ked -
vez mé nyes szá mí tá sát a ha za ér ke zés nap já tól kell meg -
szün tet ni.

17.  §

(1) A 4.  § a) pont ja sze rin ti pa rancs nok a kül föl di fel -
adat-vég re haj tás ra lét re ho zott ka to nai szer ve zet fe gyel mi
hely ze té rõl min den év ben két szer – jú ni us 30-ig és de cem -
ber 31-ig – je len tést ter jeszt fe l a 4.  § b) pont ja sze rin ti pa -
rancs nok nak.

(2) A 4.  § b) pont ja sze rin ti pa rancs nok az (1) be kez dés
sze rin ti je len tést, ki egé szít ve a sa ját fe gyel mi jog kö ré ben
fo ga na to sí tott in téz ke dé sek kel, mint – az adott kon tin gens
fe gyel mi hely ze té re, az adott idõ szak ra vo nat ko zó – össze -
fog la ló je len tést min den év jú li us 31-ig, illetve ja nu ár
31-ig to váb bít ja a Ma gyar Hon véd ség jog al kal ma zá si és
bel sõ igaz ga tá si te vé keny sé gé nek szak mai irá nyí tá sá ért
fe le lõs HM szerv nek.

(3) Amennyi ben annak ala pos gya nú ja ál la pít ha tó meg
– kü lö nös te kin tet tel a (2) be kez dés sze rin ti össze fog la ló
je len tés re, illetve a kül föl di fel adat-vég re haj tás ra lét re ho -
zott ka to nai szer ve zet el len õr zé se i nek meg ál la pí tá sa i ra –,
hogy a fe gyel mi jog kört gya kor ló pa rancs nok töb bek kö -
zött jog el le ne sen mel lõz te a fe gyel mi el já rás el ren de lé sét,
le foly ta tá sát, az el kö ve tõ vét kes sé gé nek meg ál la pí tá sát, a
fe nyí tés ki sza bá sát, a ki kül dött ha za ren de lé sét vagy annak
kez de mé nye zé sét, illetve el já rá si ha tár idõt mu lasz tott
vagy egyéb el já rá si cse lek mény fo ga na to sí tá sá val in do ko -
lat la nul kés le ke dett, úgy el le ne a Hjt. ren del ke zé sei alap -
ján ha tás kör rel ren del ke zõ fe gyel mi jog kört gya kor ló pa -
rancs nok kö te les fe gyel mi el já rást in dí ta ni.

(4) A fe gyel mi el já rás so rán a mû ve le tet irá nyí tó nem -
zet kö zi szer ve zet szer vei ál tal ké szí tett, a fe gye lem sér tés -
sel kap cso la tos min den ira tot a fe gyel mi el já rás ira tai kö -
zött kell nyil ván tar ta ni.

Záró rendelkezések

18.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba. A ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lé võ fe gyel mi
ügyek ben az el já rás meg in du lá sa kor ha tá lyos sza bá lyok
alap ján kell el jár ni.

(2) Je len ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a kül -
föl di szol gá lat ba ve zé nyel tek kel kap cso la tos sze mély ügyi
fel ada tok ról és jog ál lá suk egyes kér dé se i rõl  szóló 26/2002.
(IV. 12.) HM ren de let 12.  § (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(1) Ha a Hjt. 142.  §-á ra fi gye lem mel fe gyel mi el já rást
kell foly tat ni, ak kor az ál lo mány tag já nak a Hjt. 142.  §
a) pont ja sze rin ti ha za ren de lé sé re – a bé ke tá mo ga tó mû ve -
le tek re vo nat ko zó jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban – a 7.  § (1) be kez dé sé ben meg je lölt pa rancs nok jo go -
sult, aki az ille té kes ka to nai ügyész vagy a kül föl dön tar -
tóz ko dó kon tin gens vagy szer ve zet kül föl di szol gá la ti
elöl já ró já nak ez irá nyú meg ke re sé sét meg vizs gál ja.”

19.  §

(1) Je len ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a hon -
vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és ado má nyoz ha tó el is -
me ré sek rõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM ren de let 38.  §-a
az aláb bi új (2) be kez dés sel egé szül ki, ezzel egy ide jû leg a
je len le gi (2) és (3) be kez dé sek szá mo zá sa (3) és (4) be kez -
dé sek re mó do sul:

„(2) Nem ado má nyoz ha tó Bé ke fenn tar tá sért Szol gá la ti
Je l az ál lo mány tag já nak ab ban az eset ben, ha a bé ke fenn -
tar tó te vé keny ség el lá tá sa alatt el kö ve tett fe gye lem sér tés
 miatt rend fo ko za tot vagy szol gá la ti vi szonyt érin tõ fe nyí -
tést szab tak ki, és az azt ki sza bó ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dett.”

(2) Je len ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a hon -
vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és ado má nyoz ha tó el is -
me ré sek rõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM ren de let 38/A.  §-a 
he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„38/A.  § (1) A NATO/EU/EBESZ/ENSZ Szol gá la ti
 Érdemérem a kül föl di szol gá lat be fe je zé se kor ado má -
nyoz ha tó. Az el is me rés ado má nyo zá sa kez de mé nyez he tõ
ab ban az eset ben is, ha a ve zény lés idõ tar ta má nak fe le el -
telt, és az el is me rés re ja va solt sze mély ve zény lé sé nek
meg szün te té sé re ne ki fe l nem ró ha tó (csa lá di) ok ból vagy
a szol gá lat ér de ké ben ke rült sor.

(2) Nem ado má nyoz ha tó NATO/EU/EBESZ/ENSZ
Szol gá la ti Ér dem érem az ál lo mány tag já nak ab ban az eset -
ben, ha a kül föl di szol gá lat el lá tá sa alatt el kö ve tett fe gye -
lem sér tés  miatt rend fo ko za tot vagy szol gá la ti vi szonyt
érin tõ fe nyí tést szab tak ki, és az azt ki sza bó ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dett.

(3) Ugyan azon sze mély ré szé re, több kül föl di szol gá lat
tel je sí té se ese tén, az ér dem érem több ször is ado má nyoz -
ha tó.”

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter 
51/2006. (HK 11.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred alapító okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  §-ában, a hon vé del mi szer vek
mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ
sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben
foglal takra – a Ma gyar Hon véd ség 64. Bo co ná di Sza bó
 József Lo gisz ti kai Ez red 106/2005. (HK 14.) HM ha tá ro -
zat tal, 24/2005. (HK 7.) HM ha tá ro zat tal, 82/2004.
(HK 20.) HM ha tá ro zat tal és 17/2001. (HK 4.) HM ha tá ro -
zat tal mó do sí tott, 1995. de cem ber 30-án kelt 92/1996. nyt. szá -
mú HVK Szer ve zé si és Had ki egé szí té si Cso port fõ nök ség
HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira tát az aláb bi ak sze rint
mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 4.pont f) al pont ja he lyé be az aláb bi f) al -
pont lép:

„f) Az MH SZFP rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge i -
ként kül föl di fel adat-vég re haj tás ra lét re ho zott ide ig le nes
ka to nai szer ve ze tek gaz dál ko dá si fel ada ta i nak az elöl já ró
szer vek ál tal meg ha tá ro zott ke re tek kö zött tör té nõ vég re -
haj tá sa, ezen szer ve ze tek fel sze re lé se, esz köz- és anyag
után pót lá sá nak biz to sí tá sa.”

2. A ha tá ro zat 9.pont ja he lyé be az aláb bi 9.pont lép:

„9. Gaz dál ko dá si jog kör:

Az MH 64. lo g. E. a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek
mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. Ez a be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi -
sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány -
za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog -
sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a
fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar -
to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban
meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog -
kört. E jog kö rét he lyet te sé re át ru ház hat ja. A kül föl di fel -
adat-vég re haj tás ra az MH SZFP rész jog kö rû költ ség ve té si 
egy sé ge i ként lét re ho zott ide ig le nes ka to nai szer ve ze tek -
kel kap cso la tos kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si
jog kört az elöl já ró ál tal meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya -
ko rol ja, e jog kö ré nek egy ré szét a rész jog kö rû költ ség ve -
té si egy sé gek pa rancs no ka i ra át ru ház hat ja. Az e te vé keny -
ség hez kap cso ló dó pénz ügyi, el len jegy zé si és érvényesí -

tési fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat
ille té kes szer ve ze tei vég zik.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és
szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.”

3. A ha tá ro zat 10.pont ja he lyé be az aláb bi 10.pont lép:
„10. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get

nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny -
ség fel té te le ként ren del ke zés re ál ló, és e cél ra csak rész ben 
le kö tött sze mé lyi és anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná -
lá sá val, nem nye re ség szer zés cél já ból, ki egé szí tõ, ki se gí tõ 
te vé keny sé get foly tat hat szer zõ dés alap ján a hon vé del mi
szer ve ze tek alap ren del te té sen kí vü li te vé keny sé gé bõl
szár ma zó be vé te lek fel hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról
 szóló 16/2003. (IV. 11.) HM ren de let 2.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zot tak ré szé re.

TE Á OR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség
55.23 MH 1. KORK, üdül te tés
55.51 Mun ka he lyi ét kez te tés
60.23 Té rí té ses gép jár mû szolg.
60.24 Té rí té ses gép jár mû szolg.
85.13 Fo gá sza ti el lá tás
85.14 Jo go sít vány ér vé nye sí tés”

4. A ha tá ro zat az aláb bi 13. pont tal egé szül ki:
„13. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.”

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,* ezzel
egy ide jû leg a szer ve zet pa rancs no ka ezen ha tá ro zat ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül a Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot mó do sít ja és azt szol gá la ti úton jó vá ha -
gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké hez.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
52/2006. (HK 11.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Budapesti
Helyõrségparancsnokság alapító okiratának

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
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ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 89.  § (1) be kez dé sé ben, a hon vé -
del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a Ma gyar Hon véd ség Bu -
da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság 10/2001. (HK 3.), illetve
a 60/2005. (HK 9.) HM ha tá ro zat tal mó do sí tott 107/1997.
(HK 11.) HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira tát az aláb -
bi ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 1. pont já nak el sõ mon da ta he lyé be az
aláb bi mon dat lép:

„1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí -
té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1997. szep tem ber
1-i ha tállyal a Köz pon ti Ren del te té sû Szer vek Pa rancs -
nok sá ga (KRSZP) jog utód ja ként ka to nai szer ve ze tet ala -
pí tok.”

2. A ha tá ro zat 3. pont já nak he lyé be az aláb bi 3. pont
lép:

„3. A Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság (a továb biak -
ban: MH BHP) jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren -
del ke zõ más ma ga sabb szin tû pa rancs nok ság, költségve -
tési szerv. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak -
ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té be az MH ön ál ló ál -
lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott
lét szám ke ret be tar to zik.”

3. A ha tá ro zat 6. pont ja he lyé be az aláb bi 6. pont lép:
„6. Az MH BHP fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter.
Az MH BHP fel ada tát a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re.”

4. A ha tá ro zat 12. pont ja he lyé be az aláb bi 12. pont
lép és a ha tá ro zat 12. pont já nak szá mo zá sa 13. pont ra mó -
do sul:

„12. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz -
ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el -
len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és
köz zé té te li kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004.
(HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá -
mító és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.”

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,* és
ezzel egy ide jû leg a szer ve zet pa rancs no ka ezen ha tá ro zat
hatályba lépését kö ve tõ 60 na pon be lül a Szer ve ze ti és
 Mûködési Sza bály za tot mó do sít ja és azt jó vá ha gyás ra fel -
ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké hez.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

* A határozat alá írá sá nak nap ja 2006. áp ri lis 18.

A honvédelmi miniszter
53/2006. (HK 11.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi Hivatal
alapító okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 89.  §
(1) be kez dé sé ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, va -
la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház -
tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a
HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal 49/2002. (HK 23.) HM ha tá -
ro zat tal, 109/2004. (HK 27.) HM ha tá ro zat tal, 29/2005.
(HK 8.) HM ha tá ro zat tal és 173/2005. (HK 1/2006.) HM
ha tá ro zat tal mó do sí tott, 44/1997. (HK 18.) HM ha tá ro zat -
tal ki adott ala pí tó ok ira tát az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 7. pont já nak he lyé be az aláb bi 7. pont lép:
„7. A Hi va tal ve ze tõ je a fõ igaz ga tó. A fõ igaz ga tót,

amennyi ben ka to na, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény 3. szá mú mel lék le té nek 4. 2. pont -
já ban meg ha tal ma zott ve ze tõ ne ve zi ki és men ti fe l, ameny -
nyiben köz tiszt vi se lõ, a köz igaz ga tá si ál lam tit kár ne ve zi ki
és men ti fe l, va la mint gya ko rol ja fe let te a fe gyel mi jog -
kört.”

2. A ha tá ro zat 8. pont já nak g) al pont ja he lyé be az
 alábbi g) al pont lép:

„g) ki vizs gál ja a ki zá ró lag ál lam i lé gi jár mû vek kel elõ -
for du ló lé gi köz le ke dé si bal ese te ket, és – ha nem utal ta az
üzem ben tar tó ha tás kö ré be – re pü lõ ese ményt, lé gi köz le -
ke dé si rend el le nes sé get, in do kolt eset ben le foly tat ja a lé -
gi köz le ke dé si bal ese tek kel, re pü lõ ese mé nyek kel, lé gi köz -
le ke dé si rend el le nes sé gek kel kap cso la tos köz igaz ga tá si
ha tó sá gi el já rást; meg te szi az ál lam i cé lú lé gi köz le ke dés
el le ni jog el le nes cse lek mé nyek meg elõ zé sé vel, fel szá mo -
lá sá val kap cso la tos ha tó sá gi in téz ke dé se ket;”

3. A ha tá ro zat 8. pont ja az aláb bi h) pont tal egé szül ki,
ezzel egy ide jû leg a h)–m) pon tok szá mo zá sa i)–n) pont ra
vál to zik:

„h) a ter ro riz mus el le ni harc ke re té ben a lé gi köz le ke dést 
érin tõ – tár ca kö zi ko or di ná ci ós – fel ada tok elõ ké szí té se;”

4. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. áp ri lis 20.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
44/2006. (HK 11.) HM

u t a  s í  t á  s a

a 2006. évi tavaszi árvíz elleni védekezés egyes
feladatairól

A rend kí vü li ár víz vé del mi fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben, 
a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, a 70.  § (1) be kez dé sé nek
h) pont já ra fi gye lem mel, a hon vé del mi ága zat ka taszt ró fák 
el le ni vé de ke zé sé nek irá nyí tá sá ról és fel ada ta i ról  szóló
23/2005. (VI. 16.) HM ren de let 6.  § a) pont já ra fi gye lem -
mel az aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye tem re (a továb biak ban: ZMNE) és az ár víz el le ni vé -
de ke zés meg szer ve zé sé ben érin tett hon vé del mi szer ve ze -
tek re ter jed ki.

2.  §

(1) A ZMNE rek to ra szer vez ze meg, hogy az alá ren delt -
sé gé be tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, va la mint
az ösz tön dí jas hall ga tók (a továb biak ban: az ál lo mány tag -
ja) kö zül 400 fõ az ár víz vé del mi fel ada tok el lá tá sá ra – kü -
lön in téz ke dés ese tén – ve zé nyel he tõ le gyen.

(2) Az ál lo mány tag ja az ár víz vé del mi fel adat ban tör ténõ
rész vé tel re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses
ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény 93.  §-á ra fi gye lem mel je löl he tõ ki. A kije lölés so rán 
az ön ként je lent ke zõ ket elõny ben kell ré sze sí te ni.

(3) Nem je löl he tõ ki az ál lo mány tag ja, ha
a) há rom vagy en nél több 14 éven alu li gyer me két gon -

doz za;
b) aki a ve le kö zös ház tar tás ban élõ, ál lan dó ápo lás ra

vagy gon do zás ra szo ru ló egye nes ági ro ko nát vagy há zas -
tár sát egye dül lát ja el;

c) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat ra, va la -
mint a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyi ta nul má nyok ra va ló
egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas ság el bí rá lá sá ról,
to váb bá az egész ség ügyi sza bad ság, a szol gá lat men tes ség
és a csök ken tett nap i szol gá la ti idõ en ge dé lye zé sé nek sza -
bá lya i ról 7/2006. (III. 21) HM ren de let re is fi gye lem mel
egész sé gi ál la po ta (al kal mas sá ga) foly tán a fel adat el lá tá -
sá ra al kal mat lan.

(4) A ZMNE rek to ra a ki je lölt ál lo mány ról ké szült név -
jegy zé ket 2006. áp ri lis 14-én 14 órá ig küld je meg a HM
Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ra.

3.  §

(1) Az ár víz vé del mi fel adat el lá tá sa elõ re lát ha tó lag több 
na pig tar t, és a vég re haj tás ra a Ti sza ma gyar or szá gi dé li
víz gyûj tõ te rü le tén ke rül sor.

(2) A ki je lölt ál lo mány ré szé re a ké szen lé ti szol gá lat
idõ tar ta ma alatt, a tény le ges ri asz tást köve tõen, a meg ha tá -
ro zott öl tö zet az év szak nak meg fe le lõ ha di gya kor ló.

4.  §

(1) A ki je lölt ál lo mány ké szen lé ti szol gá lat ba vezény -
lésére a Ma gyar Hon véd ség Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív
Bi zott ság (a továb biak ban: KOB) ve ze tõ je a ké szen lét be
lé pést meg elõ zõ en leg alább 48 órá val írás ban kü lön in téz -
ke dik.

(2) A ké szen lét el ren de lé sét köve tõen a ki je lölt ál lo -
mány be ren de lé sé re a KOB ve ze tõ je jo go sult. A ké szen lé -
tet el lá tók a ri asz tás tól szá mí tott 3 órán be lül a meg ha tá ro -
zott fel sze re lés sel kö te le sek be vo nul ni a ZMNE rek to ra
 által meg ha tá ro zott ob jek tum ba.

(3) A ZMNE ál lo má nyá ból ki je lölt ál lo mány ve ze té sé re 
és irá nyí tá sá ra az ár víz el le ni vé de ke zés sel össze füg gés -
ben, a fel adat vég re haj tá sá nak ide je alatt a Hon vé del mi
Ka taszt ró fa vé del mi Rend szer vég re haj tó erõ i re vo nat ko zó 
sza bá lyo kat kell al kal maz ni az zal, hogy a köz vet len ve ze -
tést az ille té kes Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív Cso port
 vezetõje biz to sít ja a vé de ke zés hely szí nén.

5.  §

(1) A ZMNE rek to ra biz to sít ja a 2.  § (1) be kez dé se alap -
ján ki je lölt ál lo mány szer ve ze ten be lü li ri asz tá sá nak fel té -
te le it, illetve 250 fõ ki szál lí tá sát az ár víz el le ni vé de ke zé si
fel ada tok el lá tá sá nak hely szí né re.

(2) A KOB ve ze tõ je biz to sít ja a fenn ma ra dó 150 fõ ki -
szál lí tá sá nak fel té te le it.

6.  §

(1) A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák a ké szen lé ti
szol gá lat el ren de lé sét köve tõen, il le tõ leg a konk rét ár víz -
vé del mi fel ada tok el lá tá sa ide jé re jo go sul tak a kü lön ren -
del ke zé sek ben meg ha tá ro zott ké szen lé ti pót lék ra és túl -
szol gá la ti díj ra, illetve az ösz tön dí jas hall ga tók ezek he -
lyett egyéb jut ta tá sok ra.

(2) A ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok ban részt ve võ ál lo -
mány te vé keny sé gé nek min den ol da lú biz to sí tá sá ra (szál -
lí tás, el lá tás, egész ség ügyi biz to sí tás, vál tá sok meg szer ve -
zé se stb.) a Hon vé del mi Mi nisz té rium, va la mint a Hon vé -
del mi Ka taszt ró fa vé del mi Rend szer Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za ta alap ján érin tett ve ze tõk in téz ked nek.
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7.  §

Je len uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba* és 2006.
jú ni us 30-án ha tá lyát vesz ti.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
46/2006. (HK 11.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Honvédségnek a katasztrófavédelmi
feladatok megoldásához történõ hozzájárulásáról és

3000 fõt meghaladó igénybevételérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 52.  §-a
(1) be kez dés f) pont ja alap ján a Ma gyar Hon véd ség nek a
ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok meg ol dá sá hoz tör té nõ hoz -
zá já ru lá sá ról és 3000 fõ t meg ha la dó igény be vé te lé rõl
–  figyelemmel a Hvt. 72.  §-a (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zot tak ra – az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  § 

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a hon vé del mi ága zat ka taszt ró -
fák el le ni vé de ke zé sé nek irá nyí tá sá ról és fel ada ta i ról  szóló
23/2005. (VI. 16.) HM ren de let 5.  §-ában meg határozott Hon -
vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi Rend szer ele me i re.

2.  § 

A ma gyar or szá gi fo lyó sza ka szo kon ki ala kult ár ví zi ka -
taszt ró fa hely ze tek ká ro sí tó ha tá sai el le ni vé de ke zés, a ve -
szé lyez te tett la kos ság men té se, az anya gi ja vak meg óvá sa, 
a kö vet kez mé nyek csök ken té se ér de ké ben – fi gye lem mel
a Kormány, illetve a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság
dön té sé re, to váb bá a vé del mi igaz ga tá si szer vek fel ké ré sé -
re – en ge dé lye zem a Ma gyar Hon véd ség ki je lölt és fel ké -
szí tett erõ i nek 3000 fõ t meg ha la dó igény be vé tel re tör té nõ
ki ren de lé sét.

3.  § 

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.**

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

 * Az utas tás alá írá sá nak nap ja 2006. áp ri lis 12.
** Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. áp ri lis 14.

A honvédelmi miniszter
47/2006. (HK 11.) HM

u t a  s í  t á  s a

a 2006. évi tavaszi árvíz elleni védekezés
egyes feladatairól  szóló

44/2006. (HK 11.) HM utasítás módosításáról

A rend kí vü li ár víz vé del mi fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben, 
a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, a 70.  § (1) be kez dé sé nek h) pont já ra
fi gye lem mel, a hon vé del mi ága zat ka taszt ró fák el le ni
 védekezésének irá nyí tá sá ról és fel ada ta i ról  szóló 23/2005. 
(VI. 16.) HM ren de let 6.  § a) pont já ra fi gye lem mel a
2006. évi ta va szi ár víz el le ni vé de ke zés egyes fel ada ta i ról
 szóló 44/2006. (HK 11.) HM uta sí tás (a továb biak ban: Ut.) 
mó do sí tá sá ra az aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  §

Az Ut. 2.  § (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„(1) A ZMNE rek to ra szer vez ze meg, hogy az alá ren -

delt sé gé be tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, va la -
mint az ösz tön dí jas hall ga tók (a továb biak ban: az ál lo -
mány tag ja) kö zül 400 fõ az ár víz vé del mi fel ada tok el lá tá -
sá ra ki je lö lés, illetve az ösz tön dí jas hall ga tók ese té ben ön -
kén tes je lent ke zés alap ján – kü lön in téz ke dés ese tén –
 vezényelhetõ le gyen.”

2.  §

Je len uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba* és 2006.
jú ni us 30-án ha tá lyát vesz ti.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
49/2006. (HK 11.) HM

u t a  s í  t á  s a
a nemzetközi katonai együttmûködéssel összefüggõ

egyes protokolláris és vendéglátási kérdésekrõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a nem zet kö zi ka to nai együtt -
mû kö dés sel össze füg gõ egyes pro to kol lá ris és vendég lá -
tási kér dé sek rõl a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. áp ri lis 18.
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Általános rendelkezések

1.  §

(1) Az uta sí tás cél ja a nem zet kö zi ren dez vé nyek egyes
költ ség ve té si és pénz ügyi kér dé se i rõl  szóló HM uta sí tás1,
a nem zet kö zi ka to nai együtt mû kö dés ál ta lá nos sza bá lya i -
ról és a két ol da lú nem zet kö zi együtt mû kö dés rõl  szóló HM
uta sí tás2, va la mint a mul ti la te rá lis együtt mû kö dé si fel ada -
tok ter ve zé sé nek és vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
HM uta sí tás3 alap ján en ge dé lye zett prog ra mok kal kap cso -
la tos pro to kol lá ris és ven dég lá tá si kér dé sek sza bá lyo zá sa.

(2) Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra, a
HM szer ve i re és szer ve ze te i re, köz pon ti hi va ta la i ra
(a továb biak ban együtt: HM), a mi nisz ter köz vet len alá -
ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek re, a mi nisz ter köz vet len
irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a mi nisz ter
fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re, a Ka to nai Fõ ügyész -
ség re, a Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat ra, a Ma gyar Hon véd ség
kö zép szin tû ve ze tõ szer ve i re, ka to nai szer ve ze te i re (a továb -
biak ban MH), ille tõ leg az ezen szer ve ze tek ál lo má nyá ba tar -
to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák ra, köz al kal ma zot tak ra, 
köz tiszt vi se lõk re ter jed ki.

(3) Je len uta sí tás ren del ke zé sé tõl el té rõ nem zet kö zi
meg álla po dás ese tén a nem zet kö zi meg álla po dás ren del -
ke zé se it kell al kal maz ni.

(4) A mi nisz ter és az ál lam tit ká rok, a Hon véd Ve zér kar
fõ nö ke (a to váb bi ak ban: HVKF), a he lyet tes ál lam tit ká -
rok, a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek he lyet te sei (a továb -
biak ban: HVKFH-k) és a Ha de rõ ne mi Pa rancs nok sá gok
pa rancs no kai hi va ta los kül föl di és ha zai, va la mint a hi va -
ta los kül föl di ven dé ge ik ha zai prog ram ja i ban je lent ke zõ
pro to kol lá ris te en dõk kel kap cso la tos ter ve zés, igény lé sek, 
egyez te té sek vég re haj tá sa a HM Nem zet kö zi és Ren dez -
vény szer ve zõ Hi va tal (a továb biak ban: HM NRH) –
együtt mû köd ve a HM Ka bi net iro dá val és a HM Hon véd
Ve zér kar Ve zér ka ri Iro dá val (a továb biak ban: HM HVK
VKI) és a Ha de rõ ne mi Pa rancs nok sá gok pa rancs no ki iro -
dá i val – fel ada ta. A HM NRH az at ta sé hi va ta lo kat érin tõ
ese tek ben, a HM VPNEF út ján együtt mû kö dik az MK
 Katonai Fel de rí tõ Hi va tal lal.

2.  §

(1) Ezen uta sí tás alap ján a meg ha tá ro zott jo go sult sá gok
és já ran dó sá gok a (3) be kez dés sze rin ti sze mé lyi kategó -
riák sze rint ve he tõk igény be.

(2) A sze mé lyi ka te gó ri ák ban fog lalt be osz tá si kategó -
riák a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség

hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú tag ja i nak be osz tá si
ka te gó ri ák ba tör té nõ rész le tes be so ro lá sá ról és a szol gá la ti 
be osz tá sok ban el ér he tõ rend fo ko za tok ról  szóló HM ren -
de let4 sze rint ér tel me zen dõk. A köz tiszt vi se lõk és a köz al -
kal ma zot tak sze mé lyi ka te gó ri ák ba so ro lá sa a be osz tá suk -
nak meg fe le lõ – ugyan ezen ren de let ben fog lalt – be osz tá si
ka te gó ri ák sze rint tör té nik.

(3) Sze mé lyi ka te gó ri ák:
– ,,A” ka te gó ria: hon vé del mi mi nisz ter;
– ,,B” ka te gó ria:
a) ál lam tit ká rok, illetve ál lam tit ká ri be so ro lá sú sze mé -

lyek, 
b) he lyet tes ál lam tit ká rok, illetve he lyet tes ál lam tit ká ri

be so ro lá sú sze mé lyek;
– ,,C” ka te gó ria: a VII-X. be osz tá si ka te gó ri á jú sze mé -

lyek és a ZMNE rek to ra;
– ,,D” ka te gó ria: a VI. be osz tá si ka te gó ri á jú sze mé -

lyek;
– ,,E” ka te gó ria: az IV-V. be osz tá si ka te gó ri á jú és ala -

cso nyabb be osz tá sú sze mé lyek.
(4) Az uta sí tás mel lék le te i ben meg ha tá ro zot tak tól va ló

el té rést:
a) az „A”–,,B” ka te gó ri á ban a hon vé del mi mi nisz ter, 
b) a „C”–,,E” ka te gó ri á ban a HM ál lo má nyá ba tar to zók 

ese té ben a szak mai fel ügye le tet gya kor ló he lyet tes ál lam -
tit kár (a továb biak ban: HM HÁT), az MH ál lo má nyá ban
lé võ sze mé lyek te kin te té ben a HM HVKFH-k engedé -
lyezik.

3.  §

(1) A pro to kol lá ris és ven dég lá tá si fel ada tok költ ség ve -
té si igé nye a jó vá ha gyott éves ter vek ben és az ese ti ren -
dez vé nyek költ ség ve té sé ben ke rül jó vá ha gyás ra.

(2) A pro to kol lá ris és ven dég lá tá si te en dõ ket a HM és
az MH te kin te té ben a HM NRH szer ve zi és vég zi. A HM
NRH fel ada ta a ha zai és nem zet kö zi pro to kol lá ris fel ada -
tok hoz szük sé ges szol gál ta tá sok meg ren de lé se, szerve -
zése, biz to sí tá sa a HM-MH szer ve ze tek ál tal be kül dött
7. szá mú mel lék let sze rin ti – elõ ze tesen egyez te tett – igé -
nyek alap ján.

(3) Az éves terv ben sze rep lõ prog ra mok hoz szük sé ges
szol gál ta tá so kat tar tal ma zó igény lõ la pot 14 mun ka nap pal
a ren dez vény meg kez dé se elõtt (a nem zet kö zi kap cso lat -
tar tás sal össze füg gõ fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló HM
uta sí tá sok ban5 meg ha tá ro zot tak sze rint) kell meg kül de ni a 
HM NRH ré szé re. A terv tõl el té rõ, illetve a ter ven fe lü li
prog ra mok hoz a szak mai elöl já ró ál tal jó vá ha gyó (en ge dé -
lye zõ) le vél csa to lá sa szük sé ges.

4 Je len leg a 30/2001. (XII. 27.) HM ren de let.
5 Je len leg a 97/2003. (HK 1/2004.) HM uta sí tás és a 98/2003.

(HK 1/2004.) HM uta sí tás.
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Szolgálati utazásokkal kapcsolatos jogosultságok

4.  §

(1) A ki uta zá sok so rán a re pü lõ jegy-el lá tás a HM és MH 
tar tós vagy ide ig le nes kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ, va la -
mint kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó tag jai el lá tá sá ról
 szóló HM ren de let6 sze rint tör té nik.

(2) A ki uta zá sok al kal má val az „A”–,,B” ka te gó ri á ba
tar to zó sze mé lyek jo go sul tak a kor mány vá rót – a „C” ka -
te gó ri á ba tar to zók a VIP vá rót – igény be ven ni. A kor -
mány vá ró fog lalt sá ga ese tén az „A”–,,B” ka te gó ri á ba tar -
to zó igény jo go sult a VIP vá rót ve he ti igény be. A VIP vá -
ró ra jo go sult ki uta zók a VIP vá ró igény be vé te lé nek aka dá -
lyoz ta tá sa ese tén (mû sza ki gon dok, át épí tés, fel újí tás stb.)
jo go sul tak a kor mány vá ró igény be vé te lé re.

(3) Amennyi ben a kül föld re uta zás hoz a 2.  § (3) be kez -
dé sé ben je lölt sze mé lyek ka to nai re pü lõ gé pet vesz nek
igény be, úgy a re pü lõ gé pen a HM NRH az uta zás alatt
utan ként – a be osz tá si ka te gó ri á tól füg gõ en, az 1. szá mú
mel lék let nor má i nak meg fe le lõ mér té kû – re pü lõ el lá tást
biz to sí t. A ka to nai re pü lõn uta zók el lá tá sá nál az uta zók
kö zül a leg ma ga sabb ka te gó ri á ba so rolt sze mély nor mái
sze rint kell az el lá tást biz to sí ta ni.

(4) Az „A”–,,B” ka te gó ri á ba tar to zó sze mé lyek szol gá -
la ti uta zá sa so rán há zas tár suk kal (élet tár suk kal) tör té nõ
kö zös uta zás a kül föl di part ner rel tör té nõ egyez te té se alap -
ján ke rül het vég re haj tás ra. Az uta zás so rán a há zas társ
(élet társ) az (1) be kez dés sze rin ti re pü lõ jegy-el lá tás ra jo -
go sult. A há zas társ (élet társ) na pi díj ra nem jo go sult.

5.  §

(1) Az „A”–,,B” ka te gó ri á ba tar to zó sze mé lyek a fo -
gadó or szág be li gya kor lat nak meg fele lõen jo go sul tak
 viszont-rendezvényt tar ta ni.

(2) A „C” ka te gó ri á ba tar to zó sze mé lyek szak mai elöl -
já ró en ge dé lyé vel tart hat nak vi szont-ren dez vényt. A
„D”–,,E” ka te gó ri á ba tar to zó sze mé lyek nem jo go sul tak
ren dez vény meg tar tá sá ra.

(3) Amennyi ben a kül föld re uta zás so rán a szál lás költ -
sé get a ma gyar fél vi se li, úgy a ki uta zó de le gá ci ót szint jé -
nek meg fele lõen a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zot tak 
sze rint kell el he lyez ni.

Delegációk fogadása

6.  §

Az „A”–,,B” ka te gó ri á ba tar to zó sze mé lyek meghívá -
sára ér ke zõ azo nos vagy ma ga sabb szin tû kül föl di delegá -
ciók a kor mány vá ró, a „C” ka te gó ri á ba tar to zó sze mé lyek -
hez ér ke zõ ma ga sabb szin tû de le gá ci ók a kor mány vá ró, az 

azo nos szin tû de le gá ci ók a VIP vá ró igény be vé te lé re jo go -
sul tak. A kor mány vá ró fog lalt sá ga ese tén az igény jo go sult 
a VIP vá rót ve he ti igény be.

7.  §

(1) A kül föl di ven dég, illetve de le gá ció el lá tá si szint jét
a ven dég, illetve a tény le ges ven dég lá tó be so ro lá sa kö zül a 
ma ga sabb szin tû ha tá roz za meg.

(2) A két vagy több ol da lú nem zet kö zi kap cso lat tar tás
so rán a ha zánk ba ven dég ként ér ke zõ de le gá ci ók tag ja i nak
el he lye zé sé re el sõ sor ban a HM ke ze lé sé ben lé võ ob jek tu -
mok ban – Bu da pes ten a HM NRH hasz ná la tá ban lé võ Ho -
tel Ha dik ban (1145 Bu da pest, Aj tó si Dü rer sor 29. a–b.),
az Is ten he gyi úti Ven dég ház ban (1125 Bu da pest, Is ten he -
gyi út 73–75.) és a Ho tel Pát ria „A” épü le té ben (1142
 Budapest Me xi kói út 49.) – ke rül jön sor. A Ho tel Ha dik, a
Ho tel Pát ria és az Is ten he gyi úti Ven dég ház, illetve a
 vidéki ob jek tu mok te lí tett sé ge ese tén az érin tett de le gá ció
tag jai – a fo ga dó szerv vel tör tént egyez te tés alap ján –
a HM NRH-val szer zõ dé ses vi szony ban lé võ más bu da -
pes ti vagy vi dé ki szál lo dák ban, illetve üdü lõk ben (pl. MH
ReC re a tív Üdül te té si, Egész ség meg õr zõ és Ren dez vény -
szer ve zõ Kht.) ke rül het nek el he lye zés re.

(3) A kül föl di de le gá ció vi se li az ál ta la igény be vett
szál lás költ sé gét, ki vé ve, ha a part ner szer ve ze tek kel kö tött 
két vagy több ol da lú meg álla po dás et tõl el té rõ en rendel -
kezik. Amennyi ben a kül föl di de le gá ci ók szál lá sá nak költ -
sé gét a ma gyar fél vi se li, a de le gá ció el he lye zé sé re a
2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zot tak az irány adó ak.

8.  §

(1) A kül föl di de le gá ció tag jai ré szé re nap i há rom szo ri
 étkezést (reg ge li 15%, ebéd 45%, va cso ra 40%) kell biz to sí -
ta ni. Amennyi ben a ma gyar fél a költ ség vi se lõ, az uta sí tás
3. szá mú mel lék le té ben meg je lölt nor mák sze rint kell el jár ni.

(2) A kül föl di de le gá ci ók ét ke zé se i nek és rendezvé -
nyeinek meg tar tá sá ra Bu da pes ten a HM I-IV. ob jek tu -
mok ban, a Ho tel Ha dik ban, az Is ten he gyi úti Ven dég ház -
ban, a Ste fá nia Pa lo ta „B” épü le té ben (1145 Bu da pest,
 Zichy Gé za u. 3.) a Ho tel Pát ri á ban, illetve a Gö di Ok ta tá si 
és Kon fe ren cia Köz pont ban (2131 Göd, Bar tók Bé la
út 8–10.) ke rül jön sor. Et tõl el té rés csak a HM NRH ve ze -
tõ jé vel tör té nõ egyez te tés ese tén le het sé ges.

(3) Az „A”–,,D” ka te gó ri ák ba tar to zó sze mé lyek ven dé -
ge ként ér ke zõ kül föl di de le gá ció ré szé re egy al ka lom mal
– el sõ sor ban a (2) be kez dés ben fel so rolt ob jek tu mok ban –
dísz ét ke zést kell biz to sí ta ni, ame lyen a ma gyar tár gya ló
de le gá ció is részt vesz. A dísz ét ke zés nor má it az uta sí tás
4. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(4) A kül föl di de le gá ció fõ ét ke zé se in – a dísz ét ke zés ki -
vé te lé vel – a fo ga dó ma gyar fél ve ze tõ je vagy a he lyet te sí -
té sé re ki je lölt sze mély, va la mint a de le gá ció ál lan dó kí sé -
re te és a tol mács ve het részt. A de le gá ci ót ki szol gá ló tech -
ni kai sze mély zet (pl.: sze mély gép jár mû-ve ze tõk) nap i el -
lá tás ra (há rom szo ri ét ke zés re) jo go sult.
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(5) A kül föl di de le gá ció prog ram já nak le bo nyo lí tá sá -
hoz szük sé ges sze mély zet (pro to koll tiszt, ál lan dó kí sé rõ,
tol mács, de le gá ci ós gép ko csi ve ze tõ, biz to sí tó sze mély zet,
tech ni kai sze mély zet, fo tós) lét szá mát és el lá tá sát a fo ga -
dá si terv ben kell sze re pel tet ni. A jó vá ha gyott lét szám tól
va ló in do kolt el té rést, a fo ga dást en ge dé lye zõ hagy ja jó vá.

(6) A kul tu rá lis és bü fé költ sé ge ket a részt ve võk szá ma
alap ján az 5. szá mú mel lék let ben meg je lölt nor mák sze rint 
kell meg ál la pí ta ni.

(7) A kül föl di de le gá ció tag ja i nak a 6. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott mér ték ben, ille tõ leg az „A”–,,C” ka te -
gó ri á ba tar to zó sze mé lyek ese té ben a vi szo nos ság el ve
alap ján ad ha tó ha zán kat, kul tu rá lis ér té ke in ket, ka to nai
ha gyo má nya in kat, had erõ ne me ket rep re zen tá ló em lék -
tárgy, aján dék tárgy. Ha a vi szo nos ság el ve alap ján tör té nik 
a köl csön ös aján dé ko zás, azt a szol gál ta tást igény lõ la pon
fe l kell tün tet ni.

9.  §

(1) A kül föl di de le gá ció ha zai szál lí tá sá nak meg szer ve -
zé se, biz to sí tá sa a HM NRH fel ada ta. A kül föl di de le gá ció 
tag jai szál lí tá sá ra el sõd le ge sen a HM NRH-nál, az MH ka -
to nai szer ve ze te it érin tõ en a szer ve ze tek nél ren del ke zés re
ál ló gép jár mû ve ket kell igény be ven ni.

(2) Amennyi ben a kül föl di ven dég „vé dett sze mély”7,
úgy ré szé re a vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint kell biz to sí -
ta ni a vé de lem sze mé lyi és tech ni kai fel té te le it.

(3) Amennyi ben a kül föl di ven dég nem „vé dett sze -
mély”, úgy ré szé re egye di ké re lem alap ján a (2) be kez dés
sze rin ti szol gál ta tá sok a vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint
biz to sít ha tó ak. A biz to sí tást a HM meg hí vás ra ér ke zõ de -
le gá ci ók ese tén a HM ka bi net fõ nök, he lyet tes ál lam tit kár
(a továb biak ban: HM KFHÁT), az MH meg hí vá sá ra ér -
kezõ de le gá ci ók ese tén a HM HVKFH-k en ge dé lye zik.

10.  §

Más ál lam i szerv (pl. Or szág gyû lés, Kormány, mi nisz -
té rium) ven dé ge ként ha zánk ban tar tóz ko dó hi va ta los kül -
föl di de le gá ci ók HM-et, ille tõ leg MH-t érin tõ lá to ga tá sai
prog ram ját és a fo ga dó szerv ké rel mé re fel me rü lõ eset le -
ges költ sé ge i nek el szá mo lá sát a HM vo nat ko zá sá ban a
HM KFHÁT, az MH te kin te té ben a HM HVKFH-k en ge -
dé lye zik.

11.  §

(1) A hon vé del mi mi nisz ter, illetve a HM HVKF szint -
jé nek meg fe le lõ sze mély ál tal ve ze tett hi va ta los látoga -
tásra ér ke zõ de le gá ci ók ré szé re ka to nai tisz te let adás sal és
zász ló fel vo nás sal egy be kö tött fo ga dást kell biz to sí ta ni.

7 160/1996. (XI. 5.) Korm. ren de let vé dett sze mé lyek és ki je lölt lé te sít -
mé nyek vé del mé rõl.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak tól el té rõ szin tû 
de le gá ci ók ese té ben ka to nai tisz te let adás sal és zászló -
felvonással egy be kö tött fo ga dás tar tá sát a hon vé del mi
 miniszter en ge dé lye zi.

Az ajándékozás rendje

12.  §

(1) Az uta zá sok és fo ga dá sok meg va ló sí tá sa so rán az
uta sí tás 6. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti
em lék tárgy, aján dék tárgy a két ol da lú kap cso lat vi szony la -
tá ban min den eset ben, a NATO szer ve ze te i vel va ló kap -
cso lat tar tás ese té ben, va la mint bár mi lyen kon fe ren ci án
va ló rész vé tel ese tén csak a vi szo nos ság el ve alap ján ado -
má nyoz ha tó.

(2) Az „A”–,,C” ka te gó ri ák ba tar to zók köl csön ös aján -
dé ko zá sa so rán, amennyi ben a part ner fél ál tal ado má nyo -
zott aján dék tárgy, em lék tárgy ér té ke meg ha lad ja a 6. szá -
mú mel lék let nor má it, ak kor at tól a vi szo nos ság el vé nek
meg õr zé se ér de ké ben el le het tér ni.

13.  §

(1) A HM NRH, a HM VPNEF, a HM Ka bi net iro da a
HM HVK VKI, va la mint a HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály
ál tal en ge dé lye zett ke ret összeg alap ján össze ál lít ja az em -
lék tár gyak és aján dék tár gyak éves be szer zé si ter vét.

(2) Az éves uta zá si – fo ga dá si terv ben sze rep lõ, to váb bá 
az en ge dé lye zett ter ven fe lü li uta zá sért – fo ga dá sért fe le -
lõs szerv ve ze tõ jé nek írá sos igé nyé re – az uta sí tás ban sza -
bá lyo zott ér ték ha tá ron be lül – en ge dé lye zett aján dék tár -
gyat és em lék tár gyat a HM NRH ad ja ki a rak tá rá ból, és er -
rõl nyil ván tar tást ve zet.

(3) Az „A”–,,B” ka te gó ri á ba tar to zó sze mé lyek prog -
ram já hoz szük sé ges em lék tár gya kat, aján dék tár gya kat a
HM Ka bi net iro da és a HM HVK VKI ve szi át.

(4) Az „A”–,,B” ka te gó ri á ba tar to zó sze mé lyek, va la -
mint a HM VPNEF ve ze tõ je ál tal meg va ló su ló prog ra -
mok hoz a jó vá ha gyott éves terv hez iga zo dó an, több prog -
ram hoz szük sé ges aján dék tár gyak és em lék tár gyak együt -
te sen is fel ve he tõ ek a HM NRH rak tá rá ból. Eb ben az eset -
ben a vé te le zett aján dék és em lék tárgy nál az át ve võ szer -
vek mennyi sé gi nyil ván tar tást kö te le sek ve zet ni. A nyil -
ván tar tás ban a meg aján dé ko zott sze mélyt do ku men tál ni
kell.

Büféellátás rendje

14.  §

Az „A”–,,B” ka te gó ri á ba tar to zó sze mé lyek program -
jaihoz, a jó vá ha gyott éves terv hez iga zo dó an, a szük sé ges
bü fé anya gok együt te sen is igé nyel he tõ ek a HM NRH rak -
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tá rá ból. Eb ben az eset ben a vé te le zett bü fé anya gok ról az
át ve võ, a HM Ka bi net iro da és a HM HVK VKI mennyi -
ségi nyil ván tar tást kö te les ve zet ni.

Egyéb ren del ke zé sek

15.  §

(1) A kül föl di tan in té ze tek ben ta nul má nyo kat foly ta tók
– ide ért ve a rö vid idõ tar ta mú tan fo lya mo kat is – a tu do má -
nyos to vább kép zé sen részt ve võk ta nul má nyi út ja, az ösz -
tön díj szer zõ dé sek alap ján kül föl dön tar tóz ko dók és a had -
tör té ne ti ku ta tók pro to koll kö te le zett sé gei el lá tá sá ra a
 jelen uta sí tás ban meg ha tá ro zott nor má kat kell al kal maz ni.
A nem zet kö zi kö te le zett sé gek alap ján bé ke tá mo ga tó fel -
ada to kat tel je sí tõk pro to kol lá ris te vé keny sé gé re és az al -
kal ma zan dó nor mák ra a nem zet kö zi vál ság ke ze lé si és bé -
ke fenn tar tó mû ve le tek ben részt ve võ hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nák kül föl di rep re zen tá ci ó já ról  szóló HM uta sí -
tás8 elõ írásait kell al kal maz ni.

(2) A NA TO-ban vagy NATO mel let ti ma gyar kép vi se -
le te ken, ille tõ leg egyéb nem ze ti kép vi se le te ken (EU, CFE, 
NYEU, EBESZ stb.) szol gá la tot tel je sí tõk pro to kol lá ris te -
vé keny sé gé re és az al kal ma zan dó nor mák ra kü lön HM
uta sí tás9 vo nat ko zik.

(3) Ezen uta sí tás ban meg ha tá ro zott el vek és nor mák al -
kal ma zá sá nak he lyes sé gét a nem zet kö zi fel adat ban ille té -
kes szerv – a HM VPNEF fél éven te utó lag, va la mint a HM
NRH a prog ra mok meg va ló sí tá sa elõtt – min den eset ben
kö te les el len õriz ni.

(4) Egyéb költ sé gek: A 1–8. §-ok ban nem sza bá lyo zott
egyéb költ sé gek (ha jó bér lés, tol má cso lás, gép jár mû- igény -
be vé tel, ide gen ve ze tõ, cso mag szál lí tás, ta xi, parkoló díj,
gép ko csi mo sa tás stb.) a 8. szá mú mel lék let alap ján, illetve
az el ren de lõ (utó la gos) en ge dé lyé vel szám la, bi zony lat el le -
né ben szá mol ha tók el.

(5) Hoz zá tar to zói prog ram: A ha zánk ba ér ke zõ de le gá -
ci ók fo ga dá sa al kal má val az „A”–,,B” ka te gó ri á ba tar to zó
sze mé lyek jo go sul tak part ne re ik há zas tár sát (élet tár sát)

meg hív ni. A „C” ka te gó ri á ba tar to zó sze mé lyek a vi szo -
nos ság el ve alap ján az ille té kes szak mai elöl já ró en ge dé -
lyé vel jo go sul tak „Hoz zá tar to zói prog ram” szer ve zé sé re.
A jó vá ha gyott prog ra mok ra a mel lék le tek ben sze rep lõ
nor mák 80%-a hasz nál ha tó fe l.

(6) Sa ját költ ség ve tés ben ter ve zõ szer ve ze tek: az MK
Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal (MK KFH) és az MK Ka to nai
Biz ton sá gi Hi va tal (MK KBH) kül föl di ki kül de tés, ha zai
ren dez vény cí mén a sa ját költ ség ve té se ik ben ter vez nek
elõ irány za to kat a nem zet kö zi kap cso la tok ból ere dõ kü lön -
fé le ren dez vé nyek ki adá sa i ra.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti szer ve ze tek ezen uta sí tás ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül együtt mû kö dé si meg -
ál la po dást kö te le sek köt ni a HM NRH-val. A meg ál la po -
dás nak tar tal maz nia kell az igé nyelt szol gál ta tá sok meg -
ren de lé sé nek, tel je sí té sé nek és el szá mo lá sá nak, va la mint
az at ta sé hi va ta lo kat érin tõ ese tek ben az együtt mû kö dés
rend jét.

(8) Az uta sí tás mel lék le te i ben sze rep lõ össze gek brut tó
(áfával nö velt) összeg ként ér ten dõ ek.

Záró rendelkezések

16.  §

(1) Ez az uta sí tás alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, ren del -
ke zé se it azon ban 2006. ja nu ár 1-tõl kell al kal maz ni. Ezzel
egy ide jû leg a nem zet kö zi együtt mû kö dés sel össze füg gõ
egyes pro to kol lá ris és ven dég lá tá si kér dé sek rõl  szóló
11/2002. (HK. 7.) HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

(2) Ezen uta sí tás szük ség sze rin ti mó do sí tá sá ra a HM
VPNEF ve ze tõ je – a HM KPSZH fõ igaz ga tó já val és a HM
NRH fõ igaz ga tó já val va ló egyez te tés után, éven te jú ni us
30-ig – tesz ja vas la tot.

(3) A Ho tel Pát ria és a Ste fá nia Pa lo ta „B” épü le te vo -
nat ko zá sá ban a 7.  § (2) és a 8.  § (2) be kez dé sek alap ján je -
lent ke zõ több let költ sé gek el szá mo lá sa a HM NRH és a
meg je lölt ob jek tu mo kat hasz ná ló szer ve ze tek kö zött kö -
ten dõ együtt mû kö dé si meg álla po dás alap ján tör té nik.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. áp ri lis 20.
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1. számú melléklet a 49/2006 (HK 11.) HM utasításhoz

Katonai repülõgépen utazók utankénti ellátási normái

Ka te gó ria
0–4 óra

re pü lé si idõ tar tam
4 óra

re pü lé si idõ tar tam fe lett

A–B 5000 Ft-ig/fõ 7000 Ft-ig/fõ

C 3000 Ft-ig/fõ 5000 Ft-ig/fõ

D–E 2000 Ft-ig/fõ 4000 Ft-ig/fõ

2. számú melléklet a 49/2006 (HK 11.) HM utasításhoz

Szállodai elhelyezések besorolása

Ka te gó ria
Kül föl di szál lo dai el he lye zés ese tén

szál lo da ka te gó ria el he lye zés

A **** vagy a fe lett apart man

B **** vagy annak meg fe le lõ apart man

C *** vagy annak meg fe le lõ 2 ágyas szo ba

D-E *** vagy annak meg fe le lõ 1 ágyas szo ba

Ka te gó ria
Ha zai szál lo dai el he lye zés ese tén

szál lo da ka te gó ria el he lye zés

A **** vagy a fe lett apart man

B **** vagy annak meg fe le lõ apart man

C *** vagy annak meg fe le lõ 2 ágyas szo ba

D–E *** vagy annak meg fe le lõ 1 ágyas szo ba

Amennyi ben a „C” ka te gó ri á ban lé võ sze mély tá bor no ki rend fo ko zat tal ren del ke zik, szá má ra Ma gyar or szá gon apart -
man ban tör té nõ el he lye zés is biz to sít ha tó. Amennyi ben a ven dég, illetve ven dég lá tó sze mély be so ro lá si ka te gó ri á ja
 különbözik egy más tól, a ma ga sabb be so ro lá si ka te gó ri át kell fi gye lem be ven ni a szál lo dai el he lye zés biz to sí tá sa so rán.

3. számú melléklet a 49/2006 (HK 11.) HM utasításhoz

Napi ellátás költségei

Ka te gó ria Nap i el lá tás Vil lás reg ge li

A 15 000 Ft-ig/fõ 5 000 Ft-ig/fõ

B 14 000 Ft-ig/fõ 4 000 Ft-ig/fõ

C 10 000 Ft-ig/fõ 3 000 Ft-ig/fõ

D 8 000 Ft-ig/fõ –

E 7 000 Ft-ig/fõ –

A de le gá ci ót ki szol gá ló
tech ni kai sze mély zet

7 000 Ft-ig/fõ –

Amennyi ben a szál lo dai el he lye zés ma gá ban fog lal ja a reg ge li biz to sí tá sát, ab ban az eset ben a nap i el lá tás össze ge
15%-k al/... Ft-al csök ken.
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4. számú melléklet a 49/2006 (HK 11.) HM utasításhoz

Díszétkezések és állófogadások költségei

Ven dég,
Ven dég lá tó ka te gó ria

Dísz ét ke zés Ál ló fo ga dás Te rem bér let Zene szolgáltatás

A 20 000 Ft-ig/fõ 11 000 Ft-ig/fõ 60 000 Ft-ig/al ka lom 50 000 Ft-ig/al ka lom

B 17 000 Ft-ig/fõ 8 000 Ft-ig/fõ

C 12 000 Ft-ig/fõ 7 000 Ft-ig/fõ

D 10 000 Ft-ig/fõ 6 000 Ft-ig/fõ

E 8 000 Ft-ig/fõ 5 000 Ft-ig/fõ

A de le gá ci ót ki szol gá ló
tech ni kai sze mély zet

5 000 Ft-ig/fõ 4 000 Ft-ig/fõ

5. számú melléklet a 49/2006 (HK 11.) HM utasításhoz

A jóváhagyott program alapján számítható kulturális büfé és minibár költségek

Ka te gó ria
Kul tu rá lis költ ség

Ft/fõ/al ka lom
Bü fé költ ség

Ft/fõ/nap
Szál lo dai el he lye zés ese tén mi ni bár

Ft/fõ/nap

A 7 000 Ft-ig 4 000 Ft-ig 4 000 Ft-ig

B 6 000 Ft-ig 3 500 Ft-ig 3 500 Ft-ig

C 5 000 Ft-ig 2 500 Ft-ig 2 500 Ft-ig

D–E 4 000 Ft-ig 2 000 Ft-ig –

6. számú melléklet a 49/2006 (HK 11.) HM utasításhoz

A külföldi partnerek számára adható ajándékok keretösszegei áfával,
és csomagolóanyaggal személyenként

Aján dé ko zott
Aján dé ko zó

A ka te gó ria B ka te gó ria C ka te gó ria D ka te gó ria E ka te gó ria

A ka te gó ria 35 000 Ft-ig 28 000 Ft-ig 22 000 Ft-ig – –

B ka te gó ria 30 000 Ft-ig 20 000 Ft-ig 18 000 Ft-ig – –

C ka te gó ria 25 000 Ft-ig 18 000 Ft-ig 14 000 Ft-ig 10 000 Ft-ig 8 000 Ft-ig

D ka te gó ria 22 000 Ft-ig 14 000 Ft-ig 12 000 Ft-ig 8 000 Ft-ig 7 000 Ft-ig

E ka te gó ria 15 000 Ft-ig 12 000 Ft-ig 10 000 Ft-ig 7 000 Ft-ig 6 000 Ft-ig

Az A-B-C ka te gó ri á ba tar to zó ve ze tõk sze mé lyes, illetve a Hon vé del mi Mi nisz té ri u mot és Ma gyar Hon véd sé get és a
had erõ ne me ket jel ké pe zõ szim bo li kus aján dék tárgy át adá sá ra jo go sul tak. C és ala cso nyabb be so ro lá si ka te gó ri á ban
szim bo li kus aján dék tárgy ad ha tó (C be so ro lá si ka te gó ri á nál a HM ál lo mány ba tar to zók ese té ben a szak mai fel ügye le tet
gya kor ló HM HÁT, az MH ál lo má nyá ban lé võ sze mé lyek te kin te té ben a HM HVKFH sze mé lyes aján dék tárgy át adá sát
en ge dé lyez he ti). A kül föl di part ne rek szá má ra ad ha tó aján dé kok ke ret össze ge i nél a vi szo nos ság el ve az irány adó. Az
aján dé ko zás ke ret össze gé tõl tör té nõ el té rést A-B ka te gó ri á nál a hon vé del mi mi nisz ter, C és ala cso nyabb ka te gó ri á nál
(az alá ren delt ség függ vé nyé ben) a köz igaz ga tá si ál lam tit kár, illetve a HVKF jo go sult en ge dé lyez ni. Az aján dék tárgy
költ sé ge a fe le lõs szerv nem zet kö zi uta zá si-fo ga dá si ke re tét ter he li.
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7. számú melléklet a 49/2006 (HK 11.) HM utasításhoz

………………………………………       ...................... szá mú pél dány

szerv meg ne ve zé se       ....................... Ke ret ter hé re!

Nyt.sz.:

(NÉV)
HM Nemzetközi és Rendezvényszervezõ Hivatal

Tárgy: Ha zai Nem zet kö zi Ven dég fo ga dá si Szol gál ta tá sok Igény lé se

Prog ram azo no sí tó szám: ............................................................................................................................................

A ............................................................................................................................................................. meg hí vá sá ra
ér ke zõ ............................................................................................................................................................. de le gá ció:

A) A de le gá ci ó ra vo nat ko zó ada tok:

1. Or szág:

2. Fo ga dó szerv, sze mély: ............................................................................................................................................

3. Ér ke zõ de le gá ció ve ze tõ je: .......................................................................................................................................

4. Ér ke zõ de le gá ció lét szá ma: ......................................................................................................................................

5. A de le gá ció ér ke zé si ide je: ......................................................................................................................................

       el uta zá si ide je: ......................................................................................................................................

6. A ma gyar de le gá ció ve ze tõ je: ..................................................................................................................................

7. A ma gyar de le gá ció lét szá ma: ..................................................................................................................................

8. A de le gá ció ki szol gá ló tech ni kai sze mély zet lét szá ma: ............................................................................................

9. Ál lan dó kí sé rõ: .........................................................................................................................................................

10. Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................

11. Be so ro lá si ka te gó ria: ..............................................................................................................................................

12. Egyéb: ....................................................................................................................................................................

B) Igé nyelt szol gál ta tá sok:

1. Kor mány vá ró biz to sí tá sa ............ fõ ré szé re ér ke zés kor, el uta zás kor.

2. VIP vá ró biz to sí tás ........... fõ ré szé re ér ke zés kor, el uta zás kor.

3. Ide ig le nes ha tár nyi tás biz to sí tá sa ........... fõ ré szé re ér ke zés kor, el uta zás kor.

4. A de le gá ció szál lí tá sá ra .......... db sze mély gép ko csi, ......... kis busz biz to sí tá sa 200...... év ................ hó nap
.......... nap tól ................... hó nap ............ na pig.

A gép jár mû ki ál lí tá si ide je: ............................................................................................................................................

A gép ko csi ve ze tõk je lent kez ze nek: ...............................................................................................................................

5. Szál lás biz to sí tá sa ............... fõ ré szé re, a kö vet ke zõ meg osz lás ban:

............ db lak osz tály, .............. db két ágyas szo ba, ............ db egy ágyas szo ba
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He lye:..............................................................................................................................................................................

200..... év ............... hó .......... nap tól .............. hó ............. na pig

Szál lás költ ség vi se lõ je:

6. Nap i el lá tás:

7. Ét ke zés biz to sí tá sa .......... fõ ven dég és ........ fõ köz re mû kö dõ ré szé re.

He lye: ............................................................................................................................................................................

Ide je: .............................................................................................................................................................................

8. Dísz ét ke zés biz to sí tá sa .......... fõ ven dég és ......... fõ köz re mû kö dõ ré szé re.

He lye: ............................................................................................................................................................................

Ide je: ............................................................................................................................................................................

9. Mun ka reg ge li biz to sí tá sa ........ fõ ven dég és .......... fõ köz re mû kö dõ ré szé re.

He lye: ............................................................................................................................................................................

Ide je: ............................................................................................................................................................................

10. Bü fé biz to sí tá sa: ......... fõ ré szé re, ......... al ka lom mal.

11. ....... fõ tol mács biz to sí tá sa. (....... fõ .............. nyel vû, ....... fõ ............. nyel vû, ....... fõ ............... nyel vû)

200.... év ............. hó ...... nap tól ............. hó ......... na pig

12. Aján dék biz to sí tá sa ....... fõ ré szé re.

Gra ví ro zás biz to sí tá sa: ....... db aján dék ...... fõ ré szé re.

Fel irat: ...........................................................................................................................................................................

13. Kul tu rá lis prog ram biz to sí tá sa ........ fõ ré szé re, ...... al ka lom mal.

He lye: ............................................................................................................................................................................

14. De le gá ci ót biz to sí tó szerv: .....................................................................................................................................

Biz to sí tók lét szá ma: ....... fõ

15. Egyéb, eset le ge sen fel me rü lõ szol gál ta tá sok meg ren de lé se:

a) Te rem bér let:

He lye: ............................................................................................................................................................................

Ide je: ............................................................................................................................................................................

b) Vi rág ...... fõ ré szé re ......... al ka lom mal

c) Zász ló

d) Ze ne szol gál ta tás:

He lye: ............................................................................................................................................................................

Ide je: ............................................................................................................................................................................

e) Au tó pá lya kár tya:

Út vo nal: ........................................................................................................................................................................

Ide je:

f) De ko rá ció meg ne ve zé se (pl.: név táb la, vi rág stb.):

He lye: ............................................................................................................................................................................

Ide je: ............................................................................................................................................................................
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g) Fo tó, vi deó:

He lye: ............................................................................................................................................................................

Ide je: .............................................................................................................................................................................

h) Ide gen ve ze tõ: ............................................................................................................................................................

He lye: ............................................................................................................................................................................

Ide je: .............................................................................................................................................................................

Al ka lom:

i) Iro da szer: ...... fõ ven dég, .......... fõ köz re mû kö dõ ré szé re

j) Mo bil te le fon, te le fon kár tya: ...... fõ ré szé re

Ide je: ...........-tól ............-ig

k) Ko szo rú (sza lag): ............. al ka lom

He lye: ............................................................................................................................................................................

l) Tech ni kai biz to sí tás (han go sí tás, ve tí tés, kon fe ren cia be szél ge tés):

He lye: ............................................................................................................................................................................

Ide je: .............................................................................................................................................................................

C) Elõ ze tes költ ség ve tés:

F. sz. Szol gál ta tás Idõ tar tam/nap Ka te gó ria
Egy ség ár

Ft/fõ
Szol gál ta tás
rész le te sen

Össze sen

B/1 Kor mány vá ró

B/2 VIP vá ró

B/3

Ide ig le nes ha tár nyi tás

B/4 Szál lí tás*

B/5 Szál lás**

B/6 Ét ke zés***

B/7 Mun ka reg ge li

B/8 Dísz ét ke zés

B/9 Ál ló fo ga dás

B/10 Bü fé

B/11 Tol mács

B/12 Aján dék****
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F. sz. Szol gál ta tás Idõ tar tam/nap Ka te gó ria
Egy ség ár

Ft/fõ
Szol gál ta tás
rész le te sen

Össze sen

B/13 Kul tu rá lis költ ség*****

B/14 Sze mé lyi biz to sí tás, biz ton sá gi
szol gál ta tás

B/15 Ha tó sá gi dí jak, il le té kek, 
ide gen for gal mi adó

B/16 Te rem bér let

B/17 De ko rá ció

B/18 Zász ló bér lés, vá sár lás

B/19 Au tó pá lya díj

B/20 Fo tó, vi deó

B/21 Ide gen ve ze tõi díj

B/22 Iro da szer

B/23 Mo bil te le fon, illetve te le fon hasz -
ná lat

B/24 Ko szo rú

B/25 Szak ér tõi- és tisz te let díj

B/26 Tech ni kai biz to sí tás

B/27

B/28

B/29

B/30

B/31 Egyéb******

Össze sen

Eb bõl:
NRH
költ ség

Eb bõl
kész pénz -
fel vé tel
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8. számú melléklet a 49/2006. (HK 11.) HM utasításhoz

A vendégfogadás során felmerülõ egyéb költségek

Fsz. Meg ne ve zés Biz to sí tó szerv sze rint

B/11 Tol má cso lás A szol gál ta tást a 7. szá mú mel lék let sze rin ti igény lés alap ján a szer ve zet sa ját költség -
vetésébõl biz to sít ja

B/4 Gép jár mû biz to sí tás A szol gál ta tást a 7. szá mú mel lék let sze rin ti igény lés alap ján a szer ve zet sa ját költség -
vetésébõl biz to sít ja

B/31 Ha jó bér lés A szol gál ta tást a 7. szá mú mel lék let sze rin ti igény lés alap ján a HM NRH biz to sít ja

B/21 Ide gen ve ze tõ A szol gál ta tást a 7. szá mú mel lék let sze rin ti igény lés alap ján a HM NRH biz to sít ja

B/14 Sze mé lyi és moz gás biz to sí tás A biz to sí tást vég zõ szerv ál tal szá mí tott költ sé ge ket a költ ség ve té si terv ben meg je lölt
(ven dég lá tó) szerv biz to sít ja.

Mel lék let: Prog ram ter ve zet

.........................., 200..., év .................... hó ........ nap

………………………………………………
(prog ram fe le lõs /vég re haj tó/ szerv ve ze tõ alá írás)

....................., 200..., év ..................... hó ...... nap
Pénz ügyi El len jegy zõ:

………………………………………………
(HM NRH fõ igaz ga tó alá írá sa)

Meg jegy zés:

* A „szol gál ta tás rész le te se náá-ben meg je lö len dõ – sze mély gép ko csi
– kis busz
– nagy busz

** A „szol gál ta tás rész le te sen”-be n meg je lö len dõ – lak osz tály
– két ágyas szo ba
– egy ágyas szo ba

*** A „szol gál ta tás rész le te sen”-be n meg je lö len dõ – csak reg ge li
– fél pan zió

– 3 ´ ét ke zés
– 1 db fõ ét ke zés (ebéd vagy va cso ra)

**** A „szol gál ta tás rész le te sen”-be n meg je lö len dõ – vi rág
– aján dék tárgy
– em lék tárgy
– ital
– egyéb

***** A „szol gál ta tás rész le te sen”-be n meg je lö len dõ – be lé põ jegy
– uta zás

****** A „szol gál ta tás rész le te sen”-be n meg je lö len dõ – he lyi köz le ke dés
– cso mag szál lí tás
– ta xi, 
– par ko ló díj, 
– gép ko csi mo sa tás
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A honvédelmi miniszter
50/2006. (HK 11.) HM

u t a  s í  t á  s a
a nyugdíjas otthoni elhelyezés pénzbeli támogatásával 

összefüggõ egyes feladatokról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) 232.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, to váb bá a sze mé lyi ál lo mány pi hen te té -
sé vel és a szo ciá lis gon dos ko dás sal kap cso la tos fel ada tok -
ról  szóló 31/2002. (V. 3.) HM ren de let (a továb biak ban: R.)
3/A.  §-ában, va la mint a 15–15/B.  §-ában meghatározot -
takra – a nyug dí jas ott ho ni el he lye zés pénz be li támogatá -
sával (a továb biak ban: tá mo ga tás) össze füg gõ egyes fel ada -
tok ról az aláb bi uta sí tást adom ki:

Az utasítás hatálya

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té rium 
(a továb biak ban: HM), va la mint Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) tá mo ga tás biz to sí tá sa te kin te té ben
dön té si jog kör rel ren del ke zõ, va la mint a dön tés elõ ké szí -
té sé ben és a tá mo ga tás biz to sí tá sá ban köz re mû kö dõ szer -
ve ze te i re.

A támogatásra vonatkozó kérelem befogadásának
rendje

2.  §

(1) Tá mo ga tás ra vo nat ko zó ké re lem nek kell te kin te ni a
ké rel me zõ te rü le ti leg ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs nok -
ság nál – írás ban vagy szó ban – elõ ter jesz tett tá mo ga tás ra
irá nyuló igény be je len té sét. A szó be li ké re lem rõl a had ki -
egé szí tõ pa rancs nok ság jegy zõ köny vet ké szít, mely nek
egy pél dá nyát a ké rel me zõ ér dek vé del mi gyûj tõ jé be kell
el he lyez ni.

(2) A ké re lem nyil ván tar tás ba vé te lé rõl a had ki egé szí tõ
pa rancs nok ság a ké rel me zõt tá jé koz tat ja, egy ide jû leg a
mel lék let sze rin ti adat lap pal el lát ja és – szük ség sze rint –
se gít sé get nyújt annak ki töl té sé ben.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti adat lap ki töl té sét köve tõen a
had ki egé szí tõ pa rancs nok ság – az R. 2. szá mú mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott szem pon tok figye lembe véte lével –
kör nye zet ta nul mányt ké szít.

(4) A kör nye zet ta nul mány el ké szí té se után a had ki egé -
szí tõ pa rancs nok ság meg vizs gál ja, hogy a ké re lem meg fe -
lel-e az R. 3/A.  § (1) és (2) be kez dé se i ben fog lalt fel té te -
lek nek. Amennyi ben a ké re lem a fel té te lek nek nem fe le l
meg, a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ezt a tényt kü lön
jegy zõ könyv be fog lal ja és er rõl tá jé koz tat ja a ké rel me zõt.

(5) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a ké rel met, va la mint 
a hoz zá kap cso ló dó ki töl tött adat la pot, kör nye zet ta nul -
mányt és a (4) be kez dés sze rin ti jegy zõ köny vet – a HM
Sze mély ze ti Fõ osz tály út ján – az R. 1. szá mú mel lék le te
sze rin ti Bi zott ság el nö ké hez to váb bít ja.

A kérelem elbírálásának rendje

3.  §

(1) A Bi zott ság el nö ké nek in téz ke dé se alap ján a Bi zott -
ság tit ká ra fel ve szi a kap cso la tot a ké rel me zõ ál tal meg je -
lölt in téz ménnyel adat egyez te tés és hely szí ni be já rás le -
foly ta tá sa cél já ból.

(2) Amennyi ben a hely szí ni be já rás ered mé nye in do kol -
ja, a ké re lem el bí rá lá sá hoz a Bi zott ság el nö ke kér he ti a
HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal és az MH Egész ség ügyi Pa -
rancs nok ság szak vé le mé nyét is.

(3) A Bi zott ság – ügy rend jé nek meg fele lõen – a tit kár
ál tal elõ ké szí tett ké rel met na pi rend re tû zi és ja vas la tot ké -
szít elõ a dön tés ho zó ve ze tõ szá má ra.

(4) A dön tés ho zó ve ze tõ dön té sé rõl az R. 3/A.  § (6) be -
kez dé sé nek meg fe le lõ en írás ban tá jé koz tat ja az érin tet te -
ket.

(5) A tá jé koz ta tó do ku men tum nak tar tal maz nia kell
a) a ké re lem ben fog lal tak ra vo nat ko zó dön tést;
b) tá mo ga tó dön tés ese tén a tá mo ga tás mód ját és mér -

té két, a tá mo ga tás biz to sí tá sá nak rend jét, sor ban ál lás ese -
tén az igény lõ sor ren di sé gét;

c) a dön tés in dok lá sát;
d) az el já rás to váb bi me ne tét.
(6) Sor ban ál lás ese tén a dön tés ho zó ve ze tõ – a ké re lem

meg erõ sí té sét köve tõen – a bi zott ság ja vas la tá ra ki egé szí -
tõ dön tést hoz hat a tá mo ga tás mér té ké rõl a ha tá lyos jo gi
nor mák és az ak tu á lis pi a ci ár figye lembe véte lével a tel je -
sí tés évé ben.

A támogatás eljuttatásának rendje

4.  §

(1) A tá mo ga tás biz to sí tás árá ról a jo go sult, a HM Sze -
mély ze ti Fõ osz tály, a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal és a
nyug dí jas ott hon meg ál la po dást kö t.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti meg álla po dás egy ere de ti
pél dá nya a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály, to váb bi két ere de ti
pél dá nya a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal ré szé re ke rül
meg küldésre.

(3) A pénz ügyi tel je sí tés hez a meg ál la po dás nak az ál ta -
lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör vény
13.  § 16. pont já ban fel so rolt ada to kat kell tar tal maz nia, be -
le ért ve a nyug dí jas ott hon ne vét, a ked vez mé nye zett sze -
mé lyi ada ta it, a tá mo ga tás össze gét és a költ ség vi se lõ szer -
ve zet meg ne ve zé sét.

(4) A HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal a meg álla po dás
alap ján a jó vá ha gyott tá mo ga tás össze gét – a tár ca 10 éves

11. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 905



ter vé vel egyez tet ve, az e cél ra jó vá ha gyott elõ irány zat ter -
hé re – a meg je lölt szám lá ra a meg ál la po dás ban rög zí tett
ha tár idõ re át utal ja.

(5) A nyug dí jas ott hon ré szé re át utalt tá mo ga tás össze -
gé rõl – a ter mé szet be ni és egyes pénz be li jut ta tá sok után a
hon véd sé get ter he lõ adók és já ru lé kok be val lá sá hoz és
meg fi ze té sé hez szük sé ges adat szol gál ta tás tel je sí té sé rõl
 szóló 50/2004. (HK 24.) HM KPSZH in téz ke dés sze rin ti
for má ban – a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyugdíjmegálla -
pító Igaz ga tó sá got tá jé koz tat ni kell.

Nyilvántartások

5.  §

(1) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a Hjt. 225.  § (3) be -
kez dé se sze rin ti ér dek vé del mi nyil ván tar tás ban rög zí ti a
tá mo ga tás ban ré sze sült sze mé lyek ügyé ben ke let ke zett
dön té se ket és a nyug dí jas ott ho ni el he lye zés re vo nat ko zó

ok ira to kat. A nyug dí jas ott ho ni el he lye zés meg szû né se kor 
az ar ról  szóló ira tok egy pél dá nyát a tá mo ga tás ban ré sze -
sült sze mély ér dek vé del mi gyûj tõ jé ben el kell he lyez ni.

(2) A nyug dí jas ott ho ni tá mo ga tás ra vo nat ko zó össze sí -
tett ada to kat a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály, a tel je sí té si
ada to kat a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal tart ja nyil ván.

Záró rendelkezések

6.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sát kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba*, 
ren del ke zé se it azon ban al kal maz ni kell a fo lya mat ban lé -
võ ügyek ben is.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. áp ri lis 20.
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Melléklet a 50/2006. (HK 11.) HM utasításhoz

ADATLAP
a nyugdíjas otthoni elhelyezést biztosító pénzbeli támogatás iránti kérelemhez

1. Az el lá tást igény be ve võ ada tai

Név: ...............................................................................................................................................................................

Le ány ko ri ne ve: .............................................................................................................................................................

Any ja ne ve: ...................................................................................................................................................................

Sze mé lyi iga zol vány szá ma: ..........................................................................................................................................

Nyug dí jas törzs szá ma: ...................................................................................................................................................

Szü le tés he lye, idõ pont ja: ..............................................................................................................................................

La kó he lye: ....................................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si he lye: .......................................................................................................................................................

Te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................

Leg kö ze leb bi hoz zá tar to zó já nak

a) ne ve: ........................................................................................................................................................................

b) la kó he lye: ................................................................................................................................................................

c) te le fon szá ma: ...........................................................................................................................................................

Igény jo go sult ság alap ja*:

a) nyug ál lo má nyú ka to na

b) hi va tá sos vagy nyug ál lo má nyú ka to na öz vegy e

Nyug dí ja zá sá nak idõ pont ja, he lye:

2. A ké rel me zõ ál tal meg je lölt in téz mény

Ne ve: .............................................................................................................................................................................

Cí me: .............................................................................................................................................................................

Te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................



3. Szo ciá lis hely zet re vo nat ko zó ada tok (Jö ve de lem nyi lat ko zat)

a) rend sze res (net tó) ha vi jö ve de lem: ...........................................................................................................................

aa) nyug el lá tás, bal ese ti nyug el lá tás, egyéb nyug díj sze rû jö ve de lem: ........................................................................

ab) egyéb jö ve de lem: ...................................................................................................................................................

b) igény lõ tu laj do nát ké pe zõ nagy ér té kû va gyon tár gyak**

ba) ház in gat lan

bb) egyéb in gat lan

bc) egyéb va gyon tárgy

bd) nem ren del ke zik va gyon tárggyal

4. Igény lõ je len le gi élet hely ze te*:

a) egye dül él

b) hoz zá tar to zó já val él

c) egyéb

5. Egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó ada tok***

a) ön el lá tás ra vo nat ko zó meg ál la pí tá sok (pl. ön el lá tás ra ké pes, rész ben ké pes, se gít ség gel ké pes stb.):

b) szen ved-e kró ni kus be teg ség ben:

c) szen ved-e fo gya té kos ság ban:

d) egyéb meg jegy zé sek:

Kelt: ............... vá ros ban/köz ség ben, ...... év ............ hó ...... nap ján.

………………………………………………………

há zi or vos/ke ze lõ or vos alá írá sa és pe csét je

6. A ké rel me zõ nyi lat ko za ta, alá írá sa

Ki je len tem, hogy a kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek, sze mé lyes ada ta im ke ze lé sé hez hoz zá já ru lok.

Kelt: ............... vá ros ban/köz ség ben, ...... év ............ hó ...... nap ján.

………………………………

ké rel me zõ

7. Az adat lap át vé te lé nek idõ pont ja****

A mai na pon az adat la pot át vet tem.

Kelt: ............... vá ros ban/köz ség ben, ...... év ............ hó ...... nap ján.

………………………………

át ve võ

* a meg fe le lõ rész alá hú zan dó

** csak egy mil lió fo rin tot meg ha la dó ér ték ese tén

*** há zi or vos, ke ze lõ or vos töl ti ki

**** az adat lap át ve võ je töl ti ki
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A honvédelmi miniszter
51/2006. (HK 11.) HM

u t a  s í  t á  s a

a HM ügyeleti és készenléti szolgálatok
kialakításának, mûködésének és irányításának
rendjérõl  szóló 77/2001. (HK 19.) HM utasítás

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a HM ügye le ti és ké szen lé ti
szol gá la tok ki ala kí tá sá nak, mû kö dé sé nek és irá nyí tá sá nak 
rend jé rõl  szóló 77/2001. (HK 19.) HM uta sí tás (a továb -
biak ban: Uta sí tás) mó do sí tá sá ra az aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  § 

Az Uta sí tás 6.  § (1) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az MH KÜ a Ma gyar Hon véd ség leg ma ga sabb
szin tû ve ze tõ had mû ve le ti ügye le ti szol gá la ta, szol gá la ti -
lag az ügye le tes mû ve le ti fõ cso port fõ nök nek van alá ren -
del ve. Az MH KÜ – az ügye le tes mû ve le ti fõ cso port fõ nök, 
a HM hi va ta li ügye le te sek, az MH ügye le tes pa rancs no -
kok, a 4.  § (2) be kez dés ben fel so rolt ké szen lé ti szol gá la tok 
és az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság ügye le tes tá bor no ka alá -
ren delt sé gé ben lé võ ké szen lé ti szol gá la tok ki vé te lé vel –
szol gá la ti elöl já ró ja az MH va la mennyi ügye le ti és ké -
szen lé ti szol gá la tá nak.”

2.  §

Az Uta sí tás 12.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„12.  § (1) A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII.

tör vény 64. és 65.  §-ában fog lalt kö te le zett sé gek vég re haj -

tá sa, az ál lam i lé gi jár mû vel be kö vet ke zett lé gi köz le ke dé si 
bal ese tek kel és re pü lõ ese mé nyek kel kap cso la to san azon -
na li in téz ke dé sek meg té te le ér de ké ben, va la mint a szak -
mai vizs gá la tok el vég zé sé re a vo nat ko zó jog sza bály ban
fog lal tak sze rint a HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal nál 24 órás 
Re pü lõ bal ese ti Ké szen lé ti Szol gá lat mû kö dik.

(2) A szol gá lat el lá tá sá val össze füg gõ kö ve tel mé nye ket
(szol gá lat fel ada tai, el iga zí tá sa, fel ké szü lé sé nek rend je,
tar tóz ko dá si he lye, szol gá la ti hely re tör té nõ be ér ke zé se
stb.) a vo nat ko zó jog sza bály ban fog lal tak alap ján a HM
Ka to nai Lég ügyi Hi va tal ve ze tõ je ha tá roz za meg.”

3.  §

Je len uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba,* ezzel egy ide -
jû leg az Uta sí tás 4.  § (2) be kez dés k) pont ja a ha tá lyát vesz ti.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
52/2006. (HK 11.) HM

u t a  s í  t á  s a

a humánpolitikai helyettes államtitkári feladatok
ellátásának ideiglenes szabályairól**

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. áp ri lis 26.

** Az uta sí tást az érin tet tek kü lön kap ják meg.

ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉSEK

A HM közigazgatási államtitkárának
46/2006. (HK 11.) HM KÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

a Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei
állományába tartozók által történõ árvízvédelmi

feladatok ellátásáról

Az ár víz vé del mi fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben, a hon vé -
de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi
CV. tör vény 100.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás

alap ján, a hon vé del mi ága zat ka taszt ró fák el le ni vé de ke -
zé sé nek irá nyí tá sá ról és fel ada ta i ról  szóló 23/2005.
(VI. 16.) HM ren de let 19.  § (1) be kez dé sé re te kin tet tel az
aláb bi ak ban

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium
és hát tér in téz mé nyei hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to ná i ra (a továb biak ban: ka to nák) ter jed ki.
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2. Az érin tett szer ve ze tek ve ze tõi szer vez zék meg,
hogy az alá ren delt sé gük be tar to zó, az in téz ke dés ha tá lya
alá tar to zó ka to nák kö zül, a mel lék let ben meg je lölt bon -
tás ban 100 fõ – kü lön in téz ke dés ese tén – ár víz vé del mi
fel ada tok el lá tá sá ra ké szen lé ti szol gá lat ba ve zé nyel he tõ
le gyen.

3. A ki je lölt 100 fõ ké szen lé ti szol gá lat ba ve zény lé sé re
és tény le ges ár víz vé del mi fel ada tok el lá tá sá ra tör té nõ be -
ren de lé sé re a Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív Bi zott ság
(a továb biak ban: KOB) ve ze tõ je írás ban kü lön in téz ke dik.

4. A ve ze tõk a ki je lölt ál lo mány ról ké szült név sort –
elér he tõ ség gel meg je löl ve – 2006. áp ri lis 11-én 16,00 órá -
ig küld jék meg a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz -
tály ra.

5. A ki je lölt ál lo mány ré szé re a ké szen lé ti szol gá lat
idõ tar ta ma alatt, a tény le ges ri asz tást köve tõen, a meg ha tá -
ro zott öl tö zet az év szak nak meg fe le lõ ha di gya kor ló.

6. A ki je lölt ál lo mány a ké szen lé ti szol gá lat el ren de lé -
sét köve tõen jo go sult a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ké szen lé ti pót lék ra.

7. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Fa pál Lász ló s. k.,
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár

Melléklet
a 46/2006. (HK 11.) HM KÁT intézkedéshez

A Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményeibõl
árvízvédekezésre kijelölt állomány létszámáról

szer ve zet lét szám

1 HM TKF 2

2 HM VTF 4

3 HM KF 2

4 HM JIF 5

5 HM VPNEF 2

6 HM VGF 6

7 HM HFF 2

8 HM HPF 4

9 HM SZEF 6

10 HM NRH 3

11 PSZSZ 33

12 HM BBBH 5

13 HM KEHH 3

14 HM KLH 4

15 HM TH 12

16 HM IKH 7

Össze sen: 100

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. áp ri lis 11.

A HM közigazgatási államtitkárának
47/2006. (HK 11.) HM KÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

a Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei
állományába tartozók által történõ árvízvédelmi

feladatok ellátásáról  szóló
46/2006. (HK 11.) HM KÁT intézkedés

módosításáról

Az ár víz vé del mi fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben, a hon vé -
de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi
CV. tör vény 100.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a Hon vé del mi Mi nisz té rium és hát tér in téz mé nyei
ál lo má nyá ba tar to zók ál tal tör té nõ ár víz vé del mi fel ada tok
el lá tá sá ról  szóló 46/2006. (HK 11.) HM KÁT in téz ke dés
(a továb biak ban In t.) mó do sí tá sá ra az aláb bi ak sze rint

Intézkedem:

1. Az In t. 2. és 3. pont já ban a „100” szö veg rész he lyé be 
„122” szö veg lép.

2. Az In t. mel lék le te ha tá lyát vesz ti he lyé be je len in téz -
ke dés mel lék le te lép.

3. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Fa pál Lász ló s. k.,
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár

Melléklet
a 47/2006. (HK 11.) HM KÁT intézkedéshez

A Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményeibõl
árvízvédekezésre kijelölt állomány létszámáról

szer ve zet lét szám

1 HM TKF 2
2 HM VTF 4
3 HM KF 2
4 HM JIF 5
5 HM VPNEF 2
6 HM VGF 6
7 HM HFF 2
8 HM HPF 4
9 HM SZEF 6

10 HM NRH 3
11 PSZSZ 33
12 HM BBBH 5
13 HM KEHH 3
14 HM KLH 4
15 HM TH 12
16 HM IKH 7
17 HM HVK MFCSF 10
18 HM HVK KTFCSF 10
19 HM HVK VKI 2

Össze sen: 122

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. áp ri lis 11.
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A HM közigazgatási államtitkárának
48/2006. (HK 11.) HM KÁT

s z a k  u t a  s í  t á s a

a Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény
Kockázatkezelési Szabályzata kiadásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 100.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szak uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztérium szer ve ze ti ele me i re, a HM köz vet len alá ren -
delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon -
véd ség ka to nai szer ve ze te i re.

2. A Hon vé del mi Mi nisz té rium, mint in téz mény
–  folyamatba épí tett elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi ellenõr -
zési rend szer (FE U VE) ré szét ké pe zõ – Koc ká zat ke ze lé si
Sza bály za tát a je len szak uta sí tás mel lék le te ként ki adom.

3. Je len szak uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Fa pál Lász ló s. k.,
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár

Melléklet
a 48/2006. (HK 11.) HM KÁT szakutasításhoz

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM, MINT
INTÉZMÉNY

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Hon vé del mi Mi nisz té rium, mint in téz mény (a továb -
biak ban: mi nisz té rium) fo lya mat ba épí tett elõ ze tes és utó -
la gos ve ze tõi el len õr zé si (a továb biak ban: FE U VE) rend -
sze ré nek ré szét ké pe zõ koc ká zat ke ze lé si el já rá sa i nak vég -
re haj tá sá ra (koc ká zat azo no sí tá sa, mé ré se és ke ze lé se te -
kin te té ben) a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak1 va la -
mint a ha tá lyos HM uta sí tás ban2 fog lal tak nak meg fele lõen 
az aláb bi a kat ren de lem el:

* A szak uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. áp ri lis 18.
1 Je len leg az ál lam ház tar tás ról szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (Áht.)

121.  §-a , va la mint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 145/A-C.  §-ai.
2 Je len leg a 114/2005. (HK 1/2006.) HM uta sí tás.

1. Általános rész

1.1. A sza bály zat vo nat ko zá sá ban:

(1) Koc ká zat: a mi nisz té rium gaz dál ko dá sa te kin te té -
ben mind azon ese mé nyek be kö vet kez té nek valószínû -
sége, me lyek hát rá nyo san érint he tik a mi nisz té rium mû kö -
dé sét.

(2) HM szer vek: a mi nisz té rium szer ve ze ti ele mei (fõ -
osz tá lyok, fõ cso port fõ nök sé gek, tit kár sá gok és iro dák).

1.2. A koc ká zat ke ze lé si te vé keny ség cél ja

– a koc ká zat elem zés so rán fel mér ni és meg ál la pí ta ni a
mi nisz té rium te vé keny sé gé ben, gaz dál ko dá sá ban rej lõ
koc kázatokat;

– a koc ká zat ke ze lés rend jé nek ki ala kí tá sa so rán meg -
ha tá roz ni azon in téz ke dé se ket és meg té te lük mód ját, ame -
lyek csök ken tik (illet ve meg szün te tik) a koc ká za to kat,
más részt meg elõ zik a mi nisz té ri um ra, illetve a Hon vé del -
mi Mi nisz té rium fe je zet re gya ko rolt ne ga tív ha tá sok be kö -
vet kez tét.

1.3. A koc ká zat ke ze lé sért fe le lõs ve ze tõk ki je lö lé se

(1) A mi nisz té rium koc ká zat ke ze lé si te vé keny sé ge a
HM Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban (HM SZMSZ),
illetve gaz dál ko dá si in téz ke dé sé ben meg ha tá ro zott te vé -
keny sé gek, fel ada tok ve ze tõi szin tû fe le lõs sé gi rend sze ré hez
kö tött koc ká zat ke ze lé sen ala pul.

(2) A FEUVE rend sze ren be lül a mi nisz té rium koc ká -
zat ke ze lé si fel ada ta i nak el lá tá sá ért a HM köz igaz ga tá si ál -
lam tit kár (HM KÁT) a fe le lõs, aki te vé keny sé gét a (4) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ve ze tõk út ján gya ko rol ja.

(3) A HM KÁT a koc ká zat ke ze lés rend jé nek mû köd te -
té sé ben szük sé ges kor rek ci ók meg ál la pí tá sa és el ren de lé se 
te kin te té ben tá masz ko dik a kül sõ ellen õr zõ szer ve ze tek,
és a mi nisz té rium bel sõ el len õr zé sét vég zõ HM Köz pon ti
El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal (a továb biak ban: HM
KEHH) aján lá sa i ra, ja vas la ta i ra, va la mint az ille té kes HM
és MH szer ve ze tek ál tal vég re haj tott szak el len õr zé sek
meg ál la pí tá sa i ra.

(4) A szak fel ada tok vég zé se so rán fel me rü lõ koc ká zat -
ke ze lé sért va ló fe le lõs ség az aláb bi sze mé lyek kö zött osz -
lik meg:

– A HM szer vek ve ze tõi sa ját szer ve ze tük gaz dál ko -
dás sal össze füg gõ te vé keny sé ge;

– A HM 1. sz. Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz -
ga tó ság igaz ga tó ja a pénz ügyi és szám vi te li szak te rü let;

– az MH Tá mo ga tó Ez red pa rancs no ka, az MH Hír -
adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság pa rancs no ka, a
HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal fõ igaz ga tó ja, illetve a HM 
IKH Anya gi-Ko or di ná ci ós Osz tály osz tály ve ze tõ je az
utalt sá gi rend nek meg fele lõen, el lá tá si szak te rü le tei

vo nat ko zá sá ban fe le l a FEUVE rend szer, azon be lül a
koc ká zat ke ze lé si fo lya mat mû köd te té sé ért.
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(5) Koc ká zat ke ze lõ a fen ti e ken túl min den olyan sze -
mély, aki dön té se i vel, te vé keny sé gé vel be fo lyás sal bír a
szer ve ze ti cél meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fo lya ma tok ra.

(6) A mi nisz té rium koc ká zat ke ze lé sé vel kap cso la tos
fel ada ta i nak vég re haj tá sát a HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ -
osz tály (HM VGF) ko or di nál ja.

1.4. A koc ká zat ke ze lé si fel ada tok meg ha tá ro zá sa
(1) A mi nisz té rium koc ká zat ke ze lé sért fe le lõs ve ze tõ i -

nek fel ada ta az éves fel adat terv és a költ ség ve té si terv ki -
ala kí tá sa, vég re haj tá sa, a fo lya mat ba épí tett el len õr zé se
so rán a koc ká za ti té nye zõk és ele mek azo no sí tá sa, a koc -
ká za tok va ló szí nû sé gé nek meg ha tá ro zá sa, a koc ká za tok
ha tá sa i nak mé ré se és le he tõ ség sze rin ti csök ken té se.

(2) A koc ká zat ke ze lé sért fe le lõs ve ze tõk konk rét koc -
ká zat ke ze lé si te rü le te it, az I/1. HM Igaz ga tá sa költ ség ve -
té si al cím költ ség ve té sé bõl a ré szük re jó vá ha gyott költ -
ség ve té si elõ irány zat ke re tek és fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
za tok fel so ro lá sát az éven kén ti HM Gaz dál ko dá si In téz ke -
dés, az in téz mé nyi gaz dál ko dás elõ írásait a Hon vé del mi
Mi nisz té rium fe je zet köz pon ti és in téz mé nyi gaz dál ko dá -
sá nak sza bá lya i ról  szóló HM uta sí tás3, va la mint a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium, mint in téz mény gaz dál ko dá sá nak
sza bá lya i ról  szóló HM KÁT szak uta sí tás4 tar tal maz za.

(3) A koc ká zat elem zés nek fe l kell ölel nie a mi nisz té -
rium va la mennyi gaz da sá gi, gaz dál ko dá si, költ ség ve té si
ki ha tás sal já ró ter ve zé si és vég re haj tá si szak te vé keny sé -
gét, va la mint a fe je ze ti gaz dál ko dás fel adat-rend sze ré re
ha tás sal és be fo lyás sal bí ró fo lya ma to kat.

(4) A koc ká zat ke ze lé sért fe le lõs ve ze tõ(k)
– sa ját szak te rü le tük vo nat ko zá sá ban el vég zik a mi -

nisz té rium gaz dál ko dá sá ra, költ ség ve té si elõ irány za ta i ra
ha tás sal lé võ fel ada ta ik, te vé keny sé ge ik azo no sí tá sát és
koc ká zat-ér té ke lé sét;

– az éves fel adat terv és a költ ség ve té si terv el fo ga dá sa
után, az el len õr zé si nyom vo nal és a koc ká zat-nyil ván tar tás 
fe lül vizs gá la tá val, az új, illetve év köz ben je lent ke zõ fel -
ada tok vo nat ko zá sá ban a koc ká zat-nyil ván tar tá si táb lá zat
ki töl té sé vel el ké szí tik a szak te rü le tü kön fel me rü lõ koc ká -
za tok elem zé sét, meg ha tá roz zák azok ke ze lé si mód ját;

– a szük sé ges in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sát kö ve tõn in -
téz ked nek azok vég re haj tá sá ra és el len õr zé sé re.

1.5. Koc ká zat ke ze lé si Bi zott ság
(1) A koc ká zat ke ze lé si fel ada tok mi nisz té ri u mi szin tû

össze han go lá sa, a Hon vé del mi Mi nisz té rium, mint in téz -
mény Koc ká zat-nyil ván tar tá sá nak össze ál lí tá sa a HM
Koc ká zat ke ze lé si Bi zott ság (HM KKB) fel ada ta.

(2) A HM KKB tag jai az 1.3. pont (4) be kez dé sé ben fel -
so rolt szer ve ze tek ve ze tõi ál tal ki je lölt sze mé lyek (koc ká -
zat ke ze lé si fe le lõ sök), ve ze tõ je a HM VGF fõosztály -
vezetõ-helyettese.

3 Je len leg a 9/1998. (HK 4.) HM uta sí tás
4 Je len leg a 3/2006. (HK 8.) HM KÁT szak uta sí tás

2. A végrehajtás szabályai

2.1. A koc ká zat azo no sí tá sa, az azo no sí tás ke re te i -
nek meg ha tá ro zá sa

(1) A koc ká zat-azo no sí tás cél ja annak meg ál la pí tá sa,
hogy a HM szerv ál tal vég zett te vé keny ség nek me lyek a
mi nisz té rium, illetve a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet
fel ada ta i nak el lá tá sát ve szé lyez te tõ fõ koc ká za ti té nye zõi.

(2) A koc ká za ti té nye zõk azo no sí tá sát a koc ká zat ke ze -
lé sért fe le lõs ve ze tõk vég zik a mi nisz té rium el len õr zé si
nyom vo na la te vé keny sé gei alap ján.

(3) A be azo no sí tott koc ká za ti té nye zõ ket azok fel me rü -
lé sé nek va ló szí nû sé ge és a te vé keny ség re gya ko rolt ha tá sa 
alap ján te vé keny sé gen ként az aláb bi táb lá zat sze rint kell
ér té kel ni5:

A koc ká za ti té nye zõ ha tá sa

Ala csony
1

Kö ze pes
2

Ma gas
3

A koc ká za ti
té nye zõ va ló -
szí nû sé ge

Ala csony 1 1 2 3

Kö ze pes 2 2 4 6

Ma gas 3 3 6 9

(4) A koc ká za tok be kö vet ke zé sé nek va ló szí nû sé gét a
te vé keny ség jel le ge sze rint kell az ala csony, kö ze pes vagy
ma gas ka te gó ri á ba so rol ni.

(5) A mi nisz té rium te vé keny sé gei koc ká zat elem zé sét,
illetve annak fe lül vizs gá la tát fél éven te, a tárgy évi fel adat -
terv el ké szí té se kor, illetve az ele mi költ ség ve té si elõ irány -
zat(-ke re tek) jó vá ha gyá sa után, nem ter ve zett fel ada tok
ese tén év köz ben, a fel ada tok fel me rü lé se kor kell vég re -
haj ta ni.

2.2. A koc ká zat ke ze lés, a koc ká za tok ra adott vá la -
szok meg ha tá ro zá sa

(1) A fel tárt koc ká za tok is me re té ben sa ját szak te rü le tük
vo nat ko zá sá ban a koc ká zat ke ze lé sért fe le lõs ve ze tõk
meg ha tá roz zák, hogy az egyes fel ada tok/ te vé keny sé gek
vo nat ko zá sá ban az aláb bi koc ká zat ke ze lé si mó dok kö zül
me lyi ket kell al kal maz ni:

1. koc ká zat át adá sa – biz to sí tás kö té sé vel;
A szük sé ges biz to sí tá sok meg kö té sé re a HM vé de lem -

gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár (HM VGHÁT) in téz ke dik.
A biz to sí tá si igé nye ket a HM-I. Ob jek tum Pénz el lá tó
Rész leg út ján a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi -
va tal fõ igaz ga tó ja ré szé re kell fel ter jesz te ni.

2. koc ká zat el vi se lé se – nincs re ak ció;
Kül sõ koc ká za ti té nye zõk ese té ben, illetve ha a koc ká -

za ti té nye zõ fel me rü lé si va ló szí nû sé ge és ha tá sa ér té ke i -
nek szor za ta 1–3 köz é esik, to váb bi in téz ke dés nem szük -
sé ges.

5 A koc ká za ti té nye zõ ér té két a két rész ér ték szor za ta ad ja meg. 1–3 köz é
esõ szor zat ese tén ala csony, 4–6 ese tén kö ze pes, 9 ese tén ma gas koc ká za tú -
ként kell a koc ká za ti té nye zõt ke zel ni.
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Kül sõ koc ká za ti ele mek nek kell te kin te ni a mi nisz té -
rium alap ren del te tés sze rin ti fel ada ta i nak azon koc ká za ti
té nye zõ it, me lyek fel me rü lé se füg get len a mi nisz té rium
te vé keny sé gé tõl, ezért azok ke ze lé se a mi nisz té ri um ban
nem le het sé ges.

3. koc ká zat el fo gad ha tó szint re csök ken té se;
A koc ká zat ke ze lé sért fe le lõs ve ze tõk meg ha tá roz zák,

illetve az ille té kes ve ze tõ nél kez de mé nye zik azok nak az
in téz ke dé sek nek a meg té te lét, me lyek a koc ká za ti szint
csök ke né sét ered mé nyez he tik.

4. koc ká za tos te vé keny ség be fe je zé se;
Amennyi ben egy adott szer ve ze ti elem alap ren del te té -

sé be nem tar to zó te vé keny sé gé nek koc ká za ta meg ha lad ja
a mi nisz té rium szá má ra a te vé keny ség vég zé sé bõl szár ma -
zó elõ nyö ket, az érin tett szer ve ze ti elem ve ze tõ je ja vas la -
tot te het a HM VGHÁT út ján a HM KÁT ré szé re az adott
te vé keny ség be szün te té sé re vagy ki szer ve zé sé re.

(2) A ki e mel ten nagy koc ká za tú te vé keny sé gek ese té -
ben (ahol a koc ká zat be kö vet ke zé se va ló szí nû sé ge és ha -
tása ér té ke i nek szor za ta 9) a HM KÁT in téz ke dik azok el -
len õr zé sé re (pre ven tív ellen õr zés), fo lya ma tos je len tést,
be szá mo lót ké r, vagy a HM KEHH ha tás kö ré be tar to zó ál -
lam ház tar tá si bel sõ el len õr zést ren del el az adott fo lya mat
ér té ke lé se és ha té kony koc ká zat ke ze lé se cél já ból.

(3) A koc ká zat ke ze lé sért fe le lõs ve ze tõk gon dos kod ja -
nak a ha tás kö rük be tar to zó vá lasz tott in téz ke dé sek koc ká -
zat ke ze lé si fo lya mat ba tör té nõ be épí té sé rõl.

(4) A vá lasz tott in téz ke dés ha tá sát is szük sé ges fel mér -
ni, a fel mé rés ered mé nyét össze kell vet ni az adott mû ve -
let tel, te vé keny ség gel kap cso la tos ere de ti leg ter ve zett
vég ered ménnyel.

2.3. A koc ká zat ke ze lés idõ tar ta ma
A koc ká zat ke ze lé si te vé keny ség át fog ja a tel jes költ -

ség ve té si cik lust, azt a költ ség ve té si ter ve zés ele jén kell
meg kez de ni, majd a költ ség ve té si év so rán fo lya ma to san
„nyo mon” kell kö vet ni, és ér té kel ni kell a fo lya ma to kat,

fris sí te ni a meg ál la pí tá so kat, illetve el len õriz ni a meg tett
in téz ke dé sek ha tá sa it.

2.4. A koc ká za tok és in téz ke dé sek nyil ván tar tá sa
(1) A HM VGF el ké szí ti és ve ze ti a mi nisz té rium össze -

sí tett koc ká zat-nyil ván tar tá sát. A nyil ván tar tás te vé keny -
sé gen ként/fel ada ton ként min den koc ká za ti té nye zõ re néz -
ve tar tal maz za:

– a koc ká zat be kö vet ke zé sé nek va ló szí nû sé gé nek és a
szer ve zet re gya ko rolt ha tá sa nagy sá gá nak ér té ke lé sét,
illetve ezek szor za tát;

– a koc ká zat ke ze lé sé re ja va solt in téz ke dést;
– a fe le lõs meg ne ve zé sét;
– a koc ká zat ke ze lés ha té kony sá gát ellen õr zõ el já rás le -

írá sát;
– nem meg fe le lõ ha té kony sá gú koc ká zat ke ze lés ese tén 

az al kal ma zan dó el já rás le írá sát.
(2) A koc ká zat elem zés a szak te vé keny sé gek vég zé se

so rán fo lya ma to san je lent ke zõ fel adat, mely nek so rán a
koc ká zat ke ze lé si fe le lõ sök a köz pon ti koc ká zat-nyil ván -
tar tás ve ze té sé hez fél éven te (áp ri lis 15-ig, illetve ok tó ber
15-ig) a je len sza bály zat mel lék le te sze rin ti for má ban, a
4–9 kö zöt ti szor zat-ér té kû koc ká za ti té nye zõk ese té ben
szö ve ges ér té ke lés sel, in dok lás sal együtt ada to kat szol gál -
tat nak a HM VGF ré szé re.

(3) A HM KKB ve ze tõ je éven te feb ru ár 28-ig je len tést
ké szít a HM VGHÁT út ján a HM KÁT ré szé re, mely ben
az in téz mé nyi költ ség ve té si be szá mo ló el ké szí té se ré sze -
ként összeg zi, elem zi az elõ zõ év koc ká zat ke ze lé si te vé -
keny sé ge so rán nyert ta pasz ta la to kat.

(4) A koc ká zat-nyil ván tar tás fe lül vizs gá la tát a HM el -
len õr zé si nyom vo na lá nak vál to zá sa kor, de leg alább éven -
te má jus 01-ig kell el vé gez ni.

Mel lék let: A Hon vé del mi Mi nisz té rium, mint in téz -
mény koc ká zat-nyil ván tar tá sá nak min tá ja
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Mel lék let a Hon vé del mi Mi nisz té rium, mint in téz mény Koc ká zat ke ze lé si Sza bály za tá hoz

HON VÉ DEL MI MI NISZ TÉ RI UM

VÉ DE LEM GAZ DA SÁ GI FÕ OSZ TÁLY

Nyt. szám:

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KOCKÁZAT-NYILVÁNTARTÁSA

Érvényes 20... május 1-jétõl

Ssz.
Te vé keny ség/

fel adat
meg ne ve zé se6

Koc ká za ti
té nye zõk

Koc ká za ti
té nye zõk

ér té ke lé se7
Be so ro lás8 Ja va solt

in téz ke dés9 Fe le lõs
El len õr zé si

el já rás

El já rás
eredmény telenség

ese tén

1. 1.
2.
...

2.

3.

4.

5.

6.

7.

...

Bu da pest, 20.. .............................................. -n.

....................................................

fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes

6 A HM ha tá lyos fo lya mat lis tá ja és el len õr zé si nyom vo na la alap ján.
7 Az el sõ osz lop ba a koc ká za ti té nye zõ be kö vet ke zé se va ló szí nû sé gé nek (1–3), a má so dik osz lop ba a koc ká za ti té nye zõ szer ve zet re gya ko rolt ha tá sá nak ér té ke lé se (1–3), míg a har ma dik osz lop ba az el sõ két osz lop
 ér té ke i nek szor za ta (1–9) ke rül.
8 Ha a koc ká za ti té nye zõ ér té ke lé se 1–3, ak kor a be so ro lás ala csony (A), ha 4–6 köz é esik, ak kor kö ze pes (K), ha a szor zat 9, ak kor ma gas (M) be so ro lást kell al kal maz ni.
9 Á- a koc ká zat át adá sa (pl. biz to sí tás kö té sé vel), E – a koc ká zat el vi se lé se, K – koc ká zat ke ze lé se, B – a koc ká za tos te vé keny ség be fe je zé se. E je l ese tén in téz ke dés nem szük sé ges. Ha a koc ká za ti té nye zõ
  értékelésekor a har ma dik osz lop ban lé võ szor zat ér té ke 1–3 kö zött van, ak kor E je let kell al kal maz ni.
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
49/2006. (HK 11.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t  t e s  i n  t é z  k e  d é  s e

a 2006. május havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
50/2006. (HK 11.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t  t e s  i n  t é z  k e  d é  s e

a „STEADFAST JAGUAR 2006” NATO gyakorlaton
való magyar részvételre vonatkozóan

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 100.  § (3) és (4) be kez dé se i ben,
 valamint a 101.  § (4) és (5) be kez dé se i ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a „STE AD FAST JA GU AR 2006 NA TO
gya kor la ton (továb biak ban: gya kor lat) va ló ma gyar rész -
vé tel elõ ké szí té sé rõl és vég re haj tá sá ról az aláb bi ak sze rint

intézkedünk:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra 
(a továb biak ban: HM), a mi nisz té ri um nak köz vet le nül alá -
ren delt szer ve ze tek re, a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len
irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re, va la -
mint a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) azon ka -
to nai szer ve ze te i re és ezek sze mé lyi ál lo má nyá ra ter jed ki,
akik a gya kor la ton va ló ma gyar rész vé tel elõ ké szí té sé ben
és vég re haj tá sá ban érin tet tek.

2. A gya kor lat cél ja: A NA TO gyors re a gá lá sú erõi
(a továb biak ban: NRF) tel jes had mû ve le ti ké pes sé ge el -
éré sé nek de monst rá lá sa egy har cá sza ti gya kor lat le ve ze té -
sé vel, ami a NA TO fe le lõs sé gi te rü le tén kí vül, mi ni má lis
be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás mel lett, stra té gi ai szál lí tá si
fel ada tok kal egy be köt ve ke rül vég re haj tás ra.

3. A gya kor lat fe dõ ne ve: STE AD FAST JA GU AR
2006

4. A gya kor lat for má ja és tí pu sa: Csa pa tok be vo ná -
sá val vég re haj tás ra ke rü lõ har cá sza ti gya kor lat

5. A gya kor lat ide je, idõ tar ta ma: 2006. jú ni us 14–28.
a) Tech ni kai esz kö zök ki te le pü lé se: 2006. má jus 15.

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.

b) Sze mé lyi ál lo mány ki te le pü lé se: 2006. má jus 28.
c) Ké szen lét ide je: 2006. jú ni us 01.
d) Ten ge ri be- és ki ra kó kör let: Ko per, Szlo vé nia – Sao

Vi cen te, Zöld-fo ki szi ge tek
e) Lé gi be- és ki ra kó kör let: Köln, Né met or szág – San

Ped ro, Zöld-fo ki szi ge tek
f) Te vé keny ség be fe je zé se: 2006. jú li us 07.
g) Sze mé lyi ál lo mány ha za te le pü lé se: 2006. jú li us 09.
h) Tech ni kai esz kö zök ha za te le pü lé se: 2006. jú li us 11.
A fen ti idõ pon tok a NA TO AMCC (Szö vet sé ges Moz -

gás Ko or di ná ló Köz pont) ál tal meg ha tá ro zott több nem ze ti 
fel vo nu lá si és vissza te le pü lé si terv nek meg fele lõen vál -
toz hat nak.

6. A gya kor lat hely szí ne: Zöld-fo ki szi ge tek

7. A gya kor lat el ren de lõ je: NA TO Euró pai Szö vet sé -
ges Erõk Leg fel sõbb Pa rancs nok (SA CE UR)

8. A gya kor lat ve ze tõ je: NA TO Össz ha de rõ ne mi
 Parancsnokság, Bruns sum, pa rancs nok (COM JFC
BRUNS SUM)

9. A gya kor la ton részt ve võ ma gyar ál lo mány:
a) MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság (a továb biak ban:

MH SZFP) ki je lölt ál lo má nya (2 fõ NRF 7 vál tás ba fel -
aján lott lo gisz ti kai törzs tiszt);

b) MH 37. Rá kó czi Fe renc mû sza ki dan dár, víz tisz tí tó
sza kasz ki je lölt ál lo má nya (38 fõ);

c) MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó
 Parancsnokság (a továbbiak ban: MH ÖLTP) ki je lölt ál lo -
má nya (1 fõ NRF 7 vál tás ba fel aján lott törzs tiszt);

d) HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály ki je lölt ál lo má nya
(1 fõ mé dia szak em ber)

e) HM Köz pon ti Pénz ügyi Szám vi te li Hi va tal (a továb -
biak ban: HM KPSZH) ki je lölt ál lo má nya (1 fõ pénz ügyi
tiszt)

Össze sen: 43 fõ

10. A gya kor lat elõ ké szí té sé ben és vég re haj tá sá ban
érin tett ka to nai szer ve ze tek fel ada tai:

a) HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség:
(1) Ko or di nál ja a gya kor lat elõ ké szí té sé vel és vég re haj -

tá sá val kap cso la tos HM HVK szin tû fel ada to kat;
(2) Biz to sít ja a gya kor lat elõ ké szí té sé hez és vég re haj tá -

sá hoz szük sé ges pénz ügyi ke re tet és fo lya ma to san fi gye -
lem mel kí sé ri annak fel hasz ná lá sát;

(3) Együtt mû köd ve az MH SZFP-vel fel ügye li a víz tisz -
tí tó sza kasz fel ké szü lé sét és te le pü lé sét a fel adat vég re haj -
tá sá ra

b) HM HVK Ve zér ka ri Iro da:
(1) Ter ve zi és vég re hajt ja a gya kor lat VIP nap ján részt -

ve võ HVKF és he lyet te sei, illetve a HVK törzs igaz ga tó
uta zá sá nak elõ ké szí té sét;
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(2) Együtt mû kö dik a HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso -
port fõ nök ség gel, az MH SZFP-vel, illetve a HM Kom mu -
ni ká ci ós Fõ osz tállyal, a mé di á val és a saj tó val kap cso la tos
fel ada tok elõ ké szí té sé ben és vég re haj tá sá ban.

c) MH SZFP:

(1) Pa rancs ban sza bá lyoz za az MH SZFP és alá ren delt -
jei rész vé te lé vel kap cso la tos fel ada to kat;

(2) Ki je lö li a gya kor la ton részt ve võ sze mé lyi ál lo mányt
és tech ni kai esz kö zö ket;

(3) Ter ve zi, szer ve zi és ko or di nál ja a gya kor lat fel ké szí -
té si és ki kép zé si ren dez vé nye it;

(4) A gya kor lat ered mé nyes vég re haj tá sa ér de ké ben
szo ro san együtt mû kö dik a gya kor lat vég re haj tá sá ban érin -
tett va la mennyi ka to nai szer ve zet tel;

(5) A 41/2001. (HK 13.) HM uta sí tás ban fog lal tak nak
meg fele lõen a HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si
Hi va tal (a továb biak ban: HM BBBH) ré szé re 2006. áp ri lis
30-ig meg ad ja NATO me net pa rancs el ké szí té sé hez szük -
sé ges ada to kat;

(6) a HM BBBH ré szé re 2006. áp ri lis 30-ig meg ad ja a
gya kor lat ra ki szál lí tan dó tech ni kai esz kö zök és anya gok
rész le tes ada ta it a vám eljá rások le foly ta tá sa cél já ból, va la -
mint biz to sít ja a dip lo má ci ai en ge dé lyek meg ké ré sé hez
szük sé ges ada to kat a ha tár át lé pés sel já ró csa pat moz gá sok
en ge dé lye zé sé nek kor mány za ti fel ada ta i ról  szóló 190/2000.
(XI. 14) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék le te alap ján;

(7) A nem zet kö zi ren dez vé nyek egyes költ ség ve té si és
pénz ügyi kér dé se i rõl  szóló 83/1998. (HK 4/1999.) HM
uta sí tás ban fog lal tak nak meg fele lõen, a gya kor la ton részt -
ve võ ka to nai szer ve ze tek tõl ka pott ele mi költ ség ve té sek
alap ján a HM 2. szá mú Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li
Igaz ga tó ság gal (a továb biak ban: HM 2. sz. TPSZI) együtt -
mû köd ve össze ál lít ja a gya kor lat össze sí tett terv ja vas la tát. 
A HM 2. sz. TPSZI a költ ség ve tést 2006. áp ri lis 30-ig
 jóváhagyásra fel ter jesz ti a HM KPSZH ré szé re.

(8) Az MH ÖLTP-vel együtt mû köd ve meg ter ve zi és
meg szer ve zi a tech ni kai esz kö zök ki- és vissza szál lí tá sát,
az esz kö zök szál lí tás köz be ni õr zés-vé del mét, va la mint a
ten ge ri be ra kó kör let ben (Ko per) biz to sít ja a be- és ki ra ko -
dás hoz szük sé ges ra ko dó ál lo mányt;

(9) A sze mé lyi ál lo mány és a tech ni kai esz kö zök gya -
kor lat ra tör té nõ ki- és vissza szál lí tá sá nak meg szer ve zé se,
illetve a szál lí tá si költ sé gek szám ve té se ér de ké ben az MH
ÖLTP ré szé re 2006. áp ri lis 21-ig biz to sít ja a sze mé lyi ál -
lo mány pon tos lét szá mát, a tech ni kai esz kö zök szá mát és
tí pu sát, va la mint az egyéb szük sé ges ada to kat;

(8) Ter ve zi és vég re hajt ja a gya kor lat Lá to ga tó Nap ján
részt ve võk uta zá sá nak elõ ké szí té sét;

(9) Biz to sít ja az NRF 7 vál tás ba fel aján lott 2 fõ lo gisz ti -
kai törzs tiszt rész vé te lét a gya kor la ton;

(10) Együtt mû köd ve a HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ -
cso port fõ nök ség gel fel ügye li a sza kasz fel ké szü lé sét és te -
le pü lé sét a fel adat vég re haj tá sá ra;

(11) A gya kor lat rész le tes ér té ke lé sét a HM HVK Ka to -
nai Ter ve zõ. Fõ cso port fõ nök út ján 2006. au gusz tus 31-ig
ter jesz ti fe l a HVKF ré szé re.

d) MH ÖLTP:

(1) Biz to sít ja az NRF 7 vál tás ba fel aján lott 1 fõ törzs -
tiszt rész vé te lét a gya kor la ton;

(2) In téz ke dik az MH ÖLTP és alá ren delt jei ré szé re a
STE AD FAST JA GU AR 2006 gya kor la ton va ló ma gyar
rész vé tel biz to sí tá sá ra;

(3) Biz to sít ja a gya kor la ton részt ve võ ál lo mány so ron
kí vü li anyag- és ja ví tá si, va la mint szál lí tá si igé nye i nek ki -
elé gí té sét;

(4) Az MH SZFP-vel, a HM BBBH-val és a Szö vet sé gi
Moz gás Ko or di ná ló Köz pont tal együtt mû köd ve meg szer -
ve zi a gya kor la ton részt ve võ sze mé lyi ál lo mány és tech -
nikai esz kö zök ki- és vissza szál lí tá sát;

(5) A nem zet kö zi pol gá ri szer ve ze tek kel és más nem zet
ka to nai szer ve ze te i vel együtt mû köd ve vég re hajt ja a stra -
té gi ai (lé gi / ten ge ri) szál lí tás hoz szük sé ges nem zet kö zi
ko or di ná ci ós és szer ve zé si fel ada to kat;

(6) A ten ge ri szál lí tás vég re haj tá sa ér de ké ben fel ha tal -
maz za (Let ter of As sis tan ce) a hol land ve ze tõ nem ze tet és
a Ten ger szál lí tá si Ko or di ná ci ós Köz pon tot (SCC) a tech -
ni kai esz kö zök ki szál lí tá sát vég re haj tó ha jó bér lé sé re a
NA TO kö zös költ ség ve tés ter hé re;

(7) Meg vizs gál ja a pol gá ri lé gi szál lí tó ka pa ci tás igény -
be vé te lét és annak költ ség von za tát a sze mé lyi ál lo mány
ki- és vissza szál lí tá sa ér de ké ben, szük ség ese tén kez de mé -
nye zi a lé gi szál lí tó ka pa ci tás be szer zé sét a HM BBBH
 felé;

(8) A gya kor lat ter ve zõi kon fe ren ci á in meg ha tá ro zot tak 
alap ján a ki uta zó ál lo mányt el lát ja 5 nap i hi deg éle lem mel
és 5 nap i egyé ni zá rolt hi deg élel mi szer rel;

(9) Biz to sít ja a sze mé lyi ál lo mány ki- és vissza szál lí tá -
sát a lé gi be ra kó kör le tig nem zet kö zi for ga lom ra fel ké szí -
tett au tó busszal és gép jár mû ve ze tõk kel

e) MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság:

(1) A részt ve võ ál lo mány ré szé re – gya kor lat költség -
vetésének ter hé re – biz to sít ja az egyé ni egész ség ügyi cso -
ma got;

(2) Fel mé ri a ki uta zó ál lo mány vé dõ ol tá si hely ze tét és
szük ség sze rint biz to sít ja a Zöld-fo ki szi ge tek re meg ha tá -
ro zott vé dõ ol tá so kat.

f) MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság:

(1) A ki uta zó ál lo mány ré szé re 3 kész let nem zet kö zi
kör nye zet ben is hasz nál ha tó rá dió te le fon (mû hol das vagy
GSM) ké szü lé ket biz to sí t;

(2) A te le fon hasz ná lat tal kap cso la tos költ sé gek a gya -
kor lat költ ség ve té sé ben sze re pel nek.

g) HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály:

A gya kor lat ter ve zõ kon fe ren ci á kon el fo ga dot tak nak
meg fele lõen biz to sít ja 1 fõ mé dia szak em ber rész vé te lét a
gya kor lat Saj tó és Tá jé koz ta tó Köz pont ál lo má nyá ba;
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h) HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal:
(1) A ke ret gaz da HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port -

fõ nök ség gel együtt mû köd ve, a fel ter jesz tett költ ség ve tés
alap ján biz to sít ja a gya kor lat elõ ké szí té sé hez és vég re haj -
tá sá hoz szük sé ges pénz ügyi ke re tet;

(2) A gya kor lat ter ve zõi kon fe ren ci á kon el fo ga dot tak -
nak meg fele lõen biz to sít ja 1 fõ pénz ügyi szak em ber rész -
vé te lét a ren dez vé nyen;

(3) A ki je lölt szak em ber a víz tisz tí tó sza kasszal együtt -
mû köd ve vég zi a sza kasz mun ká já val kap cso la tos pénz -
ügyi fel ada to kat.

i) HM BBBH:
(1) Az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság gal együtt mû -

köd ve biz to sít ja a szál lí tá si fel ada tok vég re haj tá sá hoz

szük sé ges tran zit en ge dé lye ket, úti ok má nyo kat és NA TO
me net pa ran csot;

(2) Biz to sít ja a ki- és vissza szál lí tás ra ke rü lõ tech ni kai
esz kö zök vám eljá rásainak és vám ke ze lé sé nek végrehaj -
tását.

11. Je len in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba és 
2006. au gusz tus 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fa pál Lász ló s. k., Hav ril And rás
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár ve zér ez re des s. k.,

Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
67/2006. (HK 11.) HVKF

p a  r a n  c s a
a HM Honvéd vezérkar törzsigazgató helyettesítésérõl*

* A pa ran csot az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
68/2006. (HK 11.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e
az MH Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értékesítési Rendszer

2006. évi rendszergyakorlatának végrehajtásáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
69/2006. (HK 11.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e
a Honvéd Vezérkar fõnöki vezetésbiztosító és támogató csoport

szervezésérõl és mûködtetésérõl**

** Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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MH FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség
összhaderõnemi logisztikai és támogató

parancsnokának
193/2006 (HK 11.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség szállítási rendszerének
szabályozásáról szóló 455/2004. (HK 23.) MH ÖLTPK 

intézkedés módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dés ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, a Ma gyar Hon véd ség szál lí tá si rend -
sze ré nek sza bá lyo zá sá ról  szóló 455/2004. (HK 23.) MH
ÖLTPK in téz ke dés (a továb biak ban: In téz ke dés) mó do sí -
tá sá ra az aláb bi

intézkedést

adom ki.

1. Az in téz ke dés 26. pont ja az aláb bi mon dat tal egé -
szül ki:

„Az MH KKK a vas úti szál lít má nyo kat lás sa el szál lít -
mány szám mal!”

2. Az in téz ke dés 71. pont ja az aláb bi „c)” pont tal egé -
szül ki:

„c) A lé gi szál lí tás ter ve zé se so rán a kö vet ke zõ ok má -
nyo kat kell el ké szí te ni és a vég re haj tó ré szé re meg kül de ni:

– jó vá ha gyott utas lis tát;
– te her jegy zé ket (a ter hek tér fo ga tá nak és tö me gé nek

fel tün te té sé vel);
– vám ok má nyo kat;
– ki vi te li és be ho za ta li en ge dé lye ket;
– ve szé lyes anyag szál lí tá sá ra elõ írt en ge dé lye ket;
– be- és ki ra ká si ter ve ket;
– egyéb spe ci á lis en ge dé lye ket.”

3. Az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. már ci us 31.

A Magyar Honvédség
összhaderõnemi logisztikai és támogató

parancsnokának
242/2006. (HK 11.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok tárolásáról 
és megõrzésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, az új egy sé ges tá ro lá si uta sí tás meg -
jelenéséig a fegy ver zet tech ni kai esz kö zök és anya gok
 tárolásával kap cso lat ban – a ha tály ban le võ fegy ver ze ti
anya gok meg óvá sá ról  szóló szak uta sí tás (továb biak ban:
Tü fe/309 szak uta sí tás) meg tar tá sa mel lett – az aláb bi ak
sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um ra, a Hon vé del mi Mi nisz té rium köz vet len irá -
nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó hi va ta lok ra, hát tér in téz -
mé nyek re, a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ra és a
ka to nai ok ta tá si in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség azon ka to nai szer ve ze te i re (továb biak ban: ka to nai
szer vezetek), ahol fegy vert, lõ szert tá rol nak.

2. A Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za tá nak
(Ált/22) (továb biak ban: Sza bály zat) ha tály ba lé pé se, az
ön kén tes had erõ re tör té nõ át té rés, illetve a gya kor la ti élet -
ben fel hal mo zó dott ta pasz ta la tok szük sé ges sé tett ék az ed -
dig ha tály ban le võ alap sza bály za tok fe lül vizs gá la tát és a
je len kor kö ve tel mé nye i hez va ló iga zí tást. Szük sé ges sé
vált a Tü fe/309 szak uta sí tás egyes pont ja i nak mó do sí tá sa is.

3. A fegy ve rek, lõ sze rek tá ro lá sát a Sza bály zat IV. fe -
je ze té nek vo nat ko zó al fe je ze te és a Tü fe/309 szak uta sí tás
ér vény ben le võ elõ írásainak be tar tá sá val úgy kell vég re -
haj ta ni, hogy il le ték te len sze mé lyek sem mi kép pen se fér -
je nek hoz zá.

4. A ka to nai szer ve ze tek ré szé re ki adott, a ka to nák sze -
mé lyi fel sze re lé sé be tar to zó egyé ni és kol lek tív lö vész -
fegy ve re ket, illetve op ti kai és elekt ro op ti kai esz kö zö ket
fegy ver szo bák ban, illetve fegy ver rak tá rak ban kell tá rol ni.

5. A ka to nai szer ve zet pa rancs no ka a lét szám nak meg -
fele lõen ala kít tas son ki al egy ség fegy ver szo bá kat, illetve
– több al egy ség fegy ve re i nek tá ro lá sá ra al kal mas – össze -
vont fegy ver szo bá kat. A ka to nai szer ve zet fegy ver szo bái
egy épü le ten be lül – füg get le nül az al egy ség, vagy al egy -
sé gek el he lye zé si kör le té tõl – is el he lyez he tõk ab ban az
eset ben, ha az épü let ben al egy ség ügye le tes, vagy épü let -
ügye le tes szol gá lat van ve zé nyel ve. Az épü let- (al egy ség)
ügye le tes szol gá la ti he lyét úgy kell ki je löl ni, hogy a szol -
gá la tok le he tõ leg rá lás sa nak a fegy ver szo bák be já ra ti
 ajtóira. A fegy ver szo bá kat be ha to lás jel zõ vel kell el lát ni.
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6. Min den fegy ver szo bá nál pa rancs ban ki kell je löl ni a
fegy ver szo bá ért fe le lõs sze mélyt, he lyet te sét és a fel nyi -
tás ra jo go sult sze mé lye ket.

7. Mun ka idõn túl, ün nep- és mun ka szü ne ti na po kon,
amennyi ben nem tar tóz ko dik az ob jek tum ban a fegy ver -
szo ba fel nyi tá sá ra jo go sult sze mély, ak kor a fegy ver szo ba
fel nyi tá sát csak a lak ta nya-(ob jek tum-) ügye le ti szol gá lat
en ge dé lyé vel és je len lé té ben sza bad vég re haj ta ni. Eb ben
az eset ben a fegy ver szo ba le pe csé te lé sét az lak ta nya-(ob -
jek tum-) ügye le tes vagy he lyet te se a szol gá lat ré szé re biz -
to sí tott pe csét nyo mó val vé gez ze. A fel nyi tást en ge dé lye zõ 
sze mély alá írá sa alatt a „Fegy ver ki adá si fü zet”-be be kell
ír ni: „LAKT/OBJ.Ü.” vagy „LAKT/OBJ.Ü.H.”.

8. Az épü let- (al egy ség-) ügye le te sek, amennyi ben
szol gá la ti fel ada ta ik hoz kö tõ dik fegy ver szo bák felügye -
lete, fe le lõ sek azok zárt sá gá ért és a pe csé tek sér tet len sé gé -
ért.

Az épü let- (al egy ség-) ügye le tes a pe csé tek sértetlen -
ségét leg alább egy-egy al ka lom mal kö te les el len õriz ni
nap pal és éj sza ka.

Amennyi ben a pe csét le nyo mat sé rült, vagy a fegy ver -
szo bát ar ra il le ték te len sze mély pe csét nyo mó já val zár ták
le, azt azon nal je len te ni kell a tá ro lá sért fe le lõs pa rancs -
nok nak, mun ka idõ után a lak ta nya-(ob jek tum-) ügyele -
tesnek.

9. A szol gá lat át adás-át vé te le so rán a fegy ver szo bá kat
zárt ság, pe csé telt ség alap ján ad ják (ve gyék) át, az ak tu á lis
pe csét nyo mó szá mo kat a fegy ver ki adá si fü zet át adás-át vé -
te li zá ra dék ban rög zít sék.

A fegy ver szo bá ban tá rolt fegy ve rek da rab szám sze rin ti
meg lé té nek el len õr zé sét a fel nyi tást en ge dé lye zõ sze mély
a fegy ver szo ba min den egyes fel nyi tá sa kor kö te les vég re -
haj ta ni.

Amennyi ben a fegy ver szo ba hu za mos ide ig nem ke rül
fel nyi tás ra, a fegy ver szo bá ért fe le lõs sze mély he ti egy al -
ka lom mal kö te les el len õriz ni (el len õriz tet ni) a tá rolt fegy -
ve rek meg lé tét. Az ellen õr zés té nyét a fegy ver ki adá si fü -
zet be rög zít sék

A fegy ver szo bá ért fe le lõs sze mély (össze vont fegy ver -
szo bák ese tén az al egy ség pa rancs no kok) ha von ta egye di
azo no sí tó sze rint kö te le sek el len õriz ni a fegy ver szo bá ban
tá rolt fegy ver zet tech ni kai esz kö ze it. Az ellen õr zés té nyét
és meg ál la pí tá sa it a fegy ver ki adá si fü zet ben dokumen -
tálják.

10. A sze mé lyi ál lo mány ré szé re ki adott fegy ve re ket
fegy ver szo bá ban, al egy sé gen ként cso por to sít va, fegy ver -
áll vá nyo kon tá rol ják. A pisz to lyo kat, KGP gép pisz to lyo -
kat (össze vont fegy ver szo bá nál al egy sé gen ként kü lön)
biz ton sá gi zár ral (la kat tal) el lá tott, le pe csé telt vas irat szek -
rény ben, vagy vas irat lá dá ban tá rol ják. A fegy ver tá ro ló
szek ré nye ken (lá dá kon) ke rül je nek fel tün te tés re a ke ze lé -
sük kel meg bí zott sze mé lyek ne vei, illetve pe csét nyo mó
szá ma ik.

11. A hasz ná lat ra ki adott sze mé lyi éj sza kai fi gye lõ mû -
sze rek, éj sza kai fi gye lõ táv csö vek, lé zer táv mé rõk, kéz i
hõ ka me rák, P/Y kód vé te lé re al kal mas ka to nai ki vi te lû
GPS-ek (je len leg PLGR+96 és DAGR) tá ro lá sa a
 Tüfe/309 szak uta sí tás op ti kai és elekt ron op ti kai mû sze rek
tá ro lá sá ra vo nat ko zó pont jai sze rint tör tén jen.

A ki zá ró lag C/A kód vé te lé re al kal mas GPS-ek lak -
tanyában, pa rancs nok sá go kon és csa pa tok tól el té rõ ka to -
nai szer ve ze tek nél tör té nõ tá ro lá sá nak két en ge dé lye zett
mód ja van:

a) fegy ver szo bá ban vagy az op ti kai esz kö zök tárolá -
sára ki ala kí tott kü lön he lyi ség ben (cso por tos tá ro lás);

b) sze mé lyi pán cél szek rény ben, vas irat szek rény ben
(ez le het egyé ni, vagy cso por tos tá ro lás). A tá ro lás mód já -
ról – a szer ve zet sa já tos sá ga i nak figye lembe véte lével – a
pa rancs nok dönt és ad ja ki a tá ro lás ra, ke ze lés re vo nat ko zó 
uta sí tá sa it.

A 3. ge ne rá ci ós kép erõ sí tõ csõ vel sze relt éj sza kai fi gye -
lõ mû sze rek, éj sza kai fi gye lõ táv csö vek és éj sza kai irány -
zé kok (je len leg AN/PVS–7, AN/PVS14, M–961) el vesz -
té sét el tu laj do ní tá sát vagy meg ron gá ló dá sát 24 órán be lül
írás ban je lent sék az MH Fegy ver zet tech ni kai Szol gá lat fõ -
nök ség nek. A je len tés nek tar tal maz nia kell az eset kö rül -
mé nye it, illetve el tû nés, el tu laj do ní tás ese tén a fel ku ta tás
ér de ké ben tet t in téz ke dé se ket és azok ered mé nyét.

12. A fegy ver szo ba kul csát ki kép zé si idõ ben épü -
let-(al egy ség-)ügye le tes õriz ze kulcs do boz ban, ame lyet a
fegy ver szo bát le zá ró és le pe csé te lõ sze mély pe csét nyo mó -
já val kell le zár ni. Mun ka idõn túl a kulcs do bozt a ka to nai
szer ve zet leg ma ga sabb szin tû 24 órás szol gá la tá nál kell tá -
rol ni.

A kulcs do bo zo kon le gyen fel tün tet ve a fegy ver szo ba
fel nyi tá sá ra jo go sult sze mé lyek ne ve és pe csét nyo mó juk
je le, szá ma. A do bozt úgy kell el he lyez ni, hogy il le ték te -
len sze mély hoz zá ne fér hes sen. Az ügye le tes a fegy ver -
szo ba kul csát az elõ zõek ben em lí tet te ken kí vül más nak át
nem ad hat ja.

A fegy ver szo bá ban el he lye zett tá ro ló szek ré nyek (lá -
dák) kul csa it al egy sé gen ként kü lön kulcs do boz ban el he -
lyez ve a ka to nai szer ve zet leg ma ga sabb szin tû 24 órás
szol gá la tá nál kell tá rol ni. A kulcs tar tó do bozt a tá ro ló lá -
dák és szek ré nyek fel nyi tá sá ra jo go sult sze mély pe csét -
nyo mó já val kell le zár ni.

Az al egy sé gek fegy ver szo bák fegy ver és op ti kai esz köz
tá ro ló lá dák és szek ré nyek tar ta lék kul csa it az al egy ség pa -
rancs no ka ál tal le pe csé telt és cím ké vel el lá tott kü lön
kulcs do boz ban, az ügy vi te li szerv nél kell tá rol ni, A tar -
talék kul csok ke ze lé sé re vo nat ko zó ügy vi te li elõ írások
sze rint.

13. Pa rancs nok sá gok nál és csa pa tok tól el té rõ ka to nai
szer ve ze tek nél a fegy ver szo bá ért fe le lõs sze mélyt, a fegy -
ver szo ba nyi tá sát, zá rá sát, en nek ok má nyo lá sát, a kulcs õr -
zé sét az elõb bi ek ér te lem sze rû al kal ma zá sá val és a ké -
szen lé ti szem pon tok figye lembe véte lével a szer ve ze ti
egy ség pa rancs no ka sza bá lyoz za.

14. Az al egy ség pa rancs no ka (ha több al egy ség fegy -
ve re van egy fegy ver szo bá ban, a fegy ver szo bá ért fe le lõs
pa rancs nok) kö te les a „Fegy ver ki adá si fü zet” ele jén a
fegy ver szo bá ban tá rolt fegy ver ze ti esz kö zök tí pus sze rin ti
da rab szá mát – alegy sé gen kén ti bon tás ban –, illetve a le -
zárt fegy ver és op ti kai esz köz tá ro ló lá dák és szek ré nyek
pe csét nyo mó szá mát fel tün tet ni, fo lyó szám sze rint.

A fegy ver és op ti kai esz köz tá ro ló lá dák ban és szek ré -
nyek ben tá rolt fegy ve rek hez al egy sé gen ként kü lön fegy -
ver ki adá si fü ze tet fek tes se nek fel, ame lyek be az el szá mo -
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lá si ala pot szek ré nyen ként (lá dán ként) ve zes sék be. Min -
den olyan fegy ver ze ti esz köz ki adá sát, me lyet tá ro ló lá -
dák ban és szek ré nyek ben tá rol nak ezen „Fegy ver ki adá si
fü zet be be ve zet ve kell ki ad ni.

Az el szá mo lá si ala pot min den egyes vál to zás nál új ra be
kell ír ni, és alá írás sal hi te le sí te ni. Eb ben az eset ben az ér -
vény te len el szá mo lá si ala pot pi ros vo nal lal át ló san át kell
húz ni.

15. A fegy ver szo bá ban tá rolt fegy ve re ket a 16. pont -
ban meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel a fegy ver ki adá si
 füzetben név és gyár i szám sze rint rög zít ve, ol vas ha tó alá -
írás el le né ben, egye di leg ad ják ki. Kö ve tel jék meg a fegy -
ver ki adá si fü zet pon tos, ol vas ha tó ve ze té sét a fegy ver át -
vé tel, -le adás egy ér tel mû kö ve té se ér de ké ben.

16. Cso por tos fegy ver ki adás – al egy ség, vagy össze -
vont fegy ver szo bá ból – csak in do kolt eset ben (pél dá ul:
alap ki kép zés, in ten zív, blokk sze rû kép zés, KFR fel ada tok
vég re haj tá sa so rán), a ka to nai szer ve zet mun ka rend jé nek
sza bály zá sá ra ki adott in téz ke dés ben (100-as pa rancs)
meg ha tá ro zott ese tek ben az aláb bi kor lá to zá sok és rend -
sza bá lyok figye lembevétele mel lett al kal maz ha tó:

– csak 10-nél több fegy ver egy ide jû ki adá sa ese tén en -
ge dé lyez he tõ;

– a ki adást en ge dé lye zõ kö te les meg gyõ zõd ni ar ról,
hogy min den ki a ré szé re RFK-n ki adott fegy vert ve szi át;

– nem al kal maz ha tó, ha a fegy ve rek fel vé te le szol gá -
lat ba lé pés  miatt tör té nik, illetve ha a fegy ve rek egy ide jû
vissza vé te le nem biz to sí tott.

17. Sze mé lyi pán cél szek rény ben, vas irat szek rény ben
(ez le het egyé ni vagy cso por tos tá ro lás) tá rol hat ják szol gá -
la ti pisz to lya i kat, azon hi va tá sos tisz tek, akik nek az a szol -
gá la ti fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben el en ged he tet le nül
szük sé ges és más en ge dé lye zett tá ro lá si mód al kal ma zá sa
mel lett az azon na li hoz zá fé rés nem biz to sít ha tó. A szol gá -
la ti pisz to lyok ek ként tör té nõ tá ro lá sá ra az aláb bi fel té te -
lek meg va ló su lá sa ese tén van le he tõ ség:

– a ka to nai szer ve zet pa rancs no ka azt a szer ve zet mun -
ka rend jé nek sza bály zá sá ra ki adott in téz ke dés ben (100-as
pa rancs) en ge dé lyez te;

– az iro dá ban (he lyi ség ben), ahol sze mé lyi pán cél-
vagy vas irat szek rény ben pisz tolyt tá rol nak, pol gá ri sze -
mély még ide ig le ne sen sem dol go zik, vagy tar tóz ko dik
egye dül. Az ide ig le nes ott-tar tóz ko dás a ta ka rí tás ide jé re
nem vo nat ko zik, ha a tá ro ló szek ré nyek be van nak zár va és
le van nak pe csé tel ve;

– az iro da (he lyi ség) meg õr zés szem pont já ból a
„T” anya gok, illetve a fegy ver tá ro lá si he lyi ség kö ve tel mé -
nye i nek meg fe lel.

A szol gá la ti pisz to lyo kat, tit kos ügy ira to kat tar tal ma zó
pán cél- vagy vas irat szek ré nye ket a he lyi ség bõl tör té nõ rö -
vid ide jû el tá vo zás ese tén be kell zár ni, hosszabb ide jû el -
tá vo zás vagy a nap i mun ka be fe je zé se után a le zá rá son túl
le kell pe csé tel ni. A szol gá la ti pisz tolyt tá ro ló pán cél-
vagy vas irat szek rény ki nyi tott ál la pot ban a fe le lõs sze -
mély fel ügye le te nél kül nem ma rad hat. A fel ügye le tet a fe -
le lõs sze mély más ra nem ru ház hat ja át.

A sze mé lyi pán cél- és vas irat szek rény ben cso por to san
tá rolt szol gá la ti pisz to lyok ese té ben a kulcs ke ze lé sé re

 vonatkozó elõ írások meg egyez nek a pa rancs nok sá gok
(tör zsek) fegy ver szo bá i ra meg ha tá ro zot tak kal.

Egyé ni tá ro lás ese tén a pán cél- vagy vas irat szek -
rény-kul csok ke ze lé sé re vo nat ko zó tit kos ügy vi te li elõ -
írások a mér va dók.

18. A Hon vé del mi Mi nisz té rium, a hon vé del mi mi -
nisz ter nek köz vet le nül alá ren delt, va la mint a mi nisz ter
köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek, 
to váb bá a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek köz vet le nül alá -
ren delt pa rancs nok sá gok, csa pa tok tól el té rõ ka to nai szer -
ve ze tek ál lo má nyá nak szol gá la ti fegy ve rei – az ügye le ti
szol gá la tok hoz és egyéb fel ada tok hoz szük sé ges fegy ve -
rek ki vé te lé vel – tá rol ha tók az el lá tá su kért fe le lõs ka to nai
szer ve zet fegy ver rak tá rá ban tar tós tá ro lás ba he lyez ve,
moz gás bi zony la ton vagy RFK-n ki adás hoz elõ ké szí tett ál -
la pot ban. A tá ro lá si mód al kal ma zá sá ról az adott ka to nai
szer ve zet pa rancs no ka (ve ze tõ je, fõ nö ke) dönt.

19. A ka to nai szer ve zet pa rancs no ká nak dön té se alap -
ján a 24 órás szol gá la tok el lá tá sá hoz szük sé ges fegy ve rek
és a hoz zá tar to zó lõ sze rek ket tõ vál tás nak meg fe le lõ
mennyi ség ben tá rol ha tók a lak ta nya-(objektum-hadmû -
veleti-) ügye le tes nél le zárt, le pe csé telt fegy ver tá ro ló vas -
irat szek rény ben, amennyi ben biz to sít ha tó, hogy ah hoz
 illetéktelen sze mé lyek nem fér het nek hoz zá, illetve az így
el kü lö ní tett fegy ver mennyi ség az ala ku lat kész le té bõl ki -
ad ha tó.

A ka to nai szer ve zet pa rancs no ka pa rancs ban sza bá lyoz -
za az itt tá rolt fegy ver zet tech ni kai esz kö zök tech ni kai ki -
szol gá lá sát.

Amennyi ben az ala ku lat pa rancs no ka úgy dönt, hogy a
szol gá la tok sa ját fegy ve rük kel lép je nek szol gá lat ba,
 abban az eset ben a lak ta nya-(ob jek tum-had mû ve le ti-)
ügye le tes a ná la lé võ szol gá lat ve zény lés alap ján kö ve tel je
meg, hogy azon sze mé lyek fegy ve rei, akik mun ka szü ne ti
na po kon lép nek szol gá lat ba, idõ ben ke rül je nek le adás ra a
lak ta nya-(ob jek tum-had mû ve le ti-) ügye le tes hez.

Az érin tett al egy ség pa rancs no ka, aki a fegy vert ki ad ja,
kö te les meg gyõ zõd ni ar ról, hogy a fegy ver a lak ta nya-(ob -
jek tum-had mû ve le ti-) ügye le tes szol gá lat hoz le adás ra ke -
rült, illetve kö te les az idõ be ni vissza vé tel rõl gon dos kod ni.

A szol gá la ti pisz to lyok hoz szük sé ges lõ sze re ket – a
24 órás szol gá la tok el lá tá sá hoz szük sé ges ket tõ vál tás nak
meg fe le lõ mennyi ség ben – min den eset ben a lak ta -
nya-(ob jek tum-had mû ve le ti-) ügye le tes nél kell tá rol ni.

20. A kü lön fé le ké szen lé ti és 24 órás szol gá la tok
 lõszerkészletét le zárt, le pe csé telt lá dá ban a lak ta nya-(ob -
jek tum-had mû ve le ti-) ügye le tes tá rol ja.

A 24 órás szol gá la tok lõ sze rei szá mo ló fán, a ké szen lé ti
szol gá la tok lõ sze rei nor ma sze rint fó li áz va le gye nek tá -
rolva.

A lak ta nya-(ob jek tum-had mû ve le ti-) ügye le tes szol gá -
lat ke ze lé sé ben csak lö vész fegy ve rek hez já ró lõ sze rek és
ké zi grá ná tok tá rol ha tók.

A lak ta nya-(ob jek tum-had mû ve le ti-) ügye le tes szol gá -
lat ál tal ke zelt fegy ver és lõ szer egy he lyi ség ben tá rol ha tó,
a szek ré nyek, lá dák kul csa it le pe csé telt do boz ban az ügye -
le tes õriz ze.
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21. Az lak ta nya-(ob jek tum-had mû ve le ti-) ügye le tes nél
tá rolt szol gá la ti fegy ve rek és a hoz zá juk tar to zó lõ sze rek
ki adá sá ra „Fegy ver ki adá si fü zet”-et, a kü lön fé le szol gá la -
tok lõ sze re i nek ki adá sá ra „Lõ szer ki adá si fü zet”-et kell fel -
fek tet ni, ame lyek ele jé be a pa rancs nok ál tal egy ség pa -
rancs ban ki je lölt sze mély kö te les az el szá mo lá si ala pot be -
ír ni.

A szol gá lat át adás-át vé tel al kal má val az ott tá rolt szol -
gá la ti fegy ve rek és lõ sze rek az át adás-át vé tel tár gyát ké pe -
zik, azo kat mennyi sé gi leg, illetve egye di azo no sí tó sze rint
is el len õriz ni kell. A szol gá la tok a „Fegy ver-(Lõ szer-) ki -
adá si fü zet”-ek be az át adás-át vé te li zá ra dé ko kat, a „Reg -
ge li je len tés”-be pe dig az át adás-át vé tel té nyét kö te le sek
be ír ni.

A lak ta nya-(ob jek tum-had mû ve le ti-) ügye le tes az ál ta la 
ke zelt fegy ver-, lõ szer tá ro ló he lyi sé gek, szek ré nyek, lá dák 
pe csé te lé sét a szol gá lat ré szé re biz to sí tott pe csét nyo mó val 
vé gez ze.

A lak ta nya-(ob jek tum-had mû ve le ti-) ügye le tes a nem
ál ta la ke zelt fegy ver-, lõ szer tá ro ló he lyi sé gek fegy ver-(lõ -
szer-) rak tá rak és a fegy ver szo bák ban tá rolt szek ré nyek és
lá dák sé rült pe csét je it nem pe csé tel he ti le. Amennyi ben a
pe csét sé rült, a pe csé te lés re jo go sul tat ki kell ér te sí te ni
(akár be ren de lés út ján) aki a tá rolt anyag meg lé té nek el -
len õr zé se után le pe csé te li azt.

22. A Tü fe/309 szak uta sí tás VI. fe je ze té ben az „El -
számoló táb lák ra” és a sor ál lo má nyú ka to nák pisz to lya i -
nak tá ro lá sá ra vo nat ko zó elõ írásokat ha tá lyon kí vül he -
lyezem.

23. A lõ sze rek szol gá la ti pisz to lyok és gép ka ra bé lyok
mel lett tör té nõ tá ro lá sát je len in téz ke dés 17. pont já ban
meg ha tá ro zott sze mé lyek re vo nat ko zó ki vé te lé vel meg -
szün te tem. A szol gá la ti pisz to lyok hoz és gép ka ra bé lyok -
hoz ki adott lõ sze re ket je len in téz ke dés ha tály ba lé pé sét
 követõ 30. na pon be lül a ki kép zé si lõ szer rak tá rak ba von -
ják be.

24. A Tü fe/309 szak uta sí tás 36. és 169. pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„Fegy ver nél kü li ve zény lés, be teg ség vagy egyéb ok
 miatt az al egy ség tõl tá vol le võk fegy ve re it fegy ver tám lán
kell tá rol ni.”

25. A Tü fe/309 szak uta sí tás 144. pont ját tör löm, he -
lyébe je len in téz ke dés 17. pont já ban meg ha tá ro zott sza bá -
lyok lép nek.

26. A Tü fe/309 szak uta sí tás 147. pont utol só mon da tát
(1. szá mú ki egé szí tés) tör löm, a he lyet te sí tõ kár tyák hasz -
ná la tát a továb biak ban meg til tom.

27. A Tü fe/309 szak uta sí tás 159. pont má so dik mon dat
he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„Min den fegy ver szo ba, fegy ver- és lõ szer rak tár nyílás -
záróit meg bíz ha tó ráccsal, biz ton sá gi zár ral (la kat tal),
vagy több pon ton zá ró dó fém to kos biz ton sá gi aj tó val kell
el lát ni, te kin tet nél kül az õr zés re és az épü le ten be lü li el he -
lyez ke dés re.”

28. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
ezzel egy ide jû leg a fegy ver ze ti anya gok tá ro lá sá ról és
meg õr zé sé rõl  szóló 71/1988. (HK 17.) MN FVTSZF
 intézkedés a ha tá lyát vesz ti.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok

A Magyar Honvédség közlekedési fõnökének
194/2006. (HK 11.) MH KF

i n  t é z  k e  d é  s e

egyes intézkedések, szakutasítások hatályon kívül
helyezésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dés ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján egyes in téz ke dé sek, szak uta sí tá sok ha -
tá lyon kí vül he lye zé sé re a kö vet ke zõ

intézkedést:

adom ki:

1. Ezen in téz ke dés ben fel so rolt MH Köz le ke dé si Szol -
gá lat fõ nö ki in téz ke dé sek (Köz le ke dé si szak uta sí tá sok) az
in téz ke dés ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyu kat
 vesztik:

32/1992. (HK 23.) MH KSZF
in téz ke dés sel ha tály ba lép te -
tett 3213/1992. szá mú fõ nök -
sé gi ki ad vány

Szak uta sí tás a szál lí tá sok disz -
pé cser irá nyí tá sú meg szer ve -
zé sé re és vég re haj tá sá ra

Köz l./11 szak uta sí tás (1973) Ka to nai szál lí tá si uta sí tás
II. rész Gép ko csi szál lí tás (ter -
ve zet)

Köz l./12 szak uta sí tás (1972) Ka to nai szál lí tá si uta sí tás
III. rész
Víz i szál lí tás

01/1978. MH KSZF in téz ke -
dés sel ha tály ba lép te tett se -
géd let

Se géd let a be-, ki ra kó kör let
és az ál lo má nyá ba tar to zó vas -
út ál lo más ka to nai pa rancs nok -
sá gok te vé keny sé gé re
nagy tö me gû vas úti csa pat szál -
lí tá sok ese tén az ál lan dó harc -
ké szült ség idõ sza ká ban

2. Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*, és
2006. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Szar vas Lász ló mk. ez re des s. k.,
MH köz le ke dé si fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. már ci us 29.
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SZERZÕDÉSEK

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
INGATLANKEZELÉSI HIVATAL

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést
kö tõ fe lek ne ve,

azo no sí tó ja*

A szer zõ dés
ér té ke**

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak
dá tu ma***

Ki vi te le zé si Bu da pest XXII. ke rü let Té té nyi fenn sík 239912. és
239913. hrsz.-ú in gat la nok hul la dék men te sí té si munkái.

FOGARTY-FURIK
Kft.

13646509–2–13

5 208 2006. 04. 07. 2006. 04. 07. 2006. 04. 30.

Ki vi te le zé si Bu da pest XI. ke rü let MH 32. Õr és Dísz ez red 5., 7. és
27. szá mú épü le tek rész le ges fel újí tá sá nak ga ran ci á lis
munkái.

TOMA BAU Zrt.
12400139-2-42

8 079 2006. 04. 10. 2006. 04. 10. 2006. 05. 10.

Ki vi te le zé si Bu da pest XIII. ke rü let MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel -
dol go zó Köz pont elekt ro mos há ló za tá nak rész le ges
felújítási munkái.

KIPSZER ESZ Zrt.
10838411-2-42

6 739 2006. 04. 13. 2006. 04. 13. 2006. 05. 20.

* Gaz dál ko dó szer vek ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám
** A szer zõ dés va lu ta me ne té ben meg ha tá roz va (Ft ese tén e Ft-ban)
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se

ZRÍNYI MIKLÓS
NEMZETVÉDELMI EGYETEM

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést
kö tõ fe lek ne ve,

azo no sí tó ja

A szer zõ dés
ér té ke (net tó)

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si
szer zõ dés

„Bú to rok be szer zé se” ZMNE
Adó szá ma:

15708034-2-51
Gyu lai

Fa fém bú tor Rt.
Adó szá ma:

11878238-2-04

4 445 798 2006. 03. 27. 2006. 03. 27. 2006. 05. 10.

Szál lí tá si
szer zõ dés

„Bú to rok be szer zé se” ZMNE
Adó szá ma:

15708034-2-51
Me zõ kö ves di

Bú tor ipa ri Kft.
Adó szá ma:

10684528-2-05

10 051 442 2006. 03. 29. 2006. 03. 29. 2006. 05. 15.
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MAGYAR HONVÉDSÉG
HADTÁPANYAG ELLÁTÓ KÖZPONT

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést

kö tõ fe lek ne ve,
azo no sí tó ja

A szer zõ dés ér té ke
(E Ft net tó)

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si
szer zõ dés

Zász lók, zász ló tal pak, zász ló ru dak be szer zé se MH HTPEK–
Poli form Ipar i

és Ke res ke del mi Bt.
(13-06-010733)

5 654 2006. 04. 19. 2006. 04. 19. 2006. 11. 30

Szál lí tá si
szer zõ dés

Kom bi gõz pá ro ló be ren de zés be szer zé se MH HTPEK-SKILL
TRADE Kft.
01-09-074068

12 309 2006. 04. 18. 2006. 04. 18. 2006. 11. 30.

Szál lí tá si
szer zõ dés

Ital ada go ló au to ma ta hû tött, me leg ita lok hoz MH
HTPEK-GASTRO

MARKET Kft.
01-09-683292

12 298 2006. 04. 20. 2006. 04. 20. 2006. 11. 30.

MAGYAR HONVÉDSÉG
5/62 KÖNNYÛ LÖVÉSZZÁSZLÓALJ

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést
kö tõ fe lek ne ve,

azo no sí tó ja

A szer zõ dés ér té ke
(Ft)

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

köz be szer zés Ke nyér és pék áru Ag ro me tál Kft.
10226542-2-06

7 000 000 2006.
már ci us 16.

2006.
már ci us 16.

2006.
de cem ber 31.
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
meg je len tet te a

LEX-ICON § 3.0
ki ad vá nyát, amely a

Választójogi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nyét
tar tal maz za

A Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye – a LEX-ICON § 1.0 (Ön kor mány za ti Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye)
és a LEX-ICON § 2.0 (Köz igaz ga tá si El já rá sok Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye) ko ráb bi ki ad vá nyok nyom do ka in ha lad -
va és a fel sõ ok ta tá si kép zés hez se gít sé get nyújt va – a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben tar tal maz za az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk és az Euró pai Par la ment tag ja i nak meg vá lasz tá sá hoz szük sé ges ha tá lyos jog sza bá lyo kat. A kö tet

öt rész bõl és füg ge lék bõl ál l.

Az el sõ rész ben az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá val össze füg gés ben az Al kot mány, a pár tok mû kö dé sé rõl
és gaz dál ko dá sá ról szóló tör vény, az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá ról, illetve a jog ál lá suk ról szóló tör vé nyek,
az  országgyûlési kép vi se lõi vá lasz tá sok kal kap cso la tos el já rá si sza bá lyok és egyéb jog sza bá lyok, ha tá ro za tok rendel -

kezéseit kö zöl jük. A má so dik rész az Euró pai Par la ment tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szóló tör vény fõbb ren del ke zé se it

tar tal maz za. A har ma dik rész az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az or szág gyû lé si kép vi se lõi vá lasz tá sok kal össze -

füg gés ben a Ma gyar Köz löny ben 1998–2006. kö zött köz zé tett ál lás fog la lá sa it, míg a ne gye dik rész az Alkot mány bíró ság 
ál tal 1990–2005. kö zött ho zott és a té má val össze füg gõ, a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett el vi je len tõ sé gû ha tá ro za ta it ad ja 

köz re. Az ötö dik rész a Leg fel sõbb Bí ró ság nak 1998–2005. kö zött ho zott vá lasz tó jo gi ese ti dön té se it mu tat ja be. A Füg -

ge lék a 2006. évi or szág gyû lé si vá lasz tá sok szem pont já ból je len tõs ada to kat (egyé ni és te rü le ti vá lasz tó ke rü le ti ada tok,
or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le tek ada tai, te rü le ti vá lasz tá si bi zott sá gok és iro dák ada tai).

A ki ad ványt nem csak az egye te mi, fõ is ko lai hall ga tók a ta nul má nya ik hoz, ha nem a vá lasz tá si bi zott sá gok tag jai (sza va -
zat szám lá ló bi zott ság, he lyi vá lasz tá si bi zott ság, or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, te rü le ti
 választási bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság) és a vá lasz tá si iro dák mun ka tár sai is ha szon nal for gat hat ják
 választással kap cso la tos mun ká juk hoz. A te ma ti ku san rend sze re zett jog sza bály gyûj te mény meg fe le lõ se géd esz közt
je lent het a ku ta tók, a vá lasz tó jog iránt ér dek lõ dõk szá má ra is. 

A kö tet meg ren del he tõ, illetve sze mé lye sen is meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó köz löny bolt já ban,
 Budapest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. cí men (pos ta cím: 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357., fax: 267-2780) vagy a Közlöny -
centrumban, 1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán; te le fon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a LEX-ICON § 3.0 Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye ki ad ványt ( ára: 4950 Ft áfá val)

......................  pél dány ban, és kér jük jut tas sák el az aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ....................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..............................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon
be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                                   cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
új so ro za tá nak, a Köz löny Köny vek nek el sõ kö te te ként meg je len tet te

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû ki ad ványt.

Annak a pi a ci sze rep lõ nek, aki tár sas te vé keny sé get kí ván foly tat ni, az egye di kö rül mé nyek és fel té te lek
mér le ge lé sé vel kell dön te nie ar ról, hogy gaz da sá gi tár sa sá got hoz lét re, amely ben a tár sak be vitt
va gyo nu kat mû köd te tik, vagy szö vet ke ze tet, amely ben a részt ve võk sze mé lyes együtt mûködést is
meg va ló sí ta nak. A szö vet ke zet sa já tos sá ga – szem ben a gaz da sá gi tár sa sá gok kal, illetve tár sa dal mi
szer ve ze tek kel –, hogy ké pes op ti má li san öt vöz ni a gaz dál ko dá si funk ci ót a kul tu rá lis, szo ciá lis,
kö zös ség szer ve zõ funk ci ó val. Euró pai ta pasz ta la tok is bi zo nyít ják, hogy a szö vet ke ze tek, sa já tos
szer ve zõ dé si és mû kö dé si el ve ik alap ján, a fog lal koz ta tás po li ti ka, a re gi o ná lis, a  vidékfejlesztési,
az ag rár-, a kör nye zet vé del mi po li ti ka ke re tei kö zött fel me rü lõ prob lé mák meg oldásának ha té kony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. jú li us 1-jén ha tály ba lé põ új szö vet ke ze ti tör vény cél ja en nek a ket tõs ség nek mi nél tel je sebb
tük röz te té se annak ér de ké ben, hogy a gaz da sá gi tár sa sá gok és a non pro fit szer ve ze tek re ne szán szát
kö ves se a szö vet ke ze ti moz ga lom fel len dü lé se is. 
Az ak tu á lis jog sza bály szö veg ma gya rá za tát bõ sé ges irat min ta tár te szi még hasz no sab bá az érin tet tek
és az ér dek lõ dõk szá má ra.

A könyv meg ren del he tõ és sze mé lye sen meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,
Somogy i Bé la u. 6.,  tel./fax: 267-2780; in ter net cím: www.mhk.hu/koz lony bolt), to váb bá a Bu da pest VII.,
Rá kó czi út 30. (bejára t a Do hány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.:  321-5971,
fax: 321-5275).

120 ol dal. Ára: 945 Ft áfá val.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del em a A szö vet ke ze ti tör vény ma gya rá za ta címû kiadványt .....................  pél dány ban,
és kérem juttassák el az alábbi címre.
Ára: 945 Ft + pos ta költ ség.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám:  .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal om.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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FELHÍVÁS

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó 2005 de cem ber kö ze pén je len tet te meg

Szá le Lász ló: Ha Is ten nem vol na   Egy ház és ál lam más fél év ti ze de a Ma gyar Köz tár sa ság ban
cí mû interjúkö te tét.

A ki ad vány õszin te be szél ge té se ket tar tal maz a ke se rû múlt ról, vi tá zó je len rõl és a be lát ha tat lan
 jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tisz te li a ta bu kat. Jó kér dé sek – töp ren gõ vá la szok. Egy ház és po li ti ka –
ered mé nyek és el lent mon dá sok. Tak ti ka és tisz tes ség. Együtt, vagy egy más el len.

Egy könyv, amely üzen hí võnek és hi tet len nek, val lá sos nak és val lás ta lan nak, egy szó val: a gon dol -
ko dó em ber nek.

A 328 ol dal ter je del mû, B/5 formátumú kö tet füg ge lé ké ben 1990-bõl és 1991-bõl két meg ha tá ro zó
tör vény, va la mint a Ma gyar or szá gon be jegy zett több mint más fél száz egy ház és vallásközösség
cím lis tá ja ta lál ha tó.

A könyv meg ren del he tõ és sze mé lye sen meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da -
pest, Somogy i Bé la u. 6.  tel./fax: 267-2780; in ter net cím: www.mhk.hu/koz lony bolt), to váb bá a Bu da pest
VII., Rá kó czi út 30. (bejára t a Do hány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.:  321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük Ha Is ten nem vol na   Egy ház és ál lam más fél év ti ze de a Ma gyar Köz tár sa ság -

ban cí mû ki ad ványt (ára: 3780 Ft áfá val) .....................  pél dány ban, és kér jük jut tas sák el az aláb bi

cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................

Ut ca, ház szám:  .........................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez -
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a

Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként

a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he ten te, szer dán ként, 

te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,

 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve

szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,

va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -

dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to -

váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé -

tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke -

sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer -

vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za -

tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.

 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet

kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,

egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér -

deklõdésre szá mot tartó közlései is.

Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -

nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for -

mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és

 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi -

vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb

hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi va ta los lap L és C so ro zat ból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár -
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren -
de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.
Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel -

lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
 címén, le vél cím: 1394 Bu da pest 62., Pf. 357; fax szám:
318-6668. 
2006. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 13 356 Ft  áfá val.

A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes szá mai megvásárol -
hatók a ki adó köz löny bolt já ban: (1085 Bu da pest,  Somogyi
Bé la u. 6., te le fon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum -
ban (1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30.,  bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val 

egy év re 13 356 Ft áfá val 

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................

                             cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Is mét meg ren del he tõ, 2006. év re elõ fi zet he tõ az im már fél év szá za dos ha gyo má nyok ra
vissza te kin tõ Pénz ügyi Szem le, amely meg úju ló, bõ vü lõ tar ta lom mal, ál lan dó ro vat rend del,
kor sze rû ti po grá fi á val, igé nyes bo rí tó val – s ami szin tén új don ság – egy kö tet ben a ma gyar ral, 
tel jes ter je de lem ben an gol nyel ven is a tisz telt Ol va sók ren del ke zé sé re áll.

Több ál lam i, pénz ügyi szer ve zet össze fo gá sá val, ne ves szak em be rek bõl ál ló szerkesztõ -
bizottság irány mu ta tá sá val, új lap tu laj do nos gon do zá sá ban, szer kesz té sé ben, s vál to zat la nul
a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban ne gyed éven te je le nik meg a Pénz ügyi Szem le, 
amely köz pénz ügyi szak fo lyó irat ként ak tu á lis és hi te les ké pet ad a pénz ügyi rend szer, ezen
be lül hang sú lyo san a köz szfé ra (pub lic sec tor), va la mint – a fõbb pénz ügyi össze füg gé sek
tük ré ben – a ma gyar nem zet gaz da ság lé nye ges vo ná sa i ról, a fel zár kó zá si, jö võ épí té si tö rek -
vé sek rõl, s a kap cso ló dó szak mai vi ták ról. A fo lyó irat a gya kor la ti prob lé mák ol da lá ról kö ze -
lít ve a tu do má nyos ered mé nyek iránt is nyi tott. Ily mó don a meg úju ló Pénz ügyi Szem lét ha -
szon nal for gat hat ják a kü lön bö zõ te rü le te ken dol go zó gaz da sá gi és pénz ügyi szak emberek,
köz gaz dá szok, jo gá szok, ve ze tõk, me ne dzse rek mel lett a po li ti kai élet sze rep lõi, az egye te mi
és fõ is ko lai ok ta tók, hall ga tók és a tu do má nyos ku ta tók is.

A Pénz ügyi Szem le meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén:

1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., pos ta cí mén: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357.

Éves elõ fi ze té si díj 2006. év re 19 908 Ft áfá val, vagy 80 euró.

Egy szám ára: 5000 Ft áfá val, vagy 20 euró.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren del jük 2006. év re a Pénz ügyi Szem le cí mû köz pénz ügyi szak fo lyó ira tot.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: 

cí me (hely ség, irá nyí tó szám, ut ca, ház szám): 

bank szám la szá ma: 

ügy in té zõ je és te le fon szá ma: 

Kel te zés: ……………………………

                                             …………………………………

                                  cég sze rû alá írás
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A Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta los lapja
Szer kesz ti a HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály
1885 Bu da pest, Pf.: 25., te le fon: 474-1111/21-511
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Má tyus Fe renc dandártábornok
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6. 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357,
vagy fa xon 318-6668. In for má ció: te l./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (te l./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy a
 Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 16 884 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 943 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 1218–0378

06.1413 – Nyom ta a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. 
Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes




