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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
26/2007. (II. 28.) Korm.

r e n  d e  l e  t e

haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének,
behozatalának, transzferjének és tranzitjának

engedélyezésérõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az euró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ
egyes tör vény mó do sí tá sok ról, tör vényi ren del ke zé sek ha -
tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, va la mint egyes tör vényi ren del -
ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény
140.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá sok ki vi te lé nek, 
be ho za ta lá nak, transz fer jé nek és tran zit já nak en ge dé lye -
zé sé rõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 1.  §-ának 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„6. ha di tech ni kai esz köz: az e ren de let 1. mel lék le té ben

fel so rolt ter mék (esz köz) és annak ha tás ta la ní tott vál to za ta 
ak kor, ha az al kal mas ki kép zé si, ok ta tá si vagy egyéb ha -
son ló cél ra;”

2.  §

(1) Az R. 2.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ e) és
f) pont tal egé szül ki:

[(2) A cég ré szé re a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye -
zé si Hi va tal nak (a továb biak ban: Hi va tal) az en ge dé lye
szük sé ges]

„e) az egyes, a ha lál bün te tés, a kín zás vagy más ke gyet -
len, em ber te len vagy meg alá zó bá nás mód vagy bün te tés so -
rán al kal maz ha tó áruk ke res ke del mé rõl  szóló, 2005. jú ni us
27-i 1236/2005/EK ta ná csi ren de let (a továb biak ban:
1236/2005/EK ta ná csi ren de let) III. mel lék le té ben meg ha -
tá ro zott áruk kal vég zett transz fer te vé keny ség hez, amely
eset ben a szük sé ges en ge dé lyek: te vé keny sé gi en ge dély,
tár gya lá si en ge dély, for gal mi en ge dély és tran zit en ge dély,

f) az 1236/2005/EK ta ná csi ren de let III. mel lék le té ben
meg ha tá ro zott áruk ki kép zé si, ok ta tá si vagy egyéb ha sonló
cél ra al kal mas ha tás ta la ní tott vál to za ta i val vég zett ki vi te li,
be ho za ta li és transz fer te vé keny ség hez, amely eset ben a
szük sé ges en ge dé lyek: te vé keny sé gi en ge dély, tár gya lá si
en ge dély, for gal mi en ge dély és tran zit en ge dély.”

(2) Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki, és
az ere de ti (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez dés re vál to zik:

„(3) Az 1236/2005/EK ta ná csi ren de let III. mel lék le te
sze rint en ge dély kö te les ter mé kek, va la mint azok (2) be -

kez dés f) pont ja sze rin ti ha tás ta la ní tott vál to za tai te kin te -
té ben az en ge dé lye zé si el já rás ra, va la mint az el len õr zés re
és a jog or vos la tok ra e ren de let elõ írásait kell al kal maz ni.”

3.  §

(1) Az R. 3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A HKTB tag jai:
a) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ál tal ki -

je lölt sze mély, to váb bá
b) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium,
c) a Hon vé del mi Mi nisz té rium,
d) az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium,
e) a Kül ügy mi nisz té ri um

ki je lölt szak ál lam tit ká rai.”

(2) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki,
és az ere de ti (3)–(5) be kez dés szá mo zá sa (4)–(6) be kez -
dés re vál to zik:

„(3) A HKTB ülé se in ál lan dó meg hí vott ként részt vesz
a 4.  §-ban meg ha tá ro zott Ha di tech ni kai Kül ke res ke del mi
Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott ság) el nö ke.”

4.  §

(1) Az R. 4.  §-ának cí me he lyé be a kö vet ke zõ cím lép:

„Ha di tech ni kai Kül ke res ke del mi Bi zott ság”

(2) Az R. 4.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A Bi zott ság füg get len, ja vas lat te võ tár ca kö zi szer -
ve zet, amely jo go sult a Hi va tal hoz be nyúj tott, e ren de let -
ben meg ha tá ro zott en ge dé lye zé si el já rás ha tá lya alá tar to -
zó kül ke res ke del mi te vé keny sé gi, tár gya lá si és for gal mi
en ge dély irán ti ké rel mek kel kap cso la tos szak ér tõi vé le mé -
nyek ki ala kí tá sá ra.

(2) A Bi zott ság tag jai:
a) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter,
b) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter,
c) a hon vé del mi mi nisz ter,
d) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter,
e) a kül ügy mi nisz ter,
f) a pénz ügy mi nisz ter

ál tal ki je lölt sze mé lyek.”

5.  §

(1) Az R. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és c) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, és e be kez dés a kö vet -
ke zõ d) pont tal egé szül ki:

[(1) Nem en ge dé lyez he tõ ha di tech ni kai esz köz ki vi te le,
tran zit ja és szol gál ta tás nyúj tá sa]
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„b) olyan or szá gok ba, ame lyek kel szem ben az ENSZ
Biz ton sá gi Ta ná csa, az Euró pai Unió Ta ná csa vagy az
Euró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve zet ha di -
tech ni kai ter mé kek szál lí tá sá nak, ha di tech ni kai szol gál ta -
tá sok nyúj tá sá nak vagy eh hez kap cso ló dó kép zés nek a ti -
lal mát ren del te el,

c) ab ban az eset ben, ha az ügy let el len té tes az Euró pai
Unió Ta ná csa ál tal 1998. jú ni us 8-án el fo ga dott, a fegy ver -
ex port ra vo nat ko zó Ma ga tar tá si Kó dex vo nat ko zó kö ve -
tel mé nye i vel. A Ma ga tar tá si Kó dex vo nat ko zó ré sze it
e ren de let 2. mel lék le te tar tal maz za,

d) olyan or szá gok ba, illetve olyan szer ve ze tek, va la -
mint olyan ma gán sze mé lyek ré szé re, aho va vagy akik nek
a ter ro riz mus el le ni nem zet kö zi és uni ós fel lé pés ren del ke -
zé sei alap ján ti los ha di tech ni kai esz közt szál lí ta ni, vagy
az zal kap cso la tos szol gál ta tást nyúj ta ni.”

(2) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki,
és az ere de ti (3) és (4) be kez dés szá mo zá sa (4) és (5) be -
kez dés re vál to zik:

„(3) Nem en ge dé lyez he tõ ha di tech ni kai esz köz és szol -
gál ta tás be ho za ta la olyan or szág ból, amellyel szem ben az
ENSZ Biz ton sá gi Ta ná csa, vagy az Euró pai Unió Ta ná csa, 
vagy az Euró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve zet
ál tal ki adott fegy ver ke res ke del mi ti la lom van ér vény ben.”

6.  §

Az R. 12.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„Az 1236/2005/EK ta ná csi ren de let III. mel lék le te sze -
rint en ge dély kö te les ter mé kek te kin te té ben az en ge dé lye -
zé si el já rás so rán az 1236/2005/EK ta ná csi ren de let
V. mel lék le te sze rin ti for ma nyom tat ványt kell hasz nál ni.”

7.  §

Az R. 15.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A vám hi va ta lok a tel jes mér ték ben ki hasz nált vagy
le járt tran zit en ge délyt kö te le sek be von ni és ha la dék ta la nul 
vissza kül de ni a Hi va tal nak. A cé gek a fel nem hasz nált en -
ge dé lye ket kö te le sek vissza kül de ni a Hi va tal nak. A cé gek
a fel hasz nált vagy le járt en ge dé lyek ere de ti pél dá nya i ról
ké szí tett, hi te le sí tett fény má so la ti pél dányt kö te le sek kül -
de ni a Hi va tal nak.”

8.  §

Az R. 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Nem szük sé ges en ge dély, ha ha di tech ni kai esz közt
az Or szág gyû lés vagy a Kormány ál tal jó vá ha gyott csa pat -
moz gás, to váb bá ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés ben ki fe -
je zet ten en ge dé lye zett kö te le zett sé gek ke re té ben szál lí ta -
nak át a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá rán.”

9.  §

Az R. 17.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Az Euró pai Unió, illetve a NATO tag ál la ma i ba irá -
nyuló ki szál lí tás vagy ki vi tel ese tén a vevõ be vi te li en ge -
dé lye, Iga zo lá sa vagy Nyi lat ko za ta kö zül, ezen do ku men -
tu mok egyi ké nek be nyúj tá sa is elég sé ges le het az en ge dé -
lye zé si el já rás meg in dí tá sá hoz.”

10.  §

Az R. a kö vet ke zõ 19.  §-s al egé szül ki:
„19.  § (1) Ez a ren de let az egyes, a ha lál bün te tés, a kín zás 

vagy más ke gyet len, em ber te len vagy meg alá zó bá nás mód
vagy bün te tés so rán al kal maz ha tó áruk ke res ke del mé rõl
 szóló, 2005. jú ni us 27-i 1236/2005/EK ta ná csi ren de let
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2003/468/KKBP együt tes fel lé pé se a fegy -
ver ke res ke de lem el len õr zé sé rõl;

b) az Euró pai Unió kö zös ka to nai lis tá ja (2006/C
66/01);

c) az Euró pai Unió 1998. jú ni us 8-i fegy ver ki vi tel re
vo nat ko zó Ma ga tar tá si Kó de xe.”

11.  §

Az R. mel lék le té nek he lyé be e ren de let 1. és 2. mel lék le -
te lép.

12.  §

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 ha tály ba lé pé se után meg in dí tott
ügyek ben kell al kal maz ni.

13.  §

(1) Ez a ren de let az egyes, a ha lál bün te tés, a kín zás vagy 
más ke gyet len, em ber te len vagy meg alá zó bá nás mód vagy 
bün te tés so rán al kal maz ha tó áruk ke res ke del mé rõl  szóló,
2005. jú ni us 27-i 1236/2005/EK ta ná csi ren de let vég re haj -
tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló 
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2003/468/KKBP együt tes fel lé pé se a fegy -
ver ke res ke de lem el len õr zé sé rõl;

b) az Euró pai Unió kö zös ka to nai lis tá ja (2006/C 66/01);
c) az Euró pai Unió 1998. jú ni us 8-i fegy ver ki vi tel re

vo nat ko zó Ma ga tar tá si Kó de xe.

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



1. melléklet a 26/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez

[1. mel lék let a 16/2004. (II. 6.) Korm. ren de let hez]

A haditechnikai export-import forgalomban engedélyköteles haditechnikai eszközök
és szolgáltatások jegyzéke

Ál ta lá nos meg jegy zé sek:

1. A je len jegy zék ben sze rep lõ „ki fe je zet ten ka to nai” ki fe je zés a ka to nai, nem zet biz ton sá gi, rend vé del mi és ren dé -
sze ti fo ga lom kört is tar tal maz za.

2. Az „idé zõ jel ben” lé võ ki fe je zé sek de fi ní ci ók. Fo ga lom meg ha tá ro zá suk a lis tá nak „A lis tá ban sze rep lõ ki fe je zé sek
fo ga lom meg ha tá ro zá sa” cí mû mel lék le té ben ta lál ha tó.

3. A ve gyi anya gok név vel, ille tõ leg CAS-szám mal van nak fel so rol va. Az azo nos szer ke ze ti kép le tû ve gyi anya gok
(be le ért ve a hid rá to kat is) en ge dély kö te le sek, füg get le nül el ne ve zé sük tõl és CAS-szá muk tól. A CAS- számok se gí te nek
annak meg ál la pí tá sá ban, hogy az adott ve gyi anyag vagy ke ve rék en ge dély kö te les-e, te kin tet nél kül a nó menk la tú rá ra.
A CAS-szám nem hasz nál ha tó egye di azo no sí tó ként, mi vel a fel so rolt ve gyi anya gok egyes for má i nak kü lön bö zõ
CAS-szá muk van, és a fel so rolt ve gyi anya got tar tal ma zó ke ve ré kek nek is kü lön bö zõ CAS-szá muk le het.

4. Lásd még a „ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák” ex port el len õr zé sé re az EU Ta ná csa ál tal 2000. jú ni us
22-én el fo ga dott 1334/2000/EK ren de le tet is.

5. Lásd még „az egyes, a ha lál bün te tés, a kín zás vagy más ke gyet len, em ber te len vagy meg alá zó bá nás mód vagy bün -
te tés so rán al kal maz ha tó áruk ke res ke del mé rõl”  szóló, az EU Ta ná csa ál tal 2005. jú ni us 27-én el fo ga dott 1236/2005/EK
ren de le tet is.

6. Ahol je len jegy zék ben az an gol vagy más ide gen nyel ven meg fo gal ma zott ter mék meg ne ve zés (vagy már ka név)
sze re pel, ott ér te lem sze rû en a ma gyar nyel vû ter mék meg ha tá ro zás alá esõ ter mék is en ge dély kö te les.

I. fejezet

Si ma csö vû fegy ve rek 20 mm-nél ki sebb ka li ber rel, más ké zi fegy ve rek és au to ma ta fegy ve rek 12,7 mm
( 0,50  hüvelyk/inch) vagy ki sebb ka li ber rel és tar to zé kok a kö vet ke zõk sze rint, és a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett rész -
egy sé gek (ML1.1 fe je zet):

a) pus kák, ka ra bé lyok, re vol ve rek, pisz to lyok, gép pisz to lyok és gép pus kák:
Meg jegy zés: Az ML1. fe je zet a) pont ja sze rint nem en ge dély kö te le sek a kö vet ke zõk:

1. az 1938 elõtt gyár tott pus kák (mus ké ták), ka ra bé lyok;
2. az ere de ti leg 1890 elõtt gyár tott pus kák (mus ké ták), ka ra bé lyok má so la tai;
3. az 1890 elõtt gyár tott re vol ve rek, pisz to lyok és gép pisz to lyok és azok má so la tai;

b) si ma csö vû fegy ve rek, a kö vet ke zõk sze rint:
1. ki zá ró lag ka to nai hasz ná lat ra ter ve zett si ma csö vû fegy ve rek;
2. más si ma csö vû fegy ve rek, a kö vet ke zõk sze rint:

a) tel je sen au to ma ta tí pu sok;
b) fél au to ma ta és pum pás mû köd te té sû tí pu sok;

c) hü vely nél kü li lõ szer rel mû kö dõ fegy ve rek;
d) a fen ti a), b) és c) pont ban en ge dé lye zés alá vont fegy ve rek hang tom pí tói, kü lön le ges fegy ver áll vá nyok, csatla -

kozó (kap cso ló dó) ele mek, fegy ver cél zó ké szü lé kek és láng rej tõk.

1. meg jegy zés: Az ML1. fe je zet alap ján nem en ge dély kö te le sek a sport és va dá sza ti cél ra hasz nált si ma csö vû fegy ve -
rek. Ezek a fegy ve rek nem le het nek ki zá ró lag ka to nai cél ra ter vez ve vagy au to ma ta tü ze lé si mó dú ak.

2. meg jegy zés: Az ML1. fe je zet alap ján nem en ge dély kö te le sek a ki zá ró lag vak töl tény hez ter ve zett tûz fegy ve rek és
ame lyek nem ké pe sek ki lõ ni sem mi lyen en ge dé lye zés alá vont lõ szert.

3. meg jegy zés: Az ML1. fe je zet alap ján nem en ge dély kö te le sek azok a fegy ve rek, ame lyek nem köz pon ti gyúj tá sú
(vagyis pe rem gyúj tá sú) lõ szert hasz nál nak és nem tel je sen au to ma ta tü ze lé si rend sze rû ek.

1 ML: Mu ni ti on List/Com mon Mi li ta ry List = Ha di tech ni kai Jegy zék, a Was se na ar-i Meg álla po dás és az Euró pai Unió kö zös ka to nai lis tá já nak egyes fe je ze -
te i re al kal ma zott je lö lés. Az Euró pai Unió kö zös ka to nai lis tá ja (az Euró pai Unió fegy ver ki vi tel rõl  szóló ma ga tar tá si kó de xe ál tal sza bá lyo zott esz kö zök
(2006/C 66/01).

5. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 293



4. meg jegy zés: Az ML1. fe je zet alap ján nem en ge dély kö te le sek a leg fel jebb négy sze res na gyí tá sú, elekt ro ni kus kép fel -
dol go zás nél kü li op ti kai fegy ver cél zó ké szü lé kek, amennyi ben azo kat nem ki mon dot tan ka to nai fel hasz ná lás cél já -
ból ter vez ték vagy ala kí tot tak át.

II. fejezet

20 mm és en nél na gyobb ka li be rû si ma csö vû fegy ve rek, más fegy ve rek és fegy ver ze tek 12,7 mm-nél
(0,5  hüvelyk/inch) na gyobb ka li ber rel, tûz ve tõk és tar to zé kok, és az azok hoz ter ve zett kü lön le ges rész egy sé gek a
 következõk sze rint (ML2. fe je zet):

a) ágyúk, ta rac kok, gép ágyúk, ak na ve tõk, pán cél tö rõ (tank el há rí tó) fegy ve rek, so ro zat ve tõk, ka to nai láng szó rók,
hát ra sik lás nél kü li lõ fegy ve rek, és az ezek hez tar to zó láng rej tõ esz kö zök;

Meg jegy zés: Az ML2. fe je zet a) pont ja ma gá ban fog lal ja a por lasz tó kat, ada go ló kat, tá ro ló tar tá lyo kat, és más kü -
lön le ge sen ter ve zett rész egy sé ge ket is, ame lyek az ML2. fe je zet a) pont ja alap ján en ge dé lye zés alá vont be ren de -
zé sek fo lyé kony haj tó anyag töl te te i hez hasz ná la to sak.

b) ka to nai füst, gáz és pi ro tech ni kai ve tõk vagy ge ne rá to rok;
Meg jegy zés: Az ML2. fe je zet b) pont ja alap ján nem en ge dély kö te les a jel zõ pisz toly.

c) fegy ver cél zó ké szü lé kek.

III. fejezet

Lõ sze rek és me cha ni kus gyúj tó szer ke ze tek, és az azok hoz ter ve zett kü lön le ges rész egy sé gek a kö vet ke zõk sze rint
(ML3. fe je zet):

a) az ML1., ML2. vagy ML12. fe je zet alap ján en ge dé lye zés alá vont fegy ve rek és fegy ver ze tek lõ sze rei;
b) az ML3. fe je zet a) pont ja alap ján en ge dély kö te les, ki fe je zet ten lõ sze rek hez ter ve zett gyúj tó szer ke ze tek.
1. meg jegy zés: A ki fe je zet ten e cél ra ter ve zett al kat ré szek fel öle lik az aláb bi a kat:

a) fém- vagy mû anyag ter mé kek, mint pél dá ul gyúj tó szer ke ze tek, go lyó csé szék, hü vely csat la ko zók, for gó he ve -
de rek és lõ sze rek fém al kat ré szei;

b) biz to sí tó és rob ban tó esz kö zök, gyúj tó szer ke ze tek, szen zo rok és rob ban tó ve ze té kek csat la ko zói;
c) egy sze ri mû kö dé sû, nagy tel je sít mé nyû táp egy sé gek;
d) ég he tõ töl tény hü ve lyek;
e) lõ sze rek, töb bek kö zött ka zet tás ak nák, bom bák és vég fá zis-ve zér lé sû lö ve dé kek.

2. meg jegy zés: Az ML3. fe je zet a) pont ja sze rint nem en ge dély kö te les az a lõ szer, amely lö ve dék nél kül ke rül le pe re -
me zés re (vak töl tény), va la mint az át lyug ga tott lõ por kam rás vak lõ szer.

3. meg jegy zés: Az ML3. fe je zet sze rint nem en ge dély kö te les az a lõ szer, ame lyet ki fe je zet ten az aláb bi cél ra ter vez tek:
a) jel zés;
b) ma dár ri asz tás; vagy
c) olaj kút gáz fák lya be gyúj tá sa.

IV. fejezet

Bom bák, tor pe dók, nem irá nyí tott és irá nyí tott ra ké ták, más rob ba nó esz kö zök és töl te tek, va la mint a hoz zá juk tar to zó
esz kö zök és rész egy sé gek a kö vet ke zõ fel so ro lás sze rint, ame lye ket ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter vez tek, és ki -
fe je zet ten azok hoz ter ve zett al kat ré szek (ML4. fe je zet):

NB.: Az irá nyí tás és na vi gá ció esz kö zei, lásd az ML11. fe je zet meg jegy zé sé nek 7. pont ját.
a) Bom bák, tor pe dók, grá ná tok, füst grá ná tok, nem irá nyí tott ra ké ták (re ak tív töl te tek), ak nák, irá nyí tott ra ké ták,

mély sé gi rob ba nó töl te tek, rom bo ló esz kö zök és rom bo ló kész le tek, pi ro tech ni kai esz kö zök, töl te tek és szi mu lá to rok
(be ren de zé sek, ame lyek a fel so rolt esz kö zök jel lem zõ it szi mu lál ják).

Meg jegy zés: Az ML4. fe je zet a) pont ja ma gá ban fog lal:
1. füst grá ná to kat, gyúj tó bom bá kat, gyúj tó lö ve dé ke ket és rob ba nó esz kö zö ket;
2. ra ké ta haj tó mû fú vó ká kat és vissza té rõ szer ke ze tek orr kúp ja it.
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b) Ki fe je zet ten az ML4. fe je zet a) pont já ban en ge dé lye zés alá vont té te lek aláb bi mû ve le te i re ter ve zett be ren de zé sek: 
azok ke ze lé se, el len õr zé se, mû köd te té se, egy sze ri üze mel te tés re va ló ener gia el lá tá sa, in dí tá sa, le ra ká sa, éle sí té se, fel -
sze dé se, ha tás ta la ní tá sa, za va rá sa, rob ban tá sa vagy ér zé ke lé se.

Meg jegy zés: Az ML4. fe je zet b) pont ja ma gá ban fog lal:
1. mo bil gáz-csepp fo lyó sí tó be ren de zést, amely na pon ta min. 1000 kg gáz nak a fo lyé kony alak ban tör té nõ elõ ál lí -

tá sá ra al kal mas;
2. úszó ké pes vil la mos ve ze té ket, amely mág ne ses ak nák fel sze dé sé re al kal mas.

Mû sza ki meg jegy zés: 
1. Azon kéz i ké szü lé kek, ame lye ket ki zá ró lag fém tár gyak ki mu ta tá sá ra ter vez tek és nem ké pe sek meg kü lön böz -

tet ni az ak ná kat más fém tár gyak tól, nem te kint he tõk olyan kü lön le ge sen ter ve zett esz kö zök nek, ame lyek az
ML4. fe je zet a) pont ja sze rint en ge dé lye zés alá vont ter mé kek ki mu ta tá sá ra szol gál nak.

2. A gya log ság el le ni ak nák vo nat ko zá sá ban az Os ló ban, 1997. szep tem ber 18-án el fo ga dott Egyez mény sze rint
kell el jár ni. Lásd még az 1998. évi X. tör vényt.

V. fejezet

Tûz ve ze tõ és kap cso ló dó ké szült sé gi és ri asz tó esz kö zök, kap cso ló dó rend sze rek, ellen õr zõ, il lesz tõ és el len te vé keny ség 
be ren de zé sei a kö vet ke zõk sze rint, ame lye ket ki fe je zet ten ka to nai cél ra ter vez tek, és a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett
rész egy sé gek és sze rel vé nyek (ML5. fe je zet):

a) fegy ver irány zé kok, bom ba ve tõ szá mí tó gé pek, lö veg be ál lí tó irány zó be ren de zé sek és fegy ver zet tûz ve ze tõ rend -
sze rek;

b) cél-fel de rí tõ, -meg je lö lõ, tá vol ság mé rõ, meg fi gye lõ vagy rá ve ze tõ rend sze rek; fel de rí tés, adat elem zés, fel is me rés
vagy azo no sí tás be ren de zé sei és szen zor in teg rá ci ós be ren de zé sek;

c) az ML5. fe je zet a) és b) pont ja alap ján en ge dé lye zés alá vont esz kö zök el le ni el len te vé keny ség esz kö zei;
d) az ML5. fe je zet a) és b) pont ja alap ján en ge dé lye zés alá vont esz kö zök ki pró bá lá sá hoz vagy il lesz té sé hez hasz ná -

la tos be ren de zé sek, ame lye ket ki fe je zet ten e cél ra ter vez tek.

VI. fejezet

Szá raz föl di jár mû vek és rész egy sé ge ik, a kö vet ke zõk sze rint (ML6. fe je zet):

NB.: Az irá nyí tás és na vi gá ció esz kö ze i nek te kin te té ben lásd az ML11. fe je zet meg jegy zé sé nek 7. pont ját.
a) Ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy ar ra át ala kí tott szá raz föl di jár mû vek és rész egy sé ge ik;

Mû sza ki meg jegy zés: Az ML6. fe je zet a) pont ja al kal ma zá sá ban a szá raz föl di jár mû vek ki fe je zés ma gá ban fog lal -
ja a pót ko csi kat is.

b) össz ke rék meg haj tá sú, te rep já ró ké pes ség gel ren del ke zõ jár mû vek, ame lye ket a III. szint (lásd NIJ 0108.01, 1985.
szep tem ber, vagy a meg fe le lõ nem ze ti szab ványt) sze rin ti vagy an nál jobb bal lisz ti kai vé del mi ké pes sé get biz to sí tó
anya gok kal gyár tot tak vagy lát tak el.

NB.: Lásd még az ML13. fe je zet a) pont ját.
1. meg jegy zés: Az ML6. fe je zet a) pont ja ma gá ban fog lal ja az aláb bi a kat:

a) harc ko csik és más ka to nai fegy ver rel el lá tott jár mû vek, va la mint fegy ve rek el he lye zé sé re szol gá ló elõ-be épí té -
sek kel, vagy ak na le ra kó, vagy az ML4. fe je zet sze rint en ge dé lye zés alá vont lõ sze rek in dí tá sá ra szol gá ló esz -
kö zök kel el lá tott ka to nai jár mû vek;

b) pán cé lo zott jár mû vek;
c) két él tû és úszó (mély ví zen is át ke lõ) jár mû vek;
d) men tõ jár mû vek, lõ szer vagy fegy ver rend sze rek, va la mint a ra ko mány ke ze lé sé re szol gá ló be ren de zé sek von -

ta tá sá ra vagy szál lí tá sá ra hasz nált jár mû vek.
2. meg jegy zés: Az ML6. fe je zet a) pont ja sze rint en ge dély kö te les szá raz föl di jár mû ki fe je zet ten ka to nai hasz ná lat ra

tör té nõ át ala kí tá sa együtt jár olyan szer ke ze ti, elekt ro mos vagy me cha ni kai vál toz ta tás sal, amely ma gá ban fog lal
egy vagy több ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett rész egy sé get. Ilyen rész egy sé gek az aláb bi ak:
a) pne u ma ti kus ke rék kö peny, ame lyet ki fe je zet ten go lyó ál ló tu laj don ság gal ter vez tek vagy ki lyu kaszt va is fu tó -

ké pes;
b) ke rék kö peny lég nyo más sza bá lyo zó rend szer, ame lyet a moz gó jár mû bel se jé bõl le het mû köd tet ni;
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c) az alap ve tõ fon tos sá gú ré szek pán cé lo zott vé del me (pl. üzem anyag tar tály vagy jár mû ka bin);
d) kü lön le ges meg erõ sí té sek fegy ver zet fel sze re lé sé hez vagy rög zí té sé hez;
e) vi lá gí tás el sö té tí tés ese té re.

3. meg jegy zés: Az ML6. fe je zet nem von ja en ge dé lye zés alá az olyan pol gá ri gép ko csi kat vagy te her au tó kat, ame lye -
ket pénz- vagy ér ték szál lí tás ra ter vez tek vagy ala kí tot tak át, és pán cél zat tal vagy bal lisz ti kai vé de lem mel lát tak el.

VII. fejezet

Ve gyi vagy bi o ló gi ai mér ge zõ anya gok, „tö meg osz la tó anya gok”, ra dio ak tív anya gok, kap cso ló dó be ren de zé sek,
össze te võk és anya gok a kö vet ke zõk sze rint (ML7. fe je zet):

a) ka to nai fel hasz ná lás ra al kal mas bi o ló gi ai és ra dio ak tív anya gok, ame lyek ké pe sek em be rek ben vagy ál la tok ban
sé rü lést okoz ni, be ren de zé sek ben, nö vé nyi kul tú rák ban vagy a kör nye zet ben kárt ten ni;

b) ve gyi harc anya gok (CW), be le ért ve:

1. ideg rend szer re ha tó ve gyi harc anya gok:
a) O-al kil (leg fel jebb 10 szén ato mot tar tal ma zó lánc, be le ért ve a cik lo al kilt) al kil (me til, etil, n-pro pil vagy izo -

propil)-flu or fosz fo ná tok, úgy mint:
Sza rin (GB): O-izop ro pil-me til-flu or fosz fo nát (CAS 107–44–8); és
Szo mán (GD): O-pi na ko lil-me til-flu or fosz fo nát (CAS 96–64–0);

b) O-al kil (leg fel jebb 10 szén ato mot tar tal ma zó lánc, be le ért ve a cik lo al kilt) N,N-di al kil (me til, etil, n-pro pil vagy
izop ro pil) ami no-ci án fosz fá tok, úgy mint:
Ta bun (GA): O-etil N,N-di me ti la mi no-ci an fosz fát (CAS 77–81–6);

c) O-al kil (H vagy leg fel jebb 10 szén ato mot tar tal ma zó lánc, be le ért ve a cik lo al kilt), S–2-di al kil (me til, etil, n-pro -
pil vagy izop ro pil)-ami no etil al kil (me til, etil, n-pro pil vagy izop ro pil) fosz fo no ti o lá tok és meg fe le lõ al ki lált és
pro to nált sók, úgy mint:
VX: O-etil S-2-di i zop ro pi la mi no e til me til ti ol fosz fo nát (CAS 50782–69–9);

2. hó lyag hú zó ve gyi harc anya gok:
a) kén mus tá rok, úgy mint:

1. 2-kló re til-klór me til szul fid (CAS 2625–76–5);
2. bisz(2-kló re til)szul fid (CAS 505–60–2);
3. bisz(2-kló re til tio) me tán (CAS 63869–13–6);
4. 1,2-bisz(2-kló re til tio)etán (CAS 3563–36–8);
5. 1,3-bisz(2-kló re til tio)-n-pro pán (CAS 63905–10–2);
6. 1,4-bisz(2-kló re til tio)-n-bu tán (CAS 142868–92–7);
7. 1,5-bisz(2-kló re til tio)-n-pen tán (CAS 142868–94–8);
8. bisz(2-kló re til-ti o me til)éter (CAS 63918–90–1);
9. bisz(2-kló re til-ti o e til)éter (CAS 63918–89–8);

b) hó lyag hú zó har ci gá zok (lu i zi tok), úgy mint:
1. 2-klór vi nil-ar zin dik lo rid (CAS 541–25–3);
2. trisz(2-klór vi nil)ar zin (CAS 40334–70–1);
3. bisz(2-klór vi nil)ar zin klo rid (CAS 40334–69–8);

c) nit ro gén mus tá rok, úgy mint:
1. HN1: bisz(2-kló re til)eti la min (CAS 538–07–8);
2. HN2: bisz(2-kló re til)me ti la min (CAS 51–75–2);
3. HN3: trisz(2-kló re til)amin (CAS 555–77–1);

3. cse lek võ ké pes sé get aka dá lyo zó ve gyi harc anya gok, úgy mint:
a) 3-kvi nuk li di nil-ben zi lát (BZ) (CAS 6581–06–2);

4. lomb ta la ní tó (de fo li áns) ve gyi harc anya gok, úgy mint:
a) bu til 2-kló ro-4-flu o ro fe no xi a ce tát (LNF);
b) 2,4,5-trik lór fe no xi ecet sav ke ver ve 2,4-dik lór fe no xi ecet sav val (Agent Oran ge);
c) CW bi ná ris pre kur zo rok és kulcs pre kur zo rok a kö vet ke zõk sze rint:

1. al kil (me til, etil, n-pro pil vagy izop ro pil fosz fo nil-di flu o rid, mint DF: me til-fosz fo nil-di flu o rid (CAS
676–99–3);
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2. o-al kil (amely ben a H egyen lõ vagy ke ve sebb mint C10, be le ért ve a cik lo al kilt) O-2-di al kil (me til, etil,
n-pro pil vagy izop ro pil) ami no etil al kil (me til, etil, n-pro pil vagy izop ro pil) fosz fo ni tok és meg fe le lõ al ki lált 
és pro to nált sók, úgy mint: QL: O-etil O-2-di i zop ro pi la mi no-etil me til fosz fo nit (CAS 57856–11–8);

3. klór sza rin: O-izop ro pil-me til klór fosz fo nát (CAS 1445–76–7);
4. klór szo mán: O-pi na ko lil-etil klór fosz fo nát (CAS 7040–57–5);

d) ,,tö meg osz la tó anya gok”, ak tív össze te võk bõl ál ló ve gyi anya gok és azok kom bi ná ci ói, be le ért ve:
1. a-bro mo fe ni la ce to nit ril, (a-bro mo ben zil-ci a nid) (CA) (CAS 5798–79–8);
2. [(2-klór fe nil) me ti lén] pro pán di nit ril, (o-klór ben zi li dén ma lo no nit ril) (CS) (CAS 2698–41–1);
3. 2-klór-1-fe ni le ta non, fe na cil-klo rid (w-kló ra ce to fe non) (CN) (CAS 532–27–4);
4. di benz-(b,f)-1,4-oxa ze pin (CR) (CAS 257–07–8);
5. 10-klór–5,10-di hid ro fe nar zin, (fe nar zin klo rid), (Adam zit), (DM) (CAS 578–94–9);
6. N-No na no yl mor fo lin, (MPA) (CAS 5299–64–9);

1. meg jegy zés: Az ML7. fe je zet d) pont ja nem von ja en ge dély kö te le zett ség alá azo kat a tö meg osz la tó anya go kat,
ame lyek ki sze re lé se egye di és sze mé lyes ön vé de lem re szol gál.

2. meg jegy zés: Az ML7. fe je zet d) pont ja nem von ja en ge dély kö te le zett ség alá az élel mi szer ter me lé si és gyó gyá -
sza ti cé lok ra azo no sí tott és cso ma golt ak tív össze te võk bõl ál ló ve gyi anya go kat és azok kom bi ná ci ó it.

3. meg jegy zés: Lásd még a XXV. fe je ze tet.
e) a kö vet ke zõk ben fel so rol tak bár me lyi ké nek és a ki mon dot tan azok hoz ter ve zett rész egy sé gek szét te rí té sé re

szol gá ló, ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy mó do sí tott be ren de zé sek:
1. az ML7. fe je zet a), b) vagy d) pont jai sze rint en ge dé lye zett anya gok; vagy
2. az ML7. fe je zet c) pont ja alatt fel so rolt pre kur zo rok ból ké szült ve gyi harc anya gok;

f) vé dõ és sem le ge sí tõ be ren de zé sek, azok ki fe je zet ten ilyen cél ra ter ve zett rész egy sé gei, és kü lön le ges össze -
tételû ve gyi ke ve ré kek a kö vet ke zõk sze rint:
1. ki fe je zet ten az ML7. fe je zet a), b) vagy d) pont jai sze rint fel so rolt anya gok el le ni vé de lem cél já ból ter ve zett, 

vagy ka to nai cél ra át ala kí tott be ren de zé sek és a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett rész egy sé gek;
2. ki fe je zet ten az ML7. fe je zet a) vagy b) pont ja alatt fel so rolt anya gok kal szennye zett lé te sít mé nyek ve gyi

men te sí té sét szol gá ló, ka to nai cél ra ter ve zett vagy át ala kí tott be ren de zé sek és azok rész egy sé gei;
3. ki fe je zet ten az ML7. fe je zet a) vagy b) pont ja alatt fel so rolt anya gok kal szennye zett lé te sít mé nyek men te sí -

té sé re ki fej lesz tett/elõ ál lí tott ve gyi ke ve ré kek;
Meg jegy zés: Az ML7. fe je zet f) pont já nak 1. al pont ja ma gá ban fog lal ja a kö vet ke zõ ket:

a) a ki fe je zet ten nuk le á ris, bi o ló gi ai és ve gyi szû rés re ter ve zett vagy át ala kí tott lég kon di ci o ná ló be ren de zé sek;
b) vé dõ ru há zat.

NB.: A pol gá ri gáz ál ar cok, vé dõ- és fer tõt le ní tõ fel sze re lé sek rõl to váb bi rész le tek a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek
és tech no ló gi ák uni ós jegy zé ké nek 1A004. pont já ban ta lál ha tók.
g) az ML7. fe je zet a), b) vagy d) pont ja sze rint en ge dé lye zés re ke rü lõ anya gok fel de rí té sé re vagy azo no sí tá sá ra

szol gá ló, ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett be ren de zé sek és a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett rész egy -
sé gek;

Meg jegy zés: Az ML7. fe je zet g) pont ja nem vo nat ko zik a sze mé lyi su gár zás mé rõ do zi mé te rek re.
NB.: Lásd még a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák uni ós jegy zé ké nek 1A004. pont ját.
h) a ki fe je zet ten az ML7. fe je zet b) pont alatt en ge dé lye zés re ke rü lõ ve gyi harc anya gok ér zé ke lé sé re vagy azo no -

sí tá sá ra ter ve zett vagy fel dol go zott „bio po li me rek” és az ezek elõ ál lí tá sá hoz hasz nált spe ci fi kus sejt kul tú rák;
i) ve gyi harc anya gok sem le ge sí té sé re vagy le bon tá sá ra szol gá ló „bio ka ta li zá to rok” és azok bi o ló gi ai rend sze rei a

kö vet ke zõk sze rint:
1. a ki fe je zet ten az ML7. fe je zet b) pont ja alatt en ge dé lye zés re ke rü lõ ve gyi harc anya gok sem le ge sí té sé re és

le bon tá sá ra ter ve zett „bio ka ta li zá to rok”, ame lyek a bi o ló gi ai rend sze rek irá nyí tott la bo ra tó ri u mi sze lek ci ó ja 
vagy ge ne ti kai ma ni pu lá ci ó ja ered mé nye ként jön nek lét re;

2. bi o ló gi ai rend sze rek az aláb bi ak sze rint: „vi võ vek to rok”, az ML7. fe je zet i) pont já nak 1. al pont ja sze rint en -
ge dély kö te les „bio ka ta li zá to rok” elõ ál lí tá sá hoz szük sé ges spe ci fi kus ge ne ti kai in for má ci ót hor do zó sejt kul -
tú rák vagy ví ru sok;

1. meg jegy zés: Az ML7. fe je zet b) és d) pont jai nem von ják en ge dély kö te le zett ség alá a kö vet ke zõ ket:
a) Ci a no gén-klo rid (CAS 506–77–4);
b) Hid ro gén-ci a nid (CAS 74–90–8);
c) Klór (CAS 7782–50–5);
d) Kar bo nil klo rid (fosz gén) (CAS 75–44–5);
e) Di fosz gén (trik lór me til-klór for mi át) (CAS 503–38–8);
f) tö röl ve;
g) Xylyl bro mi de, ort ho: (CAS 89–92–9), me ta: (CAS 620–13–3), pa ra: (CAS 104–81–4);
h) Ben zil-bro mid (CAS 100–39–0);
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i) Ben zil-jo did (CAS 620–05–3);
j) Bróm ace ton (CAS 598–31–2);
k) Ci a no gén-bro mid (CAS 506–68–3);
l) Bróm me til-etil-ke ton (CAS 816–40–0);
m) Klór ace ton (CAS 78–95–5);
n) Etil-jód ace tát (CAS 623–48–3);
o) Jód ace ton (CAS 3019–04–3);
p) Klór pik rin (CAS 76–06–2).

2. meg jegy zés: Az ML7. fe je zet h) pont já ban és i) pont já nak 2. al pont já ban fel so rolt sejt kul tú rák és bi o ló gi ai rend -
sze rek ki zá ró la go sak és ezek az al pon tok nem von ják en ge dé lye zés alá a pol gá ri célt szol gá ló sej te ket vagy
 biológiai rend sze re ket, ame lye ket pél dá ul a me zõ gaz da ság ban, gyógy szer ipar ban, egész ség ügy ben, állat -
gyógyászatban, kör nye zet vé de lem ben, hul la dék fel dol go zás ban vagy élel mi szer ipar ban al kal maz nak.

VIII. fejezet

,,Ener gia hor do zó anya gok”, és kap cso ló dó össze te võk, a kö vet ke zõk sze rint (ML8. fe je zet):

NB.:
1. Lásd még a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák uni ós jegy zé ké nek 1C011. pont ját.
2. Csak olyan rob ba nó anyag for gal ma zá sá ra ad ha tó ki en ge dély, amely meg fe lel a plasz ti kus rob ba nó anya gok

meg je lö lé sé rõl, azok fel de rí té se cél já ról a Mont re al ban 1991. már ci us 1-jén el fo ga dott Egyez mény feltéte -
leinek.

Tech ni kai meg jegy zé sek:
1. Ezen pont alap ján en ge dély kö te les a két vagy több össze te võ bõl ál ló ke ve rék, ha kö zü lük leg alább az egyik

az ML8. fe je zet ben sze re pel.
2. Az ML8. fe je zet ben sze rep lõ bár mely anyag en ge dély kö te les még ak kor is, ha nem a fel tün te tett al kal ma -

zás ra szol gál (pl. a TAGN fõ kép pen rob ba nó anyag ként hasz ná la tos, de üzem anyag ként vagy oxi dá ló szer -
ként is is mert).

a) ,,rob ba nó anya gok” és azok ke ve ré kei:
1. ADNBF (ami no di nit ro ben zo fu ro xan vagy 7-ami no-4,6-di nit ro ben zo fu ra zán-1-oxi de) (CAS 97096–78–1);
2. BNCP [cisz-bisz (5-nit ro tet ra zo la to) tet ra amin-ko balt (III) per klo rát] (CAS 117412–28–9);
3. CL-14 (di a mi no di nit ro ben zo fu ro xan vagy 5,7-di a mi no-4,6-init ro ben zo fu ra zán-1-oxid) (CAS

117907–74–1);
4. CL-20 (HNIW vagy he xa nit ro he xa a za i so wurt zi ta ne) (CAS 135285–90–4); CL-20 klat rát jai [lásd még VIII.

fe je zet g) ,,Pre kur zo rok” 3. és 4. al pont ja it];
5. CP [2-(5-ci a no tet ra zo lá to) pen ta amin-ko balt (III) per klo rát] (CAS 70247–32–4);
6. DADE (1,1-di a mi no-2,2-di nit ro e ti lén, FOX7);
7. DATB (di a mi not ri nit ro ben zol) (CAS 1630–08–6);
8. DDFP (1,4-di nit ro di fu ra za no pi pe ra zin);
9. DDPO (2,6-di a mi no-3,5-di nit ro pi ra zin-1-oxid, PZO) (CAS 194486–77–6);
10. DIPAM (3,3’-di a mi no-2,2’,4,4’,6,6’-he xa nit ro bi fe nil vagy di pik ra mid) (CAS 17215–44–0);
11. DNGU (DINGU vagy di nit rog li ko lu ril) (CAS 55510–04–8);
12. fu ra za nok a kö vet ke zõk sze rint:

a) DAAOF (di a mi no a zo xi fu ra zan);
b) DAAZF (di a mi no a zo fu ra zan) (CAS 78644–90–3);

13. HMX és vál to za tai az aláb bi ak sze rint:
a) HMX (cik lo tet ra me ti lén-tet ra nit ra min, ok ta hid ro-1,3,5,7-tet ra nit ro-1,3,5,7-tet ra zo kin, 1,3,5,7-tet ra nit -

ro-1,3,5,7-tet ra za-cik lok tán, ok to gén) (CAS 2691–41–0);
b) HMX dif lu o ro a mi nált ana lóg jai;
c) K–55 (2,4,6,8-tet ra nit ro-2,4,6,8-tet ra a za bi cik lo [3,3,0]-ok ta non-3, tet ra nit ro sze mig li ko u ril vagy keto-

 biciklikus HMX) (CAS 130256–72–3);
14. HNAD (he xa nit ro a da man tán) (CAS 143850–71–9);
15. HNS (he xa nit rosz til bén) (CAS 20062–22–0);
16. Imi da zo lok, a kö vet ke zõk sze rint:

a) BNNII [ok ta hid ro-2,5-bisz(nit ro i mi no)imi da zo (4,5-d)imi da zol];
b) DNI (2,4-di nit ro i mi da zo le) (CAS 5213–49–0);
c) FDIA (1-flu o ro-2,4-di nit ro i mi da zol);
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d) NTDNIA [N-(2-nit rot ri a zo lo)-2,4-di nit ro i mi da zol];
e) PTIA (1-pik ril–2,4,5-tri nit ro i mi da zol);

17. NTNMH [1-(2-nit rot ri a zo lo)-2-di nit ro me ti lén hid ra zin];
18. NTO (ONTA vagy 3-nit ro-1,2,4-tri a zol-5-on) (CAS 932–64–9);
19. Po li nit ro ku bá nok több mint négy nit ro cso port tal;
20. PYX [2,6-Bisz(pik ri la mi no)-3,5-di nit ro pi ri din] (CAS 38082–89–2);
21. RDX és vál to za tai:

a) RDX (cik lo tri me ti lén-tri nit ra min, cik lo nit, T4, he xa hid ro-1,3,5- tri nit ro-1,3,5-tri a zin, 1,3,5- trinitro-
 1,3,5-tri a za-cik lo he xén, he xo gén) (CAS 121–82–4);

b) Ke to-RDX (K-6 vagy 2,4,6-tri nit ro-2,4,6-tri a za cik lo he xa non) (CAS 115029–35–1);
22. TAGN (tri a mi no-gu a ni din-nit rá te) (CAS 4000–16–2);
23. TATB (tri a mi no-tri nit ro ben zol) (CAS 3058–38–6) [lásd még a VIII. fe je zet g) ,,Pre kur zo rok” 7. al pont ját];
24. TEDDZ [3,3,7,7-tet ra bisz(dif lu o ro a mi ne) ok ta hid ro-1,5-di nit ro-1,5-di a zo cin];
25. Tet ra zo lok a kö vet ke zõk sze rint:

a) NTAT (nit ro tri a zol ami no tet ra zol);
b) TNT [1-N-(2-nit rot ri a zo lo)-4-nit ro tet ra zol];

26. Tet ril (tri nit ro fe nil-me til nit ra min) (CAS 479–45–8);
27. TNAD (1,4,5,8-tet ra nit ro-1,4,5,8-tet ra a za de ka lin) (CAS 135877–16–6) [lásd még a VIII. fe je zet g) „Pre -

kur zo rok” 6. al pont ját];
28. TNAZ (1,3,3-tri nit ro a ze ti din) (CAS 97645–24–4) [lásd még a VIII. fe je zet g) ,,Pre kur zo rok” 2. al pont ját];
29. TNGU (SORGUYL vagy tet ra nit rog li ko lu ril) (CAS 55510–03–7);
30. TNP (1,4,5,8-tet ra nit ro-pi ri da zi no[4,5-d] pi ri da zin) (CAS 229176–04–9);
31. Tri a zi nok a kö vet ke zõk sze rint:

a) DNAM (2-oxi-4,6-di nit ro a mi no-s-tri a zin) (CAS 19899–80–0);
b) NNHT (2-nit ro i mi no-5-nit ro-he xa hid ro-1,3,5-tri a zin) (CAS 130400–13–4);

32. Tri a zo lok a kö vet ke zõk sze rint:
a) 5-azi do-2-nit rot ri a zol;
b) ADHTDN (4-ami no-3,5-di hid ra zi no-1,2,4-tri a zol di nit ra mid) (CAS 1614–08–0);
c) ADNT (1-ami no-3,5-di nit ro-1,2,4-tri a zol);
d) BDNTA ([bisz-di nit ro tri a zol]amin);
e) DBT (3,3Õ-di nit ro-5,5-bi-1,2,4-tri a zol) (CAS 30003–46–4);
f) DNBT (di nit ro biszt ri a zol) (CAS 70890–46–9);
g) NTDNA (2-nit rot ri a zol 5-di nit ra mid) (CAS 75393–84–9);
h) NTDNT [1-N-(2-nit rot ri a zo lo) 3,5-di nit rot ri a zol];
i) PDNT (1-pik ril-3,5-di nit rot ri a zol);
j) TACOT (tet ra nit ro ben zot ri a zo lo ben zot ri a zol) (CAS 25243–36–1);

33. az ML8. fe je zet a) pont ja alatt fel nem so rolt bár mi lyen rob ba nó anyag, amely nek de to ná ci ós se bes sé ge ma -
xi má lis sû rû sé gé nél meg ha lad ja a 8 700 m/s ér té ket, vagy amely nek de to ná ci ós nyo má sa meg ha lad ja a
34 Gpa (340 kbar) ér té ket;

34. az ML8. fe je zet a) pont ja alatt fel nem so rolt más szer ves rob ba nó anya gok, ame lyek de to ná ci ós nyo má sa
el éri vagy meg ha lad ja a 25 Gpa (250 kbar) ér té ket, és ame lyek 523 K (250 °C) vagy ma ga sabb hõ mér sék let -
nél 5 perc nyi vagy hosszabb idõ tar ta mig sta bi lak ma rad nak;

b) ,,haj tó anya gok”:
1. az ENSZ „UN 1.1.”2 osz tá lyá ba tar to zó bár mely szi lárd „haj tó anyag”, amely nek el mé le ti spe ci fi kus im pul -

zu sa (szab vá nyos fel té te lek kö zött) több mint 250 má sod perc a nem fé me zett, vagy több mint 270 má sod -
perc az alu mí ni u mo zott kom po zí ci ók ese té ben;

2. az ENSZ „UN 1.3.”3 osz tá lyá ba tar to zó bár mely szi lárd „haj tó anyag”, amely nek el mé le ti spe ci fi kus im pul -
zu sa (szab vá nyos fel té te lek kö zött) több mint 230 má sod perc a nem ha lo gé ne zett, 250 má sod perc a nem fé -
mes kom po zí ci ók, és 266 má sod perc a fé mes kom po zí ci ók ese té ben;

2 Lásd a Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zá si Egyez mény re vo nat ko zó Egy sé ges Sza bá lyok (CIM) mel lék le te i nek ki hir de té sé rõl  szóló 4/1987. (IV. 3.) ren de let
mó do sí tá sa it, va la mint a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról  szóló Euró pai Meg álla po dás „A” és „B” Mel lék le té nek ki hir de té sé rõl és bel föl di al -
kal ma zá sá ról  szóló 20/1979. (IX.18.) KPM ren de let mó do sí tá sa it.
3 Lásd a Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zá si Egyez mény re vo nat ko zó Egy sé ges Sza bá lyok (CIM) mel lék le te i nek ki hir de té sé rõl  szóló 4/1987. (IV. 3.) ren de let
mó do sí tá sa it, va la mint a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról  szóló Euró pai Meg álla po dás „A” és „B” Mel lék le té nek ki hir de té sé rõl és bel föl di al -
kal ma zá sá ról  szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM ren de let mó do sí tá sa it.
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3. ,,haj tó anya gok”, ame lyek erõ ál lan dó ja na gyobb, mint 1 200 Kj/kg;
4. ,,haj tó anya gok”, ame lyek 38 mm/s sta bil egye nes vo na lú égé si se bes sé get ké pe sek fenn tar ta ni szab vá nyos

fel té te lek kö zött (kés lel te tett egyes szál for má já ban mér ve) 68,9 bar (6,89 MPa) nyo má son és 294 K (21 °C)
hõ mér sék le ten;

5. elasz to mer rel mó do sí tott, ön tött, két bá zi sú „haj tó anyag” (EMCDB), amely nek nyújt ha tó sá ga ma xi má lis
nyo má son, 233 K (–40 °C) hõ mér sék le ten az 5%-ot meg ha lad ja;

6. bár mely egyéb „haj tó anyag”, amely az ML8. fe je zet a) pont ja alatt fel so rolt össze te võt tar tal maz;
c) ,,pi ro tech ni kai esz kö zök”, üzem anya gok és kap cso ló dó össze te võ ik a kö vet ke zõk sze rint és azok ke ve ré kei:

1. ki fe je zet ten ka to nai cél ra ki fej lesz tett re pü lõ gép-üzem anya gok;
2. Ala ne (alu mí ni um hid rid) (CAS 7784–21–6);
3. kar bo rá nok; de ka bo rá nok (CAS 17702–41–9); pen ta bo rá nok (CAS 19624–22–7 és 18433–84–6) és azok

szár ma zé kai;
4. hid ra zin és szár ma zé kai, a kö vet ke zõk sze rint [lásd még az ML8. fe je zet d) pont já nak (oxi dá ló hid ra zin szár -

ma zé kok) 8. és 9. al pont ját]:
a) hid ra zin (CAS 302–01–2) 70% és ma ga sabb kon cent rá ci ó ban;
b) mo nom etil hid ra zin (CAS 60–34–4);
c) szim met ri kus di me til hid ra zin (CAS 540–73–8);
d) nem-szim met ri kus di me til hid ra zin (CAS 57–14–7);

5. fé mes üzem anya gok ré szecs ke for má ban, ame lyek le het nek gömb sze rû ek, ato mi zál tak, szfe ro i dok, pik ke -
lye sek vagy õröl tek, me lyek leg alább 99%-ot tar tal maz nak az aláb bi anya gok bár me lyi ké bõl:
a) fé mek és azok ke ve ré kei a kö vet ke zõk sze rint:

 1. be ril li um (CAS 7440–41–7) 60 mm-nél ki sebb ré szecs ke mé ret tel;

 2. vas por (CAS 7439–89–6) 3 mm vagy ki sebb ré szecs ke mé ret tel vas-oxid ból hid ro gén nel vég zett re duk -
ci ós gyár tás sal elõ ál lít va;

b) ke ve ré kek, ame lyek az aláb bi össze te võ ket tar tal maz zák:

 1. cir kó ni um (CAS 7440–67–7), mag né zi um (CAS 7439–95–4) vagy ezek öt vö ze tei 60 mm-nél ki sebb
ré szecs ke mé ret tel;

 2. bór (CAS 7440–42–8) vagy bór-kar bid (CAS 12069–32–8) üzem anya gok 85%-os vagy ma ga sabb

tisz ta ság gal és 60 mm-nél ki sebb ré szecs ke mé ret tel.
6. ,,sû rí tõ ket” tar tal ma zó ka to nai anya gok ki fe je zet ten láng szó rók ban vagy gyúj tó bom bák ban tör té nõ fel hasz -

ná lás hoz össze ál lí tott szén hid ro gén üzem anya gok hoz, úgy mint fém szte a rá tok vagy pal má tok (pl. oc tal
(CAS 637–12–7)), va la mint M1, M2, és M3 sû rí tõk;

7. per klo rá tok, klo rá tok és kro má tok, fém por ral, vagy más nagy ha tó ere jû üzem anyag ada lé kok kal;

8. göm bö sí tett alu mí ni um por (CAS 7429–90–5) 60 mm vagy ki sebb ré szecs ke mé ret tel, leg alább 99%-os alu -
mí ni um tar tal mú anyag ból;

9. ti tá ni um szub hid rid (TiHn), amely nek szto chi o met ri ai egyen ér té ke n= 0.65–1.68.
1. meg jegy zés: Az ML8. fe je zet c) pont já nak 1. al pont já ban fel so rolt en ge dély kö te les re pü lõ gép-üzem anya gok

vég ter mé kek, nem össze te võk.
2. meg jegy zés: Az ML8. fe je zet c) pont já nak 4. a) al pont já ban fel so rolt, ki fe je zet ten kor ró zió el len õr zés re szol -

gáló hid ra zin ke ve ré kek nem en ge dély kö te le sek.
3. meg jegy zés: Az ML8. fe je zet c) pont já nak 5. al pont já ban fel so rolt fé me ket vagy öt vö ze te ket tar tal ma zó rob -

banóanyagok és üzem anya gok en ge dély kö te le sek füg get le nül at tól, hogy a fé me ket vagy öt vö ze te ket alumí -
niumba, mag né zi um ba, cir kó ni um ba vagy be ril li um ba kap szu láz ták-e.

4. meg jegy zés: Az ML8. fe je zet c) pont já nak 5. b) 2. al pont já ban fel so rolt bór-10-zel dú sí tott bór és bór kar bid
(20%-nál ma ga sabb bór-10 tar ta lom mal) nem en ge dély kö te les.

d) oxi dán sok és azok ke ve ré kei a kö vet ke zõk sze rint:
1. ADN (am mó ni um di nit ra mid vagy SR 12) (CAS 140456–78–6);
2. AP (am mó ni um per klo rát) (CAS 7790–98–9);
3. flu or gáz nak a kö vet ke zõk ben fel so rol tak va la me lyi ké vel al ko tott ele gyei:

a) egyéb ha lo gé nek;
b) oxi gén;
c) nit ro gén;

1. meg jegy zés: Az ML8. fe je zet d) pont já nak 3. al pont ja nem te szi en ge dély kö te les sé a klór-tri flu o ri dot.
Lásd a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák uni ós jegy zé ké nek 1C238. pont ját.

2. meg jegy zés: Az ML8. fe je zet d) pont já nak 3. al pont ja nem te szi en ge dély kö te les sé a gáz ál la po tú nitrogén-
 trifluoridot.
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4. DNAD (1,3-di nit ro-1,3-di a ze ti din) (CAS 78246–06–7);
5. HAN (hid ro xil-am mó ni um-nit rát) (CAS 13465–08–2);
6. HAP (hid ro xil-am mó ni um-per klo rát) (CAS 15588–62–2);
7. HNF (hid ra zi ni um nit ro for mát) (CAS 20773–28–8);
8. hid ra zin nit rát (CAS 37836–27–4);
9. hid ra zin per klo rát (CAS 27978–54–7);
10. fo lyé kony oxi dá ló sze rek, gá tolt vö rös füs tös sa lét rom sav ból (IRFNA) (CAS 8007–58–7) össze ál lít va,

vagy azt tar tal maz va;
Meg jegy zés: ML8. fe je zet d) pont já nak 10. al pont ja sze rint a nem gá tolt vö rös füs tös sa lét rom sav nem en ge dély kö -
te les.
e) kö tõ anya gok, lá gyí tók, mo no me rek, po li me rek a kö vet ke zõk sze rint:

1. AMMO (azi do me til me ti lo xe tán és annak po li mer jei) (CAS 90683–29–7) [lásd még az ML8. fe je zet g) pont -
já nak (Pre kur zo rok) 1. al pont ját];

2. BAMO (bi sa zi do me ti lo xe tán és annak po li mer jei) (CAS 17607–20–4) [lásd még az ML8. fe je zet g) pont já -
nak (Pre kur zo rok) 1. al pont ját];

3. BDNPA [bis (2,2-di nit rop ro pil)ace tal] (CAS 5108–69–0);
4. BDNPF [bis (2,2-di nit rop ro pil)for mal] (CAS 5917–61–3);
5. BTTN (bu ta net ri olt ri nit ra te) (CAS 6659–60–5) [lásd még az ML8. fe je zet g) pont já nak (Pre kur zo rok) 8. al -

pont ját];
6. nit ro-, azi do-, nit rát-, nit ra za- vagy dif lu o ro a mi no cso por to kat tar tal ma zó, ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás -

ra ki fej lesz tett ener ge ti kai mo no me rek, lá gyí tók és po li me rek;
7. FAMAO (3-dif lu o ro a mi no me til-3-azi do me til oxe ta ne) és annak po li mer jei;
8. FEFO [bisz-(2-flu o ro-2,2-di nit ro e til) for mal] (CAS 17003–79–1);
9. FPF–1 (po li-2,2,3,3,4,4-he xaf lu o ro pen ta ne-1,5-di ol for mal) (CAS 376–90–9);
10. FPF–3 (po lyi2,4,4,5,5,6,6-hep taf lu o ro-2-tri-flu o ro me til-3-oxa hep ta ne 1,7-di ol for mal);
11. GAP (gli ci di la zid po li mer) (CAS 143178–24–9) és annak szár ma zé kai;
12. HTPB (hid ro xil vég zõ dé sû po li bu ta di én) egy hid ro xil vi szony szám mal, amely egyen lõ vagy na gyobb,

mint 2,2 és egyen lõ vagy ki sebb, mint 2,4, 0,77 meq/g-nál ki sebb hid ro xil ér ték kel, amely nek visz ko zi tá sa
ke ve sebb, mint 47 po i se 30 °C hõ mér sék le ten (CAS 69102–90–5);

13. ala csony (ke ve sebb, mint 10,000) mo le ku la sú lyú, al ko hol-funk ci ós cso por tot tar tal ma zó po li(epik lór hid -
rin); po li(epik lór hid rin di ol) és tri ol;

14. NE NA-k (nit ra to e til nit ra min ele gyek) (CAS 17096–47–8, 85068–73–1, 82486–83–7, 82486–82–6 és
85954–06–9);

15. PGN [po li-GLYN, po lig li ci dil nit rát vagy po li(nit ra to me til oxi ra ne)] (CAS 27814–48–8);
16. Po li-NIM MO (po li nit ra to me til me ti lo xe tán) vagy po li-NMMO [po li(3-Nit ra to me til–3-me ti lo xe ta ne)]

(CAS 84051–81–0);
17. Po li nit ro-or to-kar bo ná tok;
18. TVOPA [1,2,3-trisz(1,2-bis((dif lu o ro a mi no))eto xi) pro pán vagy trisz vi no xi pro pán mel lék ter mék] (CAS

53159–39–0).
f) Ada lék anya gok a kö vet ke zõk sze rint:

1. lú gos réz-sza li ci lát (CAS 62320–94–9);
2. BHEGA [bis-(2-hid ro xi e til) gli kol amid] (CAS 17409–41–5);
3. BNO (bu ta di én-nit ril-oxid) (CAS 9003–18–3);
4. fer ro cén szár ma zé kok a kö vet ke zõk sze rint:

a) bu ta cén (CAS 125856–62–4);
b) ka to cén (2,2-bis-etil fer ro ce nil pro pán) (CAS 37206–42–1);
c) fer ro cén-kar bo xil sa vak;
d) n-bu til-fer ro cén (CAS 31904–29–7);
e) más po li mer fer ro cén szár ma zé kok mel lék ter mé ke;

5. ólom-bé ta-re szor ci lát (CAS 20936–32–7);
6. ólom-cit rát (CAS 14450–60–3);
7. bé ta-re szor ci lá tok vagy sza li ci lá tok ólom-réz ke lát jai (CAS 68411–07–4);
8. ólom-ma lát (CAS 19136–34–6);
9. ólom-sza li ci lát (CAS 15748–73–9);
10. ólom-szta nát (CAS 12036–31–6);
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11. MAPO [trisz-1-(2-me til)azi ri di nil fosz fin-oxid] (CAS 57–39–6) BOBBA8 [bisz(2-me til azi ri di nil)
2-(2-hid ro xip ro pá no xi) pro pi la min-fosz fin-oxid], és egyéb MAPO szár ma zé kok;

12. me til BAPO [bisz(2-me til azi ri di nil) me ti la mi no fosz fin-oxid] (CAS 85068–72–0);
13. N-me til-p-nit ro ani lin (CAS 100–15–2);
14. 3-nit ra za-1,5-pen tán di i zo ci a nát (CAS 7406–61–9);
15. fém or ga ni kus csat la ko zó anya gok a kö vet ke zõk sze rint:

a) ne o pen til[di al lil]oxi, tri[di ok til]fosz fát-ti ta nát (CAS 103850–22–2) szin tén is mert mint ti tá ni um IV, 2,2
[bisz 2-pro pe no lát-me til, bu ta no lát, trisz (di ok til) fosz fát] (CAS 110438–25–0); vagy LICA 12 (CAS
103850–22–2);

b) Ti tá ni um IV, [(2-pro pe no lát-1) me til, n-pro pa no lát me til] bu ta no lát-1, trisz[di ok til] pi ro fosz fát vagy
KR3538;

c) Ti tá ni um IV, [(2-pro pe no lát-1)me til, n-pro pa no lát me til] bu ta no lát-1, trisz (di ok til)fosz fát;
16. po li ci án-di flu or-ami no eti lén oxid;
17. po li funk ci o ná lis azi ri din-ami dok: izof ta li kus, tri me zi kus (BITA vagy bu ti lén imin-tri mez amid), izo ci a nur -

sa vas vagy tri me ti lá dos ge rincst ruk tu rá val és 2-me til vagy 2-etil he lyet te sí tõk kel az azi ri din gyû rû ben;
18. pro pi lén-imin (2-me ti la zi ri din) (CAS 75–55–8);
19. nagy fi nom sá gú vas-oxid (Fe 2O3) 250 m2/g-ot meg ha la dó faj la gos fe lü let tel és 3,0 nm vagy an nál ki sebb

át la gos ré szecs ke mé ret tel;
20. TEPAN (tet ra e ti lén-pen ta a mi nak ri lo nit ril) (CAS 68412–45–3); ci a no e ti lé ne zett po li a mi nok és azok sói;
21. TEPANOL (tet ra e ti lén-pen ta a mi nak ri lo nit ril-gli ci dol) (CAS 68412–46–4); gli ci dol lal ci a no e ti lé ne zett po -

li a mi nok és azok sói;
22. TPB (tri fe nil biz mut) (CAS 603–33–8).

g) ,,pre kur zo rok” a kö vet ke zõk sze rint:
NB.: Az ML8. fe je zet g) pont ja sze rin ti „Ener gia hor do zó anya gok” mi nõ ség ben en ge dély kö te le sek az aláb bi
anya gok ból ké szült ter mé kek:

1. BCMO (dik lór me ti lo xe ta non) (CAS 142173–26–0) [lásd még az ML8. fe je zet e) pont já nak 1. és 2. al pont -
ját];

2. di nit ro aze ti din-t-bu til só (CAS 125735–38–8) [lásd még az ML8. fe je zet a) pont já nak 28. al pont ját];
3. HBIW (he xa ben zil-he xa-aza-izo wurt zi tán) (CAS 124782–15–6) [lásd még az ML8. fe je zet a) pont 4. al -

pont ját];
4. TAIW (tet ra a ce til-di ben zil-he xa-aza-izo wurt zi ta ne) [lásd még az ML8. fe je zet a) pont já nak 4. al pont ját];
5. TAT (1,3,5,7 tet ra a ce til-1,3,5,7,-tet ra a za cik lo-ok tán) (CAS 41378–98–7) [lásd még az ML8. fe je zet

a) pont já nak 13. al pont ját];
6. 1,4,5,8-tet ra a za de ka lin (CAS 5409–42–7) [lásd még az ML8. fe je zet a) pont já nak 27. al pont ját];
7. 1,3,5-trik lór ben zol (CAS 108–70–3) [lásd még az ML8. fe je zet a) pont já nak 23. al pont ját];
8. 1,2,4-tri hid ro xi bu tán (1,2,4-bu ta net ri ol) (CAS 3068–00–6) [lásd még az ML8. fe je zet e) pont já nak 5. al -

pont ját].
5. meg jegy zés: Rob ba nó töl tet hez és esz kö zök höz lásd az ML4. fe je ze tet.
6. meg jegy zés: Az ML8. fe je zet sze rint nem en ge dély kö te le sek az aláb bi ak, ki vé ve, ha ele gyet al kot nak, vagy ke -

ver ve van nak en nek az ML8. fe je zet a) pont já ban em lí tett ener gia hor do zó anya gok kal, vagy az ML8. fe je zet
c) pont já ban em lí tett fém po rok kal:

a) am mó ni um-pik rát;
b) fe ke te lõ por;
c) he xa nit ro di fe ni la min;
d) dif lu ór-amin;
e) nit ro ke mé nyí tõ;
f) ká li um nit rát;
g) tet ra nit ro naf ta lin;
h) tri nit ro a ni sol;
i) tri nit ro naf ta lin;
j) tri nit ro xi lén;
k) N-pir ro li di non; 1-me til-2-pir ro li di non;
l) di ok til-ma lát;
m) etil-he xil-ak ri lát;
n) tri-etil-alu mí ni um (TEA), tri me til alu mí ni um (TMA), és a lí ti um, nát ri um, mag né zi um, cink vagy bór

egyéb ön gyul la dó-fém al kil jai vagy aril jai;
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o) nit ro cel lu lóz;
p) nit ro gli ce rin (vagy gli ce rol-tri nit rát, tri nit ro gli ce rin)(NG);
q) 2,4,6-tri nit ro to lu en (TNT);
r) eti lén-di a min-di nit rát (EDDN);
s) pen ta-erit ri tol-tet ra nit rát (PETN);
t) ólo ma zid, nor mál és lú gos óloms tif nát és pri mer rob ba nó anya gok és éle sí tõ ele gyek, ame lyek azi do kat

vagy azid kom plex ve gyü le te ket tar tal maz nak;
u) tri eti lén-gli kol-di nit rát (TEGDN);
v) 2,4,6-tri nit ro-re szor ci nol (stif nát sav);
w) di etil-di fe nil kar ba mid; di me til-di fe nil kar ba mid; me til-etil-di fe nil kar ba mid (cent ra li tok);
x) N,N-di fe nil kar ba mid (nem szim met ri kus di fe nil kar ba mid);
y) me til-N,N-di fe nil kar ba mid (me til nem szim met ri kus di fe nil kar ba mid);
z) etil-N,N-di fe nil kar ba mid (etil nem szim met ri kus di fe nil kar ba mid);
aa) 2-nit ro-di fe nil-amin (2-NDPA);
bb) 4-nit ro-di fe nil-amin (4-NDPA);
cc) 2,2-di nit ro-pro pa nol;
dd) nit ro gu a ni din [lásd a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák uni ós jegy zé ké nek C011.

d)  alpontját].

IX. fejezet

Ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett víz i har ci jár mû vek, kü lön le ges ten ge ré sze ti be ren de zé sek és tar to zé kok,
és azok al kat ré szei a kö vet ke zõk sze rint (ML9. fe je zet):

NB.: Irá nyí tá si és na vi gá ci ós be ren de zé sek te kin te té ben lásd az ML11. fe je zet meg jegy zé sé nek 7. pont ját.
a) ha di ha jó és ki fe je zet ten tá ma dó vagy vé de ke zõ te vé keny ség re ter ve zett vagy át ala kí tott (fel szí ni vagy víz alat -

ti) víz i jár mû, te kin tet nél kül ar ra, hogy át ala kí tot ták-e pol gá ri hasz ná lat ra, füg get le nül a je len le gi mû sza ki ál la -
po tá tól vagy üze mel te té si fel té te le i tõl, és at tól, hogy ren del ke zik-e fegy ver zet hor do zó rend sze rek kel vagy pán -
cél zat tal, va la mint az ilyen víz i jár mû vek úszót es tei vagy azok ré szei;

b) mo to rok a kö vet ke zõk sze rint:
1. dí zel mo to rok:

a) leg alább 1,12 MW (1500 LE) ki me nõ tel je sít mény; és
b) leg alább 700/perc for du lat szám;

2. ki fe je zet ten ten ger alatt já rók meg haj tá sá ra ter ve zett, az aláb bi jel lem zõk mind egyi ké vel ren del ke zõ elekt ro -
mos mo to rok:
a) több mint 0,75 MW (1000 LE) ki me nõ tel je sít mény;
b) gyors irány vál tás ké pes sé ge;
c) fo lya dék hû tés; és
d) tel je sen zárt ki vi tel;

3. ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett, 37,3 kW (50 LE) vagy na gyobb ki me nõ tel je sít mé nyû an ti mág -
ne ses dí zel mo to rok, ame lyek nem mág ne ses össze te või meg ha lad ják a tel jes tö meg 75%-át;

c) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett víz alat ti ér zé ke lõ esz kö zök és azok ve zér lõ be ren de zé sei;
d) ten ger alatt já ró- és tor pe dó há lók;
e) tö röl ve;
f) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett ha jó test át ha to lók és csat la ko zók, ame lyek ké pe sek a ha jó tes ten kí -

vü li be ren de zé sek kel a köl csön ös együtt mû kö dés re;
Meg jegy zés: Az ML9. fe je zet f) pont ja a ha jók azon egy eres, több eres, ko axi á lis, vagy rá dió frek ven ci ás tí pu sú
csat la ko zó it és ha jó test át ha to ló it fog lal ja ma gá ban, ame lyek ké pe sek meg aka dá lyoz ni a víz szi vár gást és fenn tar -
ta ni a szük sé ges jel lem zõ ket 100 mé ter nél na gyobb me rü lé si mély ség ben; to váb bá ki fe je zet ten „lé zer fény” át vi te -
lé re ter ve zett szál op ti kai csat la ko zó kat és op ti kai át ha to ló kat a mély ség tõl füg get le nül. Nem tar toz nak ide a nor -
mál haj tó ten gely és a hid ro di na mi kai irá nyí tó ru da zat ha jó test át ha to lói.
g) ala csony zaj szin tû csap ágyak gáz- vagy mág ne ses fel füg gesz tés sel, ak tív jel- és vib rá ció el nyo más-ve zér lés, és

azok a be ren de zé sek, ame lyek ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett csap ágya kat fog lal nak ma guk ba.
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X. fejezet

Re pü lõ gép, le ve gõ nél könnyebb lé gi jár mû, sze mély zet nél kü li lé gi jár mû, re pü lõ gép-haj tó mû (mo tor) és re pü lõ -
gép-rész egy ség, hoz zá tar to zó be ren de zé sek és rész egy sé gek, ame lye ket ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter vez tek
vagy ala kí tot tak át, a kö vet ke zõk sze rint (ML10. fe je zet):

NB.: Irá nyí tá si és na vi gá ci ós be ren de zé sek te kin te té ben lásd az ML11. fe je zet meg jegy zé sé nek 7. pont ját.
a) har ci re pü lõ gép és a ki fe je zet ten hoz zá ter ve zett rész egy sé gek;
b) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy át ala kí tott egyéb re pü lõ gép, le ve gõ nél könnyebb lé gi jár mû,

töb bek kö zött a ka to nai fel de rí tõ, csa ta, ka to nai ki kép zõ, szál lí tó és lé gi de szant, vagy ka to nai be ren de zést le do -
bó, lo gisz ti kai tá mo ga tó re pü lõ gép, va la mint a ki fe je zet ten ezek hez ter ve zett rész egy sé gek;

c) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy mó do sí tott sze mély zet nél kü li lé gi jár mû vek és kap cso ló dó
be ren de zé sek, és a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett rész egy sé gek, a kö vet ke zõk sze rint:
1. sze mély zet nél kü li lé gi jár mû vek (UAV), töb bek kö zött táv irá nyí tás sal ve ze tett lé gi jár mû vek (RPV), prog -

ra moz ha tó lé gi jár mû vek, és a le ve gõ nél könnyebb lé gi jár mû vek;
2. a kap cso ló dó in dí tó szer ke ze tek és föld i ki szol gá ló esz kö zök;
3. a ve zér lés hez és irá nyí tás hoz szük sé ges kap cso ló dó be ren de zé sek;

d) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy át ala kí tott re pü lõ gép haj tó mû vek, és a ki fe je zet ten azok hoz
ter ve zett rész egy sé gek;

e) fe dél ze ti be ren de zé sek, be le ért ve a lé gi üzem anyag-után töl tés esz kö ze it, ame lye ket ki fe je zet ten az ML10. fe je -
zet a) vagy b) pont ja alap ján en ge dé lye zés alá vont re pü lõ gép hez va ló hasz ná lat ra, vagy az ML10. fe je zet
d) pont ja alap ján en ge dély kö te les lé gi-haj tó mû vek hez ter vez tek, és a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett rész egy sé -
gek;

f) nyo más alat ti üzem anyag-fel töl tõk, nyo más alat ti üzem anyag-után töl tõ be ren de zé sek, ki fe je zet ten had mû ve le ti
te rü le te ken vég re haj tan dó mû ve le tek hez ter ve zett be ren de zé sek és föld i ki szol gá ló esz kö zök, ame lye ket ki fe je -
zet ten az ML10. fe je zet a) vagy b) pont ja alap ján en ge dély alá vont re pü lõ gép hez va ló hasz ná lat ra, vagy az
ML10. fe je zet d) pont ja alap ján en ge dély alá vont re pü lõ gép haj tó mû vek hez ter vez tek;

g) túl nyo má sos lég zõ ké szü lék és rész le ge sen túl nyo más alatt ál ló ru hák re pü lõ gé pen va ló hasz ná lat ra, an ti gra vi -
tá ci ós ru hák, ka to nai vé dõ si sa kok és vé dõ ál ar cok, re pü lõ gé pen vagy ra ké ták nál hasz ná la tos fo lyé kony oxi gén
át ala kí tók, ka ta pul tok és töl tet ál tal mû kö dés be hoz ha tó esz kö zök a sze mély zet re pü lõ gép bõl vész hely zet ben
tör té nõ ki men té sé re;

h) har co ló sze mély zet ál tal hasz nált ej tõ er nyõk és kap cso ló dó be ren de zé sek, va la mint te her le do bá sá ra vagy re pü -
lõ gép las sí tá sá ra hasz ná la tos esz kö zök, va la mint a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett rész egy sé gek, a kö vet ke zõk
sze rint:
1. ej tõ er nyõk:

a) fel de rí tõk pon tos cél ba jut ta tá sá hoz;
b) lé gi de szan to sok le do bá sá hoz;

2. te her-ej tõ er nyõk;
3. sik ló er nyõk, ki hú zó er nyõk, fé ke zõ er nyõk a le do bott tes tek sta bi li zá lá sá hoz és irá nyí tá sá hoz (pl. vissza té rõ

kap szu lák, ka ta pult ülé sek, bom bák);
4. fé ke zõ er nyõk ka ta pult ülés rend sze rek hez, a men tõ er nyõk mû kö dés be ho za ta la és be lob ba ná sa sor rend jé -

nek sza bá lyo zá sá ra;
5. men tõ er nyõk irá nyí tott ra ké ták hoz, pi ló ta nél kü li re pü lõ gé pek hez vagy ûr jár mû vek hez;
6. meg kö ze lí tõ és/vagy cél ba jut ta tó, to váb bá le szál lás-las sí tó ej tõ er nyõk;
7. más ka to nai ej tõ er nyõk;
8. ki fe je zet ten nagy ma gas ság ból tör té nõ ej tõ er nyõs ug rá sok hoz ter ve zett fel sze re lés (pl. ru hák, kü lön le ges si -

sa kok, lég zõ ké szü lé kek, na vi gá ci ós be ren de zé sek);
i) az ej tõ er nyõ vel le do bott ter hek au to ma ti kus irá nyí tó rend sze rei, ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett

vagy át ala kí tott be ren de zé sek kés lel te tett nyi tá sú ug rá sok hoz bár mi lyen ma gas ság ban, be le ért ve az oxi gént
biz to sí tó be ren de zést is.

1. meg jegy zés: Az ML10. fe je zet b) pont ja alap ján nem ke rül nek en ge dé lye zés re a ki mon dot tan ka to nai cél ra ter -
ve zett re pü lõ gé pek vagy a re pü lõ gép azon vál to za tai, ame lyek:
a) nem ka to nai ki ala kí tá sú ak és nin cse nek fel sze rel ve ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy át ala -

kí tott be ren de zés sel vagy tar to zék kal; és
b) va la mely, a Was se na a ri Meg ál la po dás ban ré szes tag or szág pol gá ri lég ügyi ha tó sá ga ál tal pol gá ri hasz ná lat -

ra, lajst ro mo zás ra ke rül tek.
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2. meg jegy zés: Az ML10. fe je zet d) pont ja alap ján nem ke rül nek en ge dé lye zés re:
a) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy át ala kí tott re pü lõ gép haj tó mû vek, ame lyek va la mely, a

Was se na a ri Meg ál la po dás ban ré szes tag or szág pol gá ri lég ügyi ha tó sá ga „pol gá ri re pü lõ gé pen va ló hasz ná -
lat ra” lajst ro mo zott, vagy a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett rész egy sé gek;

b) du gattyús re pü lõ gép mo to rok vagy a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett rész egy sé gek, ki vé ve azo kat, ame lye ket
pi ló ta nél kü li lé gi jár mû vek hez ter vez tek.

3. meg jegy zés:
Az ML10. fe je zet b) és d) pont jai sze rin ti en ge dé lye zé si el já rás alá csak azok a ki fe je zet ten nem ka to nai re pü lõ -
gé pek hez vagy re pü lõ gép haj tó mû vek hez ter ve zett azon ka to nai jel le gû rész egy sé gek és ka to nai jel le gû kap -
cso ló dó be ren de zé sek tar toz nak, ame lyek a ka to nai fel hasz ná lás ra tör té nõ át ala kí tás hoz szük sé ge sek.

XI. fejezet

Az EU kö zös ka to nai lis tá ján má sutt en ge dé lye zés alá nem vont elekt ro ni kai be ren de zé sek, va la mint ki fe je zet ten ezek -
hez ter ve zett rész egy sé gek a kö vet ke zõk sze rint (ML11. fe je zet):

a) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett elekt ro ni kai be ren de zé sek;
Meg jegy zés: Az ML11. fe je zet ma gá ban fog lal ja a kö vet ke zõ ket:

1. elekt ro ni kai el len te vé keny ség és elekt ro ni kai el len te vé keny ség el le ni be ren de zé se ket (úgy mint oda nem tar -
to zó vagy hi bás je lek nek a ra dar vagy rá dió kom mu ni ká ci ós ve võk be tör té nõ be jut ta tá sá ra ter ve zett be ren de -
zé se ket, vagy ame lyek ké pe sek más kép pen meg aka dá lyoz ni az el len sé ges elekt ro ni kus ve võ ket a ha tá sos
vé tel ben, mû kö dés ben, be le ért ve azok el len te vé keny sé gi be ren de zé se it is), be le ért ve a za va rás és za va rás el -
le ni be ren de zé se ket is;

2. szé les frek ven cia sáv ban han gol ha tó elekt ron csö vek;
3. elekt ro ni kai rend sze rek vagy be ren de zé sek, ame lye ket elekt ro mág ne ses spekt rum el len õr zé sé re és meg fi -

gye lé sé re, ka to nai hír szer zé si vagy biz ton sá gi cé lok ra, vagy az ilyen hír szer zé si és meg fi gye lé si el len te vé -
keny ség el há rí tá sá ra ter vez tek;

4. víz alat ti el len te vé keny ség esz kö zei, töb bek kö zött akusz ti kai és mág ne ses za va ró esz kö zök és csap dák, a
szo nár ve võk be za va ró, vagy ha mis je le ket to váb bí tó be ren de zé sek;

5. biz ton sá gi adat fel dol go zó be ren de zés, adat tit ko sí tó be ren de zés, rejt jel zé si el já rá sok kal el lá tott biz ton sá gi
táv köz lé si és jel át vi te li be ren de zé sek;

6. azo no sí tó, en ge dé lye zõ és kulcs be töl tõ be ren de zés, va la mint a kulcs ke ze lé sé re, ké szí té sé re és el osz tá sá ra
szol gá ló be ren de zés;

7. irá nyí tá si és na vi gá ci ós be ren de zé sek.
b) a glo bá lis na vi gá ci ós mû hold rend sze rek (GNSS) in ter fe ren cia be ren de zé sei.

XII. fejezet

Nagy se bes sé gû, ki ne ti kai ener gi á jú fegy ver rend sze rek és kap cso ló dó esz kö zök, és az azok hoz ter ve zett kü lön le ges
rész egy sé gek a kö vet ke zõk sze rint (ML12. fe je zet):

a) a cél pont meg sem mi sí té sé re vagy a ki adott tûz fel adat vissza vo ná sá nak fo ga na to sí tá sá ra ter ve zett ki ne ti kai
ener gi á jú fegy ver rend sze rek;

b) ki fe je zet ten e cél ból ter ve zett vizs gá ló és ér té ke lõ be ren de zé sek és vizs gá la ti mo del lek, be le ért ve a di ag nosz ti -
kai mû sze re ket és cé lo kat, a ki ne ti kai ener gi á jú lö ve dé kek és rend sze rek di na mi kus vizs gá la tá ra.

NB.: Ûr mé ret alat ti lõ sze rek és ki zá ró lag ve gyi haj tó anya got al kal ma zó fegy ver rend sze rek és azok lõ sze rei te kin -
te té ben lásd az ML1-ML4. fe je ze tet.
1. meg jegy zés: Az ML12. fe je zet az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban, amennyi ben ki fe je zet ten ki ne ti kai ener gi á jú

fegy ver rend szer cél já ra ter vez ték:
a) in dí tó-meg haj tó rend sze rek, ame lyek al kal ma sak egy sze ri, vagy gyors tü ze lé sû üzem mód ban 0,1 gram mot

meg ha la dó tö meg 1,6 km/s-ot meg ha la dó se bes ség re tör té nõ fel gyor sí tá sá ra;
b) pri mer áram for rá sok, vil la mos pán cél zat, ener gia tá ro ló, hõ gaz dál ko dá si, kon di ci o ná ló, kap cso ló vagy

üzem anyag-ke ze lõ be ren de zé sek; va la mint elekt ro mos csat la ko zók az ener gia el lá tás és a lö veg, va la mint a
lö veg to rony és egyéb meg haj tá sok szá má ra.
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c) a cél fel de rí té sét, nyo mon kö ve té sét, a tûz ve ze tést és az ered mény fel mé ré sét szol gá ló rend sze rek;
d) irá nyí tott lö ve dék ön ve zér lé si, irá nyí tá si vagy el té rí tõ haj tá si (ol dal irá nyú gyor su lást biz to sí tó) rend sze rei.

2. meg jegy zés: Az ML12. fe je zet en ge dé lye zés alá von ja mind azon fegy ver rend sze re ket, ame lyek az aláb bi haj -
tás mó dok bár me lyi ké vel mû köd nek:

a) elekt ro mág ne ses;
b) elekt ro ter mi kus;
c) plaz ma;
d) vi lá gí tó gáz; vagy
e) ve gyi haj tó anyag (ha azt a fen ti ek bár me lyi ké vel kom bi nál ják).

XIII. fejezet

Pán cé lo zott vagy vé dõ be ren de zé sek és szer ke ze tek, va la mint rész egy sé gek az aláb bi ak sze rint (ML13. fe je zet):

a) pán cél le me zek a kö vet ke zõk sze rint:
1. ka to nai szab vány vagy elõ írás sze rint gyárt va; vagy
2. ka to nai fel hasz ná lás ra al kal mas;

b) ki fe je zet ten ka to nai rend sze rek bal lisz ti kai vé del mé re ter ve zett fé mes vagy nem fé mes szer ke ze tek vagy azok
kom bi ná ci ói, és ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett rész egy sé gek;

c) ka to nai si sa kok;
d) test vé dõ pán cél zat és vé dõ ru há zat ka to nai szab vány, elõ írás vagy annak meg fe le lõ kö ve tel mény sze rint gyárt -

va, és a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett rész egy sé gek.
NB.: A test vé dõk gyár tá sá hoz hasz nált szá las vagy ros tos anya gok te kin te té ben, lásd a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé -
kek és tech no ló gi ák uni ós jegy zé ké nek 1C010. pont ját.
1. meg jegy zés: Az ML13. fe je zet b) pont ja ma gá ban fog lal ja a ki fe je zet ten re ak tív pán cél zat hoz vagy ka to nai óvó -

he lyek lét re ho zá sá ra ter ve zett anya go kat.
2. meg jegy zés: Az ML13. fe je zet c) pont ja alatt nem en ge dély kö te les a ha gyo má nyos acél si sak, ki vé ve ha az mó -

do sí tás ra ke rült vagy úgy ter vez ték, hogy el lát ha tó le gyen, vagy el lát ták bár mi lyen tí pu sú ki egé szí tõ esz köz zel.
3. meg jegy zés: Az ML13. fe je zet d) pont ja alatt nem en ge dély kö te le sek a ki fe je zet ten egye di gyár tá sú egyé ni test -

vé dõ pán cél öl tö nyök és az azok hoz tar to zó sze rel vé nyek, amennyi ben azo kat a vi se lõ jük re szab ták.
NB.: Lásd még a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák uni ós jegy zé ké nek 1A005. pont ját.

XIV. fejezet

Ki fe je zet ten ka to nai gya kor ló esz kö zök vagy had gya kor lat for ga tó köny vé nek szi mu lá ci ó já ra szol gá ló be ren de zé sek,
szi mu lá tor be ren de zé sek az ML1. fe je zet vagy az ML2. fe je zet sze rint en ge dé lye zés re ke rü lõ bár mi lyen tûz fegy ver és
fegy ver zet hasz ná la tá nak be gya kor lá sá ra, és a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett rész egy sé gek és ki egé szí tõ esz kö zök
(ML14. fe je zet):

Mû sza ki meg jegy zés:
„Ki fe je zet ten ka to nai gya kor ló esz kö zök”: a ka to nai cé lú tá ma dás gya kor ló esz kö zök, a re pü lés ok ta tó esz kö zök, a lo -

ká tor-cél zó gya kor ló esz kö zök, a lo ká tor cél pont ge ne rá to rok, a bal lisz ti kai (lö vész) ok ta tó be ren de zé sek, a ten ger alatt já -
ró el há rí tó har ci esz kö zök gya kor ló esz kö zei, a re pü lés szi mu lá to rok (be le ért ve a pi ló ták/ûr ha jó sok ki kép zé sé re szol gá ló 
em ber mé re tû cent ri fu gá kat), a lo ká tor ok ta tó be ren de zé sek, a mû sze res re pü lés gya kor lá sát szol gá ló ok ta tó be ren de zés,
a na vi gá ci ós ok ta tó be ren de zé sek, a ra ké ta in dí tást ok ta tó be ren de zé sek, a cél be ren de zé sek, a pi ló ta nél kü li (cél) re pü lõ -
gé pek, a fegy ver zet gya kor ló be ren de zé sek, a pi ló ta nél kü li re pü lõ gép gya kor ló be ren de zés, a mo bil gya kor ló egy sé gek
és a szá raz föl di ka to nai had mû ve le tek gya kor lá sá ra szol gá ló be ren de zé sek.

1. meg jegy zés: Az ML14. fe je zet ma gá ban fog lal ja a gya kor ló esz kö zök kép al ko tó és in ter ak tív kör nye ze ti rend sze -
re it, ame lye ket ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter vez tek vagy ala kí tot ták át.

2. meg jegy zés: Az ML14. fe je zet alap ján nem en ge dély kö te les a ki fe je zet ten va dász- és sport fegy ve rek hasz ná la tá -
nak gya kor lá sá ra szol gá ló be ren de zés.
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XV. fejezet

Ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett kép al ko tó vagy eze ket za va ró be ren de zé sek, va la mint a ki fe je zet ten ezek -
hez ter ve zett rész egy sé gek és ki egé szí tõ esz kö zök az aláb bi ak sze rint (ML15. fe je zet):

a) rög zí tõ és kép fel dol go zó be ren de zé sek;
b) ka me rák, fény ké pé sze ti és film fel dol go zó be ren de zé sek;
c) kép erõ sí tõ be ren de zé sek;
d) inf ra vö rös vagy ter mi kus kép al ko tó be ren de zé sek;
e) kép al ko tó lo ká tor-szen zor be ren de zé sek;
f) az ML15. fe je zet a)–e) pon tok sze rint en ge dé lye zés alá vont be ren de zé sek hez tar to zó za va ró és za va rás-el há rí tó

be ren de zé sek.
Meg jegy zés: Az ML15. fe je zet f) pont ja ma gá ban fog lal ja azon be ren de zé se ket, ame lye ket a ka to nai kép al ko tó rend -

sze rek mû kö dé sé nek vagy ha té kony sá gá nak a csök ken té sé re, vagy az ilyen csök ken tõ ha tá sok nak a mi ni ma li zá lá sá ra
ter vez tek.

1. meg jegy zés: A „ki fe je zet ten ezek hez ter ve zett rész egy sé gek” ki fe je zés ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra va ló ter -
ve zés ese tén az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban:

a) inf ra vö rös kép át ala kí tó csö vek;
b) kép erõ sí tõ csö vek (nem el sõ ge ne rá ci ós);
c) mik ro csa tor na pa ne lek;
d) ala csony fény szin ten is mû kö dõ tv kép fel ve võ csö vek;
e) fel de rí tõ rend sze rek (be le ért ve az elekt ro ni kus össze köt te tés és ki ol va sás rend sze re it);
f) pi ro elekt ro mos tv ka me ra csö vek;
g) kép al ko tó be ren de zé sek hû tõ rend sze rei;
h) fo to króm vagy elekt ro-op ti kai rend sze rû, vil la mos ki ol dá sú re dõny zá rak leg fel jebb 100 mik ro sec re dõny zá rá si

se bes ség gel, ki vé ve azon re dõny zá ra kat, ame lyek nagy se bes sé gû ka me rák fon tos al kat ré szei;
i) szál op ti kai kép át ala kí tók;
j) kom po und fél ve ze tõ fo tó ka tó dok.

2. meg jegy zés: Az ML15. fe je zet nem von ja en ge dé lye zés alá az „el sõ ge ne rá ci ós kép erõ sí tõ csö ve ket”, vagy a ki fe -
je zet ten az „el sõ ge ne rá ci ós kép erõ sí tõ csö vek” al kal ma zá sá val ter ve zett be ren de zé se ket.

NB.: Az „el sõ ge ne rá ci ós kép erõ sí tõ csö ve ket” al kal ma zó fegy ver cél zó ké szü lé kek vo nat ko zá sá ban lásd az ML1. és
ML2. fe je ze tet, va la mint az ML5. fe je zet a) pont ját.

NB.: Lásd még a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák uni ós jegy zé ké nek 6A002.a.2. és 6A002.b. pont ját.

XVI. fejezet

Ko vá csolt, saj tolt és más fél kész gyárt má nyok, ame lyek fel hasz ná lá sát en ge dé lye zés alá vont ter mé kek ben az anyag -
össze té tel, ge o met ri ai mé ret, vagy al kal ma zás alap ján azo no sí ta ni le het, és ame lye ket ki fe je zet ten az ML1.–ML4.,
ML6., ML9., ML10., ML12 vagy ML19. fe je zet alap ján en ge dély kö te les ter mék hez ter vez tek (ML16. fe je zet):

XVII. fejezet

Kü lön fé le be ren de zé sek, anya gok és könyv tá rak, és a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett rész egy sé gek a kö vet ke zõk sze rint
(ML17. fe je zet):

a) ön ál ló alá me rü lõ és víz alat ti úszó ké szü lék a kö vet ke zõk sze rint:
1. ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett zárt vagy fé lig zárt rend sze rû (is mé telt be lég zé sû) ké szü lék (az -

az ki fe je zet ten nem mág ne ses ki vi tel ben meg ter vez ve);
2. ki fe je zet ten a nyi tott rend sze rû ké szü lék ka to nai fel hasz ná lás ra tör té nõ át ala kí tá sá hoz ter ve zett rész egy sé -

gek;
3. ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett ter mé kek az ön ál ló alá me rü lõ és víz alat ti úszó ké szü lé kek hez;

b) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett szer ke ze ti fel sze re lés;
c) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett sze rel vé nyek, be vo na tok és el já rá sok a jel el foj tás hoz;
d) ki fe je zet ten harc té ri hasz ná lat ra ter ve zett mû sza ki (utász) esz kö zök;
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e) ro bo tok, ro bot ve zér lé sek és vé gef fek to rok, ame lyek a kö vet ke zõ jel lem zõk va la me lyi ké vel bír nak:
1. ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter vez ték,
2. ma gá ban fog lal hid ra u li ka ve ze té kek vé del mé re szol gá ló esz kö zö ket a bal lisz ti kai re pe szek ál tal kí vül rõl

oko zott sza ka dás ellen (pl. ön tö mí tõ ve ze té kek be épí té se ré vén), és 839 K (566 °C) hõ mér sék let nél ma ga -
sabb lob ba nás pon tú hid ra u li ka-fo lya dék hasz ná la tá ra ter vez ték, vagy

3. ki fe je zet ten elekt ro mág ne ses im pul zus (EMP) kör nye zet ben va ló mû kö dés re ter vez ték vagy mi nõ sí tet ték;
f) az EU kö zös ka to nai lis tá ja alap ján en ge dély kö te les be ren de zé sek kel, ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve -

zett könyv tá rak (pa ra met ri kus mû sza ki adat bá zi sok);
g) nuk le á ris ener gia elõ ál lí tá sá ra szol gá ló be ren de zé sek vagy meg haj tó be ren de zé sek, ame lyek ma guk ba fog lal -

ják a ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett „nuk le á ris re ak to ro kat”, va la mint az azok hoz ki fe je zet ten ka -
to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy át ala kí tott rész egy sé ge ket;

h) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett, jel el foj tá sa ér de ké ben be vo nat tal el lá tott vagy ke zelt be ren de zés
és anyag, ame lyet az EU kö zös ka to nai lis tá ja más hol nem so rol az en ge dély kö te les ter mé kek közé;

i) ki fe je zet ten ka to nai „nuk le á ris re ak to rok” ré szé re ter ve zett szi mu lá to rok;
j) ki fe je zet ten ka to nai be ren de zé sek ki szol gá lá sá ra ter ve zett vagy át ala kí tott mo bil ja ví tó mû he lyek;
k) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy át ala kí tott harc té ri ge ne rá to rok;
l) ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy át ala kí tott kon té ne rek;
m) komp ha jók, ame lye ket az EU kö zös ka to nai lis tá ja más hol nem so rol az en ge dély kö te les ter mé kek köz é, va la -

mint ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett hi dak és pon to nok;
n) ki fe je zet ten az ML4., ML6., ML9. vagy ML10. fe je ze tek sze rint en ge dély kö te les ter mé kek fej lesz té sé hez ter -

ve zett kí sér le ti mo del lek;
o) ki mon dot tan ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett lé zer vé del mi be ren de zés (pél dá ul szem- és ér zé ke lõ-vé de lem).
Mû sza ki meg jegy zé sek:

1. Az ML17. fe je zet al kal ma zá sá ban mû sza ki „adat bá zis” (pa ra met ri kus könyv tár): a ka to nai ter mé sze tû mû -
sza ki in for má ci ók gyûj te mé nye, amely nö vel he ti a ka to nai be ren de zé sek vagy rend sze rek mû sza ki ada ta i -
nak meg is mer he tõ sé gét.

2. Az ML17. fe je zet al kal ma zá sá ban „át ala kí tott”: bár mely struk tu rá lis, elekt ro mos, me cha ni kai vagy egyéb
vál to zás, amely va la mely nem ka to nai esz közt ki fe je zet ten ka to nai fel hasz ná lás ra ter ve zett esz köz ké pes sé -
ge i vel lát el.

XVIII. fejezet

Gyár tó be ren de zé sek az EU kö zös ka to nai lis tá ján fel so rolt ter mé kek gyár tá sá hoz, az aláb bi ak sze rint (ML18. fe je zet):

a) ki fe je zet ten az EU kö zös ka to nai lis tá ja alap ján en ge dé lye zés re ke rü lõ ter mé kek gyár tá sá hoz ter ve zett vagy át -
ala kí tott gyár tó be ren de zé sek, és a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett rész egy sé gek;

b) ki fe je zet ten az EU kö zös ka to nai lis tá ja alap ján en ge dé lye zés re ke rü lõ ter mé kek ta nú sí tá sá hoz, mi nõ sí té sé hez
és vizs gá la tá hoz ter ve zett kör nye zet ál ló sá gi vizs gá ló lé te sít mé nyek és az azok hoz ter ve zett be ren de zé sek.

Mû sza ki meg jegy zés:
Az ML18. fe je zet al kal ma zá sá ban „gyár tás”: a ter ve zés, vizs gá lat, elõ ál lí tás, tesz te lés és ellen õr zés.

1. meg jegy zés:
Az ML18. fe je zet a) és b) pont ja a kö vet ke zõ be ren de zé se ket fog lal ja ma gá ba:
a) fo lya ma tos nit rá lók;
b) cent ri fu gá lis vizs gá ló ké szü lék vagy be ren de zés, amely az aláb bi pa ra mé te rek bár me lyi ké vel ren del ke zik:
 1. egy vagy több haj tó mo tor já nak együt tes név le ges tel je sít mé nye leg alább 298 kW (400 LE),
 2. hasz nos ter hel he tõ sé ge leg alább 113 kg, vagy
 3. leg alább 91 kg hasz nos ter he lés re ha tó 8 g vagy na gyobb cent ri fu gá lis gyor su lást ál lít elõ;
c) de hid ra tá ló pré sek;
d) ki fe je zet ten ka to nai rob ba nó- vagy haj tó anya gok ext ru dá lá sá ra ter ve zett vagy át ala kí tott csa va ros ext ru de -

rek;
e) vá gó gé pek az ext ru dált ra ké ta-haj tó anyag mé ret re vá gá sá hoz;
f) leg alább 1,85 m át mé rõ jû, nagy nyo mást ki bí ró (swe e tie) tar tá lyok (tumb le rek), ame lyek tá ro ló ka pa ci tá sa

na gyobb, mint 227 kg;
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g) szi lárd haj tó anya gok fo lya ma tos ke ve ré sé nek esz kö zei;
h) flu id haj tó anyag-õr lõk ka to nai rob ba nó anya gok össze te võ i nek zú zá sá ra vagy õr lé sé re;
i) az ML8. fe je zet c) pont já nak 8. al pont ja alap ján en ge dé lye zés alá vont fém por göm bö sí té sé nek és egy sé ges

szem cse mé re té nek egy ide jû el éré sét biz to sí tó be ren de zé sek;
j) az ML8. fe je zet c) pont já nak 3. al pont já ban fel so rolt anya gok át ala kí tá sá ra szol gá ló kon vek ci ós ára mú kon -

ver te rek.
2. meg jegy zés:

a) „Az EU kö zös ka to nai lis tá ján fel so rolt ter mé kek”:
 1. az en ge dé lye zés alá nem esõ ter mé kek, ha a meg ha tá ro zott kon cent rá ci ók hoz ké pest azok kon cent rá ci ó ja

ala cso nyabb, a kö vet ke zõk sze rint:
a) hid ra zin [lásd az ML8. fe je zet c) pont já nak 4. al pont ját],
b) ,,Rob ba nó anya gok” (lásd az ML8. fe je ze tet);

 2. az en ge dé lye zés alá nem esõ ter mé kek, ha mû sza ki pa ra mé te re ik el ma rad nak a ha tár ér té kek tõl [mint pl.
szup ra ve ze tõ anya gok, szup ra ve ze tõ elekt ro mág ne sek, szup ra ve ze tõ elekt ro mos be ren de zé sek, ame lyek
nem es nek en ge dé lye zés alá az ML20. fe je zet b) pont ja alap ján];

 3. a gõz fá zis ból la mi ná ris for má ban le vá lasz tott fé mes tü ze lõ anya gok és oxi dá ló sze rek [lásd az ML8. fe je -
zet c) pont já nak 5 al pont ját];

b) Az „EU kö zös ka to nai lis tá ján fel so rolt ter mé kek” ki fe je zés nem fog lal ja ma gá ban a kö vet ke zõ ket:
 1. jel zõ pisz to lyok [lásd az ML2. fe je zet b) pont ját];
 2. az ML7. fe je zet 3. meg jegy zé se sze rint nem en ge dély kö te les anya gok;
 3. a sze mé lyi su gár adag mé rés do zi mé te rei [lásd az ML7. fe je zet g) pont ját] és a ki fe je zet ten ipar i ve szé lyes

anya gok el le ni vé dõ ál ar cok;
 4. dif lu ór-amin és ká li um-nit rát por (lásd az ML8. fe je zet 6. meg jegy zé sét);
 5. az ML10. fe je zet sze rint en ge dé lye zés alól men te sí tett re pü lõ gép-haj tó mû vek;
 6. szok vá nyos acél si sa kok, ame lyek nin cse nek fel sze rel ve és nem is al kal ma sak ki egé szí tõ be ren de zé sek

be fo ga dá sá ra (lásd az ML13. fe je zet 2. meg jegy zé sét);
 7. en ge dé lye zés alá nem vont ipar i esz kö zök kel fel sze relt be ren de zé sek, pl. a más hol nem spe ci fi kált fe lü -

let be vo nó be ren de zés és a fröccs ön tõ be ren de zés;
 8. az 1938 elõtt gyár tott mus ké ták, pus kák és ka ra bé lyok, az 1890 elõtt gyár tott mus ké ták, pus kák és ka ra bé -

lyok má so la tai, to váb bá az 1890 elõtt gyár tott re vol ve rek, pisz to lyok, gép pus kák és má so la ta ik.
3. meg jegy zés:

Az ML18. fe je zet 2. meg jegy zé se b) pont já nak 8. al pont ja nem men te sí ti az en ge dé lye zés alól a nem an tik
könnyû fegy ve rek gyár tó be ren de zé se it, még ak kor sem, ha azo kat an tik könnyû fegy ve rek má so la ta i nak gyár -
tá sá ra hasz nál ják.

XIX. fejezet

Irá nyí tott ener gi át ki bo csá tó fegy ver rend sze rek (DEW), kap cso ló dó be ren de zé sek, vagy el len te vé keny ség esz kö zei,
és kí sér le ti mo del lek a kö vet ke zõk sze rint, és a ki fe je zet ten  azok hoz ter ve zett ele mek, rész egy sé gek (ML19. fe je zet):

a) a cél pont meg sem mi sí té sé re vagy a ki adott har ci fel adat vissza vo ná sá nak fo ga na to sí tá sá ra ter ve zett lé zer rend -
sze rek;

b) a cél pont meg sem mi sí té sé re vagy a ki adott har ci fel adat vissza vo ná sá nak fo ga na to sí tá sá ra al kal mas ré szecs ke -
su gár zó rend sze rek;

c) a cél pont meg sem mi sí té sé re vagy a ki adott har ci fel adat vissza vo ná sá nak fo ga na to sí tá sá ra al kal mas nagy tel je -
sít mé nyû rá dió frek ven ci ás (RF) rend sze rek;

d) ki fe je zet ten az ML19. fe je zet a)–c) pont ja i ban en ge dé lye zés alá vont rend sze rek fel de rí té sé re vagy azo no sí tá -
sá ra vagy az el le nük va ló vé de lem re ter ve zett be ren de zé sek;

e) eb ben a fe je zet ben en ge dé lye zés alá vont rend sze rek, be ren de zé sek és rész egy sé gek fi zi kai kí sér le ti mo dell jei
és a vo nat ko zó vizs gá la ti ered mé nyek;

f) fo lya ma tos vagy pul zá ló lé zer rend sze rek, ame lye ket ki fe je zet ten a vé dõ esz kö zök nél kü li lá tó szerv – az az a sza -
bad sze m vagy a lá tást ja ví tó esz köz zel el lá tott sze m – ma ra dan dó vak sá gá nak elõ idé zé sé re ter vez tek.

1. meg jegy zés:
Az ML19. fe je zet sze rint en ge dély kö te les irá nyí tott ener gi át ki bo csá tó fegy ver rend sze rek köz é tar toz nak azok
a rend sze rek, ame lyek ké pes sé ge az aláb bi esz kö zök en ge dély kö te les al kal ma zá sá tól függ:
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a) elég sé ges fo lya ma tos hul lám hosszú sá gú vagy lük te tõ tel je sít mé nyû lé ze rek olyan meg sem mi sí tõ ha tás lét re -
ho zá sá ra, amely ha son ló a ha gyo má nyos lõ szer mû kö dés mód já hoz;

b) ré szecs ke gyor sí tók, ame lyek pusz tí tó ha tá sú töl te tet vagy sem le ges ré szecs ke su ga rat lõ nek ki;
c) nagy lük te tõ tel je sít mé nyû vagy nagy át la gos tel je sít mé nyû rá dió frek ven ci ás su gár adók, ame lyek kel lõ en

in ten zív me zõt hoz nak lét re ah hoz, hogy a tá vo li cél pont ban lé võ elekt ro ni kus áram kört üzem kép te len né te -
gyék.

2. meg jegy zés:
Az ML19. fe je zet sze rint en ge dély kö te le sek az aláb bi, ki fe je zet ten irá nyí tott ener gi át ki bo csá tó rend sze rek:
a) pri mer ener gia for rá sok, ener gia tá ro ló, kap cso ló, tel je sít mény-sza bá lyo zó vagy üzem anyag ke ze lõ be ren de -

zé sek;
b) cél ke re sõ vagy kö ve tõ rend sze rek;
c) a cél pont ká ro so dá sát, meg sem mi sí té sét vagy a har ci fel adat vissza vo ná sá nak meg tör tén tét fel mé rõ rend sze -

rek;
d) su gár nya láb-ke ze lõ, to váb bí tó vagy cél meg je lö lõ be ren de zés;
e) gyors su gár nya láb moz ga tá sá ra ké pes be ren de zés, több cél pont el le ni gyors mû ve le tek re;
f) adap tív op ti kák és fá zis-kon ju gá to rok;
g) áram in jek to rok ne ga tív hid ro gén-ion su gár elõ ál lí tá sá ra;
h) ûr mi nõ sí té sû gyor sí tó al kat ré szek;
i) ne ga tív ion su gár össz pon to sí tó be ren de zés;
j) nagy ener gi á jú ion su gár el len õr zé sé re és moz ga tá sá ra szol gá ló be ren de zés;
k) ûr mi nõ sí té sû fém fó li ák a ne ga tív hid ro gén izo tóp su ga rak sem le ge sí té sé re.

XX. fejezet

Kri o gén és szup ra ve ze tõ be ren de zé sek az aláb bi ak sze rint, va la mint ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett rész egy sé gek és ki -
egé szí tõ esz kö zök (ML20. fe je zet):

a) ki fe je zet ten ka to nai föld i, víz i, lé gi vagy ûr jár mû vek be va ló be épí tés re ter ve zett be ren de zé sek, ame lyek ké pe -
sek a jár mû moz gá sa köz ben mû köd ni és 103 K (–170 °C) alat ti hõ mér sék le tet elõ ál lí ta ni vagy fenn tar ta ni;

Meg jegy zés:
Az ML20. fe je zet a) pont ja ma gá ban fog lal ja azon mo bil rend sze re ket, ame lyek nem fé mes vagy nem vil la mos
ve ze tõ anya gok ból – pél dá ul a mû anya gok vagy az epo xi gyan tá val imp reg nált anya gok – elõ ál lí tott ki egé szí tõ
esz kö zök bõl vagy rész egy sé gek bõl épül nek fel;

b) olyan szup ra ve ze tõ vil la mos be ren de zés (for gó gé pek és át ala kí tók), ame lye ket ki fe je zet ten ka to nai föld i, víz i,
lé gi vagy ûr jár mû vek be va ló be épí tés re ter vez tek, és ame lyek a jár mû moz gá sa köz ben is mû köd tet he tõk.

Meg jegy zés:
Az ML20. fe je zet b) pont ja nem von ja en ge dé lye zés alá az olyan egyen ára mú hib rid ho mo po lá ris ge ne rá to ro -
kat, ame lyek egy pó lu sú nor mál fém ar ma tú rá val ren del kez nek, és olyan mág ne ses me zõ ben fo rog nak, ame lyet
szup ra ve ze tõ te ker csek hoz nak lét re, amennyi ben a ge ne rá tor ban ezen te ker csek az egye dü li szup ra ve ze tõ ele -
mek.

XXI. fejezet

,,Szoft ver”, a kö vet ke zõk sze rint (ML21. fe je zet):

a) ki fe je zet ten az EU kö zös ka to nai lis tá ján en ge dé lye zés alá vont be ren de zé sek vagy anya gok ki fej lesz té sé re,
gyár tá sá ra vagy fel hasz ná lá sá ra ter ve zett vagy át ala kí tott szoft ver;

b) spe ci á lis szoft ver az aláb bi ak sze rint:
1. ki fe je zet ten az aláb bi ak cél já ra ter ve zett szoft ver:

a) ka to nai fegy ver rend sze rek mo del le zé se, szi mu lá lá sa vagy ér té ke lé se;
b) ka to nai fegy ver rend sze rek ben al kal ma zott szoft ver ki fej lesz té se, el len õr zé se, kar ban tar tá sa vagy ak tu a -

li zá lá sa;
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c) az ML14. fe je zet ben en ge dé lye zés alá nem vont ka to nai mû ve le tek mo del le zé se vagy szi mu lá lá sa;
d) ve ze té si, hír köz lé si, irá nyí tá si és hír szer zé si (Com mand, Com mu ni ca ti ons, Cont rol and In tel li gen ce –

C3I) vagy ve ze té si, hír köz lé si, irá nyí tá si, szá mí tás tech ni kai és hír szer zé si (Com mand, Com mu ni ca ti ons,
Cont rol, Com pu ter and In tel li gen ce – C4I) rend szer al kal ma zá sok;

2. ha gyo má nyos, nuk le á ris, ve gyi vagy bi o ló gi ai har ci fegy ve rek ha tá sá nak meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló
 szoftver;

3. az ML21. fe je zet a) pont ja, b) pont já nak 1. vagy 2. al pont ja sze rint nem en ge dély kö te les szoft ver, ame lyet
ki fe je zet ten ar ra ter vez tek vagy ala kí tot tak át, hogy az EU kö zös ka to nai lis tá ja sze rint nem en ge dély kö te les
be ren de zé sek szá má ra le he tõ vé te gye az ML5. fe je zet, az ML7. fe je zet g) pont ja, az ML9. fe je zet c) és
e) pont ja, az ML10. fe je zet e) pont ja, az ML11. fe je zet, az ML14. fe je zet, az ML15. fe je zet, az ML17. fe je zet 
i) pont ja, vagy az ML18. fe je zet alap ján en ge dély kö te les be ren de zé sek ka to nai ren del te té sé nek be töl té sét.

XXII. fejezet

,,Tech no ló gia” a kö vet ke zõk sze rint (ML22. fe je zet):

a) tech no ló gia, amely az Euró pai Unió kö zös ka to nai lis tá ja alap ján en ge dély kö te les ter mé kek fej lesz té sé hez,
gyár tá sá hoz vagy hasz ná la tá hoz szük sé ges és az ML22. fe je zet b) pont já ban meg ha tá ro zot tak tól kü lön bö zõ
tech no ló gia.

b) ,,tech no ló gia” a kö vet ke zõk sze rint:
1. tech no ló gia, amely az Euró pai Unió kö zös ka to nai lis tá ja alap ján en ge dély kö te les ter mé kek tel jes gyár tá si

el já rá sá nak ter ve zé sé hez, a rész egy sé gek össze sze re lé sé hez és azok mû köd te té sé hez, üze mel te té sé hez és ja -
ví tá sá hoz szük sé ges még ak kor is, ha a gyár tá si el já rás rész egy sé gei nem en ge dély kö te le sek;

2. tech no ló gia, amely könnyû fegy ve rek fej lesz té sé hez és gyár tá sá hoz szük sé ges még ak kor is, ha azt an tik
könnyû fegy ve rek má so la ta i nak gyár tá sá ra hasz nál ják;

3. tech no ló gia, amely az ML7. fe je zet a)–g) pont jai alap ján en ge dély kö te les mér ge zõ anya gok, kap cso ló dó be -
ren de zé sek vagy ele mek fej lesz té sé hez, gyár tá sá hoz vagy hasz ná la tá hoz szük sé ges;

4. tech no ló gia, amely az ML7. fe je zet h) pont ja alap ján en ge dély kö te les bio po li me rek vagy spe ci fi kus sejt kul -
tú rák fej lesz té sé hez, elõ ál lí tá sá hoz vagy hasz ná la tá hoz szük sé ges;

5. tech no ló gia, amely ki zá ró lag az ML7. fe je zet i) pont já nak 1. al pont ja alap ján en ge dély kö te les bio ka ta li zá to -
rok nak a ka to nai hor do zó anya gok kal vagy ka to nai anya gok kal tör té nõ ele gyí té sé hez szük sé ges.

1. meg jegy zés:
Az EU kö zös ka to nai lis tá ja alap ján en ge dély kö te les ter mé kek fej lesz té sé hez, gyár tá sá hoz vagy hasz ná la tá hoz
szük sé ges tech no ló gia ak kor is en ge dély kö te les ma rad, ha azt en ge dély alól men tes ter mé kek re kell alkal -
mazni.

2. meg jegy zés:
Az ML22. fe je zet alap ján nem en ge dély kö te le sek a kö vet ke zõ tech no ló gi ák:
a) ame lyek a szük sé ges mi ni mu mot ké pe zik a nem en ge dély kö te les té te lek, ille tõ leg az en ge dé lye zett ki vi te lû

té te lek be ve ze té sé hez, mû köd te té sé hez, üze mel te té sé hez (el len õr zé sé hez) és ja ví tá sá hoz;
b) ame lyek „köz hasz nú”, „tu do má nyos alap ku ta tás” vagy a sza ba dal mi en ge dé lyek hez szük sé ges mi ni mum in -

for má ci ók;
c) a pol gá ri köz le ke dé si esz kö zök fo lya ma tos meg haj tá sá hoz szük sé ges mág ne ses in duk ci ó hoz kap cso ló dó

tech no ló gi ák.

XXIII. fejezet

Ki fe je zet ten ka to nai cé lú fel sze re lé sek4

Ki zá ró lag ka to nai elõ írások sze rint ki ala kí tott alap anyag ból, ka to nai szab vány, fel so ro lás vagy annak meg fe le lõ kö -
ve tel mény sze rint gyár tott ter mé kek:

4 Ma gyar ter mi no ló gia sze rint, az ML lis ta nem tar tal maz za.
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a) je len Jegy zék ben má sutt en ge dé lye zés alá nem vont, ka to nai al kal ma zás ra ki fej lesz tett ha di ru há za ti fel sze re lé -
sek, láb be lik, mál ha zsá kok és hord esz kö zök;

b) ka to nai és a sze mé lyi ál cá zó fel sze re lé sek, ta ka ró esz kö zök;
c) ka to nai al kal ma zás ra ki fej lesz tett túl élést biz to sí tó esz kö zök, egyé ni vé dõ esz kö zök, vé dõ funk ci ó jú esz kö zök

és fel sze re lé sek.

XXIV. fejezet

Ki fe je zet ten ka to nai cé lú szol gál ta tá sok5

a) a ka to nai kon tin gen sek és fel sze re lé se ik ka to nai fel adat vég re haj tá sá ra tör té nõ ki te le pí té se, vál tá sa, át-, illetve
ha za te le pí té se, után pót lás és el lá tás biz to sí tá sa ér de ké ben ka to nai vagy pol gá ri esz kö zök kel vég zett szál lí -
tás-szol gál ta tá sok;

b) ki fe je zet ten ka to nai cé lok ra ter ve zett és al kal ma zott, a je len jegy zék I–VII., a IX–XXIII., va la mint a
XXV–XXVI. fe je ze té ben fel so rolt ter mé kek rend sze re sí té sé vel, rend szer ben tar tá sá val (üze mel te té sé vel,
üzem ben tar tá sá val), illetve rend szer bõl tör té nõ ki vo ná sá val és ke ze lé sé vel köz vet le nül össze füg gõ szol gál ta tá -
sok;

c) ki fe je zet ten ve szé lyes vagy spe ci á lis jel le ge  miatt oda so ro lan dó esz kö zök és anya gok – be le ért ve az I–IV.,
VI–VIII., X–XIII., XV. és XIX. fe je ze tek ben sze rep lõ ter mé ke ket – meg sem mi sí té sé re, ha tás ta la ní tá sá ra,
illetve az ezzel össze füg gõ te vé keny ség re irá nyuló szol gál ta tás.

XXV. fejezet

Kény sze rí tõ és bûn fel de rí tõ esz kö zök6

1. Kény sze rí tõ esz kö zök
a) rend õrbotok:

1. be ve té si bo tok;
2. gu mi bo tok;
3. te lesz kó pos ütõ bo tok;
4. ton fák;

b) elekt ro mos sok ko ló esz kö zök;
c) moz gás sza bad sá got kor lá to zó esz kö zök:

1. mû anyag bi lin csek;
2. pa tent bi lin csek;
3. szo rí tó bi lin csek;
4. test bi lin csek;

d) tö meg osz la tás ra al kal mas egyéb hor doz ha tó esz kö zök;
e) cse lek vés kép te len sé get elõ idé zõ, tö meg osz la tás ra al kal mas ve gyi anya gok:

1. di benz-(b,f)-1,4-oxa ze pint (CR),
2. kló ra ce to fe nont (CN),
3. or tok lor-ben zal ma lon-nit rilt (CS) tar tal ma zó könny gáz faj ták;

f) ter mé sze tes és egyéb szin te ti kus, tö meg osz la tás ra al kal mas ha tó anya gok.
Meg jegy zés:

A XXV. fe je zet 1. pont já nak f) al pont ja sze rin ti ter mék kör be tar to zik a bors és pap ri ka ha tó anya gú spray.
Meg jegy zés:
1. Tö meg osz la tó anya gok kal kap cso lat ban lásd még a VII. fe je zet d) pont ját.
2. Nem tar toz nak en ge dé lye zés alá a XXV. fe je zet 1. pont já nak e) és f) al pont ja sze rin ti 20 gramm vagy en nél ki -

sebb egye di ki sze re lé sû könny gáz ké szít mé nyek ab ban az eset ben, ha azok ha tó anyag tar tal ma leg fel jebb 1%.

5 Ma gyar ter mi no ló gia sze rint, az ML lis ta nem tar tal maz za.
6 Ma gyar ter mi no ló gia sze rint, az ML lis ta nem tar tal maz za.
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2. Bûn fel de rí tõ esz kö zök
a) lé ze res ujj le nyo mat-azo no sí tó be ren de zés;
b) szá mí tó gé pes ujj le nyo mat-azo no sí tó be ren de zés;
c) hang elem zõ és -azo no sí tó be ren de zé sek és al kat ré szek;
d) mo bil bûn ügyi vizs gá la ti la bo ra tó ri u mok, ezek be ren de zé sei és tar to zé kai;
e) spe ci á lis ren del te té sû bi o ló gi ai, ne u ro fi zi kai re ak ció vizs gá ló be ren de zé sek, illetve ezek al kat ré szei és tar to zé -

kai:
1. 4 vagy több csa tor na szá mú po li grá fok,
2. ujj le nyo mat-elem zõk, mo ni to rok és be ren de zé sek,
3. au to ma ti zált ujj le nyo mat-azo no sí tó és ke re sõ rend sze rek,
4. pszi cho ló gi ai stressz elem zõ be ren de zé sek;
5. kü lön le ges ren del te té sû al kat ré szek és tar to zé kok a 4. pont ban sze rep lõ be ren de zé sek hez és rend sze rek hez.

Meg jegy zés:
Nem tar toz nak a XXV. fe je zet 2. pont já nak e) al pont ja alap ján en ge dé lye zés alá azon bio me di kai ké szü lé kek,
ame lye ket kór há zak ban bi o ló gi ai és ne u ro fi zi kai re ak ci ók vizs gá la tá ra al kal maz nak.

XXVI. fejezet

Tit kos szol gá la ti esz kö zök7

1. Le hall ga tó esz kö zök, ezek al kat ré szei és tar to zé kai
Le hall ga tó esz köz nek mi nõ sül bár mely elekt ro ni kus, me cha ni kus vagy más esz köz, mód szer, tech no ló gia, szoft ver,

amely az in for má ci ók hoz egyéb ként jo go san hoz zá fé rõk, illetve a kom mu ni ká ci ó ban részt ve võk tud ta nél kül, tit ko san
al kal maz ha tó és az aláb bi tu laj don sá gok va la me lyi ké vel ren del ke zik:

a) köz vet len be széd tit kos le hall ga tá sá ra, to váb bí tá sá ra, rög zí té sé re ter vez ték, gyár tot ták, vagy er re lé nye ges
át ala kí tás nél kül fel hasz nál ha tó:
1. elekt ro ni kus erõ sí tõ vel el lá tott fal (kon takt) mik ro fo nok és szte tosz kó pok,
2. lé zer- vagy inf ra vö rös su gár zást fel hasz ná ló, illetve ult ra han gos el ven mû kö dõ le hall ga tó rend szer és

ele mei,
3. be épít he tõ mi ni a tûr, eset leg táv ve zé rel he tõ adó be ren de zé sek és azok spe ci á lis ve võ ké szü lé kei,
4. kü lön fé le rej tõ esz kö zök be épí tett vagy ru há zat alá rejt he tõ kis mé re tû adók, az azok hoz tar to zó ve võk és

hang rög zí tõ esz kö zök,
5. a 10 órát meg ha la dó fel vé te li ide jû mi ni a tûr hang rög zí tõ esz kö zök,
6. nagy ér zé keny sé gû pa ra bo la- és pus ka mik ro fo nok,
7. szub mi ni a tûr elekt ret mik ro fo nok és akusz ti kus szon dák,

b) di gi tá lis vagy ana lóg in for má ci ó kat tá ro ló és/vagy fel dol go zó szá mí tó gé pek bõl, szá mí tás tech ni kai vagy
egyéb esz kö zök bõl, vagy a hoz zá juk hasz nál ha tó in for má ci ó hor do zó kon tá rolt in for má ci ók bár mi lyen mó -
don tör té nõ tit kos meg szer zé sé re, to váb bí tá sá ra, rög zí té sé re ter vez ték, gyár tot ták, vagy er re lé nye ges át ala -
kí tás nél kül fel hasz nál ha tó;

c) ve ze té kes és/vagy ve ze ték nél kü li be széd és nem be széd jel le gû in for má ci ót to váb bí tó táv köz lé si rend sze -
rek, har ma dik fél ként tör té nõ tit kos le hall ga tás ra ter vez ték, gyár tot ták, vagy er re lé nye ges át ala kí tás nél kül
fel hasz nál ha tó.

Meg jegy zés:
A XXVI. fe je zet 1. pont ja nem von ja en ge dé lye zés alá az aláb bi esz kö zö ket, be ren de zé se ket, tar to zé ko kat:
1. a nagy kö zön sé gi fel hasz ná lás ra ter ve zett szó ra koz ta tó elekt ro ni kai esz kö zök, azok tar to zé kai;
2. ipar i vagy pol gá ri fel hasz ná lás ra ter ve zett jel zõ rend sze rek ele mei;
3. disz pé cser köz pon tok in for má ció rög zí tõ esz kö zei;
4. szín ház i, sport- vagy egyéb tö meg ren dez vé nyek han go sí tó esz kö zei, irá nyí tott mik ro fon jai, rádiómikro -

fonjai;
5. pol gá ri vagy rá dió ama tõ ri fel hasz ná lás ra ter ve zett rá dió adó-ve võ ké szü lé kek;
6. ipar i, pol gá ri, táv köz lés-tech ni kai fel hasz ná lás ra ter ve zett be ren de zé sek, mé rõ mû sze rek, azok tar to zé kai;
7. ál ta lá nos ren del te té sû szá mí tás tech ni kai esz kö zök, azok tar to zé kai, al kat ré szei.

7 Ma gyar ter mi no ló gia sze rint, az ML lis ta nem tar tal maz za.
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2. Le hall ga tó esz kö zök fel de rí té sé re, mû kö dé sé nek ki mu ta tá sá ra szol gá ló esz kö zök
Je len pont en ge dé lye zés alá von ja mind azo kat a ter mé ke ket, esz kö zö ket, tech no ló gi á kat, szoft ve re ket, ezek al kat ré -

sze it, tar to zé ka it, me lyet az 1. pont ban en ge dé lye zés alá vont le hall ga tó esz kö zök fel de rí té sé re, mû kö dé sé nek ki mu ta tá -
sá ra ter vez tek, gyár tot tak:

a) te le fon vo nal-el len õr zõ, a te le fon be szél ge tés vé del mét szol gá ló, le hall ga tást de tek tá ló be ren de zé sek;
b) szé les sá vú za va ró adók, akusz ti kus, „fe hér zaj” ge ne rá to rok;
c) rej tett adók fel de rí té sé re és he lyé nek meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló de tek to rok;
d) nem li ne á ris át me net ger jesz té sén ala pu ló de tek tá ló esz kö zök passzív le hall ga tó be ren de zé sek fel fe dé sé re;
e) ru há zat alá rejt he tõ, a be szél ge tõ part ner nél lé võ adó be ren de zés vagy mû kö dõ mag ne to fon fel fe dé sét biz to -

sí tó esz kö zök.

3. A tit kos vi zu á lis meg fi gye lés esz kö zei
Tit kos vi zu á lis meg fi gye lõ esz köz nek mi nõ sül nek mind azok az op ti kai, me cha ni kus, elekt ro ni kus és egyéb esz kö zök

és tar to zé ka ik, illetve ezek mû köd te tõ szoft ve rei, ame lyek az aláb bi tu laj don sá gok va la me lyi ké vel ren del kez nek:
a) em be rek, em ber i te vé keny ség vagy az zal össze füg gõ cse lek mé nyek tit kos meg fi gye lé sé re, rög zí té sé re (do -

ku men tá lá sá ra), illetve az így nyert in for má ció to váb bí tá sá ra és fel dol go zá sá ra ter vez ték, gyár tot ták, vagy
er re lé nye ges át ala kí tás nél kül fel hasz nál ha tó:
1. kis mé re tû, nagy fel bon tá sú és nagy ér zé keny sé gû CCD ka me rák és azok tar to zé kai;
2. rej tõ esz köz be vagy ru há zat alá rej tett mi ni a tûr ka me rák és tar to zé ka ik;
3. mik ro hul lá mú tar to mány ban üze me lõ vi deo jel-to váb bí tó be ren de zé sek és ezek ve või;
4. az elekt ro mos há ló za tot fel hasz ná ló vi deo jel-to váb bí tó be ren de zé sek és ezek ve või;
5. kis be lé põ nyí lá sú fi be rosz kó pok, illetve az üveg szál op ti kát fel hasz ná ló rej tett meg fi gye lést le he tõ vé te -

võ rend szer és az ezek fény ké pe zõ gép hez vagy vi deo ka me rá hoz va ló csat la ko zá sát biz to sí tó adap te rek
és tar to zé kok;

6. je len 1–4. pont ban en ge dé lye zés alá vont ter mé kek, esz kö zök, fel de rí té sé re, mû kö dé sé nek ki mu ta tá sá ra
ter ve zett vagy gyár tott esz kö zök és be ren de zé sek;

b) kor lá to zott fény vi szo nyok mel lett mû köd nek (se géd meg vi lá gí tást nem igé nyel nek) és kü lön le ges fo tó sok -
szo ro zó csö vet vagy op ti kai ele met, al kat részt tar tal maz nak, így kü lö nö sen az éj sza kai fény ké pe zés re és
 videofelvétel ké szí té sé hez fel hasz nál ha tó 2. és 3. ge ne rá ci ós fény erõ sí tõ be ren de zé sek és tar to zé ka ik;

c) inf ra vö rös tar to mány ban mû kö dõ spe ci á lis rend õrségi éj jel lá tó ké szü lé kek és azok tar to zé kai.
Meg jegy zés:

A XXVI. fe je zet 3. pont ja nem von ja en ge dé lye zés alá az aláb bi esz kö zö ket, be ren de zé se ket, tar to zé ko kat:
1. nagy kö zös sé gi vagy egyéb pol gá ri fel hasz ná lás ra ter ve zett fo tós vagy vi de ós szó ra koz ta tó, ok ta tá si, táv köz -

lé si (3G) stb. esz kö zök és azok al kat ré szei, tar to zé kai;
2. ipar i vagy pol gá ri fel hasz ná lás ra ter ve zett va gyon vé del mi, be tö rés jel zõ vagy egyéb ri asz tó rend sze rek ele -

mei;
3. ipar i és for ga lom meg fi gye lõ, -szám lá ló, se bes ség mé rõ, do ku men tá ló rend sze rek ele mei;
4. or vo si vagy ipar i fel hasz ná lás ra ter ve zett és gyár tott en do szkó pok, vi deo szkó pok, fi be rosz kó pok, bo rosz kó -

pok, azok al kat ré szei, tar to zé kai;
5. tö meg ren dez vé nye ken hasz nált vi deó-do ku men tá ló rend sze rek és azok ele mei.

4. Tit kos be ha to lás esz kö zei
Tit kos be ha to ló esz köz nek mi nõ sül min den me cha ni kai, elekt ro ni ka, op ti kai és szoft ver esz köz, illetve ezek tar to zé -

kai, amely zárt ob jek tum ba (zárt föld te rü let, épü let, gép ko csi stb.) tör té nõ tit kos be ha to lás cél já ból ké szült, és az aláb bi
jel lem zõk bár me lyi ké vel ren del ke zik:

a) me cha ni kus, elekt ro mos, elekt ro ni kus vagy egyéb el ven mû kö dõ zá rak, la ka tok, re te szek stb. ren del te tés -
sze rû nyi tó esz kö ze it he lyet te sí tõ ron cso lá sos vagy ron cso lás men tes nyi tá sá ra ter ve zett és gyár tott esz kö zök, 
„tech no ló gi ák”, tar to zé ka ik és al kat ré szük;

b) elekt ro ni kus biz ton sá gi rend sze rek ren del te tés sze rû mû kö dé sét be fo lyá so ló vagy mû kö dés kép te len sé get ki -
vál tó, spe ci á li san e cél ra ké szült esz kö zök, szoft ve rek és ezek tar to zé kai.

5. Rejt jel zõ és tit ko sí tó be ren de zé sek
a) táv köz lé si és in for ma ti kai rend sze rek ben hasz ná la tos rejt jel zõ és tit ko sí tó esz kö zök, gé pek, be ren de zé sek és 

spe ci á li san ezek hez ter ve zett szoft ve rek, va la mint azok funk ci o ná lis rész egy sé gei, al kat ré szei, to váb bá ki -
egé szí tõ egy sé gei és tar to zé kai;

b) spe ci á lis rejt jel kul csok elõ ál lí tá sá ra, el osz tá sá ra, szál lí tá sá ra ter ve zett vagy hasz nált esz kö zök, be ren de zé -
sek és spe ci á li san ezek hez ter ve zett szoft ve rek;

c) rejt jel kul csok.
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Meg jegy zés:
A XXVI. fe je zet 5. pont ja nem von ja en ge dé lye zés alá az aláb bi esz kö zö ket, be ren de zé se ket, tar to zé ko kat:
1. nagy kö zös sé gi vagy egyéb pol gá ri fel hasz ná lás ra ter ve zett (szer zõi jog vé de lem biz to sí tá sát cél zó) kódoló-

 dekódoló esz kö zök;
2. ipar i vagy pol gá ri fel hasz ná lás ra ter ve zett biz ton sá gi (vagy vé del mi, sze mély azo no sí tó, jo go sult ság-el len õr -

zé si cé lú) rend sze rek kó do ló-de kó do ló esz kö zei.

6. Egyéb esz kö zök
a) ru há zat alá rejt he tõ, ve ze ték nél kü li fül hall ga tó val el lá tott kom mu ni ká ci ós rend szer;
b) irány- és hely meg ha tá ro zás ra hasz nál ha tó mi ni a tûr jel adók és ezek spe ci á lis ve või.

Meg jegy zés:
A XXVI. fe je zet 6. pont já nak b) al pont ja nem von ja en ge dé lye zés alá a nagy kö zön ség szá má ra áru sí tott GPS
ve võ be ren de zé se ket.

A LISTÁBAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI

Az aláb bi ak ban ta lál ha tó ak – be tû ren di sor rend ben – az eb ben a lis tá ban hasz nált ki fe je zé sek fo ga lom meg ha tá ro zá sai.
1. meg jegy zés:

A fo ga lom meg ha tá ro zá sok a lis ta egé szé re vo nat koz nak. A hi vat ko zá sok ki zá ró lag tá jé koz ta tó jel le gû ek, és
nem érin tik a de fi ní ci ók nak a lis ta egé szé ben va ló ál ta lá nos al kal ma zá sát.

2. meg jegy zés:
Az eb ben „A lis tá ban hasz nált ki fe je zé sek fo ga lom meg ha tá ro zá sai” cí mû rész ben sze rep lõ sza vak és ki fe je zé -
sek ki zá ró lag ak kor ér tel me zen dõ ek a de fi ní ci ó nak meg fele lõen, ha idé zõ jel ben (,,.”) áll nak. Egyéb ese tek ben
– amennyi ben azt egy adott ellen õr zés cél já ból he lyi de fi ní ció más ként nem ha tá roz za meg – a sza vak és ki fe je -
zé sek ál ta lá no san el fo ga dott (szó tár i) je len té sük ben ér tel me zen dõk.

ML8. „Ada lék anya gok”:
rob ba nó anya gok ban, azok tu laj don sá ga i nak ja ví tá sa cél já ból hasz nált anya gok.

ML17. „Atom re ak tor”:
a re ak tor tar tá lyon be lül lé võ vagy ah hoz köz vet le nül kap cso ló dó egy sé gek, az a be ren de zés, amely a mag ban a 
tel je sít mény szin tet sza bá lyoz za és azok a kom po nen sek, ame lyek ál ta lá ban a re ak tor mag pri mer hû tõ kö ze gét
fog lal ják ma guk ban, az zal köz vet le nül érint kez nek, vagy azt sza bá lyoz zák.

ML7., 22. „Bio ka ta li zá to rok”:
egyes ve gyi vagy bio ké mi ai re ak ci ók hoz, vagy egyéb bi o ló gi ai ve gyü le tek ben hasz nált en zi mek, ame lyek a
ve gyi harc anya gok hoz (CW) kö tõd nek és le bon tá su kat gyor sít ják.

Mû sza ki meg jegy zés:
„En zim”: egyes ve gyi vagy bio ké mi ai re ak ci ók hoz hasz nált bio ka ta li zá tor.

ML7., 22. „Bio po li me rek”:
az aláb bi ak sze rin ti bi o ló gi ai mak ro mo le ku lák:
a) egyes ve gyi vagy bio ké mi ai re ak ci ók hoz hasz nált en zi mek;
b) mo nok lo ná lis, po lik lo ná lis vagy nem-idi o ti pi kus el len anya gok;
c) kü lön le ges mó don ter ve zett vagy fel dol go zott re cep to rok.

Mû sza ki meg jegy zé sek:
1. ,,Nem-idi o ti pi kus el len anya gok”: olyan el len anya gok, ame lyek más el len anya gok konk rét el len anyag
meg kö tõ he lye i hez kö tõd nek;
2. ,,Mo nok lo ná lis el len anya gok”: olyan pro te i nek, ame lyek egy el len anyag meg kö tõ hely hez kö tõd nek, és
ame lye ket egy sejt klón ál lít elõ;
3. ,,Po lik lo ná lis el len anya gok”: olyan pro te i nek ke ve ré ke, ame lyek egy el len anyag meg kö tõ hely hez kö tõd -
nek, és ame lye ket egy nél több sejt klón ál lít elõ;
4. ,,Re cep to rok”: olyan bi o ló gi ai mak ro mo le ku lá ris szer ke ze tek, ame lyek ké pe sek li gan dok meg kö té sé re,
ame lyek meg kö té se ha tás sal van fi zi o ló gi ai funk ci ó ik ra.

ML15. „El sõ ge ne rá ci ós kép erõ sí tõ csö vek”:
elekt ro szta ti kus fó ku szú csö vek, ame lyek ben a ki- és be me net nél mul ti al ká li fo tó ka tód ból (S-20 vagy S-25)
ké szült op ti kai vagy üveg le mez ke rült fel hasz ná lás ra, azon ban mik ro csa tor nás le me ze ket nem tar tal maz nak.
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ML4., 8. „Ener gia hor do zó anya gok”:
olyan anya gok vagy ke ve ré kek, ame lyek a ter ve zett fel hasz ná lá suk hoz szük sé ges ener gia ki bo csá tá sa cél já ból 
ké mi ai re ak ci ó ba lép nek. A „rob ba nó anya gok”, „pi ro tech ni kai esz kö zök” és „haj tó anya gok” az ener gia hor do -
zó anya gok al osz tá lya it ké pe zik.

ML21., 22. „Fej lesz tés”:
kap cso ló dik a so ro zat gyár tást meg elõ zõ va la mennyi sza kasz hoz, mint pél dá ul ter ve zés, ter ve zés-ku ta tás, ter -
ve zés-elem zé sek, ter ve zé si kon cep ci ók, a pro to tí pu sok össze sze re lé se és vizs gá la ta, kí sér le ti gyár tá si ter vek,
ter ve zé si ada tok, a ter ve zé si ada tok ter mék ké tör té nõ át ala kí tá sá nak fo lya ma ta, kon fi gu rá ci ós ter ve zés, in teg -
rá ció ter ve zés, terv raj zok.

ML21., 22. „Fel hasz ná lás”:
üze mel te tés, üzem be he lye zés (a hely szí ni üzem be he lye zést is be le ért ve), kar ban tar tás (ellen õr zés), ja ví tás,
nagy ja ví tás és fel újí tás.

ML21., 22. „Gyár tás”:
va la mennyi gyár tá si fá zis vagyis: ter ve zés, gyár tás, in teg rá lás, össze sze re lés, ellen õr zés, tesz te lés, mi nõ ség -
biz to sí tás.

ML8. „Haj tó anyag”:
olyan anya gok vagy ke ve ré kek, ame lyek ké mi ai re ak ci ó ba lép ve – el len õr zött ütem ben – nagy mennyi sé gû
 forró gázt ál lí ta nak elõ me cha ni kai mun ka vég zé se cél já ból.

ML7. „Ka to nai fel hasz ná lás ra át ala kí tott”:
olyan át ala kí tás vagy sze lek tá lás (mint a tisz ta ság, el tart ha tó sá gi idõ, fer tõ zõ ké pes ség, ter je dé si jel lem zõk
vagy az UV-su gár zás sal szem be ni el len ál ló-ké pes ség meg vál toz ta tá sa), amely nek cél ja, hogy nö vel je az em -
ber- vagy ál lat vesz te sé get, rom bol ja a be ren de zé se ket vagy kárt te gyen a ter més ben vagy a kör nye zet ben.

ML22. „Köz hasz nú”:
olyan „tech no ló gia” vagy „szoft ver”, ame lyet a to vább ter jesz té sé re vo nat ko zó kor lá to zás nél kül tet tek köz zé.

Meg jegy zés:
szer zõi jo gi kor lá to zá sok nem gá tol ják, hogy a „tech no ló gia” vagy „szoft ver” a „köz hasz nú” tárgy kö ré be tar -
toz zon.

ML8., 9., 10. „Lé gi jár mû”:
me rev szár nyas, csuk lós szár nyas, for gó szár nyas (he li kop ter), dön tött ro to ros vagy dön tött szár nyas lé gi jár mû.

ML10. „A le ve gõ nél könnyebb lé gi jár mû vek”:
hõ lég bal lo nok és lég ha jók, ame lyek emel ke dé sük höz for ró le ve gõt vagy a le ve gõ nél könnyebb gá zo kat – pél -
dá ul hé li u mot vagy hid ro gént – hasz nál nak.

ML5., 19. „Lé zer”:
kom po nen sek olyan rész egy sé ge, amely min d tér ben, min d idõ ben olyan ko he rens fényt biz to sí t, ame lyet sti -
mu lált su gár zás-ki bo csá tás sal erõ sí te nek fel.

ML4., 8. „Pi ro tech ni kai esz kö zök”:
a pi ro fo rok a pi ro tech ni kai esz kö zök egyik olyan al osz tá lyát ké pe zik, ame lyek nem tar tal maz nak oxi dá ló szert, 
le ve gõ vel érint kez ve azon ban spon tán gyul lad nak.

ML10. „Pol gá ri re pü lõ esz köz”:
a pol gá ri re pü lés ügyi ha tó sá gok ál tal köz zé tett, a re pü lés re va ló al kal mas sá got mi nõ sí tõ lis ták ban fel so rolt
„re pü lõ esz kö zök”, ame lyek ke res ke del mi, pol gá ri, bel sõ és kül sõ út vo na la kon re pül het nek, vagy pol gá ri, ma -
gán- vagy üz le ti cé lok ra hasz nál ha tók.

ML8. „Pre kur zo rok”:
rob ba nó anya gok gyár tá sá hoz hasz nált kü lön le ges ve gyi anya gok.

ML8., 18. „Rob ba nó anya gok”:
olyan szi lárd, fo lyé kony vagy gáz hal maz ál la po tú anya gok vagy anya gok ke ve ré kei, ame lyek rob ba nó fe jek -
ben el sõd le ges, in dí tó- vagy fõ töl tet ként, va la mint bon tá sok és egyéb al kal ma zá sok so rán tör té nõ fel hasz ná lá -
suk kor rob ba nást okoz nak.

ML17. „Ro bot”:
eset leg fo lya ma tos mû kö dé sû vagy pont ról pont ra moz gat ha tó ma ni pu lá ci ós me cha niz mus, amely szen zo ro -
kat is al kal maz hat, és ren del ke zik az aláb bi jel lem zõk mind egyi ké vel:
a) több funk ci ós;
b) ké pes anya gok, rész egy sé gek, szer szá mok vagy kü lön le ges esz kö zök be ál lí tá sá ra vagy ori en tá lá sá ra, há -

rom di men zi ós tér ben tör té nõ vál toz tat ha tó moz gá sok ré vén;
c) há rom vagy több zárt vagy nyi tott hur kos szer vo esz közt fog lal ma gá ban, ame lyek lép te tõ mo to ro kat is tar -

tal maz hat nak; és
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d) ren del ke zik a „fel hasz ná ló ál tal prog ra moz ha tó” ta nít/vissza ját szik mód szer rel vagy elekt ro ni kus szá mí tó -
gép pel, amely le het prog ra moz ha tó lo gi kai kont rol ler, az az me cha ni kai be avat ko zás nél kü li.

Meg jegy zés:
A fen ti meg ha tá ro zás nem fog lal ja ma gá ban az aláb bi esz kö zö ket:
1. olyan ma ni pu lá ci ós me cha niz mu sok, ame lye ket csak kéz zel vagy táv ope rá tor ral le het irá nyí ta ni;
2. ál lan dó so ro za tú ma ni pu lá ci ós me cha niz mu sok, ame lyek me cha ni ku san rög zí tett prog ra mo zott moz gá sok

sze rint mû kö dõ au to ma ti zált moz gó esz kö zök. A prog ra mot me cha ni ku san kor lá toz zák a rög zí tett, de ál lít -
ha tó üt kö zõk, pl. csa pok vagy büty kök. A moz gá sok sor rend je és a pá lyák vagy szö gek meg vá lasz tá sa me -
cha ni kai, elekt ro ni kus vagy elekt ro mos úton nem vál toz tat ha tó, illetve nem is cse rél he tõ;

3. me cha ni kai ve zér lé sû, vál toz tat ha tó sor ren dû ma ni pu lá ci ós me cha niz mu sok, ame lyek a me cha ni ku san rög -
zí tett prog ra mo zott moz gá sok sze rint mû kö dõ au to ma ti kus moz gó esz kö zök. A prog ra mot me cha ni ku san
kor lá toz zák a rög zí tett, de ál lít ha tó üt kö zõk, pl. csa pok vagy büty kök. A moz gá sok sor rend je és a pá lyák
vagy szö gek meg vá lasz tá sa a rög zí tett prog ram sé mán be lül vál toz tat ha tó. A prog ram sé ma vál toz ta tá sa vagy
mó do sí tá sa (pl. a csa pok át ál lí tá sa vagy a büty kök cse ré je) egy vagy több moz gás i ten ge lyen csak me cha ni -
kai mû ve le tek ré vén tör té nik;

4. nem szer vo ve zér lé sû, sor rend-ma ni pu lá ci ós me cha niz mu sok, ame lyek me cha ni ku san rög zí tett, prog ra mo -
zott moz gá sok sze rint mû kö dõ au to ma ti zált moz gó esz kö zök. A prog ram vál toz tat ha tó, de a fo lya mat csak a
me cha ni ku san rög zí tett elekt ro mos bi ná ris esz köz rõl vagy ál lít ha tó üt kö zõk rõl ka pott bi ná ris jel ha tá sá ra ha -
la d to vább;

5. Des car tes-fé le ko or di ná ta ma ni pu lá tor rend szer ként de fi ni ált ra ko dó da ruk, ame lye ket füg gõ le ges el he lye -
zett tá ro ló re ke szek in teg rált ré sze ként ala kí tot tak ki, és e re ke szek tar tal má nak tá ro lás és ki ra ko dás cél já ból
tör té nõ el éré sé re szol gál nak.

ML13. „Szá las vagy ros tos anya gok”:
töb bek kö zött:
a) foly to nos mo no fil szá lak;
b) foly to nos cér nák és elõ fo na tok;
c) sza la gok, szö ve tek, ku sza fo na tok és pa szo má nyok;
d) vá gott szá lak, szál kö te gek és ko he rens szá lú vé gek;
e) bár mi lyen hosszú, egy kris tá lyos vagy po li kris tá lyos tû kris tá lyok;
f) aro más po li amid pép.

ML21. „Szoft ver”:
bár mi lyen tény le ges hor do zó ra rög zí tett, egy vagy több „prog ram” vagy „mik ro prog ram” gyûj te mé nye.

ML18., 20. „Szup ra ve ze tõ”:
olyan anya gok (fé mek, öt vö ze tek vagy ve gyü le tek), ame lyek el ve szít he tik min den elekt ro mos el len ál lá su kat,
az az vég te len elekt ro mos ve ze tõ ké pes ség gel ren del kez het nek, és igen nagy elekt ro mos áram át vi te lé re al kal -
ma sak Jo u le-hõ ke let ke zé se nél kül.

Mû sza ki meg jegy zés:
Az anyag kri ti kus szup ra ve ze tõ ál la po tát a „kri ti kus hõ mér sék let”, a kri ti kus mág ne ses me zõ – amely a hõ mér -

sék let függ vé nye – és a kri ti kus áram sû rû ség jel lem zi, amely azon ban a mág ne ses me zõ tõl és a hõ mér sék let -
tõl egy aránt függ.

ML22. „Szük sé ges”:
a „tech no ló gia” te kin te té ben a „tech no ló gi á nak” az ellen õr zés alá esõ mû kö dé si szint, jel lem zõk vagy funk -
ciók el éré sé ért vagy meg ha la dá sá ért fe le lõs rész e. Az ilyen „szük sé ges tech no ló gia” több ter mék ré szét is ké -
pez he ti.

ML22. „Tech no ló gia”:
a ter mé kek „fej lesz té sé hez”, „gyár tá sá hoz” vagy „fel hasz ná lá sá hoz” szük sé ges egye di in for má ció. Ez az in -
for má ció le het mû sza ki adat vagy mû sza ki tá mo ga tás.

Mû sza ki meg jegy zé sek:
1. A „mû sza ki adat” le het terv rajz, terv, áb ra, mo dell, for mu la, táb lá zat, gé pé sze ti terv és spe ci fi ká ció, ké zi -

könyv és út mu ta tás, akár írás ban, akár más adat hor do zón, pél dá ul mág nes le me zen, mág nes sza la gon vagy
csak ol vas ha tó tár ban rög zít ve.

2. A „mû sza ki tá mo ga tás” le het út mu ta tá sok, kész sé gek, kép zés, a mun ká val kap cso la tos is me re tek át adá sa
vagy kon zul tá ci ós szol gál ta tás. A „mû sza ki tá mo ga tás” ma gá ban fog lal hat ja a „mû sza ki ada tok” át adá sát is.

ML7. „Tö meg osz la tó anya gok”:
olyan anya gok, ame lyek – a tö meg osz la tá si cél ra tör té nõ ter ve zett fel hasz ná lá suk so rán – rö vid idõ alatt az em -
ber i ér zék szer vek ir ri tá ci ó ját vagy a fi zi kai funk ci ók za va rát okoz zák, amely ha tá sok az anya gok kal va ló
 expozíció be fejezõdését köve tõen rö vid idõn be lül meg szûn nek. A könny gáz a „tö meg osz la tó anya gok” egyik
faj tá ja.
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ML22. „Tu do má nyos alap ku ta tás”:
kí sér le ti vagy el mé le ti mun ka, mely nek alap ve tõ cél ja új is me re tek meg szer zé se je len sé gek vagy meg fi gyel -
he tõ té nyek alap el ve i rõl, és el sõd le ge sen nem meg ha tá ro zott gya kor la ti cél vagy szán dék el éré sé re irá nyul.

ML19. „Ûr mi nõ sí té sû”:
olyan ter mék, ame lyet úgy ter vez tek, gyár tot tak és pró bál tak ki, hogy meg fe lel jen a mû hol dak, va la mint a
nagy ma gas sá gú, 100 ki lo mé te ren vagy na gyobb ma gas sá gon mû kö dõ re pü lõ rend sze rek fel bo csá tá sá nál és
te le pí té sé nél meg kö ve telt kü lön le ges elekt ro mos, me cha ni kai vagy kör nye ze ti kö ve tel mé nyek nek.

ML17. „Vé gef fek to rok”:
fo gó szer szá mok, „ak tív szer szám egy sé gek” és min den egyéb olyan szer szám, ame lyet a „ro bot” ma ni pu lá -
tor-kar vé gén lé võ alap lap ra erõ sí te nek.

Mû sza ki meg jegy zés:
„ak tív szer szám egy sé gek”: va la mely mun ka da rab haj tó ere jét vagy mun ka ener gi á ját biz to sí tó vagy azt érzé -
kelõ esz kö zök.

ML7. „Vi võ vek to rok”:
ge ne ti kai anyag nak a fo ga dó sejt be tör té nõ be jut ta tá sá ra hasz nált hor do zók (pél dá ul plaz ma vagy ví rus).

2. melléklet a 26/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez

[2. mel lék let a 16/2004. (II. 6.) Korm. ren de let hez]

Az Európai Unió fegyverexportra vonatkozó
Magatartási Kódexe (elfogadva 1998. június 8-án)

Az Euró pai Unió Ta ná csa
épít ve az Euró pai Ta nács 1991-es lu xem bo ur gi és 1992-es lissza bo ni ülé sén egyez te tett Kö zös Kri té ri u mok ra,
el is mer ve a fegy ver ke res ke dõ or szá gok kü lön le ges fe le lõs sé gét,
az zal a szán dék kal, hogy olyan ma gas szin tû kö zös sza bá lyo zást hoz zon lét re, me lyet a ha gyo má nyos fegy ve rek for -

gal ma zá sá nak fel ügye le te és kor lá to zá sa so rán min den EU tag ál lam mi ni má lis kö ve tel mény nek te kint, to váb bá, hogy a
na gyobb át lát ha tó ság ér de ké ben erõ sít se a vo nat ko zó in for má ci ók cse ré jét,

az zal a szán dék kal, hogy meg aka dá lyoz za olyan fel sze re lé sek ex port ját, me lyek fel hasz nál ha tók le het nek bel sõ el -
nyo más ra, vagy nem zet kö zi ag resszió cél ja i ra, vagy hoz zá já rul hat nak a re gi o ná lis in sta bi li tás hoz,

az zal az óhaj jal, hogy a Kö zös Kül- és Biz ton ság po li ti ka ke re té ben erõ sít sék együtt mû kö dé sü ket és elõ moz dít sák kö -
ze le dé sü ket a ha gyo má nyos fegy ve rek ex port já nak te rü le tén,

te kin tet tel a Ha gyo má nyos Fegy ve rek Tör vény el le nes Ke res ke del mé nek Meg elõ zé sé re és Le küz dé sé re irá nyuló
EU Prog ram ke re té ben ho zott ki egé szí tõ in téz ke dé sek re,

tu da tá ban annak, hogy az EU tag ál la mai sa ját ipar i bá zi suk, illetve vé del mi erõ fe szí té se ik ré sze ként fenn kí ván ják tar -
ta ni vé del mi ipa ru kat,

el is mer ve, hogy az ál la mok nak az ENSZ Alap ok má nyá val össz hang ban jo guk van az ön vé de lem hez és az ön vé de lem -
hez szük sé ges esz kö zök for gal ma zá sá hoz,
az aláb bi Ma ga tar tá si Kó de xet és vég re haj tá si ren del ke zé se ket fo gad ta el:

1. Kri té ri um
Az EU tag ál la mok nem zet kö zi kö te le zett sé ge i nek tisz te let ben tar tá sa, kü lö nös te kin tet tel az ENSZ Biz ton sá gi Ta ná -

csa és a Kö zös ség ál tal el ren delt szank ci ók ra, a non-pro li fe rá ci ós és más te rü le te ken szü le tett egyez mé nyek re, va la mint
más nem zet kö zi kö te le zett sé gek re

Az ex port en ge dély ké rel met el kell uta sí ta ni, ha az en ge dély meg adá sa nem len ne össz hang ban egye bek kö zött:
a) a tag ál la mok nem zet kö zi kö te le zett sé ge i vel és kö te le zett ség vál la lá sá val az ENSZ, az EBESZ és az EU ál tal ho -

zott fegy ver em bar gók be tar tá sá ra,
b) a tag ál la mok nak az Atom so rom pó Szer zõ dés ben (Nuc le ar Non-Pro li fe ra ti on Tre aty, NPT), a Bi o ló gi ai és

 Toxin Fegy ver Ti lal mi Egyez mény ben (Bi o lo gi cal and To xin We a pons Con ven ti on, BTWC), va la mint a
Vegyi fegyver Ti lal mi Egyez mény ben (Che mi cal We a pons Con ven ti on, CWC) vál lalt nem zet kö zi kö te le zett sé -
ge i vel,

c) az Auszt rá lia Cso port (Aust ra lia Gro up, AG), a Ra ké ta Tech no ló gi ai El len õr zé si Rend szer (Mis si le
 Technology Cont rol Re gi me, MTCR), a Nuk le á ris Szál lí tók Cso port ja (Nuc le ar Supp li ers Gro up, NSG) és a
Was se na ar-i Meg álla po dás (Was se na ar Ar ran ge ment, WA) ke re tén be lül vál lalt kö te le zett sé ge ik kel,

d) a gya log sá gi ak nák min den tí pu sá nak ex port ját til tó kö te le zett sé gük kel.
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2. Kri té ri um
Az em ber i jo gok tisz te let ben tar tá sa a cél or szág ban
A tag ál la mok ér té ke lik a cél or szág nak a nem zet kö zi em ber i jo gi esz kö zök ben le fek te tett em ber i jo gi alap el vek hez va -

ló vi szo nyát és
a) nem ál lí ta nak ki ex port en ge délyt, ha nyil ván va ló koc ká za ta van annak, hogy a ter ve zett ex por tot bel sõ el nyo -

más ra hasz nál hat ják fel,
b) egye di leg el bí rál va és az esz kö zök jel le gét is figye lembe vé ve, kü lö nös óva tos ság gal és éber ség gel jár nak el

olyan or szá gok ba irá nyuló en ge dély meg adá sa kor, ame lyek ese té ben az ENSZ, az Euró pa Ta nács vagy az EU
ille té kes tes tü le te az em ber i jo gok sú lyos meg sér té sét ál la pí tot ta meg.

E cél ból bel sõ el nyo más ra hasz nál ha tó esz köz nek kell te kin te ni, egye bek köz t azt az esz közt, ame lyet vagy amely hez
ha son lót a meg je lölt vég fel hasz ná ló bi zo nyí tot tan bel sõ el nyo más ra hasz nál, vagy amely ese té ben ok kal fel té te lez he tõ,
hogy az esz közt nem a meg je lölt cél ra, vagy nem a fel tün te tett vég fel hasz ná ló ál tal, ha nem bel sõ el nyo más esz kö ze ként
hasz nál ják fe l. A Ma ga tar tá si Kó dex 1. szá mú vég re haj tá si ren del ke zé sé vel össz hang ban, a bel biz ton sá gi al kal ma zás ra
szánt esz kö zök ese té ben gon do san kell ta nul má nyoz ni az esz köz jel le gét.

A bel sõ el nyo más kö ré be tar to zik, egye bek köz t, a kín zás és más ke gyet len, em ber te len és meg alá zó bá nás mód vagy
bün te tés, a bí ró sá gi el já rás nél kü li vagy ön ké nyes ki vég zé sek, az el tû né sek, az ön ké nyes fel tar tóz ta tás és más, a nem zet -
kö zi em ber i jo gi do ku men tu mok ban, ide ért ve az Em ber i Jo gok Egye te mes Nyi lat ko za tá ban és a Pol gá ri és Po li ti kai Jo -
gok Nem zet kö zi Egyez ség ok má nyá ban meg ha tá ro zott, em ber i jo go kat és alap ve tõ sza bad ság jo go kat sú lyo san sér tõ cse -
le ke de tek.

3. Kri té ri um
A fenn ál ló fe szült sé gek bõl, vagy fegy ve res konf lik tu sok ból ere dõ bel sõ hely zet a cél or szág ban
A tag ál la mok nem en ge dé lyez nek olyan ex por tot, amely a cél or szág ban fegy ve res konf lik tus ki tö ré sét vagy el hú zó dá -

sát ered mé nyez né, illetve a meg lé võ fe szült sé gek vagy konf lik tu sok sú lyos bo dá sá hoz ve zet ne.

4. Kri té ri um
A re gi o ná lis bé ke, biz ton ság és sta bi li tás meg õr zé se
A tag ál la mok nem ad nak ki ex port en ge délyt, ha nyil ván va ló a koc ká za ta annak, hogy a cím zett a ter ve zett ex por tot

egy má sik or szág el le ni ag resszi ó ra hasz nál ná fe l, vagy erõ szak kal sze rez ne ér vényt te rü le ti kö ve te lé sé nek.
A koc ká za tok mér le ge lé se kor az EU Tag ál la mai egye bek kö zött a kö vet ke zõ ket ve szik figye lembe:

a) A cél or szág és egy má sik or szág kö zöt ti fegy ve res konf lik tus fenn ál lá sa, illetve annak va ló szí nû sé ge.
b) A cél or szág va la me lyik szom széd já val szem ben fenn ál ló te rü le ti kö ve te lé se, mely nek a múlt ban meg pró bált

fegy ver rel vagy a fegy ver rel va ló fe nye ge tés sel ér vényt sze rez ni.
c) Annak va ló szí nû sé ge, hogy az esz közt a cél or szág nem le gi tim nem ze ti biz ton sá gi és vé del mi cé lok ra hasz nál ja fel.
d) Annak szük sé ges sé ge, hogy az ex port a re gi o ná lis sta bi li tást ne be fo lyá sol ja lé nye ge sen.

5. Kri té ri um
A tag ál la mok és azon te rü le tek, me lyek nek kül kap cso la ta i ért va la mely tag ál lam fe le lõs, va la mint a ba rá ti és a szö vet -

sé ges or szá gok biz ton sá ga
A tag ál la mok figye lembe ve szik:

a) A ter ve zett ex port le het sé ges ha tá sát sa ját, a ba rá ti, a szö vet sé ges és más tag ál la mok vé del mi és biz ton sá gi ér de -
ke i re egy út tal el is mer ve azt, hogy ez a té nye zõ nem be fo lyá sol hat ja az em ber i jo gok, a re gi o ná lis bé ke, a biz ton -
ság és a sta bi li tás tisz te le té re vo nat ko zó kri té ri u mok mér le ge lé sét.

b) A szó ban for gó ter mé kek nek sa ját, a ba rá ti, a szö vet sé ges és más or szá gok erõi el le ni fel hasz ná lá sá nak koc ká -
za tát.

c) A mû sza ki vissza fej tés (az ún. „re ver se en gi ne e ring”) vagy a tech no ló gia nem szán dé kos át adá sá nak koc ká za tát.

6. Kri té ri um
A vá sár ló or szág nak a nem zet kö zi kö zös ség gel szem ben ta nú sí tott ma ga tar tá sa, kü lö nös te kin tet tel a ter ro riz mus hoz

va ló vi szo nyá ra, szö vet ség esi rend sze ré nek jel le gé re és a nem zet kö zi jog tisz te let ben tar tá sá ra.
A tag ál la mok egye bek köz t figye lembe ve szik a vá sár ló or szág ko ráb bi fel lé pé sét az aláb bi te rü le te ken:

a) a ter ro riz mus és a nem zet kö zi szer ve zett bû nö zés tá mo ga tá sa vagy bá to rí tá sa,
b) nem zet kö zi kö te le zett sé ge i nek vég re haj tá sa, kü lö nös te kin tet tel az erõ szak al kal ma zá sá ról va ló le mon dás ra,

be le ért ve a nem zet kö zi hu ma ni tá ri us jog nak a nem zet kö zi és a nem nem zet kö zi konf lik tu sok ra vo nat ko zó ré -
szét.

c) a non-pro li fe rá ció, va la mint a fegy ver zet el len õr zés és a le sze re lés más te rü le tei irán ti el kö te le zett sé ge, kü lö nös
te kin tet tel az 1. Kri té ri um b) al pont já ban em lí tett fegy ver zet el len õr zé si és le sze re lé si meg ál la po dá sok alá írá sá -
ra, ra ti fi ká lá sá ra és vég re haj tá sá ra.
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7. Kri té ri um
Annak koc ká za ta, hogy az esz köz a vá sár ló or szá gon be lül más fel hasz ná ló hoz jut, vagy nem kí vá na tos fel té te lek kel

re-ex por tá lás ra ke rül
Annak ér té ke lé se kor, hogy a ter ve zett ex port mi lyen ha tást gya ko rol az im por tá ló or szág ra, va la mint hogy mek ko ra a

koc ká za ta annak, hogy az ex por tált áru nem kí vá na tos vég fel hasz ná ló hoz ke rül het, a kö vet ke zõ ket kell mér le gel ni:
a) A be fo ga dó or szág le gi tim vé del mi és nem ze ti biz ton sá gi ér de kei, be le ért ve az ENSZ, vagy más bé ke fenn tar tó

te vé keny ség ben va ló rész vé telt.
b) A be fo ga dó or szág mû sza ki fel ké szült sé ge az esz köz hasz ná la tá ra.
c) A be fo ga dó or szág ké pes sé ge ha té kony ex port el len õr zés mû köd te té sé re.
d) A fegy ve rek ter ro ris ta szer ve ze tek hez va ló re-ex por tá lá sá nak, vagy el té rí té sé nek a koc ká za ta (a terrorizmus-

 ellenes esz kö zök ese té ben kü lö nö sen gon dos mér le ge lés re van szük ség eb ben az össze füg gés ben).

8. Kri té ri um
Annak mér le ge lé se, hogy a fegy ver ex port és a be fo ga dó or szág mû sza ki és gaz da sá gi adott sá gai össz hang ban van -

nak-e, figye lembe véve, hogy az ál la mok nak úgy kel le ne ki elé gí te ni jo gos biz ton sá gi és vé del mi szük ség le te i ket, hogy a
fegy ver ke zés a leg ki sebb ter het rója az em ber i és gaz da sá gi erõ for rá sok ra

A tag ál la mok figye lembe ve szik a meg fe le lõ for rá sok ból szár ma zó in for má ci ó kat, azaz az ENSZ Fej lesz té si Prog ram -
ja (UNDP), a Vi lág bank (World Bank), a Nem zet kö zi Va lu ta Alap (IMF) és a Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si
Szer ve zet (OECD) je len té se it annak meg ál la pí tá sá hoz, hogy a ter ve zett ex port nem hát rál tat ná-e sú lyo san a fenn tart ha tó
fej lõ dést a be fo ga dó or szág ban. Eb ben az össze füg gés ben mér le ge lik a be fo ga dó or szág ka to nai és szo ciá lis ki adá sa i nak
re la tív szint jét, figye lembe véve bár mi lyen Euró pai Uni ós vagy két ol da lú se gélyt is.

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
26/2007. (III. 1.) 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

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let 3.  §-a
(6) be kez dé sé nek b) pont já ban, a hon vé de lem rõl és a
 Magyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 52.  §
(1) be kez dé se d) pont já nak db) al pont já ban, a kör nye zet -
vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 
165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 3.  §-a (4) be kez dé sé -
nek a) pont já ban fog lalt fel adat kö rünk ben el jár va a lé gi -
köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény (a továb -
biak ban: Lt.) 74.  §-ának n) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

I. Fejezet

A LÉGTÉR SZERKEZETE ÉS OSZTÁLYOZÁSA

A légtér szerkezete

1.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá ra ál tal kör be zárt te -
rü let fe let ti, lé gi köz le ke dé si cél ra ki je lölt lég tér meg ha tá ro -
zott ki ter je dé sû lé gi for gal mi lég tér re, idõ sza ko san kor lá to -
zott, kor lá to zott, ve szé lyes és til tott lég te rek re  oszlik.

(2) A lé gi for gal mi lég te rek és az idõ sza ko san kor lá to -
zott lég te rek tér be li ki ter je dé sét (ol dal- és ma gas sá gi ha tá -
ra it) a 2. mel lék let, a kor lá to zott, ve szé lyes és til tott lég te -
rek tér be li ki ter je dé sét (ol dal- és ma gas sá gi ha tá ra it) a
3. mel lék let tar tal maz za.

A légiforgalmi légtér

2.  §

(1) A lé gi for gal mi lég tér a lég tér ben nyúj tott lé gi for gal -
mi szol gál ta tás faj tá ja alap ján el len õr zött vagy nem el len -
õr zött lég tér re osz lik.

(2) El len õr zött lég tér:
a) a re pü lõ té ri irá nyí tó kör zet, amely pol gá ri (CTR)

vagy ka to nai (MCTR) kör zet;
b) a kö zel kör ze ti irá nyí tói kör zet, amely pol gá ri

(TMA) vagy ka to nai (MTMA) kör zet;
c) egyéb pol gá ri irá nyí tói kör zet (CTA);
d) kö zös fel hasz ná lá sú lég tér (RCA/PCA).

(3) Nem el len õr zött lég tér a lé gi for gal mi lég tér el len õr -
zött lég té ren kí vü li rész e.

(4) A lé gi for gal mi lég tér ben a nyúj tott lé gi for gal mi
szol gál ta tást és a re pü lé si sza bá lyo kat az 1. mel lék let tar -
tal maz za.

3.  §

(1) Azo kat az ál lam i re pü lé se ket, ame lyek jel le gü ket te -
kint ve nem igé nyel nek idõ sza ko san kor lá to zott lég te ret és



be il leszt he tõ ek az el len õr zött lég tér mû kö dé sé be, ugyan -
ak kor nem hajt ha tó ak vég re GAT-sza bá lyok sze rint, a lég -
tér ru gal mas fel hasz ná lás nak biz to sí tá sa és a pol gá ri lé gi -
for ga lom za var ta lan sá ga ér de ké ben kö zös fel hasz ná lá sú
lég tér ben kell vég re haj ta ni.

(2) A kö zös fel hasz ná lá sú lég tér le het
a) elõ ze tes ko or di ná ci ós lég tér (PCA), vagy
b) csök ken tett ko or di ná ci ós lég tér (RCA).

(3) A kö zös fel hasz ná lá sú lég tér ben gya kor ló lé gi harc
és mû re pü lés nem hajt ha tó vég re.

(4) A kö zös fel hasz ná lá sú lég tér ki zá ró lag el len õr zött
lég tér ben je löl he tõ ki.

(5) A kö zös fel hasz ná lá sú lég tér ben, az igény be vé tel és
a szol gá la tok kö zöt ti adat cse re rend jét az ille té kes pol gá ri
lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá lat ve ze tõ je és a ka to nai lég vé -
del mi irá nyí tó szol gá lat el lá tá sá ért fe le lõs ka to nai szer ve -
zet ve ze tõ je együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban rög zí ti.

(6) Az egyes OAT-sza bá lyok sze rint vég re haj tott ál lam i 
re pü lé sek és a GAT-sza bá lyok sze rint vég re haj tott pol gá ri
re pü lé sek egy ide jû vég re haj tá sá ra ki je lölt, kö zös fel hasz -
ná lá sú lég te rek kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té -
te lek kel mû köd tet he tõk.

Az idõszakosan korlátozott légtér

4.  §

(1) Idõ sza ko san kor lá to zott lég te ret (TRA) kell ki je löl ni 
ál lam i lé gi jár mû vek ál tal vég re haj tott azon re pü lé sek szá -
má ra, ame lyek

a) jel le gük nél fog va szük sé ges sé te szik a fel adat ban
részt nem ve võ lé gi for ga lom tól tör té nõ vé dett sé get, vagy

b) ki szá mít ha tat lan, in ten zív, a fel adat ban nem érin tett
egyéb lé gi for ga lom biz ton sá gá ra ve szélyt je len tõ ma nõ ve -
rek al kal ma zá sá val jár hat nak együtt.

(2) Az idõ sza ko san kor lá to zott lég tér ben ka to nai re pü -
lés irá nyí tó szol gá lat mû kö dik. A lég te ret, az ab ban terv -
sze rû en fel ada tot vég re haj tó ál lam i lé gi jár mû ve ken kí vül,
egyéb lé gi jár mû a lég tér ben ille té kes ka to nai re pü lés irá -
nyí tó szol gá lat en ge dé lyé vel ve he ti igény be.

(3) Amennyi ben az idõ sza ko san kor lá to zott lég tér ben
foly ta tott ál lam i re pü lé si fel adat jel le ge azt le he tõ vé te szi,
az ille té kes ka to nai re pü lés irá nyí tó szol gá lat – a lé gi for ga -
lom fo lya ma tos sá gá nak elõ se gí té se ér de ké ben – ese ten -
ként, illetve idõ sza ko san, az (5) be kez dés figye lembe véte -
lével en ge dé lyez he ti a GAT-sza bá lyok sze rint mû kö dõ, a
pol gá ri lé gi for gal mi szol gá lat ke ze lé sé ben lévõ lé gi jár mû -
vek át ha la dá sát.

(4) Az ille té kes ka to nai re pü lés irá nyí tó szol gá lat az irá -
nyí tá sa alatt ál ló ál lam i lé gi jár mû ve ket el kü lö ní ti az idõ -
sza ko san kor lá to zott lég te re ket en ge déllyel át re pü lõ,
GAT-sza bá lyok sze rint mû kö dõ lé gi jár mû vek tõl. Az el kü -
lö ní tést úgy hoz za lét re, hogy az irá nyí tá sa alatt ál ló ál lam i

lé gi jár mû vek nek az azok re pü lé si irá nyá ra és ma gas sá gá ra 
vo nat ko zó olyan uta sí tá so kat, en ge dé lye ket ad, ame lyek
biz to sít ják, hogy az en ge déllyel át re pü lõ, GAT-sza bá lyok
sze rint mû kö dõ lé gi jár mû vek tõl a ál lam i lé gi jár mû vek leg -
alább 2000 láb (600 m) füg gõ le ges, vagy 5 NM (10 km) ol -
dal irá nyú tá vol ság nál kö ze lebb ne ke rül hes se nek.

(5) Az idõ sza ko san kor lá to zott lég tér ben biz to sí ta ni kell 
a kény szer hely zet ben lévõ, ku ta tó-men tõ és a be te gek,
illetve hu mán-transz plan tá ci ós anya gok szál lí tá sát vég zõ
re pü lé sek el sõbb sé gét.

A korlátozott légtér

5.  §

(1) A kor lá to zott lég tér igény be vé te lé re – az ál lam ha tár
men ti kor lá to zott lég tér ki vé te lé vel és a 6.  §-ban meg ha tá -
ro zott el té rés sel – a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ad elõ ze tes
ha tó sá gi en ge délyt. A te vé keny sé gi en ge déllyel vé gez he tõ 
te vé keny sé gek ese té ben a ha tó ság a lé gi köz le ke dés rõl
 szóló 1995. évi XCVII. tör vény 22.  §-a sze rin ti en ge -
déllyel ren del ke zõ szer ve zet nek ad en ge délyt. A ter mé sze -
ti csa pás, tö meg sze ren csét len ség vagy re pü lõ bal eset kö -
vet kez mé nye i nek fel szá mo lá sát szol gá ló ku ta tás-men tés,
to váb bá élet men tés, sür gõs be teg szál lí tás, va la mint ren dé -
sze ti vagy kü lön tör vény alap ján bûn ül dö zés fel ada ta cél -
já ból vég zett re pü lés ese tén a kor lá to zott lég tér igény be vé -
te lé hez elõ ze tes en ge dély nem szük sé ges.

(2) A kor lá to zott lég tér ben vég re haj tott re pü lé sek re – a
kor lá to zást figye lembe véve – azon sza bá lyo kat kell al kal -
maz ni, ame lyek a vele kö zös részt al ko tó lé gi for gal mi lég -
tér re vo nat koz nak.

6.  §

(1) Kör nye zet vé del mi szem pont ból kor lá to zott lég tér
haj tó mû vel fel sze relt lé gi jár mû vel, va la mint hõ lég bal lon -
nal tör té nõ igény be vé te lé nek elõ ze tes ha tó sá gi en ge dé lye -
zé si el já rá sá ba a lé gi köz le ke dé si ha tó ság szak ha tó ság ként
be von ja az ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi
és víz ügyi fel ügye lõ sé get (a továb biak ban: fel ügye lõ ség)
az aláb bi re pü lé sek ese tén:

a) tér ké pe zés cél já ból tör té nõ re pü lés,
b) mé rõ ka me rás lé gi fény ké pe zés vagy egyéb, táv ér zé -

ke lé si cé lú re pü lés,
c) egyéb kép rög zí tés, illetve fel vé tel ké szí tés cél já ból

tör té nõ re pü lés,
d) szú nyog ir tás, me zõ- és er dõ gaz da sá gi lé gi mun ka -

vég zés cél já ból vég zett re pü lés,
e) pol gá ri cé lú lé gi fel de rí tés és meg fi gye lés (pél dá ul

ve ze ték el len õr zés, vad szám lá lás) cél já ból vég zett re pü lés,
f) egyéb, köz ér de kû cél ból tör té nõ re pü lé sek.

(2) A fel ügye lõ ség azon kör nye zet vé del mi szem pont ból 
kor lá to zott lég te rek ese té ben, ame lyek nél a 3. mel lék let -
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ben a ki je lö lés in do ka ként „ter mé szet vé de lem” sze re pel,
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szak ha tó sá gi ál lás fog -
la lást a ter mé szet vé del mi szem pon tok figye lembe véte -
lével ad ja meg. Ter mé szet vé del mi szem pont ként ér té ke li
az en ge dé lye zés tár gyát ké pe zõ te vé keny ség nek a vé dett
és a fo ko zot tan vé dett, va la mint a kö zös sé gi je len tõ sé gû
ma dár fa jok egye de i re, po pu lá ci ó i ra, élõ-, táp lál ko zó- és
sza po ro dó he lye i re gya ko rolt vár ha tó ha tá sát, a ter mé sze t
vé del mé rõl  szóló 1996. évi LI II. tör vény 43.  §-a, to váb bá a 
ve szé lyez te tett ség mér té ké nek és jel le gé nek figye lembe -
véte lével.

(3) A fel ügye lõ ség szak ha tó ság ként el jár va a ter mé sze ti
ér té kek ve szé lyez te té sé nek el ke rü lé se, illetve a ve szé lyez -
te tés mér té ké nek csök ken té se ér de ké ben szak ha tó sá gi ál -
lás fog la lá sá ban – kü lön-kü lön vagy együt te sen – a re pü lé -
si sza bá lyok figye lembe véte lével

a) a re pü lé si út vo nal ra és a re pü lé si ma gas ság ra,

b) a re pü lés idõ tar ta má ra

vo nat ko zó fel té te le ket ha tá roz hat meg.

(4) Kör nye zet vé del mi szem pont ból kor lá to zott lég tér -
ben

a) nem lé te sít he tõ nem nyil vá nos fel- és le szál ló hely,
ki vé ve a kü lön jog sza bály ban sza bá lyo zott me zõ- és er dõ -
gaz da sá gi lé gi mun ka vég zés hez szük sé ges fel- és le szál ló -
he lyet;

b) nem vé gez he tõ haj tó mû vel fel sze relt és a haj tó mû -
vét hasz ná ló lé gi jár mû vel, va la mint hõ lég bal lon nal tör té -
nõ re pü lés, ki vé ve a (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cél ból 
vég zett en ge dé lye zett re pü lé se ket.

A veszélyes légtér

7.  §

(1) A ve szé lyes lég tér ben, a kö zé tett üzem idõ alatt, kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint és az
ille té kes szol gá lat en ge dé lyé vel le het re pül ni. A ve szé lyes
lég tér ben a köz zé tett üzem idõ alatt lé gi köz le ke dés – a ve -
szé lyes lég tér ben fo lyó te vé keny ség ben részt ve võ lé gi jár -
mû vek re pü lé se i nek ki vé te lé vel – nem ter vez he tõ.

(2) Ve szé lyes lég tér ben annak köz zé tett üzem ide jén kí -
vül lé gi köz le ke dés re ve szé lyes te vé keny ség nem foly tat -
ha tó.

(3) Ha egy ve szé lyes lég tér köz vet le nül ha tá ros va la -
mely re pü lõ tér ille té kességi lég te ré vel (CTR, CTA,
TMA), for gal mi kö ré vel, vagy a ve szé lyes lég tér egé sze
vagy egy rész e a re pü lõ tér ille té kességi lég te ré be vagy for -
gal mi kö ré be tar to zik, a lég tér ben ille té kes lé gi for gal mi
szol gá lat, en nek hi á nyá ban a re pü lõ tér üzem ben tar tó ja és
a ve szé lyes lég tér üzem ben tar tó ja az együtt mû kö dés rend -
jét meg ál la po dás ban ál la pít hat ja meg.

Tiltott légtér

8.  §

A til tott lég tér ben a lé gi köz le ke dés ti los.

II. Fejezet

A LÉGTEREK IGÉNYLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE

Az idõszakosan korlátozott légtér igénylése

9.  §

(1) Az idõ sza ko san kor lá to zott lég te ret az érin tett ka to -
nai szer ve ze tek, a re pü lé si fel ada tok igé nyei sze rint a
 Magyar Hon véd ség szer ve ze tén be lül, az üzem ben tar tói
fel ada to kat el lá tó pa rancs nok ál tal fel ha tal ma zott szer ve -
zet nél igé nyel he tik.

(2) Az idõ sza ko san kor lá to zott lég tér igény lé sé nek tar -
tal maz nia kell:

a) a lég tér azo no sí tó je lét;
b) az igény be vé tel kez dé si és be fe je zé si idõ pont ja it

UTC-ben;
c) a lég tér igé nyelt al só és fel sõ ha tár át;
d) a lég tér ben ter ve zett fel adat jel le gét;
e) a lég tér ben ter ve zet ten ille té kes ka to nai re pü lés irá -

nyí tó szol gá lat meg ne ve zé sét.

(3) Az idõ sza ko san kor lá to zott lég te rek igény be vé te lé re 
vo nat ko zó, össze sí tett nap i ter ve ket, a ter ve zett igény be -
vé telt meg elõ zõ na pon, he lyi idõ sze rint 12.00 órá ig az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve zet to váb bít ja Bu da -
pest ATS Köz pont szá má ra.

(4) Bu da pest ATS Köz pont a be ér ke zõ igé nyek fel dol -
go zá sa után – a Nem ze ti Lég tér Ko or di ná ci ós Bi zott ság
(a továb biak ban: NLKB) lég tér fel hasz ná lás ra vo nat ko zó
stra té gi ai el vei alap ján – dönt az igé nyek el fo ga dá sá ról,
illetve kor lá to zá sá ról, til tá sá ról, és ar ról az igény lõ ka to nai 
szer ve ze tet ér te sí ti.

(5) Az el fo ga dott lég tér igényt ké se de lem nél kül tö röl ni
kell, ha bi zo nyos sá vá lik, hogy a ter ve zett fel adat vég re -
haj tá sá ra nem ke rül sor.

Az idõszakosan korlátozott légtér igénybevétele

10.  §

(1) Az idõ sza ko san kor lá to zott lég tér ben ille té kes ka to -
nai re pü lés irá nyí tó egy ség és a TRA-val ha tá ros lég tér ben
ille té kes pol gá ri lé gi for gal mi irá nyí tó egy ség kö zött
együtt mû kö dé si meg ál la po dást kell köt ni a lég tér-igény -
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be vé tel biz to sí tá sa ér de ké ben. Az együtt mû kö dé si meg -
álla po dás az adat cse re mód já ra és a GAT-sza bá lyok sze -
rint mû kö dõ lé gi jár mû vek mû kö dõ TRA-n en ge déllyel
tör té nõ át ha la dá sá val kap cso la tos el já rá sok ra ter jed ki.

(2) Az idõ sza ko san kor lá to zott lég tér igé nyelt kez dé si
idõ pont ja elõtt leg alább 30 perc cel az igény lõ ka to nai szer -
ve zet kö te les a tény le ges kez dés idõ pont ját a Bu da pest
ATS köz pont tal egyez tet ni.

(3) Ha a Bu da pest ATS Köz pont tal egyez te tett kez dé si
idõ pon tot kö ve tõ 30 per cen be lül a lég tér igény be vé te lét
nem kez dik meg, az igény lõ ka to nai szer ve zet nek új kez -
dé si idõ pon tot kell egyez tet nie.

(4) Az idõ sza ko san kor lá to zott lég te ret az en ge dé lye zett 
kez dé si idõ pont elõtt, illetve az en ge dé lye zett be fe je zé si
idõ pon ton túl igény be ven ni ti los.

(5) Amennyi ben az igé nyelt idõ sza ko san kor lá to zott
lég tér ben – az en ge dé lye zett kez dé si és be fe je zé si idõ pont
kö zött – az igény be vé tel leg alább 30 per cig szü ne tel, az
igény lõ ka to nai szer ve zet az aláb bi in for má ci ó kat kö te les
to váb bí ta ni Bu da pest ATS Köz pont szá má ra:

a) az új ra kez dés ter ve zett idõ pont ja;

b) az en ge dé lye zett lég tér mé re té nek (ma gas ság tar to -
má nyá nak) csök ken té se a tény le ges fel adat függ vé nyé ben.

(6) Az idõ sza ko san kor lá to zott lég tér igény be vé te lé nek
az en ge dé lye zett be fe je zé si idõ elõt ti meg szû né sét és a to -
váb bi lég tér igény tör lé sét az igény lõ ka to nai szer ve zet ké ri 
a Bu da pest ATS Köz pont tól.

A koordinált légtér igénylése

11.  §

(1) Ko or di nált lég te ret a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott
szer ve zet igé nyel het.

(2) A ko or di nált lég tér igény lé si rend jét a Bu da pest
ATS Köz pont és az igény lõ szer ve zet kö zöt ti együtt mû kö -
dé si meg ál la po dás ban kell rög zí te ni. Amennyi ben a ko or -
di nált lég te ret igény lõ szer ve zet meg egye zik a koordiná -
ciós fel ada to kat el lá tó szer ve zet tel, úgy az igény lé si ren det 
a 12.  § (5) be kez dé sé ben elõ írt együtt mû kö dé si meg ál la -
po dás ban kell rög zí te ni.

A koordinációs feladatokat ellátó szervezet

12.  §

(1) A ko or di nált lég tér ben a ko or di ná ci ós fel ada to kat a
2. mel lék let II. fe je ze té ben meg ha tá ro zott szer ve zet, a
légi közlekedési ha tó ság en ge dé lyé vel lát hat ja el.

(2) A ko or di nált lég tér mû kö dé si ide je alatt a ko or di ná -
ci ós fel ada to kat el lá tó szer ve zet fe le lõs a lég tér ben a lég -
tér hasz ná lat ko or di ná ci ós fel ada ta i nak el lá tá sá ért.

(3) A ko or di ná ci ós fel ada to kat el lá tó szer ve zet gon dos -
ko dik ar ról, hogy meg fele lõen kép zett és rá dió-táv be szé lõ
ke ze lõi jo go sí tás sal ren del ke zõ sze mély lás sa el a föld i te -
le pí té sû rá dió ál lo más mû köd te té sét.

(4) A ko or di ná ci ós fel ada to kat el lá tó szer ve zet fel ada ta:

a) hang rög zí tés sel el lá tott rá dió ál lo más mû köd te té se
és két ol da lú rá dió össze köt te tés tar tá sa azok kal a lé gi jár -
mû vek kel, ame lyek – a sik ló re pü lés cél já ra igé nyel he tõ
ko or di nált lég tér ki vé te lé vel – ko or di nált lég tér ben mû -
köd nek;

b) a Bu da pest ATS Köz pont tól te le fo non ka pott – a
lég tér en ge dé lye zett kez dõ és be fe je zõ idõ pont já ra, va la -
mint az igény be ve he tõ ma gas ság ra vo nat ko zó – tá jé koz ta -
tá sok to váb bí tá sa a ko or di nált lég te ret igény be ve võ lé gi -
jár mû vek ré szé re;

c) a Bu da pest ATS Köz pont te le fo non tör té nõ tá jé koz -
ta tá sa ar ról, hogy

ca) min den – a ko or di ná ci ós fel ada to kat el lá tó szer ve -
zet ál tal is mert – for ga lom el hagy ta a ko or di nált lég te ret,
vagy

cb) van olyan ál ta la is mert for ga lom, amellyel kap cso -
lat ban nem tu dott meg gyõ zõd ni a ko or di nált lég tér el ha -
gyá sá ról;

d) a sik ló re pü lés cél já ra igé nyel he tõ ko or di nált lég tér
ese tén a lé gi jár mû vek meg fe le lõ mód szer rel tör té nõ elõ ze -
tes tá jé koz ta tá sa a ko or di nált lég tér en ge dé lye zett kez dé si
és be fe je zé si idõ pont já ról és az igény be ve he tõ ma gas ság -
ról;

e) va la mennyi, a Bu da pest ATS Köz pont tól ka pott tá -
jé koz ta tás és meg tett in téz ke dés be jegy zé se az er re a cél ra
rend sze re sí tett nap ló ba, illetve a ko or di ná ci ós fel ada tok
lé gi for gal mi szol gál ta tó ál tal tör té nõ el lá tá sa ese tén a bel -
sõ sza bály za tá ban meg ha tá ro zott mó don.

(5) A Bu da pest ATS Köz pont és a ko or di ná ci ós fel ada -
to kat el lá tó szer ve zet kö zöt ti tá jé koz ta tás cse ré jé re vo nat -
ko zó el já rá so kat a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ál tal jó vá ha -
gyott együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban kell rög zí te ni.

13.  §

(1) A 12.  § (1) be kez dé se sze rin ti en ge délyt a lé gi köz le -
ke dé si ha tó ság ké re lem alap ján, 2 éves idõ tar tam ra ad ja ki.

(2) A ha tó sá gi en ge délyt a lé gi köz le ke dé si ha tó ság

a) jog sza bály sér tés vagy az en ge dély ben fog lal tak meg -
sér té se ese tén ha tár idõ meg je lö lé se mel lett fel füg gesz ti,

b) amennyi ben a jog sza bály sér tés vagy az en ge dély ben 
fog lal tak meg sér té se a lé gi köz le ke dés biz ton sá gát ve szé -
lyez te ti, vissza von ja.
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(3) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a ko or di ná ci ós fel ada to -
kat el lá tó szer ve zet mun ká ját rend sze re sen ellen õr zi.

A koordinált légtér igénybevétele

14.  §

(1) A ko or di nált lég te ret csak a lát va re pü lé si sza bá lyok
(VFR) sze rint mû kö dõ lé gi jár mû vek ve he tik igény be, a
Bu da pest ATS Köz pont tól ka pott, a ko or di ná ci ós fel ada -
to kat el lá tó szer ve zet ál tal to váb bí tott en ge dé lye zett kez dõ 
és be fe je zõ idõ pont kö zött, a meg ha tá ro zott ma gas sá gig.

(2) A ko or di nált lég tér ben lé gi for gal mi szol gál ta tást
nem nyúj ta nak.

(3) A lé gi jár mû vek nek – a sik ló re pü lés cél já ra igé nyel -
he tõ ko or di nált lég tér ki vé te lé vel – a köz zé tett frek ven ci án 
két ol da lú rá dió össze köt te tést kell tar ta ni a ko or di ná ci ós
fel ada to kat el lá tó szer ve zet tel és meg kell ad ni uk a re pü lé -
sük re vo nat ko zó ada to kat (lajst rom jel vagy egyéb azo no -
sí tó jel zés, in du lá si re pü lõ tér). Két ol da lú rá dió össze köt te -
tés meg sza ka dá sa ese tén a ko or di nált lég te ret a leg rö vi -
debb idõn be lül el kell hagy ni, és er rõl ké se de lem nél kül
tá jé koz tat ni kell a ko or di ná ci ós fel ada to kat el lá tó szer ve -
ze tet.

(4) A ko or di ná ci ós fel ada to kat el lá tó szer ve zet a ko or -
di nált lég tér ben mû kö dõ lé gi jár mû ve ket rá di ón tá jé koz tat -
ja a ko or di nált lég tér igény be vé te lé nek be fe je zõ idõ pont -
já ról, illetve a ko or di nált lég tér egyéb kor lá to zá sá ról. Va -
la mennyi lé gi jár mû a ko or di ná ci ós fel ada to kat el lá tó szer -
ve zet tá jé koz ta tá sá nak meg fele lõen – a tá jé koz ta tást kö ve -
tõ 15 per cen be lül – kö te les el hagy ni a ko or di nált lég te ret,
illetve le süllyed ni a meg adott ma gas ság ra, és er rõl kö te les
rá di ón ke resz tül tá jé koz tat ni a ko or di ná ci ós fel ada to kat el -
lá tó szer ve ze tet.

(5) A hul lám re pü lés cél já ra ki je lölt ko or di nált lég tér ben 
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ma gas ság mé rõ be -
állítást kell al kal maz ni.

Az eseti légtér igénylése

15.  §

(1) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese ti lég tér
ki je lö lé se irán ti ké rel met a (3) be kez dés ben fog lalt ada tok
meg adá sá val, leg alább tíz mun ka nap pal a ter ve zett igény -
be vé tel elõtt a ka to nai lég ügyi ha tó ság hoz kell be nyúj ta ni.

(2) Ese ti lég te ret a lé gi köz le ke dés biz ton sá gá nak vé del -
me ér de ké ben kell igé nyel ni:

a) ki je lölt ve szé lyes lég te re ken kí vül, kü lön bö zõ lö ve -
dé kek, ra ké ták ter ve zett fel lö vé se, va la mint olyan esz kö -
zök lég tér be jut ta tá sa ese tén, ame lyek tö me gük nél, ki su -

gár zott ener gi á juk nál vagy egyéb tu laj don sá ga ik nál fog va
a re pü lés biz ton sá gá ra, vagy az élet- és va gyon biz ton ság ra
ve szélyt je lent het nek;

b) a lé gi be mu ta tók hoz, re pü lõ sport-ren dez vé nyek hez,
ej tõ er nyõs ug rás hoz;

c) a kü lön lég tér-igény be vé tel lel já ró ka to nai gya kor la -
tok hoz, amennyi ben azok idõ sza ko san kor lá to zott és ve -
szé lyes lég te rek ben nem hajt ha tók vég re;

d) min den olyan eset ben, ami kor az élet- és va gyon biz -
ton ság, va la mint a lé gi köz le ke dés biz ton sá gá nak vé del me
ér de ké ben szük sé ges.

(3) Az ese ti lég tér ki je lö lé sé re vo nat ko zó ké re lem nek
tar tal maz nia kell:

a) a lég tér ol dal ha tá ra it WGS-84 rend sze rû föld raj zi
ko or di ná ták sze rint;

b) a lég tér-igény be vé tel dá tu mát, a kez dés és be fe je zés
idõ pont ját (UTC-ben);

c) a lég tér igé nyelt al só és fel sõ ha tár át;

d) a lég tér igény lés in do kát;

e) a lég tér ben a lé gi for ga lom szer ve zé sé ért fe le lõs sze -
mély vagy szol gá lat meg ne ve zé sét és el ér he tõ sé gét;

f) a lég tér igény lõ – a te vé keny ség szer ve zé sé ért – fe le -
lõs sze mély ne vét és el ér he tõ sé gét.

(4) Az en ge délyt a ka to nai lég ügyi ha tó ság a lé gi köz le -
ke dé si ha tó ság szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa figye lembe -
véte lével ad ja ki, leg fel jebb har minc nap tá ri nap idõ tar -
tam ra. Amennyi ben az ese ti lég te ret rész ben vagy egész -
ben el len õr zött lé gi for gal mi lég té ren be lül ter ve zik ki je löl -
ni, a lé gi köz le ke dé si ha tó ság szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sá -
nak ki ala kí tá sa ér de ké ben be szer zi az ille té kes lé gi for gal -
mi szol gál ta tó vé le mé nyét.

(5) Az ese ti lég tér ki je lö lé sé re vo nat ko zó ha tá ro zat nak
tar tal maz nia kell:

a) a lég tér ol dal ha tá ra it WGS-84 rend sze rû föld raj zi
ko or di ná ták sze rint;

b) a lég tér-igény be vé tel dá tu mát, a kez dés és be fe je zés
idõ pont ját (UTC-ben);

c) az igé nyelt lég tér al só és fel sõ ha tár át;
d) a lég tér ben a lé gi for ga lom szer ve zé sé ért fe le lõs sze -

mély vagy szol gá lat meg ne ve zé sét és el ér he tõ sé gét.

(6) A ka to nai lég ügyi ha tó ság az (5) be kez dés ben fog -
lalt ada to kat – köz zé té tel cél já ból – meg kül di a lé gi for gal -
mi tá jé koz ta tó szol gá lat nak.

Az eseti légtér igénybevétele

16.  §

(1) Az ese ti lég tér igény be vé te lé nek meg kez dé sét – leg -
alább 30 perc cel annak en ge dé lye zett idõ pont ja elõtt – a
15.  § (3) be kez dé sé nek f) pont já ban meg ha tá ro zott sze -

324 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



mély kö te les a Bu da pest ATS Köz pont tal egyez tet ni és az
aláb bi in for má ci ó kat meg ad ni:

a) ha az igény be vé tel leg alább 30 per cig szü ne tel, az
új ra kez dés ter ve zett idõ pont ját,

b) az en ge dé lye zett ese ti lég tér mé re té nek (ma gas sá gá -
nak) csök ken té sét a tény le ges fel adat függ vé nyé ben,

c) a lég tér ese ti igény be vé te lé nek vár ha tó be fe je zé sét,
ha az ko ráb bi az en ge dé lye zett idõ pont nál.

(2) Ha a Bu da pest ATS Köz pont tal egyez te tett kez dé si
idõ pon tot kö ve tõ 30 per cen be lül a lég tér igény be vé te lét
nem kez dik meg, a 15.  § (3) be kez dé sé nek f) pont já ban
meg ha tá ro zott sze mély nek új kez dé si idõ pon tot kell
egyez tet nie, illetve ha a te vé keny sé get az en ge dé lye zett
be fe je zé si idõ pont elõtt be fe je zik, er rõl azon nal tá jé koz tat -
nia kell a Bu da pest ATS Köz pon tot.

(3) Az ese ti lég te ret az en ge dé lye zett idõ pont elõtt és az
en ge dé lye zett idõ pon ton túl igény be ven ni ti los.

A veszélyes légtér igénylése

17.  §

(1) A ka to nai, a rend vé del mi és az egyéb jo go sult szer -
vek a ve szé lyes lég tér igény be vé te lé re vo nat ko zó ter ve i ket 
a szol gá la ti út be tar tá sá val leg alább tíz mun ka nap pal az
igény be vé tel ter ve zett idõ pont ját meg elõ zõ en kül dik meg
a Bu da pest ATS Köz pont nak.

(2) Az elõ re nem ter ve zett fel ada tok vég re haj tá sá hoz ve -
szé lyes lég tér igény be vé te lé re vo nat ko zó pót igényt csak a
Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi pa rancs nok, illetve az
egyéb igény be vé tel re jo go sult szer vek ese té ben azok fel -
ügye le tét vég zõ szer vek ve ze tõ jé nek jó vá ha gyá sá val  lehet
be nyúj ta ni a Bu da pest ATS Köz pont hoz, leg késõbb 5 mun -
ka nap pal a fel adat ter ve zett vég re haj tá sát meg elõ zõ en.

(3) A ve szé lyes lég te rek hét fõ 06.00 órá tól pén tek
22.00 óra he lyi idõ pon tok kö zöt ti idõ szak ra igé nyel he tõk.

(4) A ve szé lyes lég tér igény lé sé nek tar tal maz nia kell:
a) a ve szé lyes lég tér azo no sí tó ját;
b) a re pü lés re ve szé lyes ma gas sá got;
c) a mû kö dés dá tu mát, a kez dés és a be fe je zés idõ pont -

já nak he lyi idõ ben tör té nõ meg je lö lé sé vel;
d) a vég re haj tan dó fel adat meg ne ve zé sét;
e) lö vé sze ti te vé keny ség ese tén a lö vé szet ve ze tõ, lõ té ri

re pü lés ve ze tõ el ér he tõ sé gét.

(5) A Bu da pest ATS Köz pont a szük sé ges igény lé si
ada tok össze sí té se után gon dos ko dik a ve szé lyes lég te rek
NO TAM-ban tör té nõ köz zé té te lé rõl.

(6) A terv ben sze rep lõ ve szé lyes lég tér re vo nat ko zó
igényt tö röl ni kell, ha bi zo nyos sá vá lik, hogy a ter ve zett
fel adat vég re haj tá sá ra a ter ve zett idõ szak ban nem ke rül
sor.

A veszélyes légtér igénybevétele

18.  §

(1) A ve szé lyes lég tér igény be vé te lé nek meg kez dé sét
– annak idõ pont ja elõtt leg alább 30 perc cel – az igénybe -
vevõ kö te les a Bu da pest ATS Köz pont tal egyez tet ni. Az
egyez te tés so rán lö vé sze ti te vé keny ség ese tén meg kell ad -
ni a lö vé szet ve ze tõ és a lõ té ri re pü lés ve ze tõ elérhetõ ségét
(te le fon szá mát) is.

(2) Az igény lõ szer ve zet az aláb bi in for má ci ó kat to váb -
bít ja a Bu da pest ATS Köz pont szá má ra:

a) az új ra kez dés ter ve zett idõ pont ját, ha az igény be vé -
tel leg alább 30 per cig szü ne tel,

b) az en ge dé lye zett ve szé lyes lég tér mé re té nek ( magas -
ságának) csök ken té sét a tény le ges fel adat függ vé nyé ben,

c) a ve szé lyes lég tér igény be vé te lé nek vár ha tó be fe je -
zé sét.

(3) Ha a Bu da pest ATS Köz pont tal egyez te tett kez dé si
idõ pon tot kö ve tõ 30 per cen be lül a ve szé lyes lég tér igény -
be vé te lét nem kez dik meg, az igény lõ szer ve zet nek új kez -
dé si idõ pon tot kell egyez tet nie.

(4) Ha a ve szé lyes lég tér igény be vé te lét az igé nyelt be -
fe je zé si idõ pont elõtt be fe je zik, er rõl a Bu da pest ATS
Köz pon tot azon nal tá jé koz tat ni kell.

(5) A ve szé lyes lég te ret az igé nyelt kez dé si idõ pont elõtt
és az igé nyelt be fe je zé si idõ pon ton túl igény be ven ni ti los.

III. Fejezet

LÉGI ÚTVONALAK

A légi útvonalak

19.  §

A re pü lé sek ter vez he tõ sé ge és a vég re haj tá suk el len -
õriz he tõ sé ge cél já ból – kü lö nös fi gye lem mel a nem zet kö zi 
tran zit re pü lé sek re – az NLKB a nem zet kö zi egyezteté -
seknek meg fele lõen ATS út vo na la kat és je len tõ pon to kat
 jelöl ki.

Katonai légi folyosók

20.  §

(1) A ka to nai lé gi jár mû vek föld kö ze li és kis ma gas sá gú, 
250 kt (460 km/h) IAS-nél na gyobb se bes sé gû har cá sza ti
jel le gû út vo nal re pü lé se i nek vég re haj tá sa cél já ból az
NLKB ka to nai lé gi fo lyo só kat je löl ki, azok mû kö dé si ide -
jé nek meg ha tá ro zá sá val a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szem pon tok alap ján.
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(2) A ka to nai lé gi fo lyo sók:
a) a föld és a víz fel szí né tõl – a kör nye zet vé del mi

szem pont ból kor lá to zott lég te rek fe lett a kor lá to zás fel sõ
ma gas sá gá tól – 3000 láb (900 m) AGL ma gas sá gig ter jed -
nek,

b) be-, illetve ki lé põ pon tok ból, út vo nal sza ka szok ból
és for du ló pon tok ból áll nak,

c) a nem el len õr zött, „G” osz tá lyú lég tér ben je löl he tõk
ki az a) pont ban meg ha tá ro zot tak figye lembe véte lével,

d) ol dal irá nyú ki ter je dé sük 5 NM (10 km), és
e) ol dal irány ban leg alább 2 NM (4 km) tá vol ság ra el -

kerülik a mû kö dõ re pü lõt ere ket.

21.  §

(1) A ka to nai lé gi fo lyo só kat a Ma gyar Hon véd ség és a
szö vet sé ges ál la mok fegy ve res erõ i nek ka to nai lé gi jár mû -
vei ve he tik igény be.

(2) A ka to nai lé gi fo lyo sót igény be ve võ lé gi jár mû vek a
lé gi fo lyo só fel sõ ma gas sá gi ha tár át 500 láb (150 m) füg -
gõ le ges, ol dal ha tá ra it 1 NM (2 km) víz szin tes tá vol ság nál
job ban nem kö ze lít he tik meg.

(3) A ka to nai lé gi fo lyo sót igény be ve võ lé gi jár mû vek
ré szé re a ra dar-el kü lö ní tés nem biz to sí tott, a ka to nai lég -
vé del mi irá nyí tó szol gá lat – a ra dar- és rá dió le fe dett ség
függ vé nyé ben – tá jé koz ta tó és ri asz tó szol gál ta tást nyújt.

(4) Az igény be ve võ a ka to nai lé gi fo lyo sók igény be vé -
te lé nek – az NLKB lég tér fel hasz ná lás ra vo nat ko zó stra té -
gi ai el vei alap ján össze ál lí tott – elõ ze tes ter vét az igény be -
vé tel nap ját meg elõ zõ mun ka nap he lyi idõ sze rint 16.00
órá ig a Bu da pest ATS Köz pont szá má ra meg kül di.

(5) Az igény be vé tel tény le ges ide jét a ka to nai lég vé del -
mi irá nyí tó szol gá lat leg ké sõbb 15 perc cel az igény be vé tel
meg kez dé se elõtt be je len ti, va la mint fo lya ma tos tá jé koz -
ta tást nyújt az egyes lé gi fo lyo só-sza ka szok ak tív, illetve
nem ak tív ál la po tá ról a Bu da pest ATS Köz pont szá má ra.

(6) Az igé nyelt idõ sza ko kon be lül a ka to nai lé gi fo lyo -
sók nem ak tív ál la po tú sza ka sza it a GAT-sza bá lyok sze -
rint mû kö dõ lé gi jár mû vek kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott sza bá lyok sze rint át re pül he tik.

A hangsebesség feletti repülés

22.  §

(1) A ma gyar lég tér ben pol gá ri lé gi jár mû vel nem hajt -
ha tó vég re a hang se bes sé get el érõ, illetve azt meg ha la dó
se bes sé gû re pü lés.

(2) A ma gyar lég tér ben ál lam i lé gi jár mû vel – a lég vé -
del mi ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó lé gi jár mû vek nek a lég -
tér szu ve re ni tás meg óvá sa cél já ból vég zett re pü lé se i nek
ki vé te lé vel – nem hajt ha tó vég re FL360 (10 950 m STD)
alatt hang se bes sé get meg ha la dó se bes sé gû re pü lés.

(3) Ál la mi lé gi jár mû vel nem hajt ha tó vég re a bu da pes ti
Lánc híd bu dai híd fõ jé tõl mér t 30 km su ga rú kör ál tal ha tá rolt
te rü let fe lett a hang se bes ség nél na gyobb se bes sé gû re pü lés.

IV. Fejezet

ÉRTELMEZÕ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A légtéradatok közzététele

23.  §

A lég tér szer ke ze té re és osz tá lyo zá sá ra, a lé gi út vo na -
lak ra, a ka to nai lé gi fo lyo sók ra és a ko or di nált lég tér ben
hasz nált frek ven ci ák ra vo nat ko zó ada to kat a lé gi köz le ke -
dé si ha tó ság az AIP-ben (a Ma gyar Köz tár sa ság lé gi for -
gal mi tá jé koz ta tó ki ad vá nyá ban) te szi köz zé.

Fogalmak, meghatározások

24.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. AIS (Ae ro na u ti cal In for mat ion Ser vi ce): lé gi for gal -

mi tá jé koz ta tó szol gá lat, a lé gi for ga lom biz ton sá ga, rend -
sze res sé ge és ha té kony sá ga szem pont já ból szük sé ges tá jé -
koz ta tá sok nyúj tá sa;

2. AMSL (Abo ve Me an Sea Le vel): a kö ze pes ten ger -
szint fe let ti ma gas ság je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés;

3. ARP (Ae rod ro me Re fe ren ce Po int): re pü lõ tér vo nat -
ko zá si pont je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés;

4. ATC (Air Traf fic Cont rol): gyûj tõ fo ga lom, amely je -
lent het lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la tot vagy lé gi for gal mi
irá nyí tó egy sé get;

5. ATS (Air Traf fic Ser vi ces): lé gi for gal mi szol gá lat;
gyûj tõ fo ga lom, amely je lent het re pü lés tá jé koz ta tó szol gá -
la tot, re pü lõ té ri re pü lés tá jé koz ta tó szol gá la tot, ri asz tó
szol gá la tot, lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la tot, kör ze ti irá -
nyí tó szol gá la tot, be ve ze tõ irá nyí tó szol gá la tot és re pü lõ -
té ri irá nyí tó szol gá la tot;

6. ATS je len tõ pont: meg ha tá ro zott föld raj zi hely,
amely hez vi szo nyít va a lé gi jár mû hely ze tét je len te ni le het;

7. ATS út vo nal: a lé gi for ga lom le bo nyo lí tá sá ra ki je lölt
út vo nal, ame lyet a lé gi for gal mi szol gá la tok el lá tá sa ér de -
ké ben ha tá roz tak meg. Az „ATS út vo nal” ki fe je zés lé gi
fo lyo só, el len õr zött vagy nem el len õr zött út vo nal, ér ke zé si 
vagy in du lá si út vo nal stb. jel zé sé re egy aránt hasz nál ha tó;

8. ATZ (Ae rod ro me Traf fic Zo ne): re pü lõ té ri for gal mi
kör zet, nem el len õr zött re pü lõ tér kö rül a re pü lõ té ri for ga -
lom vé del me ér de ké ben ki je lölt meg ha tá ro zott ki ter je dé sû
lég tér;

9. Bu da pest ATS Köz pont: a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz -
ter ál tal a lé gi for ga lom irá nyí tá sá ra ki je lölt szer ve ze ten be lül
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mû kö dõ in teg rált, pol gá ri-ka to nai ope ra tív egy ség, amely to -
váb bá je len ti a lég tér gaz dál ko dó egy sé get (AMC) is;

10. Bu da pest FIR (Bu da pest Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet):
a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá ra ál tal kör be zárt te rü let,
ame lyen be lül a lé gi köz le ke dés szá má ra FL660 (20 100 m
STD) ma gas sá gig lé gi for gal mi szol gá la tot biz to sí ta nak;

11. CTA (Cont rol Area): pol gá ri irá nyí tói kör zet, a
föld fel szín fe lett meg ha tá ro zott ma gas ság tól kez dõ dõ tér -
be li ki ter je dés sel ren del ke zõ el len õr zött lég tér;

12. CTR (Ae rod ro me Cont rol Zo ne): a pol gá ri re pü lõ -
té ri irá nyí tó kör zet je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés. Re pü lõ té -
ri irá nyí tó kör zet a föld vagy a víz fel szí né tõl kez dõ dõ tér -
be li ki ter je dés sel ren del ke zõ el len õr zött lég tér. Fel sõ ha tá -
ra meg egye zik az adott re pü lõ té ri irá nyí tó kör zet fe let ti el -
len õr zött lég tér al só ha tá rá val;

13. FIR (Flight In for mat ion Re gi on): a re pü lés tá jé koz -
ta tó kör zet je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés;

14. FIS (Flight In for mat ion Ser vi ce): a re pü lés tá jé koz -
ta tó szol gá lat je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés;

15. GAT (Ge ne ral Air Traf fic): a pol gá ri lé gi jár mû vek,
va la mint az ál lam i lé gi jár mû vek moz gá sá nak összes sé ge,
ame lye ket az ICAO el já rá sa i nak meg fele lõen haj ta nak vég re;

16. GND: föld fel szín je lö lé sé re hasz ná la tos rö vi dí tés;
17. IAS (In di ca ted Air Spe ed): mû szer sze rin ti se bes ség 

je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés;
18. ICAO (In ter na ti o nal Ci vil Avi a ti on Or ga ni za ti on):

Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet, az ENSZ sza ko sí -
tott in téz mé nye je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés;

19. IFR (Inst ru ment Flight Ru les): a mû sze res re pü lé si
sza bá lyok je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés;

20. ille té kes lé gi for gal mi szol gá la ti egy ség: ki je lölt lég -
tér ben lé gi for gal mi szol gá la tok el lá tá sá ra ki je lölt egy ség;

21. ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá lat: a lé gi jár -
mû vek kö zött, a mun ka te rü le ten a lé gi jár mû vek és aka dá -
lyok kö zött az össze üt kö zé sek meg elõ zé sé re, va la mint a
lé gi for ga lom rend sze res sé gé nek elõ se gí té sé re és fenn tar -
tá sá ra a ka to nai re pü lõt ere ken lét re ho zott, va la mint mû -
köd te tett szol gá lat;

22. ka to nai re pü lés irá nyí tó szol gá lat: gyûj tõ fo ga lom,
amely je lent het ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó, va la mint
lég vé del mi irá nyí tó szol gá la tot;

23. ko or di nált lég tér: a vi tor lá zó lég tér nek az el len õr -
zött lég tér ben lé võ azon ma gas ság tar to má nya, amely ben
re pü lé sek az el len õr zött lég tér ben ille té kes lé gi for gal mi
szol gá la ti egy ség en ge dé lye alap ján, ko or di ná ci ós fel ada -
to kat el lá tó szer ve zet köz re mû kö dé sé vel hajt ha tók vég re;

24. lé gi for gal mi lég tér – lé gi for gal mi szol gá la ti (ATS)
lég tér (ATS airs pa ces): Meg ha tá ro zott ki ter je dé sû, az
ABC be tû i vel azo no sí tott lég te rek, ame lye ken be lül olyan
meg ha tá ro zott faj tá jú re pü lé sek hajt ha tók vég re, ame lyek
szá má ra a lé gi for gal mi szol gá la tok és a mû kö dés sza bá lyai 
meg ha tá ro zot tak;

25. lé gi for gal mi szol gá la ti egy ség: gyûj tõ fo ga lom,
amely je lent het lé gi for gal mi irá nyí tó, lé gi for gal mi ta nács -
adó, re pü lés tá jé koz ta tó és ri asz tó egy sé get vagy a lé gi for -
gal mi szol gá la tok be je len tõ iro dá ját;

26. lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat: a Ma gyar Hon véd ség
és a NA TO-ál la mok fegy ve res erõ i nek kö te lé ké be tar to zó lé -
gi jár mû vek szá má ra a harc fel adat (illetve harc ki kép zé si vagy 
mû ve le ti re pü lés) si ke res vég re haj tá sa ér de ké ben – alap ve tõ -
en lég tér meg fi gye lõ és irá nyí tó rend szer ál tal biz to sí tott ra -
dar, illetve lé gi hely zet-in for má ci ók fel hasz ná lá sá ra épü lõ –
spe ci á lis ka to nai re pü lés irá nyí tói szol gál ta tás biz to sí tá sa ér -
de ké ben lét re ho zott és mû köd te tett szol gá lat;

27. MCTR (Mi li ta ry Ae rod ro me Cont rol Zo ne): a ka to -
nai re pü lõ té ri irá nyí tó kör zet je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés.
A re pü lõ té ri irá nyí tó kör zet el len õr zött lég te re a föld vagy
a víz fel szí né tõl egy meg ha tá ro zott fel sõ ma gas sá gig ter -
jed. Fel sõ ha tá ra meg egye zik az adott re pü lõ té ri irá nyí tó
kör zet fe let ti el len õr zött lég tér al só ha tá rá val;

28. MAC (Mi li ta ry Air Cor ri dor): ka to nai lé gi fo lyo só,
a G osz tá lyú lég tér ben a ka to nai lé gi jár mû vek, 250 kt
(460 km/h) IAS-nál na gyobb se bes ség gel vég re haj tott
föld kö ze li és kis ma gas sá gú gya kor ló út vo nal re pü lé se i nek 
vég re haj tá sá ra, a nem el len õr zött lég tér ben GAT sze rint
mû kö dõ lé gi jár mû vek kel tör té nõ össze üt kö zé sek meg elõ -
zé se cél já ból ki je lölt be-, illetve ki lé põ pon tok ból, út vo -
nal-sza ka szok ból és for du ló pon tok ból ál ló lé gi fo lyo só;

29. MTMA (Mi li ta ry Ter mi nal Cont rol Area): a ka to nai
kö zel kör ze ti irá nyí tói kör zet je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés. A
kö zel kör ze ti irá nyí tó kör zet al só ha tá ra a föld raj zi vi szo nyok -
nak és a lé gi for ga lom nak meg fele lõen vál to zik, de se hol sem
ala cso nyabb 600 láb nál (200 m) a te rep fel szí ne fe lett;

30. mû re pü lõ lég tér: meg ha tá ro zott ki ter je dé sû, a mû -
re pü lést vég zõ lé gi jár mû vek vé del me cél já ból ki je lölt lég -
tér (azo no sí tó je lö lé se: LHSA..);

31. NO TAM: bár mely lé gi for gal mi be ren de zés, szol gá -
lat, el já rás lé te sí té sé rõl, ál la po tá ról, vál to zá sá ról vagy ve -
szély fenn ál lá sá ról  szóló ér te sí tés, amely nek ide jé ben tör -
té nõ meg is me ré se el en ged he tet le nül szük sé ges a re pü lés -
ben ér de kelt sze mély zet ré szé re;

32. OAT (Ope ra ti o nal Air Traf fic): azon re pü lé sek,
ame lyek vég re haj tá sa GAT-sza bá lyok tól el té rõ sza bá lyok
és el já rá sok sze rint tör té nik. Ezek a re pü lé sek rend sze rint a 
ka to nai ATC szer ve zet irá nyí tá sa vagy fenn ha tó sá ga alatt
mû köd nek;

33. PCA (Pri or Co-or di na ti on Airs pa ce): elõ ze tes
 koordinációs lég tér, olyan meg ha tá ro zott ki ter je dé sû el -
len õr zött lég tér, ame lyen be lül a ka to nai re pü lé sek vég re -
haj tá sá ra elõ ze tes igény lés nél kül, az érin tett pol gá ri lé gi -
for gal mi irá nyí tó és lég vé del mi irá nyí tó szol gá la tok kö -
zöt ti együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott el -
já rá sok sze rint, be je len tés alap ján ke rül het sor. Az egyes
GAT-re pü lé sek szá má ra a lég té ren tör té nõ át ha la dás az
ille té kes irá nyí tó szol gá la tok kö zöt ti elõ ze tes ko or di ná ció
so rán meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett biz to sí tott;

34. RCA (Re du ced Co-or di na ti on Airs pa ce): csök ken -
tett ko or di ná ci ós lég tér, olyan meg ha tá ro zott ki ter je dé sû
el len õr zött lég tér, ame lyen be lül a ka to nai re pü lé sek vég -
re haj tá sá ra elõ ze tes igény lés nél kül, az érin tett pol gá ri lé -
gi for gal mi irá nyí tó és lég vé del mi irá nyí tó szol gá la tok kö -
zöt ti együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott el -
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já rá sok sze rint, be je len tés alap ján ke rül het sor. A GAT-re -
pü lé sek szá má ra a lég té ren tör té nõ át ha la dás az ille té kes
irá nyí tó szol gá la tok kö zöt ti elõ ze tes ko or di ná ció nél kül,
az együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban fog lalt el já rá sok be -
tar tá sa mel lett biz to sí tott;

35. STD (Stan dard): az 1013,25 hPa lég nyo más szint
sze rin ti re pü lé si ma gas ság je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés;

36. TIZ (Traf fic In for mat ion Zo ne): for gal mi tá jé koz ta tó
kör zet, az a nem el len õr zött re pü lõt erek kö rül ki je lölt meg ha -
tá ro zott tér be li ki ter je dé sû lég tér, amely ben a re pü lé sek szá -
má ra a re pü lés tá jé koz ta tó és ri asz tó szol gá la tot az érin tett re -
pü lõ tér re pü lõ té ri re pü lés tá jé koz ta tó szol gá la ta nyújt ja;

37. TMA (Ter mi nal Cont rol Area): kö zel kör ze ti irá nyí -
tói kör zet, ame lyet egy vagy több na gyobb re pü lõ tér kö ze -
lé ben, rend sze rint ATS út vo na lak ta lál ko zá sá nál lé te sí tet -
tek. A kö zel kör ze ti irá nyí tó kör zet al só ha tá ra a föld raj zi
vi szo nyok nak és a lé gi for ga lom nak meg fele lõen vál to zik,
de se hol sem ala cso nyabb 600 láb nál (200 m) a te rep fel -
szí ne fe lett;

38. TRA (Tem po ra ry Re ser ved Area): idõ sza ko san kor -
lá to zott lég tér: meg ha tá ro zott ki ter je dé sû lég tér, amely ben 
ál lam i lé gi jár mû vel olyan re pü lé si te vé keny ség zaj lik,
amely ve szélyt je lent het az adott te vé keny ség ben részt
nem ve võ lé gi jár mû vek szá má ra (meg egye zik a TSA –
Tem po ra ry Seg re ga ted Area fo gal má val);

39. UTC (Co or di na ted Uni ver sal Ti me): az egyez te tett
egye te mes vi lág idõ je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés;

40. VFR (Vi su al Flight Ru les): a lát va re pü lé si sza bá -
lyok je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés;

41. vi tor lá zó lég tér: meg ha tá ro zott ki ter je dé sû, a vi tor -
lá zó re pü lés vé del me cél já ból ki je lölt lég tér (azo no sí tó je -
lö lé se: LHSG..);

42. WGS-84 (World Ge o de tic Sys tem ’84): az
1984-ben el fo ga dott vi lág mé re tû ge o dé zi ai re fe ren cia -
rend szer je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés.

Záró rendelkezések

25.  §

(1) Ez a ren de let 2007. má jus 10-én 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,

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 4/2000. (VI -
II. 17.) Kö ViM–HM–KöM együt tes ren de let,

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 25/2003.
(IV. 25.) GKM–HM–KvVM együt tes ren de let,

d) 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,

e) 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,

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

g) a lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la tot el lá tó és a lé gi for -
gal mi szak sze mély zet kép zé sét vég zõ szer ve zet rõl  szóló
83/2006. (XII. 13.) GKM ren de let 5.  §-ának (6) be kez dé se.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak sza bá lya i ról  szóló

16/2000. (XI. 22.) Kö ViM ren de let 1. mel lék le te 1. Fe je -
ze té nek 1.1.1. pont já hoz tar to zó Meg jegy zés ben, 1. mel -
lék le te 1. Füg ge lé ké nek 3.1.4. pont já hoz tar to zó Meg jegy -
zés ben, 2. mel lék le te 3. Fe je ze té nek 3.1.5.1. pont já ban és
4. Fe je ze té nek 4.3.1.1. pont já ban „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” szö veg -
rész he lyé be „a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té -
nõ ki je lö lé sé rõl  szóló mi nisz te ri ren de let” szö veg,

b) a lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
16/2000. (XI. 22.) Kö ViM ren de let 1. mel lék le te 1. Fe je -
ze té nek 1.6.1. pont já hoz tar to zó 2. Meg jegy zés ben, 2. Fe -
je ze té nek 2.1. pont já hoz tar to zó Meg jegy zés ben, 1. mel -
lék le te 4. Füg ge lé ké nek Meg jegy zé sé ben „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 1. szá mú
mel lék le te” szö veg rész he lyé be „a ma gyar lég tér lé gi köz -
le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé sé rõl  szóló mi nisz te ri ren -
de let 1. mel lék le te” szö veg
lép.

(4) A 6.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kor lá to zá sok 
a ren de let ha tály ba lé pé se elõtt ki adott en ge déllyel ren del -
ke zõ nem nyil vá nos fel- és le szál ló he lyek ese té ben nem al -
kal maz ha tók az en ge dély ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár tá ig.

(5) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Bi zott ság 2150/2005/EK ren de le te (2005. de cem -
ber 23.) a ru gal mas lég tér fel hasz ná lás ra vo nat ko zó kö zös
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról, 3. cikk c) és e) pont ja, 5. cikk
(3) be kez dé se, 6. cikk (1) be kez dé se;

b) a Bi zott ság 730/2006/EK ren de le te (2006. má -
jus 11.) a lég tér 195-ös re pü lé si szint fö löt ti osztályozá -
sáról és a lát va re pü lé si sza bá lyok sze rin ti já ra tok e szint
fö löt ti út vo na lá ról, 3. cikk és 4. cikk.

Dr. Kó ka Já nos s. k., Dr. Sze ke res Im re s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si hon vé del mi mi nisz ter

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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IFR 
IFR-IFR-től 

IFR-VFR-től 
Légiforgalmi 

irányító Nincs Nincs Folyamatos 
kétoldalú Igen Igen 

1. Légiforgalmi 
irányító az  

IFR-ektől való 
elkülönítés érde-

kében C 

FL660 (20100 m 
STD) alatti 

ellenőrzött légte-
rek VFR1 VFR-IFR-től 2. VFR 

légijárművek 
esetén forgalmi 
tájékoztatás és 
kérésre tanács-
adás a forgalom 
elkerülése érde-

kében 

Vízszintes látás: 

8 km FL100-on (3050 m 
STD) és felette, 

5 km FL 100 alatt. 

Felhőktől való távolság:

1500 m vízszintesen, 
300 m függőlegesen 

FL 100 
(3050 m 

STD) alatt 
max. 250 kt 
(460 km/h) 

IAS 

Folyamatos 
kétoldalú Igen Igen 

IFR IFR-IFR-től 

Légiforgalmi 
irányító, forgalmi 

tájékoztatás a 
VFR repülésekről 

(és kérésre ta-
nácsadás a 

forgalom elkerü-
lése érdekében) 

Nincs 
Max. 250 kt 
(460 km/h) 

IAS 

Folyamatos 
kétoldalú Igen Igen 

EL
LE

N
Ő

R
ZÖ

TT
 L

ÉG
TÉ

R
 

D 

1000 láb (300 m) 
AGL és 9500 láb 
(2900 m) AMSL 
között Budapest 
FIR határ és a 

következő koor-
dináták által 

bezárt terület:  

482346N 
0202459E – 

481110N 
0210551E – 

481703N 
0214953E – 

482000N 
0214901E – 

Kosice TMA2. 

valamint 

Sármellék, 
Debrecen CTR 

és 

Sármellék, 
Debrecen CTA 

VFR Nem biztosí-
tanak 

Forgalmi tájékoz-
tatás a VFR és 
IFR repülések 

között (és kérésre 
tanácsadás a 

forgalom elkerü-
lése érdekében) 

Vízszintes látás: 

5 km. 

Felhőktől való távolság:

1500 m vízszintesen, 
300 m függőlegesen. 

Max. 250 kt 
(460 km/h) 

IAS 

Folyamatos 
kétoldalú Igen Igen 

IFR 

IFR-IFR-től 
amennyire 
ez lehetsé-

ges 

Repülés-
tájékoztató és 
légiforgalmi 
tanácsadó 

Nincs 

Max. 250 kt 
(460 km/h) 

IAS2 

9500 láb 
(2900 m) 

AMSL alatt

Folyamatos 
kétoldalú Igen 

N
EM
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LL
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R
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TT
 L
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R
 

F 

4000 láb  
(1200 m) és 

9500 láb  
(2900 m)  

AMSL közötti 
nem ellenőrzött 
légterek, vala-
mint a kijelölt 

TIZ-ek VFR Nem biztosí-
tanak 

Repülés- 
tájékoztató 

Vízszintes látás: 

5 km. 

Felhőktől való távolság:

1500 m vízszintesen, 
300 m függőlegesen 

Max. 250 kt 
(460 km/h) 

IAS2 

9500 láb 
(2900 m) 

AMSL alatt

Nincs, kivéve 
a vitorlázó 

felhőrepülése-
ket és az 

éjszakai VFR 
repüléseket 

Nincs, 
kivéve a 
vitorlázó 

felhőrepü-
léseket és 
az éjsza-
kai VFR 

repülése-
ket 

Nincs 
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G3 

4000 láb  
(1200 m) MSL 
alatti nem elle-

nőrzött légterek, 
valamint a vitor-

lázó és műrepülő 
légterek 

Csak 
VFR 

Nem 
biztosítanak 

Repülés 
tájékoztató4 

Vízszintes látás: 

5 km. 

Kis sebességű repülő-
gépek számára: 

1500 m. 

 Helikopterek és ballo-
nok számára: 

 750 m. 

Felhőkön kívül, a föld 
vagy a vízfelszín látása 

mellett. 

Max. 250 kt 
(460 km/h)

IAS2 

Nincs, kivéve 
az éjszakai 
VFR repülé-

seket4 

Nincs, 
kivéve az 
éjszakai 

VFR 
repülé-
seket 

Nincs 

 

További szabályok, eltérések:  

Repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az alábbi 4. pontban foglalt eltéréssel valamennyi légtérosztályban 
nyújtanak. 

A fenti táblázattól függetlenül a határsávot átrepülő vagy abban repülést végző valamennyi légijármű 
esetében – a határsávban 50 m-es földfelszín feletti vagy alacsonyabb magasságon végrehajtott
munkarepülést végző légijárművek, valamint az állami légijárművek kivételével – FPL-t kell kitölteni, és 
folyamatos kétoldalú rádió-összeköttetést kell tartani. 

1. FL285 (8700 m STD) felett Budapest FIR-en belül VFR repülés végrehajtása tilos. FL195 (5950 m 
STD) felett útvonal VFR GAT repüléseket tilos végrehajtani. 

2. Az F és G osztályú légterekben, a határ-, illetve szabálysértő légijárművek elfogása, vizuális 
azonosítása, velük szemben rendszabályok foganatosítása, vagy segítségnyújtás céljából légvédelmi 
célú repülést folytató állami légijárművek – amennyiben az elfogás profilja, illetve a légijárművek
manőverező képességének megőrzése azt megköveteli – eltérhetnek a 250 kt (460 km/h) IAS 
legnagyobb repülési sebességtől.  

3. G osztályú légtérben IFR repülések nem engedélyezettek. 

4. A koordinált légtérben repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot nem nyújtanak. A koordinált légtérben
kétoldalú rádióösszeköttetési kötelezettség van a koordinációs feladatot ellátó szervezettel, a közétett 
frekvenciákon. 

Megjegyzés, valamint eltérések az ICAO-előírásoktól: 

** A nemzetközileg elfogadott légtérosztályok A-tól G-ig terjednek. Budapest FIR-ben nincs kijelölt A, B és 
E osztályú légtér. 
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ELLENŐRZÖTT, NEM ELLENŐRZÖTT 
ÉS AZ IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK 

 

I. ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK 

 
Ellenőrzött légterek 

Légtér azonosítója / 
oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés 

Budapest CTA 
A Magyar Köztársaság 
Országhatára jelen ren-

delet 2. és 3. számú mel-
lékleteiben meghatáro-

zott légtereken kívül 

FL660 (20 100 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL (ICAO „C”) 

Közelkörzet 
Légtér azonosítója / 

oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés 

Budapest TMA 1 
474419N 0181530E 
473521N 0181527E 
471331N 0181507E 
470908N 0184432E 
473503N 0182754E 
474551N 0182754E 

Országhatár 
474419N 0181530E 

FL195 (5950 m STD) / 7500’ (2300 m) AMSL (ICAO „C”)  

Budapest TMA 2 
474551N 0182754E 
473503N 0182754E 
470908N 0184432E 
470806N 0185112E 
472516N 0185346E 
473233N 0184156E 
474527N 0183705E 

Országhatár 
474551N 0182754E 

FL195 (5950 m STD) / 6500’ (2000 m) AMSL (ICAO „C”)  

Budapest TMA 3 
474527N 0183705E 
473233N 0184156E 
472516N 0185346E 
470806N 0185112E 
470403N 0191630E 
470606N 0192729E 
472525N 0185940E 
473055N 0190118E 
473220N 0185858E 
473500N 0185300E 
473720N 0185425E 

FL195 (5950 m STD) / 3500’ (1050 m) AMSL (ICAO „C”)  
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474643N 0190652E 
474750N 0184351E 

Országhatár 
474527N 0183705E 

  

Budapest TMA 4 
474643N 0190652E 
473720N 0185425E 
473500N 0185300E 
473220N 0185858E 
473055N 0190118E 
473054N 0190159E 
473612N 0190412E 
474615N 0191631E 
474643N 0190652E 

FL195 (5950 m STD) / 2500’ (750 m) AMSL (ICAO „C”)  

Budapest TMA 5 
474750N 0184351E 
474503N 0194053E 
475224N 0193441E 
480513N 0192330E 

Országhatár 
474750N 0184351E 

FL195 (5950 m STD) / 6500’ (2000 m) AMSL (ICAO „C”)  

Budapest TMA 6 
474615N 0191631E 
473612N 0190412E 
473054N 0190159E 
473055N 0190118E 
472525N 0185940E 
470606N 0192729E 
471203N 0195953E 
474503N 0194053E 
474615N 0191631E 

FL195 (5950 m STD) / 2000’ (600 m) AMSL (ICAO „C”)  

Budapest TMA 7 
474503N 0194053E 
471203N 0195953E 
472351N 0201040E 
473529N 0200354E 
474503N 0194053E 

FL195 (5950 m STD) / 5500’ (1700 m) AMSL (ICAO „C”)  

Budapest TMA 8 
480513N 0192330E 
475224N 0193441E 
480944N 0195400E 

Országhatár 
480513N 0192330E 

FL195 (5950 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL (ICAO „C”)  

Budapest TMA 9 
471203N 0195953E 

470606N 0192729E 

470403N 0191630E 

470240N 0200428E 

471203N 0195953E 

 
 
 
 

FL195 (5950 m STD) / 2000’ (600 m) AMSL 
 
 
 

(ICAO „C”) Az állami 
célú repülések idősza-

kában a légtér meghatá-
rozott részében az ATS 
ellátásának átruházását a 
Budapest APP és Kecs-
kemét közötti együttmű-
ködési megállapodás 

szabályozza. 
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Polgári repülőtéri körzetek 
Légtér azonosítója / 

oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés 

Ferihegy CTR 
473546N 0190523E 
473358N 0191018E 
473128N 0191427E 
473230N 0191930E 
472400N 0193400E 
471500N 0192130E 
472400N 0190730E 
472700N 0190630E 
472808N 0190426E 
472939N 0190336E 
473022N 0190325E 
473546N 0190523E 

2000’ (600 m) AMSL / GND (ICAO „C”) 

Sármellék CTR 
465232N 0170443E 
465233N 0171252E 
464035N 0171331E 
463224N 0171903E 
462847N 0171750E 
462659N 0170752E 
463919N 0170630E 
465010N 0165907E 
465232N 0170443E 

2000’ (600 m) AMSL / GND 

(ICAO „D”) közzétett 
üzemidő szerint csak 

Sármellék CTA légtérrel 
együtt működhet. 

Sármellék CTA 
465211N 0164912E 
465233N 0171252E 
463423N 0171944E 
462847N 0171750E 
462539N 0170031E 
465211N 0164912E 

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600m) AMSL 

(ICAO „D”) közzétett 
üzemidő szerint csak 

Sármellék CTR légtérrel 
együtt működhet. 

Debrecen CTR 
473908N 0214744E 
473338N 0215503E 
471843N 0213038E 
472433N 0212252E 
473908N 0214744E 

2000’ (600 m) AMSL / GND 

(ICAO „D”) Közzétett 
üzemidő szerint csak 
Debrecen CTA1 és 

CTA2 légterekkel együtt 
működhet. 

Debrecen CTA1 
474127N 0215009E 
473102N 0220059E 
471020N 0214329E 
471154N 0212611E 
472402N 0211743E 
473243N 0213243E 
474127N 0215009E 

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600m) AMSL 

(ICAO „D”) Közzétett 
üzemidő szerint csak 

Debrecen CTR és CTA2
légterekkel együtt  

működhet.  
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Debrecen CTA2 
474718N 0213722E 
474127N 0215009E 
473243N 0213243E 
474559N 0213339E 
474718N 0213722E 

9500’ (2900 m) AMSL / 5000’ (1500m) AMSL 

(ICAO „D”) Közzétett 
üzemidő szerint csak 

Debrecen CTR és CTA1 
légterekkel együtt mű-

ködhet. 

Katonai körzetek 
Légtér azonosítója / 

oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés 

Szolnok MTMA 
472212N 0200910E 
472038N 0201743E 
471829N 0202929E 
471045N 0202532E 
470008N 0202008E 
465401N 0201703E 
465559N 0200729E 
470241N 0200428E 
471203N 0195953E 
472212N 0200910E 

 9500’ (2900 m) AMSL/ 2000’ (600 m) AMSL   

Szolnok MCTR 
472038N 0201743E 
471829N 0202929E 
470008N 0202008E 
470241N 0200428E 
472038N 0201743E 

4000’ (1200 m) AMSL / GND   

Pápa MTMA 
473559N 0171554E 
473559N 0173554E 
472959N 0174154E 
472959N 0175015E 
471259N 0175900E 
465959N 0172640E 
470229N 0171654E 
472854N 0170304E 
473559N 0171554E 

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600 m) AMSL   

Pápa MCTR 
473539N 0172854E 
471029N 0174254E 
470738N 0173124E 
473259N 0171754E 
473539N 0172854E 

4000’ (1200 m) AMSL / GND 

Oldalhatára a repülőtér 
vonatkozási pont (ARP: 

472150N 0173002E) 
körüli 10 km (5 NM)  

sugarú kör, valamint a 
koordináták által meg-

adott terület. 
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Kecskemét MTMA1 
470403N 0191630E 
470241N 0200428E 
465559N 0200729E 
465142N 0202813E 
463622N 0201429E 
464938N 0192954E 
470403N 0191630E 

FL125 (3800 m STD) / 2000’ (600 m) AMSL   

Kecskemét MTMA2 
465142N 0202813E 
464943N 0203740E 
463203N 0202335E 
463959N 0192954E 
464938N 0192954E 
463622N 0201429E 
465142N 0202813E 

FL125 (3800 m STD) /  5000’ (1500 m) AMSL   

Kecskemét MCTR 
470342N 0192954E 
470304N 0195208E 
465559N 0200729E 
464529N 0195854E 
465329N 0193659E 
465329N 0192954E 
470342N 0192954E 

4000’ (1200 m) AMSL / GND 

Oldalhatárai a repülőtér 
vonatkozási pont (ARP 
465504N 0194503E) 
körüli 10 km (5 NM)  

sugarú kör, valamint a 
koordináták által meg-

adott terület. 

 

További szabályok: 

1. Az MTMA-k és MCTR-ek a munkaszüneti napokon, valamint 20.00 LT – 08.00 LT között csak külön beje-
lentésre, illtetve igényre működnek. 

2. Polgári repülések az MCTR-ek üzemidején kívül is csak repülési terv alapján hajthatók végre: 

– Pápa és Kecskemét repülőterek esetében a repülőtér vonatkozási pontjától R=10 km sugarú körön 
belül 3000 láb AGL alatt; 

– Szolnok repülőtér esetében a repülőtér vonatkozási pontjától (ARP: 470722N 0201407E) R=5 km 
sugarú körön belül – Szolnok város és a Rákóczifalva úttól nyugatra eső rész kivételével – 2000 láb 
(600 M) AGL alatt. 

 
ATS ÁTRUHÁZÁS 

1. Budapest ACC és Wien ATCC között: 
a) Egyszerűsített szektorhatár 

(1) Budapest ACC és Wien ATCC közötti egyszerűsített szektorhatár azon fontos pontok kijelölésé-
re szolgál, ahol az IFR forgalomért való irányítási felelősség átadása/átvétele történik a szom-
szédos irányító egységek között. 

(2) Az egyszerűsített szektorhatárt az alábbi koordinátákat összekötő egyenes szakaszok jelölik ki: 
480023N 0170938E – 475420N 0172757E – 475119N 0173231E – 474916N 0173700E – 
474151N 0173241E – 474222N 0172540E – 474506N 0170537E – 474225N 0170456E – 
473244N 0164214E – 465209N 0160650E. 

(3) A közös államhatár és az egyszerűsített szektorhatár közötti légtérben a szektorhatártól nyugat-
ra 10 000 láb (3050 m) ferihegyi QNH szerinti AMSL magasságtól FL660 (20 100 m STD) ma-
gasságig Wien ATCC (Irányító Központ), míg a szektorhatártól keletre FL120 (3650 m STD) és 
FL660 (20 100 m STD) között Budapest ACC látja el a légiforgalmi szolgálatokat a két központ 
közötti együttműködési megállapodás alapján (lásd még: LESMO AREA). 
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(4) Az érintett ATS egységek felelősek a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szol-
gálat ellátásáért, míg a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése a FIR határokon 
belül az illetékes nemzeti hatóságok feladata. 

b) LESMO AREA 

(1) A 474906N 0173650E – 474449N 0173000E – 473559N 0172917E – 473555N 0164005E – or-
szághatár – 480024N 0170939E – országhatár földrajzi koordináták és Budapest FIR határa ál-
tal bezárt terület C osztályú ellenőrzött légtérnek minősül 5500 láb (1700 m) AMSL magasságtól 
FL245 (7450 m STD) magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó 
szolgálat ellátásáért WIEN ATCC a felelős. 

(2) A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és vég-
zése az illetékes magyar hatóságok feladata. 

(3) Külföldi állami légijárművek a fentiekben meghatározott légteret csak az Lt. 7. §-ában meghatá-
rozott engedély birtokában vehetik igénybe. 

2. Budapest ACC, Budapest APP és Bratislava ACC, Kosice APP, Stefánik APP között: 

a) Kosice TMA2 

(1) A 482346N 0202459E – 481110N 0210551E – 481703N 0214953E – 482000N 0214901E föld-
rajzi koordináták és Budapest FIR határa által bezárt terület (Kosice TMA2) D osztályú ellenőr-
zött légtérnek minősül 1000 láb (300 m) AGL magasságtól 9500 láb (2900 m) AMSL magassá-
gig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért Kosice 
Approach a felelős. Kosice TMA2 az LZKZ RWY 01-re PERIT ponton keresztül polgári 
légijárművek által végzett műszeres megközelítéshez áll rendelkezésre. A légijárműveknek fe-
délzeti válaszjeladóval kell rendelkezniük. 

(2) A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és vég-
zése az illetékes magyar hatóságok feladata. 

(3) Külföldi állami légijárművek a fentiekben meghatározott légteret csak az Lt. 7. §-ában meghatá-
rozott engedély birtokában vehetik igénybe. 

b) RUTOL Box 

(1) A 480217N 0184930E – 475729N 0183036E – 475117N 0182910E – 474551N 0182754E föld-
rajzi koordináták és Budapest FIR határa által bezárt terület C osztályú ellenőrzött légtérnek 
minősül FL090 (2750 m STD) magasságtól FL195 (5950 m STD) magasságig, ahol a 
légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért Budapest ATS 
központ a felelős. (2) A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és vég-
zése az illetékes szlovák hatóságok feladata. 

 
Közös felhasználású légterek 

Légtér 
azonosítója Neve / oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés 

Előzetes koordinációs légterek 
LIMA WEST 

465105N 0162126E 
463352N 0180006E 
460854N 0180425E 
460445N 0172645E 
462256N 0170114E 
462930N 0163702E 
464101N 0162522E 

LHEPCA01 

465105N 0162126E 

FL245 (7450 m STD) / FL100 (3050 m STD)  
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LIMA SOUTH 
470342N 0192349E 
470241N 0200428E 
465559N 0200729E 
464943N 0203740E 
463203N 0202335E 
463728N 0194717E 

LHEPCA02 

470342N 0192349E 

FL 245 (7450 m STD) / FL100’ (3000 m STD)  

LIMA SOUTH-EAST 
464943N 0203740E 
463943N 0211234E 
462319N 0210540E 
462140N 0205519E 
462648N 0195641E 
463728N 0194717E 
463203N 0202335E 

LHEPCA03 

464943N 0203740E 

FL 245 (7450 m STD) / FL100’ (3000 m STD)  

LIMA EAST 
481115N 0202525E 
474559N 0213339E 
472201N 0214313E 
471210N 0213301E 
470506N 0212808E 
472943N 0201605E 
475800N 0195615E 

LHEPCA04 

481115N 0202525E 

FL 245 (7450 m STD) / FL100’ (3000 m STD)  

Csökkentett koordinációs légterek 
UNIFORM SOUTH-

WEST 
463352N 0180006E 
462829N 0184129E 
460259N 0190529E 
460259N 0184005E 
455737N 0182351E 
455529N 0175254E 
460445N 0172645E 

LHERCA01 

463352N 0180006E 

UNL / FL 245 (7450 m STD)  

UNIFORM WEST 

464210N 0164659E 
463352N 0180006E 
460445N 0172645E 
463605N 0164210E 

LHERCA02 

464210N 0164659E 

UNL / FL 245 (7450 m STD)  
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UNIFORM EAST 

475756N 0210710E 
471911N 0214017E 
471210N 0213301E 
465050N 0211821E 
471548N 0203051E 
472943N 0201605E 
474125N 0200756E 

LHERCA03 

475756N 0210710E 

UNL / FL245 (7450 m STD)   

 

További szabályok: 

A közös felhasználású légterek működésének idejét és rendjét Budapest ATS központ és a légvédelmi irányí-
tó szolgálat biztosításáért felelős katonai szervezet vezetője együttműködési megállapodásban rögzíti. 

 

 

II. NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK 

 

Nem ellenőrzött légterek 
Légtér azonosítója / 

oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés 

Békéscsaba TIZ 
465341N 0212325E 
464613N 0212426E 
463747N 0212055E 

Országhatár 
462849N 0211712E 
462629N 0211307E 
462529N 0205740E 
463510N 0205309E 
465233N 0210554E 
465341N 0212325E 

4000’ (1200 m) AMSL / GND (ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint. 

Debrecen TIZ1 
473908N 0214744E 
473338N 0215503E 
471843N 0213038E 
472433N 0212252E 
473908N 0214744E 

2000’ (600 m) AMSL / GND 

(ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint csak 

Debrecen TIZ2 és TIZ3 
légtérrel együtt működ-

het. 

Debrecen TIZ2 
474127N 0215009E 
473102N 0220059E 
471020N 0214329E 
471154N 0212611E 
472402N 0211743E 
473243N 0213243E 
474127N 0215009E 

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600m) AMSL 

(ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint csak 

Debrecen TIZ1 és TIZ3 
légtérrel együtt működ-

het. 
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Debrecen TIZ3 
474718N 0213722E 
474127N 0215009E 
473243N 0213243E 
474559N 0213339E 
474718N 0213722E 

9500’ (2900 m) AMSL / 5000’ (1500m) AMSL 

(ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint csak 

Debrecen TIZ1 és TIZ2 
légtérrel együtt működ-

het. 

Fertőszentmiklós TIZ 

5 km sugarú kör a 
473500N 0165040E kö-

zéppont körül 

4000’ (1200 m) AMSL / GND (ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint. 

Pécs-Pogány TIZ 
454614N 0181508E 
455106N 0182820E 
461304N 0182154E 
461402N 0181906E 
460854N 0180424E 
455347N 0175950E 
454614N 0181508E 

9500’ (2900 m) AMSL / GND (ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint. 

Pér TIZ 
474906N 0173651E 
474449N 0173000E 
473559N 0172918E 
473559N 0173554E 
472959N 0174154E 
472959N 0180954E 
473521N 0181527E 
474419N 0181530E 

Országhatár 
474906N 0173651E 

9500’ (2900 m) AMSL / GND (ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint. 

Sármellék TIZ1 
465232N 0170443E 
465233N 0171252E 
464035N 0171331E 
463224N 0171903E 
462847N 0171750E 
462659N 0170752E 
463919N 0170630E 
465010N 0165907E 
465232N 0170443E 

2000’ (600 m) AMSL / GND 

(ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint csak 

Sármellék TIZ2 légtérrel 
együtt működhet. 

Sármellék TIZ2 
465211N 0164912E 
465233N 0171252E 
463423N 0171944E 
462847N 0171750E 
462539N 0170031E 
465211N 0164912E 

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600m) AMSL 

(ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint csak 

Sármellék TIZ1 légtérrel 
együtt működhet. 
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Nyíregyháza TIZ 
10 km sugarú kör a 

475856N 0214100E kö-
zéppont körül 

4000’ (1200 m) AMSL / GND (ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint. 

Szeged TIZ 
462300N 0200000E 
462300N 0201300E 
461500N 0201300E 
461217N 0200526E 
461500N 0200000E 
462300N 0200000E 

4000’ (1200 m) AMSL / GND (ICAO „F”) Közzétett 
üzemidő szerint. 

LHSG1 
473720N 0185425E 
473302N 0185909E 

2500’ (750 m) AMSL / GND 

473220N 0185858E 
473500N 0185300E 

473720N 0185425E 

Koordinált légtér: 
3500’ (1050 m) AMSL/ 2500’ (750 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak VFR 
repülések számára. 
Koordinált légtér: 

Napnyugtáig igényelhe-
tő. Elsősorban vitorlázó-
repülés céljára. A kez-
dés, befejezés időpont-
ját és az igénybe vehe-
tő magasságot a Buda-
pest ATS Központ hatá-

rozza meg. 
LHSG2/S 

473500N 0185300E 
473220N 0185858E 

3500’ (1050 m) AMSL / GND 

473002N 0185812E 
472931N 0185846E 
472910N 0190047E 
472525N 0185940E 
472519N 0185531E 
472636N 0185717E 
473328N 0184606E 
473500N 0185300E 

Koordinált légtér: 
6500’ (2000 m) AMSL / 3500’ (1050 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak VFR 
repülések számára. 
Koordinált légtér: 

Napnyugtáig igényelhe-
tő. Elsősorban siklóre-

pülés céljára. A kezdés, 
befejezés időpontját és 
az igénybe vehető ma-
gasságot a Budapest 

ATS Központ határozza 
meg. 

LHSG2/V 
473500N 0185300E 
473220N 0185858E 

3500’ (1050 m) AMSL / GND 

473002N 0185812E 
472931N 0185846E 
472910N 0190047E 
472525N 0185940E 
472519N 0185531E 
472636N 0185717E 
473328N 0184606E 
473500N 0185300E 

Koordinált légtér: 
6500’ (2000 m) AMSL / 3500’ (1050 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak VFR 
repülések számára. 

Koordinált légtér: El-
sősorban vitorlázórepü-
lés céljára. A kezdés, 

befejezés időpontját és 
az igénybe vehető ma-
gasságot a Budapest 

ATS Központ határozza 
meg. 

LHSG3 

473328N 0184606E 
472636N 0185717E 

4500’ (1350 m) AMSL / GND 

472519N 0185531E 
472516N 0185346E 
473233N 0184156E 

473328N 0184606E 

Koordinált légtér: 
6500’ (2000 m) AMSL / 4500’ (1350 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak VFR 
repülések számára. 

Koordinált légtér: El-
sősorban vitorlázórepü-
lés céljára. A kezdés, 

befejezés időpontját és 
az igénybe vehető ma-
gasságot a Budapest 

ATS Központ határozza 
meg. 
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LHSG10 
474527N 0183705E 
473722N 0184005E 

4500’(1350 m) AMSL / GND 

474723N 0185152E 
474750N 0184351E 

Országhatár 

474527N 0183705E 

Koordinált légtér: 
6500’ (2000 m) AMSL / 4500’ (1350 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak VFR 
repülések számára. 

Koordinált légtér: El-
sősorban vitorlázórepü-
lés céljára. A kezdés, 

befejezés időpontját és 
az igénybe vehető ma-
gasságot a Budapest 

ATS Központ határozza 
meg. 

LHSG20 
473900N 0190300E 
473800N 0192100E 

2000’ (600 m) AMSL / GND 

473600N 0191030E 
473700N 0190400E 

473900N 0190300E 

Koordinált légtér: 
3000’ (900 m) AMSL / 2000’ (600 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak VFR 
repülések számára. 

Koordinált légtér: El-
sősorban vitorlázórepü-
lés céljára. A kezdés, 

befejezés időpontját és 
az igénybe vehető ma-
gasságot a Budapest 

ATS Központ határozza 
meg. 

LHSG20A 

2 km sugarú kör a 
473704N 0190836E kö-

zéppont körül 

Koordinált légtér: 
4000’ (1350 m) AMSL / 2000’ (600 m) AMSL 

(ICAO „G”) Elsősorban 
vitorlázórepülés céljára. 

A kezdés, befejezés 
időpontját és az igény-
be vehető magasságot 
a Budapest ATS Köz-
pont határozza meg. 

LHSG21 
474100N 0190430E 
473948N 0194515E 

2500’ (750 m) AMSL / GND 

473800N 0192100E 
473900N 0190300E 

474100N 0190430E 

Koordinált légtér: 
5000’ (1500 m) AMSL / 2500’ (750 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak VFR 
repülések számára. 

Koordinált légtér: El-
sősorban vitorlázórepü-
lés céljára. A kezdés, 

befejezés időpontját és 
az igénybe vehető ma-
gasságot a Budapest 

ATS Központ határozza 
meg. 

LHSG22 
474636N 0190905E 
474503N 0194053E 

3000’ (900 m) AMSL / GND 

473948N 0194515E 
474100N 0190430E 

474636N 0190905E 

Koordinált légtér: 
6500’ (2000 m) AMSL / 3000’ (900 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak VFR 
repülések számára. 

Koordinált légtér: El-
sősorban vitorlázórepü-
lés céljára. A kezdés, 

befejezés időpontját és 
az igénybe vehető ma-
gasságot a Budapest 

ATS Központ határozza 
meg. 
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LHSG23 
475547N 0193148E 
474503N 0194053E 

6500’ (2000 m) AMSL / GND 

474636N 0190905E 

475547N 0193148E 
Koordinált légtér: 

7500’ (2300 m) AMSL / 6500’ (2000 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak VFR 
repülések számára. 

Koordinált légtér: El-
sősorban vitorlázórepü-
lés céljára. A kezdés, 

befejezés időpontját és 
az igénybe vehető ma-
gasságot a Budapest 
ATS Központ központ 

határozza meg. 
LHSG24 (Hullám légtér) 
474946N 0185738E 
474340N 0191445E 
473900N 0190300E 

474946N 0185738E 

Koordinált légtér: 
FL285 (8700 m STD) / GND 

(ICAO „G”) Koordinált 
légtér: Hullámrepülés 

céljára. A kezdés, befe-
jezés időpontját és az 

igénybe vehető magas-
ságot a Budapest ATS 

Központ határozza 
meg. 

LHSG25 (Hullám légtér) 
480000N 0190800E 
474340N 0191445E 
474946N 0185738E 
475300N 0185600E 

480000N 0190800E 

Koordinált légtér: 
FL285 (8700 m STD) / GND 

(ICAO „G”) Koordinált 
légtér: Hullámrepülés 

céljára. A kezdés, befe-
jezés időpontját és az 

igénybe vehető magas-
ságot a Budapest ATS 

Központ határozza 
meg. 

LHSG30 (Hullám légtér) 
475730N 0194200E 
475700N 0200120E 
475000N 0200700E 
474430N 0194600E 
474930N 0193830E 

475730N 0194200E 

FL285 (8700 m STD) / GND 

(ICAO „G”) Szeptem- 
ber 15. és május 15. 

között napkeltétől nap-
nyugtáig, csak VFR re-

pülések számára. 
Hullámrepülés céljára. 
Budapest ATS Központ 

engedélyével vehető 
igénybe. 

LHSA1  
472633N 0184454E 
472403N 0184854E 
472703N 0184754E 
472703N 0184624E 

472633N 0184454E 

6000’ (1850 m) AMSL / 3000’ (900 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak műre-
pülés céljára. A légteret 

munkanapokon  
09.00 óra (LT) és  

18.00 óra (LT) között, 
pihenő- és munkaszü-
neti napokon 09.00 óra 
(LT) és 12.00 óra (LT) 

között, valamint  
15.00 óra (LT) és  

18.00 óra (LT) között 
lehet igénybe venni a 
Repüléstájékoztató 

Központ hozzájárulásá-
val. A légtér nem hasz-

nálható az  
LHD30 üzemideje alatt.
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LHSA2  

1,5 km sugarú kör a 
472044N 0185851E kö-

zéppont körül 

3500’ (1050 m) AMSL / 550’ (165 m) AMSL 

(ICAO „G”) Csak műre-
pülés céljára. Munka-

napokon 10.00 óra (LT) 
és 16.00 óra (LT) között 
vehető igénybe a Repü-
léstájékoztató Központ 

hozzájárulásával. 
 
További szabályok: 
1. Koordinált légtér igénylésére az LHSG1, LHSG2/V, LHSG3 légterek esetében Budaörs repülőtér, 
Farkashegy repülőtér, Hármashatár-hegy repülőtér üzemben tartója, az LHSG10 légtér esetében az Esztergo-
mi repülőtér üzemben tartója, az LHSG2/S légtér esetében a Szabad Repülők Szövetsége és az LHSG20, 
LHSG20/A, LHSG21, LHSG22, LHSG23, LHSG24, LHSG25 légterek esetében a Dunakeszi repülőtér üzemben 
tartója jogosult. 
2. A koordinációs feladatok az LHSG1, LHSG2/V, LHSG3 légterek esetében Budaörs repülőtér, Farkashegy 
repülőtér, Hármashatár-hegy repülőterek üzembentartójának valamelyike, vagy a körzeti repüléstájékoztató 
szolgálatot ellátó szervezet – a három repülőtérrel kötött megállapodás alapján –, az LHSG10 légtér esetében 
az Esztergom repülőtér üzemben tartója, az LHSG2/S légtér esetében a Szabad Repülők Szövetsége és az 
LHSG20, LHSG20/A, LHSG21, LHSG22, LHSG23, LHSG24, LHSG25 légterek esetében a Dunakeszi repülő-
tér üzemben tartója jogosult ellátni. 

 
 

III. IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK (TRA) 

 

Időszakosan korlátozott légterek (TRA) 

Légtér  
azonosítója Neve / oldalhatárai Felső / alsó határa Megjegyzés 

PAPA ALPHA 
472959N 0175015E 
472959N 0181529E 
471331N 0181507E 
471259N 0175900E 

LHTRA11A 

472959N 0175015E 

FL125 (3800 m STD) / GND  

PAPA BRAVO 
471259N 0175900E 
471331N 0181507E 
470212N 0181457E 
465529N 0175135E 
470646N 0174335E 

LHTRA11B 

471259N 0175900E 

 9500’ (2900 m) AMSL / 4000’ (1200 m) AMSL  

PAPA CHARLIE 
471259N 0175900E 
471331N 0181507E 
470212N 0181457E 
465529N 0175135E 
470646N 0174335E 

LHTRA11C 

471259N 0175900E 

 4000’ (1200 m) AMSL / GND  
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KUNSAG 
465945N 0190242E 
470403N 0191630E 
464938N 0192954E 
463959N 0192954E 
463957N 0192213E 

LHTRA12 

465945N 0190242E 

FL115 (3500 m STD) / GND  

TISZA 
472212N 0200910E 
472038N 0201743E 
471829N 0202929E 
471045N 0202532E 
470008N 0202008E 
465401N 0201703E 
465559N 0200729E 
470241N 0200428E 
471203N 0195953E 

LHTRA13 

472212N 0200910E 

FL145 (4400 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL  

MEZO ALPHA 
471829N 0202929E 
471245N 0204529E 
470610N 0204314E 
471045N 0202532E 

LHTRA14A 

471829N 0202929E 

4500’ (1350 m) AMSL / GND  

MEZO BRAVO 
471045N 0202532E 
470610N 0204314E 
465613N 0203951E 
470008N 0202008E 

LHTRA14B 

471045N 0202532E 

4500’ (1350 m) AMSL / GND  

MEZO CHARLIE 
470008N 0202008E 
465613N 0203951E 
464943N 0203740E 
465401N 0201703E 

LHTRA14C 

470008N 0202008E 

4500’ (1350 m) AMSL / GND  

SZARVAS ALPHA 
471829N 0202929E 
471245N 0204529E 
470610N 0204314E 
471045N 0202532E 

LHTRA15A 

471829N 0202929E 

9500’ (2900 m) AMSL / 4500’ (1350 m) AMSL  

SZARVAS BRAVO 
471045N 0202532E 
470610N 0204314E 
465613N 0203951E 
470008N 0202008E 

LHTRA15B 

471045N 0202532E 

9500’ (2900 m) AMSL / 4500’ (1350 m) AMSL  
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SZARVAS CHARLIE 
470008N 0202008E 
465613N 0203951E 
464943N 0203740E 
465401N 0201703E 

LHTRA15C 

470008N 0202008E 

9500’ (2900 m) AMSL / 4500’ (1350 m) AMSL  

ARPAD 
464943N 0203740E 
464505N 0205357E 
462940N 0204358E 
463203N 0202335E 

LHTRA16 

464943N 0203740E 

FL115 (3500 m STD) / GND  

WEST ALPHA 
465105N 0162126E 
463352N 0180006E 
460854N 0180425E 
460445N 0172645E 
462256N 0170114E 
462930N 0163702E 
464101N 0162522E 

LHTRA21A 

465105N 0162126E 

FL245 (7450 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL  

WEST BRAVO 
465105N 0162126E 
464502N 0175809E 
463352N 0180006E 

LHTRA21B 

465105N 0162126E 

FL215 (6550 m STD) / FL135 (4100 m STD) 

Kizárólag az 
LHTRA21A és 

LHTRA21C légte-
rekkel együtt ve-

hető igénybe. 

WEST CHARLIE 
464502N 0175809E 
463726N 0181335E 
455737N 0182351E 
455529N 0175254E 
460445N 0172645E 
460854N 0180425E 

LHTRA21C 

464502N 0175809E 

FL175 (5350 m STD) / FL135 (4100 m STD) 

Kizárólag az 
LHTRA21A és 

LHTRA21B légte-
rekkel együtt ve-

hető igénybe. 

WEST DELTA 
462658N 0172525E 
461447N 0175841E 
455529N 0175254E 
460445N 0172645E 
462256N 0170114E 

LHTRA21D 

462658N 0172525E 

9500’ (2900 m) AMSL/ 4000’ (1200 m) AMSL  

WEST ECHO 
462658N 0172525E 
461447N 0175841E 
455529N 0175254E 
460445N 0172645E 
462256N 0170114E 

LHTRA21E 

462658N 0172525E 

4000’ (1200 m) AMSL / GND  
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SOUTH ALPHA 
470342N 0192349E 
470241N 0200428E 
465559N 0200729E 
464943N 0203740E 
463203N 0202335E 
463728N 0194717E 

LHTRA22A 

470342N 0192349E 

FL175 (5350 m STD) / FL125 (3800 m STD)  

SOUTH BRAVO 
464943N 0203740E 
463943N 0211234E 
462319N 0210540E 
462140N 0205519E 
462648N 0195641E 
463728N 0194717E 
463203N 0202335E 

LHTRA22B 

464943N 0203740E 

FL175 (5350 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL  

SOUTH CHARLIE 
470342N 0192349E 
470241N 0200428E 
465559N 0200729E 
464943N 0203740E 
463943N 0211234E 
462319N 0210540E 
462140N 0205519E 
462648N 0195641E 

LHTRA22C 

470342N 0192349E 

FL245 (7450 m STD) / FL175 (5350 m STD) 

Az LHBP érkező 
forgalmának vé-

delme érdekében 
a légtér igénybe-

vételének különle-
ges eljárásait a 

polgári és a kato-
nai fél együttmű-
ködési eljárásban 

rögzíti. 

SOUTH DELTA 
465945N 0190242E 
462143N 0193952E 
461429N 0190859E 
463056N 0184947E 
463337N 0185631E 
463909N 0185202E 
463600N 0184405E 
464851N 0182835E 

LHTRA22D 

465945N 0190242E 

FL145 (4400 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL  

SOUTH ECHO 
463957N 0192213E 
463959N 0192954E 
463728N 0194717E 
462648N 0195641E 
462143N 0193952E 

LHTRA22E 

463957N 0192213E 

FL125 (3800 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL  

SOUTH FOXTROT 
465046N 0191134E 
462143N 0193952E 
461512N 0191156E 
464352N 0184811E 

LHTRA22F 

465046N 0191134E 

9500’ (2900 m) AMSL / 4000’ (1200 m) AMSL  
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EAST ALPHA 
481115N 0202525E 
474559N 0213339E 
472201N 0214313E 
471210N 0213301E 
470506N 0212808E 
472943N 0201605E 
475800N 0195615E 

LHTRA23A 

481115N 0202525E 

FL245 (7450 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL  

EAST BRAVO 
472201N 0214313E 
471125N 0214729E 
470219N 0213649E 
465152N 0213027E 
471548N 0203054E 
472943N 0201605E 
470506N 0212808E 
471210N 0213301E 

LHTRA23B 

472201N 0214313E 

FL175 (5350 m STD) / FL135 (4100 m STD) 

Kizárólag az 
LHTRA23A és 

LHTRA23C légte-
rekkel együtt ve-

hető igénybe. 

EAST CHARLIE 
475800N 0195615E 
480710N 0195452E 
481757N 0202718E 
475845N 0212810E 
474559N 0213339E 
481115N 0202525E 

LHTRA23C 

475800N 0195615E 

FL175 (5350 m STD) / FL135 (4100 m STD) 

Kizárólag az 
LHTRA23A és 

LHTRA23B légte-
rekkel együtt ve-

hető igénybe. 

EAST DELTA 
481115N 0202525E 
475018N 0212203E 
472252N 0210213E 
474125N 0200756E 
475800N 0195615E 

LHTRA23D 

481115N 0202525E 

9500’ (2900 m) AMSL / 4000’ (1200 m) AMSL  

EAST ECHO 
481115N 0202525E 
475018N 0212203E 
472252N 0210213E 
474125N 0200756E 
475800N 0195615E 

LHTRA23E 

481115N 0202525E 

4000’ (1200 m) AMSL / GND  

UPPER WEST ALPHA 

463352N 0180006E 
462829N 0184129E 
461000N 0190529E 
460259N 0184005E 
455737N 0182351E 
455529N 0175254E 
460445N 0172645E 

LHTRA31A 

463352N 0180006E 

FL285 (8700 m STD) / FL245 (7450 m STD)  
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UPPER WEST BRAVO 
464210N 0164659E 
463352N 0180006E 
460445N 0172645E 
463605N 0164210E 

LHTRA31B 

464210N 0164659E 

FL285 (8700 m STD) / FL245 (7450 m STD)  

UPPER EAST ALPHA 

475756N 0210710E 
471911N 0214017E 
471210N 0213301E 
465050N 0211821E 
471548N 0203051E 
472943N 0201605E 
474125N 0200756E 

LHTRA32A 

475756N 0210710E 

FL305 (9300 m STD) / FL245 (7450 m STD) 

1. Az LHTRA32A 
és LHTRA33A 

légterekben törté-
nő egyidejű mű-

ködés nem enge-
délyezett. 

2. Légi utántöltés 
céljára FL245 

(7450 m STD) és 
FL285 (8700 m 

STD) között vehe-
tő igénybe. 

UPPER EAST BRAVO 

480810N 0214510E 
475243N 0221532E 
471911N 0214017E 
475756N 0210710E 

LHTRA32B 

480810N 0214510E 

FL305 (9300 m STD) / FL245 (7450 m STD) 

1. Az LHTRA32B 
és LHTRA33B 

légterekben törté-
nő egyidejű mű-

ködés nem enge-
délyezett. 

2. Légi utántöltés 
céljára FL245 

(7450 m STD) és 
FL285 (8700 m 

STD) között vehe-
tő igénybe. 

TOP EAST ALPHA 
475756N 0210710E 
471911N 0214017E 
471210N 0213301E 
465050N 0211821E 
471548N 0203051E 
472943N 0201605E 
474125N 0200756E 

LHTRA33A 

475756N 0210710E 

FL420 (12800 m STD) / FL365 (11100 m STD) 

Az LHTRA32A és 
LHTRA33A légte-

rekben történő 
egyidejű működés 
nem engedélye-

zett. 

TOP EAST BRAVO 
480810N 0214510E 
475243N 0221532E 
471911N 0214017E 
475756N 0210710E 

LHTRA33B 

480810N 0214510E 

FL420 (12800 m STD) / FL365 (11100 m STD) 

Az LHTRA32B és 
LHTRA33B légte-

rekben történő 
egyidejű működés 
nem engedélye-

zett. 
  
További szabályok: 
1. A polgári légiforgalom a jelzett magasságtartományon kívüli első iránymagasságot használhatja. 
2. Az időszakosan korlátozott légterek (TRA-k) munkanapokon legkorábban napkelte előtt 30 perccel, legké-
sőbb pedig helyi idő szerint 24.00 óráig, a munkaszüneti napot, illetve ünnepnapot megelőző munkanapokon 
legkésőbb helyi idő szerint 17.00 óráig vehetőek igénybe. 
3. Az LHTRA13, 14A, 14B, 14C és 15A, 15B, 15C kivételével valamennyi időszakosan elkülönített légtérben a 
Magyar Honvédség vagy más szövetséges fegyveres erő kijelölt katonai szervezete légvédelmi irányító szol-
gálatot biztosít. Az LHTRA 13, 14A, 14B, 14C és 15A, 15B, 15C légterekben a szolnoki közelkörzeti katonai 
légiforgalmi irányító szolgálat a felelős. 
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3. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez 
 

TILTOTT, KORLÁTOZOTT ÉS VESZÉLYES LÉGTEREK 

 

Tiltott légterek 
Légtér  

azonosítója Neve/oldalhatárai Felső/alsó határa Veszély 

LHP1 
Paks 

3 km sugarú kör a 
463443N 0185110E 

középpont körül 

FL195 (5950 m STD) / GND Atomerőmű. 

LHP2 
Csillebérc 

0,5 km sugarú kör a 
472923N 0185708E 

középpont körül 

3500’ (1050 m) AMSL / GND Kutató atomreaktor. 

 
 

Korlátozott légterek 
Légtér  

azonosítója Neve/oldalhatárai Felső/alsó határa Korlátozás 

Budapest 
473059N 0185828E 
473055N 0190118E 
473054N 0190159E 
473053N 0190237E 
473038N 0190321E 
473022N 0190325E 
472941N 0190336E 
472859N 0190147E 
472910N 0190047E 
472931N 0185846E 
473002N 0185812E 

LHR1 

473059N 0185828E 

3500’ (1050 m) AMSL / GND A légiközlekedési hatóság engedé-
lyével vehető igénybe. 

Budapest 
473154N 0185620E 
473154N 0185756E 
473121N 0185756E 
473121N 0185620E 

LHR1A 

473154N 0185620E 

3500’ (1050 m) AMSL / GND A légiközlekedési hatóság engedé-
lyével vehető igénybe. 

Balatonfüzfő 
LHR3 2 km sugarú kör a 

470503N 0180254E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára.  

Zalaegerszeg 
LHR4 1 km sugarú kör a 

464816N 0163720E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 
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Répcelak 
LHR5 2 km sugarú kör a 

472508N 0170055E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 

Százhalombatta 
LHR6 2 km sugarú kör a 

471702N 0185358E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 

Kazincbarcika 
LHR8 2,5 km sugarú kör a 

481429N 0203956E 
középpont körül 

3500’ (1050 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 

Tiszaújváros 
LHR9 3 km sugarú kör a 

475413N 0210134E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára 

Hajdúszoboszló 
LHR10 5 km sugarú kör a 

473154N 0212253E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 

Tiszavasvári 
LHR11 1,5 km sugarú kör a 

475703N 0212153E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 

Sajóbábony 
LHR12 1,5 km sugarú kör a 

481003N 0204253E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 

Algyő 
LHR14 3 km sugarú kör a 

461904N 0201246E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 

Dunaújváros 
LHR15 2 km sugarú kör a 

465703N 0185554E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 

Szolnok-Tószeg 
LHR16 2 km sugarú kör a 

470804N 0200753E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 

Pét 
LHR22 2 km sugarú kör a 

471003N 0180824E 
középpont körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű 
légijárművek számára. 

Devecser 
LHR23 2 km sugarú kör a 

470458N 0172406E 
középpont körül 

2500’ (750 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 

Kaposvár 
LHR24 2 km sugarú kör a 

462404N 0174455E 
középpont körül 

2500’ (750 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 
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Ságváriliget 
LHR25 0,5 km sugarú kör a 

473103N 0185734E 
középpont körül 

3000’ (900 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 

Recsk 
LHR28 2 km sugarú kör a 

475749N 0200610E 
középpont körül 

3000’ (900 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 

Nyírtelek 
LHR29 2,5 km sugarú kör a 

480150N 0213827E 
középpont körül 

2500’ (750 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 

Hajdúsámson 
LHR30 2 km sugarú kör a 

473846N 0214451E 
középpont körül 

2500’ (750 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 

Heves-Alatka 
LHR31 2 km sugarú kör a 

474000N 0201629E 
középpont körül 

2500’ (750 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 

Vác-Derecskedűlő 
LHR32 2 km sugarú kör a 

474444N 0190831E 
középpont körül 

2500’ (750 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 

Hetényegyháza 
LHR33 2 km sugarú kör a 

465554N 0193555E 
középpont körül 

2500’ (750 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 

 Táborfalva 
470627N 0192534E 
470317N 0192426E 
470233N 0192733E 
470548N 0192848E 

LHR34 

470627N 0192534E 

3000’ (900 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 

Pusztavacs 

LHR35 2,5 km sugarú kör a 
470957N 0192806E 

középpont körül 

2500’ (750 m) AMSL / GND Polgári légijárművek számára. 

Határsáv 

A Magyar Köztársa-
ság államhatárától az 

ország belseje felé 
mért 10 km-es mély-

ségű sáv 

UNL / GND 

A katonai légügyi hatóság előzetes 
engedélyével vehető igénybe. A 

nemzetközi határkeresztező repülés, 
az állami légijárművek repülései, 
továbbá elemi csapás, tömegsze-
rencsétlenség vagy repülőbaleset 
következményeinek felszámolását 
szolgáló kutatás-mentés, továbbá 
életmentés, sürgős betegszállítás, 
valamint rendészeti vagy külön tör-
vény alapján bűnüldözés feladata 
céljából végzett repülés esetén az 
államhatár menti korlátozott légtér 

igénybevételéhez előzetes engedély 
nem szükséges. 
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Környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek 

Felső határa 
Légtér neve/oldalhatárai 

Alsó határa: GND 
Korlátozás ideje Korlátozás indoka 

Ócsa 
471843N 0191007E 
471740N 0191339E 
471451N 0191910E 
471250N 0191626E 
471843N 0191007E 

1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Tószeg 
470818N 0200133E 
470625N 0200713E 
470241N 0200428E 
470154N 0200920E 
465802N 0200304E 
470304N 0195208E 
470818N 0200133E 

1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Aggtelek 
483501N 0205041E 
482446N 0204350E 
482555N 0202607E 

Országhatár 
483427N 0205016E 

1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Zempléni-hg. 
13 km sugarú kör a 

482530N 0212451E kö-
zéppont körül. 

1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Hevesi füves puszták I. 
(Tisza-tó) 

474156N 0204928E 
473325N 0204342E 
473531N 0203543E 
474155N 0204322E 
474156N 0204928E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Hevesi füves puszták II. 
474826N 0210041E 
474158N 0205911E 
472841N 0203520E 
472648N 0202534E 

1500’ (450 m) AGL Március 1.–július 31. között természetvédelem 

472723N 0201344E 
474430N 0201528E 
474504N 0203314E 
475318N 0204737E 
474826N 0210041E 

1000’ (300 m) AGL Augusztus 1.–február 28. között természetvédelem 

Hortobágy 
474718N 0210751E 
474200N 0212540E 
471839N 0210656E 
472500N 0204402E 
474718N 0210751E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 
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Bihari-sík I. 
471154N 0212611E 
471037N 0214022E 
471827N 0213052E 
471831N 0212135E 
471154N 0212611E 

1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Bihari-sík II. 
471834N 0211342E 
470119N 0211405E 
470043N 0213135E 
470922N 0214153E 
471037N 0214022E 
471154N 0212611E 
471831N 0212135E 
471834N 0211342E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Alsó-Tisza-völgy 
464459N 0195832E 
464131N 0201302E 
462310N 0201739E 
462338N 0195959E 
463547N 0195107E 
464459N 0195832E 

1500’ (450 m) AGL Február 1.–július 31. között. természetvédelem 

Csanádi puszták 
2 km sugarú kör a 

462043N 0203820E  
középpont körül. 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Kardoskút 
4 km sugarú kör a 

462824N 0203744E  
középpont körül. 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Gemenc 
462317N 0184615E 
462015N 0185620E 
460945N 0185637E 
460205N 0184456E 
460316N 0184306E 
461854N 0185033E 
462202N 0184439E 
462317N 0184615E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Tapolcai-medence 
1,5 km sugarú kör a 
464853N 0172410E  

középpont körül. 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Tihany 
465530N 0175103E 
465546N 0175218E 
465521N 0175341E 
465418N 0175421E 
465337N 0175236E 
465425N 0175132E 
465530N 0175103E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 
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Őrség 
465824N 0161618E 
465952N 0163907E 
464323N 0163210E 
4642452N 0162223E 

Országhatár 
465824N 0161618E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Sárvíz-völgye 
470149N 0183222E 
464813N 0184116E 
464653N 0183553E 
470059N 0182606E 
470149N 0183222E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Fertő 
473831N 0165158E 
473630N 0164330E 
473315N 0164313E 

majd ez egy 7,6 km suga-
rú, 473641N 0164632E 
középpontú ÉNY irányú 

körívvel lezárva. 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Gerecse 
474358N 0183115E 
473415N 0183129E 
473409N 0182237E 
474338N 0181731E 
474358N 0183115E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Nyirkai-hany 
474236N 0170534E 
474308N 0171347E 
474211N 0171346E 
474007N 0170956E 
473929N 0170145E 
474209N 0170115E 

Országhatár 
474241N 0170527E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Fehér-tó, Barbacsi-tó 
474300N 0172019E 
474221N 0172425E 
473624N 0172149E 
473730N 0171641E 
474300N 0172019E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Kőszegi-hg. 
6 km sugarú, 472154N 

0162856E középpontú kör 
magyar légtérbe eső  

területe.  

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 
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Kis-Balaton 
464303N 0171326E 
464236N 0171748E 
463820N 0171503E 
464034N 0171335E 
464303N 0171326E 

1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Velencei-tó, Dinnyés 
471340N 0183522E 
470704N 0183623E 
470723N 0183139E 
470948N 183228E 
471049N 183137E 
471308N 0183139E 
471340N 0183522E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Vértes 
472942N 0183126E 
472042N 0183044E 
471840N 0181458E 
472435N 0181329E 
472907N 0182201E 
472942N 0183126E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Dunazug-hg., Börzsöny 
480401N 0190608E 
474833N 0190657E 
473858N 0190406E 
474036N 0184353E 
474723N 0185152E 
474937N 0185122E 

Országhatár 
480401N 0190608E 

1500’ (450 m) AGL 

A Duna vonalában (víztest felett): 
november 1.–június 30. között. A 
Duna vonalán kívül: március 1.– 

november 1. között. 

természetvédelem 

Kiskunság – észak I. 
471155N 0190402E 
471135N 0190402E 
471022N 0190536E 
470928N 0190739E 
470616N 0190231E 
470403N 0191630E 
470354N 0192224E 
471150N 0192150E 
471155N 0190402E 

1000’ (300 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Kiskunság – észak II. 
470616N 0190231E 
465519N 0190144E 
465604N 0192257E 
470354N 0192224E 
470403N 0191630E 
470616N 0190231E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 
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Kiskunság – dél 
465342N 0190808E 
465004N 0192716E 
463313N 0191700E 
463435N 0185817E 
465342N 0190808E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Kelet-Cserhát 
480336N 0194155E 
475943N 0194848E 
475132N 0193516E 
475540N 0192835E 
480336N 0194155E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Tarnavidék 
9 km sugarú kör a 

480713N 0200833E kö-
zéppont körül. 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Bükk 
481629N 0202402E 
480608N 0204702E 
475325N 0204119E 
475631N 0201651E 
481629N 0202402E 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Kesznyéten 
7 km sugarú kör a 

475953N 0210601E kö-
zéppont körül. 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

Kecskeri-puszták 
10 km sugarú kör a 

471606N 0205122E kö-
zéppont körül. 

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem 

 

További szabályok: 

Az LHTRA23E légtérnek a Hevesi füves puszták II. légtér területi kiterjedése által érintett részét a földtől 
4000 láb (1200 m) AGL-ig állami légijárművek 350 kt (650 km/h) IAS sebességkorlátozással vehetik igénybe. 
 
 
 
 
 

Veszélyes légterek 

Légtér  
azonosítója Neve/oldalhatárai Felső/alsó határa Veszély/korlátozás 

Hajmáskér 
470903N 0175624E 
470903N 0180054E 
471003N 0180354E 
471233N 0180654E 
471503N 0180154E 
471133N 0175554E 

LHD2A 

470903N 0175624E 

FL245 (7450 m STD) / GND Lőtér. Működés NOTAM 
szerint. 
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Várpalota 
471623N 0181254E 
471533N 0180324E 
471233N 0180654E 
471233N 0181454E 
471503N 0181654E 

LHD2B 

471623N 0181254E 

FL300 (9150 m STD) / GND Lőtér. Működés NOTAM 
szerint. 

Tatárszentgyörgy 
471200N 0191246E 
471101N 0191132E 
470924N 0191132E 
470909N 0191145E 
470427N 0192615E 
470456N 0192701E 
470735N 0192306E 

LHD3 

471200N 0191246E 

FL300 (9150 m STD) / GND Lőtér. Működés NOTAM 
szerint. 

Dóc 
462804N 0200554E 
462704N 0200624E 
462804N 0201024E 
462924N 0200934E 

LHD11 

462804N 0200554E 

7500’ (2300 m) AMSL / GND Lőtér. Működés NOTAM 
szerint. 

Hajdúhadház 
474104N 0214053E 
474004N 0214623E 
474304N 0214553E 
474304N 0214223E 

LHD14 

474104N 0214053E 

FL105 (3200 m STD) / GND Lőtér. Működés NOTAM 
szerint. 

Egerbakta 
475633N 0201753E 
475633N 0201953E 
475903N 0201923E 
480003N 0201623E 

LHD15 

475633N 0201753E 

3800’ (1150 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Izbég 
474233N 0190024E 
474233N 0185654E 
474033N 0185824E 

LHD16 

474233N 0190024E 

2300’ (700 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Győrszentiván 
474304N 0174554E 
474103N 0174554E 
474203N 0175154E 
474343N 0174854E 

LHD17 

474304N 0174554E 

3800’ (1150 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 
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Csorna/Akasztó 
464134N 0191154E 
464404N 0190824E 
463634N 0190824E 
463404N 0191154E 

LHD18 

464134N 0191154E 

3800’ (1150 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Szomód 
474103N 0182154E 
473803N 0182554E 
474203N 0182624E 
474233N 0182254E 

LHD21 

474103N 0182154E 

FL105 (3200 m STD) / GND Lőtér. Működés NOTAM 
szerint. 

Sántos 
462134N 0175055E 
461804N 0174955E 
461834N 0175225E 
462034N 0175225E 

LHD24 

462134N 0175055E 

3800’ (1150 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Püspökszilágy 
474533N 0192054E 
474803N 0191454E 
474703N 0191254E 

LHD29 

474533N 0192054E 

3800’ (1150 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Érd 
472633N 0184454E 
472403N 0184854E 
472703N 0184754E 
472703N 0184624E 

LHD30 

472633N 0184454E 

3800’ (1150 m) AMSL / GND Lőtér. Működés NOTAM 
szerint. 

Állampuszta 
464204N 0190124E 
463904N 0190424E 
464104N 0190954E 
464434N 0190624E 

LHD33 

464204N 0190124E 

2300’ (700 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Márianosztra 
475603N 0184954E 
475302N 0184554E 
475203N 0185154E 
475303N 0185554E 
475603N 0185354E 

LHD34 

475603N 0184954E 

2300’ (700 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 



 
 
 
 
5. szám HONVÉDELMI  KÖZLÖNY 359 

Hajmáskér 
470743N 0174825E 
470903N 0175624E 
471103N 0180654E 
471503N 0180154E 
471633N 0175754E 
471403N 0174654E 

LHD36A 

470743N 0174825E 

FL145 (4400 m STD) / GND Lőtér. Működés NOTAM 
szerint. 

Várpalota 
471003N 0180354E 
470933N 0181924E 
471933N 0181654E 
471833N 0175954E 

LHD36B 

471003N 0180354E 

FL145 (4400 m STD) / GND Lőtér. Működés NOTAM 
szerint. 

Simontornya 
464503N 0183224E 
464203N 0183054E 
464333N 0183354E 

LHD37 

464503N 0183224E 

3800’ (1150 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Cigánd 
LHD39 2 km sugarú kör a 

481703N 0215422E kö-
zéppont körül 

2300’ (700 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Harka 
LHD50 2 km sugarú kör a 

473903N 0163355E kö-
zéppont körül 

2300’ (700 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Kőszeg 
LHD52 2 km sugarú kör a 

472333N 0163455E kö-
zéppont körül 

2300’ (700 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Nádasd 
LHD53 2 km sugarú kör a 

465903N 0163455E kö-
zéppont körül 

2300’ (700 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

Szügy 
LHD55 2 km sugarú kör a 

480403N 0191953E kö-
zéppont körül 

2300’ (700 m) AMSL / GND Lőtér. Hétfő 06.00 LT– 
péntek 22.00 LT között. 

 

 



HATÁROZAT

A honvédelmi miniszter
48/2007. (HK 5.) 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 XXXVIII. 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, a
hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás
 mûködési rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004.
(VII. 27.) Korm. ren de let ben, va la mint a Hon vé del mi
 Minisztérium Ka to nai Lég ügyi Hi va tal ról  szóló 345/2006. 
(XII. 23.) 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, 173/2005. (HK 1/2006.) HM ha tá ro zat tal 
és 53/2006. (HK 11.) 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 2. pont já nak he lyé be az aláb bi 2. pont
lép:

„2. A költ ség ve té si szerv ne ve:

Hon vé del mi Mi nisz té rium Ka to nai Lég ügyi Hi va tal

A Hi va tal rö vi dí tett ne ve: HM KLH

A Hi va tal szék he lye: Bu da pest X., Sal gó tar já ni út 18.

Pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25.”

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

„3. A Hi va tal or szá gos ille té kességû köz pon ti hi va tal.”

3. A ha tá ro zat 7. pont ja 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 (a továb biak ban: Hjt.) 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, amennyi ben köz tiszt vi se lõ, a hon vé -
del mi mi nisz ter 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.”

4. A ha tá ro zat 10. pont já nak má so dik és har ma dik
 bekezdése he lyé be az aláb bi be kez dés lép, egy ide jû leg
az aláb bi har ma dik, ne gye dik és ötö dik be kez dé sek kel
egé szül ki:

„A Hi va tal gaz dál ko dá sá nak fel ügye le tét a HM vé del mi 
ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár lát ja el.”

„A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt hon vé del mi szer ve zet vég zi.

A mû kö dés hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,  logisz -
tikai fel té te le ket a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar
Hon véd ség el lá tá si-utalt sá gi rend ben ki je lölt szer ve ze tei
biz to sít ják.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM, a
fel sõ szin tû gaz dál ko dó szer vek, va la mint a Hon vé del mi
Mi nisz té rium köz pon ti el len õr zé si szer ve ze te lát ja el.”

5. A ha tá ro zat 11. pont já nak má so dik mon da ta he lyé be
az aláb bi má so dik mon dat lép:

„A költ ség ve té si szerv nél a Hjt. ha tá lya alá tar to zó hi va -
tá sos ál lo má nyú ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, il le tõ leg
a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör -
vény ha tá lya alá tar to zó köz tiszt vi se lõk áll nak jog vi szony -
ban.”

6. A ha tá ro zat 13. pont ja he lyé be az aláb bi 13. pont lép:

„13. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét 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 13.  § (3) be kez dé se
alap ján a pénz ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott
vég re haj tá sá ra ki je lölt hon vé del mi szer ve zet vég zi.”

7. A költ ség ve té si szerv rész le tes szer ve ze ti és mû kö -
dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal -
maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a HM
 Katonai Lég ügyi Hi va tal fõ igaz ga tó ja ezen ha tá ro zat ha -
tályba lépését kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja, és azt jó vá -
ha gyás ra fel ter jesz ti a HM ka bi net fõ nök höz.

8. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,* egy -
ide jû leg a ha tá ro zat 6. pont já nak má so dik mon da tá ban a
„HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár” meg ne ve zés he lyé be a
„HM ka bi net fõ nök” meg ne ve zés és 12. pont já nak má so -
dik be kez dé sé ben a „HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár hoz”
szö veg rész he lyé be „HM ka bi net fõ nök höz” szö veg rész
lép.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. már ci us 5.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
24/2007. (HK 5.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Honvédség repülési pótlékra jogosult
állományának hadrafoghatósági szint szerinti

kategóriába sorolásának meghatározásáról

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
 kapott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel 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 9–12.  §-ai ban fog lalt ren del ke zé se i re – a Ma -
gyar Hon véd ség re pü lé si pót lék ra jo go sult ál lo má nya
 kategóriába so ro lá sá ról a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra, a
hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len irá nyí -
tá sa alá 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 ter jed ki.

2.  §

A Ma gyar Hon véd ség had rend jé ben lé võ ál lam i lé gi jár -
mû vek al kal ma zá si ké pes sé ge i nek min den ko ri biz to sí tá sa, 
az el len õr zé si és fel ügye le ti jog kör gya kor lá sa, a szak mai
hát tér biz to sí tá sa, a re pü lõ sze mély ze tek ro tá ci ó ja, va la -
mint a tar ta lék kép zés ér de ké ben a Ma gyar Hon véd ség re -
pü lé si pót lék ra jo go sult ál lo má nyát a kö vet ke zõ ka te gó ri -
ák ba kell so rol ni:

a) Ak tív re pü lõ ha jó zó ka te gó ri á ba tar toz nak: a re pü lõ -
ha jó zó be osz tást be töl tõ lé gi jár mû ve ze tõk és lé gi jár mû
szak sze mély zet tag jai, akik meg ha tá ro zott tí pu sú ál lam i lé -
gi jár mû ki kép zé si, harc ki kép zé si, har ci al kal ma zá si uta sí tá -
sok alap ján gya kor la ti re pü lést foly tat nak, va la mint azok,
akik kül föl dön re pü lõ ha jó zó ki kép zés ben vesz nek részt.

b) Törzs tar ta lék re pü lõ ha jó zó ka te gó ri á ba tar toz nak: a
kü lön bö zõ tör zsek ben re pü lõ ha jó zó be osz tást be töl tõ lé gi -
jár mû ve ze tõk és lé gi jár mû szak sze mély zet tag jai, akik
gya kor la ti re pü lõ te vé keny sé get nem foly tat nak, de vál lal -
ják, hogy 3 éven (36 hó nap) be lül is mé tel ten ak tív re pü lõ -
ha jó zó ka te gó ri á ba ke rül nek. Mi nõ sí tett hely zet ben re pü -
lé si jár tas ság hely re ál lí tó prog ram vég re haj tá sa után be -
vet he tõ tar ta lé kot ké pez nek.

3.  §

Az ak tív re pü lõ ha jó zó ál lo mányt a kö vet ke zõ kri té ri u -
mok sze rint kell cso port ba so rol ni:

a) I. cso port ba tar toz nak: a kor lá to zás nél kül had ra fog -
ha tó (CR = Com bat Re a dy) ki kép zett sé gi szin tet el ért re -
pü lõ ha jó zó be osz tást be töl tõ lé gi jár mû ve ze tõk és lé gi jár -
mû szak sze mély zet ta gok, akik kor lá to zá sok nél kül ké pe -
sek az ál lam i lé gi jár mû ki kép zé si, harc ki kép zé si uta sí tá -
sok ban fog lalt kö ve tel mé nye ket tel je sí te ni, a szá muk ra
meg ha tá ro zott mû ve le ti te vé keny sé gek nek meg fe le lõ fel -
ada to kat vég re haj ta ni.

b) II. cso port ba tar toz nak: a kor lá to zot tan had ra fog ha tó 
(LCR = Li mi ted Com bat Re a dy) ki kép zett sé gi szin tet el ért 
re pü lõ ha jó zó be osz tást be töl tõ lé gi jár mû ve ze tõk és lé gi -
jár mû szak sze mély zet ta gok, akik kor lá to zá sok kal ké pe -
sek az ál lam i lé gi jár mû ki kép zé si, harc ki kép zé si uta sí tá -
sok ban fog lalt kö ve tel mé nye ket tel je sí te ni, a szá muk ra
meg ha tá ro zott mû ve le ti te vé keny sé gek nek meg fe le lõ fel -
ada to kat vég re haj ta ni.

c) III. cso port ba tar toz nak: a ki kép zés alat ti (UT = Un der 
Tra i ning) re pü lõ ha jó zó be osz tást be töl tõ lé gi jár mû ve ze tõk
és lé gi jár mû szak sze mély zet ta gok, akik a szá muk ra meg ha -
tá ro zott lé gi jár mû ki kép zé si uta sí tá sok nak meg fele lõen a
gya kor la ti re pü lõ ki kép zést meg kezd ték. Ugyan ezen cso -
port ba kell so rol ni a kül föl dön re pü lõ ki kép zé sen ki kép zen -
dõ ként (hall ga tó ként) részt ve võ ál lo mányt, amennyi ben
nem re pü lõ ha jó zó be osz tás ból ke rül ki kül de tés re.

4.  §

Re pü lõ ha jó zó be osz tás a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si 
Fõ osz tá lyon, a HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal nál, az MH
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok sá gon és alá ren delt re pü lõ
ka to nai szer ve ze te i nél lé te sít he tõ.

5.  §

(1) A HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tá lyon az ak -
tív re pü lõ ha jó zó ka te gó ri á ba tar to zó ál lo mány lét szá ma
leg fel jebb 2 fõ, a törzs tar ta lék re pü lõ ha jó zó ka te gó ri á ba
tar to zó ál lo mány lét szá ma leg fel jebb 1 fõ.

(2) A HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal nál az ak tív re pü lõ -
ha jó zó ka te gó ri á ba tar to zó ál lo mány lét szá ma leg fel jebb 8
fõ, a törzs tar ta lék re pü lõ ha jó zó ka te gó ri á ba tar to zó ál lo -
mány lét szá ma leg fel jebb 2 fõ.

(3) Az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok sá gon az ak tív
re pü lõ ha jó zó ka te gó ri á ba tar to zó ál lo mány lét szá ma leg -
fel jebb 30 fõ. Az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság alá -
ren delt re pü lõ ka to nai szer ve ze te i nél az ak tív repülõ -
hajózó ka te gó ri á ba tar to zó ál lo mány tel je sít szol gá la tot.

5. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 361



362 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám

6.  §

Új tí pu sú ál lam i lé gi jár mû re tör té nõ át kép zés, vagy a fe -
dél ze ti be osz tás ban tör tént vál to zás és az ezek kel já ró át -
kép zés ese tén, a ko ráb bi tí pu son vagy be osz tás ban már el -
ért, a 3.  § sze rin ti had ra fog ha tó sá gi cso port ba so ro lás az
át kép zés meg kez dé sé tõl annak be fe je zé sé ig vagy meg szû -
né sé ig, de leg fel jebb 3 évig (36 hó na pig) fenn tart ha tó.
Az át kép zést köve tõen az ál lo mány tag ját az új tí pu son
vagy az új fe dél ze ti be osz tás ban tény le ge sen el ért had ra -
fog ha tó sá gi cso por tok nak meg fele lõen kell be so rol ni.

7.  §

(1) A had ra fog ha tó sá gi szint fenn tar tá sá hoz az I. és
II. cso port ba so rolt re pü lõ ha jó zó az ál lam i lé gi jár mû ki -
kép zé si, harc ki kép zé si uta sí tás alap ján a szá má ra elõ írt kö -
te le zõ éves el len õr zé se ket és az ér vény ben lé võ szak uta sí -
tá sok ban meg ha tá ro zott szin ten tar tó fel ada to kat kö te les
vég re haj ta ni.

(2) Azt az I. és II. cso port ba so rolt re pü lõ ha jó zót, aki az
(1) be kez dés ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek ne ki fel ró ha tó
okok ból nem tet t ele get, eggyel ala cso nyabb cso port ba
kell so rol ni (vissza mi nõ sí tés).

(3) A törzs tar ta lék re pü lõ ha jó zó ka te gó ri á ba so rolt ál lo -
mány tag ja a meg szer zett had ra fog ha tó sá gi szint nek meg -
fe le lõ be so ro lást 3 évig (36 hó na pig) meg tart ja, amennyi -
ben ér vé nyes re pü lõ or vo si mi nõ sí tés sel ren del ke zik és
meg fe lel a fi zi kai kö ve tel mé nyek nek, to váb bá ren del ke -
zés re ál l hely re ál lí tó kép zés azon na li meg kez dé sé re.

(4) Ha a törzs tar ta lék re pü lõ ha jó zó ka te gó ri á ba so rolt
ál lo mány tag ja há rom év (36 hó nap) után nem ke rül vissza
ak tív re pü lõ ha jó zó ka te gó ri á ba, a törzs tar ta lék ál lo mány -
ba tör té nõ be so ro lá sát meg kell szün tet ni.

8.  §

(1) Ez az uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba* az zal,
hogy ezen uta sí tás 3.  § c) pont já nak má so dik mon da tát
2005. ja nu ár 1-jé tõl, 5.  § (3) be kez dé sét pe dig 2007. ja nu ár 
1-étõl kell al kal maz ni. Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy -
ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség re pü lé si pót lék ra jo go sult
ál lo má nyá nak ka te gó ri á ba so ro lá sá nak meg ha tá ro zá sá ról
 szóló 123/2004. (HK 4/2005.) HM KÁT–HM HVKF
együt tes in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

(2) Azok ese té ben, akik nek ezen uta sí tás alap ján meg -
vál to zik a cso port ba so ro lá suk, azok nak az át so ro lá sát
30 na pon be lül vég re kell haj ta ni.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. már ci us 5.

A honvédelmi miniszter
25/2007. (HK 5.) HM

u t a  s í  t á  s a

a közérdekû adatok közzétételének módjáról  szóló
12/2006. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

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 az elekt ro ni kus in for má ció sza bad -
ság ról  szóló 2005. évi XC. tör vény, a köz ér de kû ada tok
elekt ro ni kus köz zé té te lé re, az egy sé ges köz adat ke re sõ
rend szer re, va la mint a köz pon ti jegy zék adat tar tal má ra, az
adat in teg rá ci ó ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló
305/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let re és a köz zé té te li lis -
tá kon sze rep lõ ada tok köz zé té te lé hez szük sé ges köz zé té -
te li min ták ról  szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM ren de let re – a
köz ér de kû ada tok köz zé té te lé nek mód já ról  szóló 12/2006. 
(HK 4.) HM uta sí tást (a továb biak ban: Ut.) a kö vet ke zõk
sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az Ut. 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1.  § Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra

(a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len
irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek -
re, va la mint a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar -
to zó szer ve ze tek kö zül a HM szer ve ze tek re ter jed ki.”

2.  §

Az Ut.
a) 3.  § (1) be kez dé sé ben, „HM KÁT” szö veg rész he -

lyé be a „HM ka bi net fõ nök”;
b) 6.  § (1) be kez dé sé ben a „HM KÁT-hoz” szö veg rész

he lyé be a „HM ka bi net fõ nök höz”;
c) 6.  § (2), (3) be kez dé se i ben, 8.  § (3), (5) be kez dé se i -

ben, 9.  § (1) be kez dé sé ben, 10.  § (3) be kez dé sé ben a „HM
KÁT” szö veg rész he lyé be a „HM ka bi net fõ nök”;

d) 3.  § (3) be kez dé sé ben a „HM Kom mu ni ká ci ós Fõ -
osz tály (a továb biak ban: HM KF)” szö veg rész he lyé be
„HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály (a továb biak -
ban: HM KTF)”;

e) 8.  § (1) be kez dé sé ben a „HM Jo gi és In for má ció vé -
del mi Fõ osz tály ra (a továb biak ban: HM JIF)” szö veg rész
he lyé be a „HM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz -
tály ra (a továb biak ban: IIF)”;

f) 8.  § (2) be kez dé sé ben a „HM JIF” szö veg rész he lyé -
be a „HM IIF”;

g) 8.  § (2) be kez dé sé ben a „HM KF-ra” szö veg rész he -
lyé be a „HM KTF-re”;

h) 8.  § (3), (5) be kez dé se i ben, 9.  § (1) be kez dé sé ben,
10.  § (2) be kez dé sé ben, 10.  § (4) be kez dé sé nek má so dik
mon da tá ban, 11.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá -
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ban, 12.  § (1) be kez dé sé ben, 14.  § (5) be kez dé sé ben a
„HM KF” szö veg rész he lyé be a „HM KTF”;

i) 10.  § (1) be kez dé sé nek el sõ mon da tá ban a „HM JIF”
szö veg rész he lyé be a „HM Jo gi Fõ osz tály (a továb biak -
ban: HM JF)”;

j) 10.  § (1) be kez dé sé nek utol só mon da tá ban a
„KF-nek” szö veg rész he lyé be a „HM KTF-nek”;

k) 10.  § (1) be kez dé sé nek utol só mon da tá ban a „HM
JIF” szö veg rész he lyé be a „HM JF”;

l) 10.  § (2), (4) be kez dé sé ben a „KÁT” szö veg rész he -
lyé be a „HM ka bi net fõ nök”;

m) 10.  § (4) be kez dé sé nek el sõ mon da tá ban, 11.  §
(1) be kez dé sé nek el sõ mon da tá ban a „HM KF-re” szö veg -
rész he lyé be a „HM KTF-re”;

n) 10.  § (4) be kez dé sé ben a „HM JIF-en” szö veg rész
he lyé be a „HM JF-en”;

o) 11.  § (2) be kez dé sé ben a „HM KF-t” szö veg rész he -
lyé be a „HM KTF-et”;

p) 12.  § (3) be kez dé sé ben a „HM JIF-re” szö veg rész
he lyé be a „HM JF-re”;

q) 14.  § (3) és (5) be kez dé se i ben a „HM KÁT-hoz”
szö veg rész he lyé be a „HM ka bi net fõ nök höz”;

r) 1. szá mú mel lék le te „I. Szer ve ze ti, sze mély ze ti ada -
tok” táb lá za ta „Szol gál ta tó” osz lo pá nak 1., 2., 8. so rá ban a
„HM KF” szö veg rész he lyé be a „HM KTF”; 4., 9. so rá ban
a „HM JIF” szö veg rész he lyé be a „HM JF”;

s) 1. szá mú mel lék le te „II. Te vé keny ség re, mû kö dés re
vo nat ko zó ada tok” táb lá za ta „Szol gál ta tó” osz lo pá nak 1.,
7. so rá ban a „HM JIF” szö veg rész he lyé be a „HM JF”; 11.
és 13. so rá ban a „HM JIF” szö veg rész he lyé be a „HM
IIF”; 5., 12. és 13. so rá ban a „HM KPSZH” szö veg rész he -
lyé be a „HM KPÜ”; 6., 11., 14., 15. so rá ban a „HM KF”
szö veg rész he lyé be a „HM KTF”;

t) 1. szá mú mel lék le te „III. Gaz dál ko dá si ada tok” táb -
lá za ta „Adat” osz lo pá nak 3. so rá ban a „fej lesz té si tá mo ga -
tá sok” szö veg rész he lyé be a „mû kö dé si és fej lesz té si tá -
mo ga tá sok”; „Szol gál ta tó” osz lo pá nak 1., 2., 4. és 6. so rá -
ban a „HM KPSZH” szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ”; 3.,
4. és 5. so rá ban a „HM BBBH” szö veg rész he lyé be a „HM
FLÜ”; 4. és 5. so rá ban a „HM IKH” szö veg rész he lyé be a
„HM IÜ”; 6. so rá ban a „HM KF” szö veg rész he lyé be a
„HM KTF”;

u) 2. szá mú mel lék le te cím zé sé ben a „HM Köz igaz ga -
tá si Ál lam tit ká ra” szö veg rész he lyé be a „HM Ka bi net fõ -
nök”, a „HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály” szö veg rész he -

lyé be a „HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály”, a
„HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály” szö veg rész
he lyé be a „HM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz -
tály”;

v) 3. szá mú mel lék le té ben a „JO GI ÉS IN FOR MÁ -
CIÓ VÉ DEL MI” szö veg rész he lyé be az „INFORMA -
TIKAI ÉS IN FOR MÁ CIÓ VÉ DEL MI”, a „HM JIF” szö -
veg rész he lyé be a „HM IIF”, a „HM KÁT” szö veg rész he -
lyé be a „HM ka bi net fõ nök”;

w) 4. szá mú mel lék le te cím zé sé ben a „HM Köz igaz ga -
tá si Ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „HM Kabinet -
fõnök”, a „HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály” szö veg rész
he lyé be a „HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály”, a
„HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály” szö veg rész
he lyé be a „HM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz -
tály”;

x) 5. szá mú mel lék le té ben a „JO GI ÉS IN FOR MÁ -
CIÓ VÉ DEL MI” szö veg rész he lyé be a „JO GI”, a „HM
JIF” szö veg rész he lyé be a „HM JF”, a „HM KÁT ren del -
ke zé se” szö veg rész he lyé be a „HM ka bi net fõ nök ren del -
ke zé se”, a „HM KÁT alá írá sa” szö veg rész he lyé be a „HM
ka bi net fõ nök alá írá sa”
szö veg rész lép.

4.  §

(1) Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát

vesz ti az Ut.
a) 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Kor mány za ti Frek -

ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal (a továb biak ban: KFGH)”,
va la mint az „és a HM Tech no ló gi ai Hi va tal (a továb biak -
ban: HM TH)” szö veg rész;

b) 9.  §-ának (2) be kez dé sé ben „a KFGH-ra” szö veg -
rész;

c) 14.  §-ának (2) és (4) be kez dé sei;
d) 1. szá mú mel lék let „I. Szer ve ze ti, sze mély ze ti ada -

tok” táb lá zat „Szol gál ta tó” osz lo pá nak 7. so rá ban a „HM
HPF” szö veg rész.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. már ci us 10.



ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉSEK

A HM államtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

44/2007. (HK 5.) HM ÁT–HVKF

e g y ü t  t e s  i n  t é z  k e  d é  s e

a Katasztrófavédelmi Operatív Bizottság
állományának kijelölésérõl és vezénylésérõl

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 és a 101. §
(4) be kez dé se alap ján, 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 23.  § d) pont -
jára és a Ma gyar Hon véd ség ve ze té sét biz to sí tó ügye le ti
és ké szen lé ti szol gá la tok mû kö dé sé rõl  szóló 20/2007.
(HK 4.) HM uta sí tás ra, a Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív Bi -
zott ság (a továb biak ban: KOB) ál lo má nyá nak ki je lö lé se
ér de ké ben az aláb bi

együttes intézkedést

ad juk ki.

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztériumra (a továb biak ban: HM), a hon vé del mi
 miniszter 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 (a továb biak ban: MH)
ka to nai szer ve ze te i re.

2. A KOB ve ze tõ je az MH Mû ve le ti Köz pont (a továb -
biak ban: MH MK) pa rancs no ka, tá vol lé té ben a ki je lölt
sze mé lyek kö ré bõl ha vi szol gá lat ve zény lés ben ve zé nyelt
MH MK ügye le tes pa rancs nok.

3. A KOB tag ja it az aláb bi szer ve ze tek biz to sít ják:
 HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály 1 fõ
 HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály 2 fõ
 HM Vé del mi Hi va tal 1 fõ
 MH Mû ve le ti Köz pont 3 fõ
 MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont 1 fõ

4. A KOB ál lo má nya a Hon vé del mi Ága za ti Ka taszt ró -
fa vé del mi Ope ra tív Törzs, illetve a KOB ve ze tõ igé nye
alap ján, az ar ra jo go sult elöl já ró dön té se sze rint össze kö tõ
tisz tek kel, ága za ti szak ér tõk kel ki egé szít he tõ.

5. Te kin tet tel a KOB ve ze té si ter mé nek mi nõ sí té si
 követelményeire, a KOB-ba olyan sze mé lyek vezényel -
hetõek, akik ren del kez nek „NA TO Con fi den ti al” be te kin -
té si en ge déllyel. A be te kin té si en ge dé lyek má so la ti pél dá -
nyát a ve zény lõ szer ve ze tek – az el sõ szol gá lat ba lé pést
meg elõ zõ hó 20. nap já ig – az MH Mû ve le ti Köz pont nak
küld jék meg.

6. A KOB ké szen lé ti szol gá la tát a Ma gyar Hon véd ség
ve ze té sét biz to sí tó ügye le ti és ké szen lé ti szol gá la tok mû -
kö dé sé rõl  szóló 20/2007. (HK 4.) HM uta sí tás 10.  § (5) és
(6) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint kell ve zé nyel ni.

7. Ez az in téz ke dés 2007. már ci us 1-jén lép ha tály ba.
Ezzel egy ide jû leg a Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív Bi zott -
ság ál lo má nyá nak ki je lö lé sé rõl és ve zény lé sé rõl  szóló
123/2005. (HK. 17.) HM KÁT–HM HVKF együt tes in téz -
ke dés ha tá lyát vesz ti.

Iván csik Im re s. k., Hav ril And rás
HM ál lam tit kár ve zér ez re des s. k.,

HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
43/2007. (HK 5.) HM JSZÁT–HVKF

e g y ü t  t e s  i n  t é z  k e  d é  s e

a 2007 március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat 
ellátásáról*

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
16/2007. (HK 5.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a helyõrségek kategóriába sorolásáról
és a helyõrség-parancsnoki feladatokat ellátó

parancsnokok megbízási díjáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás 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 vényre (a továb biak ban: Hjt.)
és a vég re haj tá sá ra ki adott, a ka to nák il let mé nyé rõl és
 illetményjellegû 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 63.  §
(4) be kez dé sé ben és a Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti
 Szabályzatának ki adá sá ról  szóló 24/2005. (VI. 30.) HM
ren de let mel lék le té nek 711.1 pont já ban fog lal tak ra – az
aláb bi

parancsot

adom ki:

1. A hely õr ség-pa rancs no ki fel ada tok el lá tá sá val meg -
bí zott pa rancs no kok Hjt. 53.  § sze rin ti meg bí zá si díj át – a
hely õr sé gek ka te gó ri á ba so ro lá sá tól füg gõ en – a 3. pont -
ban fog lalt mér ték nek meg fele lõen kell meg ál la pí ta ni.

2. A hely õr sé gek ka te gó ri á ba so ro lá sá nak el vei:
I. ka te gó ria: ren dé sze ti al kal ma zá si kör let tel ren del ke zõ 

hely õr ség,
II. ka te gó ria: ren dé sze ti fel ada tok el lá tá sá ra kö te le zett,

illetve be von ha tó hely õr ség,
III. ka te gó ria: I–II. ka te gó ri á ba nem so rolt hely õr ség.

3. A meg bí zá si díj ha vi össze ge az il let mény alap szá za -
lé ká ban, a hely õr ség ka te gó ri á ba so ro lá sa alap ján:

 Ka te gó ria  %
  I.  40
  II.  30
  III.  25

4. A hely õr sé gek ka te gó ri á ba so ro lá sa:
a) I. ka te gó ri á ba so ro lom az aláb bi hely õr sé ge ket:
aa) Bu da pest
ab) Deb re cen
ac) Gyõr
ad) Ka pos vár
ae) Kecs ke mét
af) Szen tes

ag) Szé kes fe hér vár
ah) Szol nok
ai) Ta ta
aj) Veszp rém
b) II. ka te gó ri á ba so ro lom az aláb bi hely õr sé ge ket:
ba) Bé kés csa ba
bb) Hód me zõ vá sár hely
bc) Ju ta
bd) Me di na
be) Pá pa
bf) Szent end re
bg) Vár pa lo ta
bh) Vá ros föld
c) III. ka te gó ri á ba so ro lom az aláb bi hely õr sé ge ket:
ca) Ba la ton fü red
cb) Esz ter gom
cc) Fel csút
cd) Gö döl lõ
ce) Haj dú sám son
cf) He ves
cg) Hé víz
ch) Isa szeg
ci) Ka lo csa
cj) Me zõ fal va
ck) Nyír te lek
cl) Pusz ta vacs
cm) Tá bor fal va
cn) Tá pi ó sze csõ
co) Ve rõ ce

5. Ez a pa rancs az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,* ren del -
ke zé se it azon ban 2007. már ci us 1-jé tõl kell al kal maz ni.
A je len pa ran csot az érin tett ál lo mány elõtt ki kell hir det ni.

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

* A pa rancs alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 28.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
21/2007. (HK 5.)  HM HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség Békéscsaba helyõrség,
helyõrség-parancsnoki feladatok átadás-átvételérõl*

* A pa ran csot az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
22/2007. (HK 5.)  HM HVKF

p a  r a n  c s a

a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
helyettesítésérõl*

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
23/2007. (HK 5.)  HM HVKF

p a  r a n  c s a

a 2007. március 15-i ünnepségekkel összefüggõ
feladatokról*

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
25/2007. (HK 5.)  HM HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség veszélyes anyagot tároló
raktárak õrzés-védelmének megerõsítésérõl*

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
26/2007. (HK 5.)  HM HVKF

p a  r a n  c s a

az EU ALTHEA mûveletbe felajánlott
MH EUFOR alegység kijelölésérõl, összeállításáról
és felkészítésérõl szóló 13/2007. (HK 4.) HM HVKF

parancs módosításáról*

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
27/2007. (HK 5.)  HM HVKF

p a  r a n  c s a

a 2007. évben alkalmazott állományba vételi eljárások 
korlátozásáráról*

* A pa ran csot az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
02/2007. (HK 5.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség szárazföldi fegyveres szolgálat
erõinek kijelölésérõl, békeállapot idõszakában történõ 

vezénylésének és a szolgálat ellátásának rendjérõl*

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
15/2007. (HK 5.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

egyes intézkedések hatályon kívül helyezésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján egyes HVKF és HVK KTFCSF in téz -
ke dé sek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. A hely õr sé gek ka te gó ri á ba so ro lá sá ról  szóló
39/2002. (HK 11.) HM HVKF in téz ke dés és a hely õr sé gek 
ka te gó ri á ba so ro lá sá ról  szóló 21/2006. (HK 16.) HVK
 Katonai Ter ve zõ fõ cso port fõ nö ki in téz ke dés ha tá lyát
vesz ti.

2. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
17/2007. (HK 5.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a helyõrségi, a katonai rendészeti, a komendáns
és az õrzés-védelmi feladatok irányításának,

ellátásának és ellenõrzésének rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a hon vé del mi mi nisz ter
24/2005. (VI. 30.) HM ren de le té vel ha tály ba lép te tett a
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Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za tá ban (továb -
biak ban: MH Szolg. Sza b.) fog lal tak ra – a hely õr sé gi, a
ka to nai ren dé sze ti, a ko men dáns és az õr zés-vé del mi fel -
ada tok irá nyí tá sá nak, el lá tá sá nak és el len õr zé sé nek fel -
ada ta i ról az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM) a mi nisz ter alá ren delt sé gé be 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 fel adat vég re haj tás ban érin -
tett ál lo má nyá ra ter jed ki.

Helyõrségi feladatok

2. A hely õr ség-pa rancs no ki te en dõ ket a HM Hon véd
Ve zér kar fõ nö ke (továb biak ban: HM HVKF) ál tal meg bí -
zott hely õr ség pa rancs no kok lát ják el.

3. A hely õr ség-pa rancs no ki te en dõk kel meg bí zott pa -
rancs nok szol gá la ti be osz tá sá nak át adá sa kor, illetve az
egy hó na pot meg ha la dó ve zény lé sek ese tén a köz vet len
szol gá la ti elöl já ró in téz ke dik a hely õr ség-pa rancs no ki
 teendõk át adás-át vé te lé re is. A hely õr ség-pa rancs no ki
 teendõk át adás-át vé te lé rõl ké szít se nek kü lön jegy zõ köny -
vet, me lyet a kö vet ke zõ át adás-át vé te lig õriz ze nek meg.

4. A köz vet len szol gá la ti elöl já ró a vál tan dó hely õr ség -
pa rancs nok meg bí zó le ve lét – a ve zé nyelt hely õr ség pa -
rancs nok meg bí zó le ve lé nek ki vé te lé vel – és az új hely õr -
ség pa rancs nok meg bí zá sá ra tet t ja vas la tát szol gá la ti úton
ter jessze fe l a Hon vé del mi Mi nisz té rium Had mû ve le ti és
Ki kép zé si Fõ osz tály (továb biak ban: HM HKF) fõ osz tály -
ve ze tõ ré szé re.

5. A hely õr ség pa rancs nok a hely õr sé gi fel ada tok vég -
re haj tá sát – a he lyi sa já tos sá gok figye lembe véte lével –
 intézkedésben sza bá lyoz za. Az in téz ke dés – az MH Szolg.
Sza b.-ban meg ha tá ro zott hely õr sé gi fel ada to kon túl tar tal -
maz za:

a) A hely õr ség meg ne ve zé sét.
b) A hely õr ség, a ka to nai ren dé sze ti al kal ma zá si, gép -

jár mû-bal eset hely szí ne lé si, va la mint a ke gye le ti kör le té -
nek ha tá ra it.

c) A hely õr ség pa rancs nok ál tal ve ze tett ka to nai szer ve -
zet, illetve a hely õr ség ben – a ka to nai ren dé sze ti al kal ma -
zá si kör let ben – el he lye zett ka to nai szer ve ze tek meg ne ve -
zé sét.

d) A hely õr ség-pa rancs nok ság szol gá la ti sze mé lye it
(az ere de ti be osz tá suk sze rint).

e) A hely õr sé gi szol gá la tok meg ne ve zé sét, azok szol -
gá la ti he lyét, a hely õr sé gi szol gá la tok fel ada ta it, a szol gá -
lat ve zény lé sé nek rend jét, a szol gá lat ba ve zé nyel he tõ sze -

mé lye ket, a szol gá lat el lá tá sá nak, biz to sí tá sá nak és a je len -
té se i nek rend jét.

f) A ka to nai ren dé sze ti jár õrök fegy ve re i nek, lõ sze re i -
nek, illetve fel sze re lé se i nek tá ro lá si, ki adá si, vissza vé te li,
kar ban tar tá si rend jét, a fel ada tok vég re haj tá sá nak el len õr -
zé sé re kö te le zet tek kö rét.

6. A hely õr sé gi szol gá la to kat a hely õr ség pa rancs nok
– az éves szol gá lat ve zény lés alap ján – ha von ta hely õr ség -
pa rancs ban ve zé nyel je.

7. Az MH Tá mo ga tó Dan dár (a továb biak ban: MH TD) 
– az MH Szolg. Sza b. és a je len in téz ke dés ben meg ha tá ro -
zott hely õr sé gi fel ada to kon túl – vé gez ze:

a) Az ál lam i, tár sa dal mi és ka to nai szer vek ren dez vé -
nye in a ka to nai tisz te let adás szer ve zé sét, irá nyí tá sát.

b) A Ma gyar Köz tár sa ság lo bo gó já nak õr zé sé vel – meg -
határozott na po kon – ka to nai tisz te let adás sal tör té nõ fel- és
le vo ná sá val össze füg gõ fel ada to kat.

8. Dí szel gé si fel ada tok vég re haj tá sa:
Dísz al egy ség csak az MH Szolg. Sza b. X. fe je ze te és az

MH Ala ki Sza bály zat ban meg ha tá ro zott fel ada tok vég re -
haj tá sá ra ren del he tõ ki, az aláb bi ki egé szí té sek kel:

Az MH TD dísz zász ló alj, vagy annak al egy sé gei ki ren -
del he tõk:

a) A nem ze ti ün ne pek al kal má ból ren de zett köz pon ti
ün nep sé gek re.

b) Az ál lam i pro to koll sze rint ka to nai tisz te let adást
igény lõ ren dez vé nyek re az or szág ban bár hol (fo ga dás,
 koszorúzás, em lék mû ava tás stb.), ahol meg je le nik:

ba) A Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke.
bb) Az Or szág gyû lés el nö ke.
bc) A mi nisz ter el nök.
bd) A hon vé del mi mi nisz ter.
be) A HM ál lam tit ká ra.
bf) A HM HVKF.
c) A Ma gyar Hõ sök Em lék mû vé nél ren de zen dõ köz -

pon ti ko szo rú zá sok ra.
d) Ka to nai te me té sek al kal má ból.
Nem szer ve zet sze rû dísz al egy ség, va la mint ze ne kar ki -

ren del he tõ:
a) A hely õr sé gek ben (Bu da pest ki vé te lé vel) és azok

ka to nai ren dé sze ti al kal ma zá si kör le tén be lül, nem ze ti
 ünnepek al kal má ból ren de zett dí szel gé sek re a ka to nai ren -
dé sze ti al kal ma zá si kör let fe le lõs hely õr ség pa rancs nok,
illetve a hely õr ség pa rancs nok ha tás kö ré ben.

b) Ka to nai te me té sek, ke gye le ti fel ada tok vég re haj tá sa
al kal má ból a ke gye le ti fe le lõs sé gi kör le ten be lül, a kör let -
fe le lõs hely õr ség pa rancs nok ha tás kö ré ben.

c) Az MH Szolg. Sza b.-ban, va la mint az MH Ala ki
Sza bály zat ban meg ha tá ro zott ha zai és kül föl di, ál lam i és
ka to nai ve ze tõk fo ga dá sá ra.

Egyéb ki ren de lé se ket in do kolt eset ben, egye di el bí rá lás
alap ján a HM HVKF en ge dé lyez het.

9. Az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ka to nai
ren dé sze ti al kal ma zá si kör let fe le lõs, illetve a ke gye le ti
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kör let fe le lõs hely õr ség pa rancs nok jo go sult a ka to nai ren -
dé sze ti, ke gye le ti al kal ma zá si kör le ten be lül el he lyez ke dõ
ka to nai szer ve ze tek ál lo má nyá ból erõ ket, esz kö zö ket ki -
ren del ni ka to nai ren dé sze ti, pro to kol lá ris, ke gye le ti fel -
ada tok vég re haj tá sá ra.

10. A hely õr ség-pa rancs nok sá gok cél el len õr zé sé nek
ter ve zé se és vég re haj tá sa:

a) A HM HKF az MH Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont
(továb biak ban: MH LEK) Köz le ke dés biz ton sá gi Rész leg
és a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség be vo ná sá -
val éven te 3–4 hely õr sé get el len õriz zen.

b) Az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (továb biak -
ban: MH ÖHP) 3 éven ként, az MH Hon véd Egész ség ügyi
Köz pont (továb biak ban: MH HEK) éven te az alá ren delt
hely õr sé gei mind egyi két el len õriz ze.

11. A HM HKF a Ma gyar Hon véd ség hely õr sé ge i nek,
az MH ÖHP és az MH HEK az alá ren delt hely õr sé ge i nek
el len õr zé sé re ké szít sen éves ter vet. Az MH ÖHP és az MH 
HEK éves el len õr zé si ter vét a HM HKF fõ osz tály ve ze tõ -
höz, a HM HKF el len õr zé si ter vét jó vá ha gyás ra a HM
HVKF-hez kell fel ter jesz te ni, éven te ja nu ár 31-ig.

12. A hely õr ség-pa rancs nok sá gok el len õr zé sé rõl ké -
szí tett jegy zõ köny vet a kö vet ke zõ el len õr zé sig meg kell
õriz ni.

13. A szol gá la ti elöl já rók az ál ta luk ve ze tett át fo gó el -
len õr zé sek ke re té ben tér je nek ki a hely õr sé gi fel ada tok
hely ze té re is, mely rõl a ké szí tett jegy zõ könyv egy pél dá -
nyát a HM HKF-ra küld jék meg.

14. A hely õr ség-pa rancs nok sá gok el len õr zé se i nek ta -
pasz ta la ta i ról és a tet t in téz ke dé sek rõl az MH ÖHP és az
MH HEK a jegy zõ köny vek alap ján ké szít sen össze fog la ló
je len tést, me lyet éven te feb ru ár 15-ig a HM HKF-ra küld -
jön meg.

Az HM HKF a be ér ke zett je len té sek és a sa ját el len õr zé -
sek ta pasz ta la tai alap ján ké szí tett össze fog la ló je len tést
éven te már ci us 1-jé ig ter jessze fe l a HM HVKF ré szé re.

15. A hely õr ség pa rancs no kok te vé keny sé gé nek ér té ke -
lé sét és a fel adat szab ást az éves ér té ke lõ-fel adat sza bó ér te -
kez le tek al kal má val Bu da pest és Szent end re hely õr ség
 vonatkozásában a HM HVKF hajt ja vég re, alá ren delt je ik
vo nat ko zá sá ban az MH ÖHP pa rancs nok és az MH HEK
pa rancs nok hajt sa vég re.

16. A hely õr ség kom men dán sok szak mai fel ké szí té sét
2 éven ként 2 nap ban az MH ÖHP vé gez ze az MH LEK
Köz le ke dés biz ton sá gi Rész leg be vo ná sá val. A ki kép zés
ter vét ter jessze fe l jó vá ha gyás ra – az össze vo nás meg kez -
dé se elõtt 30 nap pal – a HM HKF fõ osz tály ve ze tõ ré szé re.

Katonai rendészeti feladatok

17. A HM HKF az MH-ra ki ter je dõ ha tás kör rel irá -
nyítja a ka to nai ren dé sze ti szol gá la tot.

18. A hely õr sé gek ben és az 1. szá mú mel lék let sze rin ti
ren dé sze ti al kal ma zá si kör let fe le lõs hely õr ség-pa rancs -
nok sá go kon hely õr sé gi, az MH ÖHP-on va la mennyi alá -
ren delt je ka to nai ren dé sze ti al kal ma zá si te rü le tén pa rancs -
nok sá gi, az or szág egész te rü le tén ve zér ka ri szin tû ka to nai
ren dé sze ti szol gá la tot kell szer vez ni és mû köd tet ni.

19. Az MH ka to nai szer ve ze tei a ka to nai ren dé sze ti te -
vé keny sé get az aláb bi ak sze rint vé gez zék:

a) A ren dé sze ti al kal ma zá si kör let tel nem ren del ke zõ
hely õr ség-pa rancs nok sá gok, a hely õr ség ben el he lye zett
va la mennyi ka to nai szer ve zet tõl be vont erõ vel, a hely õr sé -
gük ben.

b) A ren dé sze ti al kal ma zá si kör let tel ren del ke zõ hely -
õr ség-pa rancs nok sá gok, a hely õr ség ben és a ren dé sze ti al -
kal ma zá si kör let ben el he lye zett va la mennyi ka to nai szer -
ve zet tõl be vont erõ vel, a hely õr ség ben és a ren dé sze ti al -
kal ma zá si kör let ben.

c) Az MH ÖHP az alá ren delt sé gé ben lé võ ka to nai szer -
ve ze tek tõl be vont erõk kel, a pa rancs nok ság alá ren delt sé -
gé ben lé võ hely õr sé gek és azok ren dé sze ti al kal ma zá si
kör le te i ben.

d) Ve zér ka ri szin tû ka to nai ren dé sze ti el len õr zést
– a HM HKF terv e alap ján az MH TD szak al egy sé gei ön -
állóan, vagy az MH LEK Köz le ke dés biz ton sá gi Rész leg
ál lo má nyá nak be vo ná sá val, illetve a rend õrséggel, va la -
mint a köz le ke dé si szak ha tó ság gal kö zö sen vég re haj tás ra
ke rü lõ át fo gó köz úti köz le ke dés biz ton sá gi ellen õr zés ke -
re te in be lül.

20. A ka to nai ren dé sze ti te vé keny sé get a MH Szolg.
Sza b. VII. és VI II. fe je ze té ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek sze rint, az aláb bi ak figye lembe véte lével kell ter vez -
ni, szer vez ni és vég re haj ta ni.

a) Azok a hely õr ség-pa rancs nok sá gok, ame lyek nem
ren del kez nek ka to nai ren dé sze ti al kal ma zá si kör let tel, a
pa rancs nok dön té se alap ján ter ve zett na pok ra a szol gá la tot 
nap i 12 órá ra ve zé nyel jék.

b) Azok a hely õr ség-pa rancs nok sá gok, ame lyek ka to -
nai ren dé sze ti al kal ma zá si kör let tel ren del kez nek, a pa -
rancs nok dön té se alap ján ter ve zett na pok ra a szol gá la tot
nap i 12 vagy 24 órá ra ve zé nyel jék.

c) A nap i 12 óra idõ tar tam ra ve zé nyelt szol gá lat nak a
tény le ge sen já rõ rö zés re for dí tott ide je 8 órá nál több nem
le het.

d) Az MH HEK, az MH LEK és az MH Ve szé lyes
Anyag El lá tó Köz pont alá ren delt sé gé be tar to zó ka to nai
szer ve ze tek hely õr ség-pa rancs no ki fel ada tok kal meg bí -
zott pa rancs no kai, ka to nai ren dész szol gá la tot ne
vezényel jenek.

e) A ve zér ka ri szin tû ka to nai ren dé sze ti el len õr zé se ket, 
a ter ve zett na po kon 12 vagy 24 órás ve zény lés sel kell vég -
re haj ta ni.

f) A szol gá la tok ve zény lé sét a ka to nai moz gá sok tény -
le ges ala ku lá sá hoz iga zít va kell vég re haj ta ni.

368 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



21. Az MH gép- és harc jár mû ve i nek el len õr zé sét – az
MH LEK Köz le ke dés biz ton sá gi Rész leg szak mai fel ügye -
le té vel – a ka to nai ren dé szet rend sze ré ben vé gez zék.

22. A „Ka to nai ren dé sze ti jár õr je len té se” el ké szít he tõ
a for ma nyom tat vány nak meg fe le lõ, vagy an nál bõ vebb
tar ta lom mal, A/4-es for má tum ban is. A je len tés má sod pél -
dá nyát a jár õr lap pal együtt a jár õrt ki kül dõ szer ve zet nél
2 évig kell meg õriz ni.

23. A hely õr sé gi, pa rancs nok sá gi, ve zér ka ri ka to nai
ren dész szol gá lat ter ve zé sé ért, el lá tá sá ért fe le lõs sze mé -
lye ket, illetve a jár õr pa rancs no ko kat el kell lát ni hely õr sé -
gi ka to nai ren dé szet, pa rancs nok sá gi ka to nai ren dé szet,
ve zér kar ka to nai ren dé szet iga zol vánnyal. Az iga zol vány
tu laj do no sa, az ab ban meg ha tá ro zott te rü le ten, rend fo ko -
za tá nak meg fele lõen jo go sult a ka to nák, gép- és harc -
jármûvek ren dé sze ti el len õr zé sé re, szük ség ese tén ve lük
szem ben in téz ke dés re, va la mint a ta go zó dás nak megfe -
lelõ, illetve az ala cso nyabb szin tû ka to nai ren dé sze ti jár -
õrök el len õr zé sé re. Az iga zol vá nyo kat, igény lés alap ján a
HM HKF biz to sít sa.

24. A ka to nai ren dé sze ti el len õr zé sek ter ve zé se:

a) A hely õr sé gek és a ren dé sze ti al kal ma zá si kör let tel
ren del ke zõ hely õr sé gek ké szít se nek éves ter vet a hely õr -
ség, va la mint a hely õr ség és a ren dé sze ti al kal ma zá si kör -
let, hely õr sé gi ren dé sze ti el len õr zé se i nek vég re haj tá sá ra,
az MH ÖHP ké szít sen éves ter vet a pa rancs nok ság alá ren -
delt sé gé ben lé võ hely õr sé gek és azok ren dé sze ti al kal ma -
zá si kör le te i nek pa rancs nok sá gi ren dé sze ti el len õr zé se i -
nek vég re haj tá sá ra, me lyet éven te ja nu ár 10-ig a HM
HKF-ra jó vá ha gyás ra, szol gá la ti úton ter jessze nek fe l.
A ter vek egy pél dá nyát a HM HKF-on tá rol ják.

b) A ve zér ka ri szin tû ren dé sze ti el len õr zést a HM HKF
ter vez ze. A hely õr sé gi fel ada tok vég re haj tá sá nak el len õr -
zé sét ve zér ka ri szin tû ren dé sze ti el len õr zés sel együtt kell
ter vez ni és vég re haj ta ni.

25. A ve zér ka ri ka to nai ren dé sze ti jár õrt az or szág
 területére a HM HVKF, a HM HVKF he lyet te se (a továb -
biak ban: HM HVKFH), a HM HKF fõ osz tály ve ze tõ ren -
del he ti ki.

26. Je len té sek rend je:

a) A ka to nai ren dé sze ti te vé keny ség ered mé nye i rõl és
ta pasz ta la ta i ról össze fog la ló je len tést kell fel ter jesz te ni:

aa) A hely õr ség pa rancs no kok nak az elöl já ró szer vük
ré szé re éven te feb ru ár 1-ig.

ab) Az MH ÖHP a HM HKF ré szé re éven te feb ru ár
15-ig.

ac) A HM HVKF ré szé re a HM HKF ál tal ké szí tett
össze fog la ló je len tést éven te már ci us 1-ig.

b) Az MH ÖHP (éven te jú li us 15-ig, illetve de cem ber
31-ig) ad jon tá jé koz ta tást a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai
Ügy nök ség (továb biak ban HM FLÜ) ré szé re a ve zé nyelt
ren dé sze ti jár õrök ál tal el len õr zött szol gá la ti gép jár mû -
vek kel kap cso la tos in téz ke dé sek rõl.

c) Az állományille té kes pa rancs nok az alá ren delt sé gé -
be tar to zó sze méllyel, gép jár mû vel szem ben fo ga na to sí -
tott – ka to nai ren dész jár õrök ál tal vég re haj tott – fel je len -
tés, elõ ál lí tás ki vizs gá lá sá nak ered mé nyé rõl írás ban
 tegyen je len tést, (tá jé koz tas sa) a ka to nai ren dész jár õrt ki -
kül dõ szer ve zet ve ze tõ jét, a „Ka to nai ren dé sze ti jár õr
 jelentése” kéz hez vé te lét kö ve tõ 30 na pon be lül.

27. A rend õrkapitányságokkal együt te sen vég re haj tás -
ra ke rü lõ te vé keny sé get az el len õr zé si és ve zény lé si ter -
vek ben rög zí te ni kell.

28. A hely õr sé gi és pa rancs nok sá gi ka to nai ren dé sze ti
szol gá lat szak sze rû el lá tá sa ér de ké ben, a ren dé sze ti szol -
gá lat ra ki je lölt ka to nák ré szé re, a ka to nai ren dé sze ti al kal -
ma zá si kör let tel ren del ke zõ hely õr ség-pa rancs nok sá go -
kon, illetve az MH ÖHP-n össze von tan, éven te 2 na pos ki -
kép zést kell ter vez ni és szer vez ni. A ki kép zés ter vét ter -
jesszék fe l jó vá ha gyás ra – az össze vo nás meg kez dé se elõtt 
30 nap pal – a HM HKF fõ osz tály ve ze tõ ré szé re.

Gyakorlatok, rendezvények
rendészeti és komendáns biztosítása

29. A HM HVKF és he lyet te se ál tal ve ze tett gya kor la -
to kon a gya kor lat ve ze tõ ség ve ze té si pont ja i nak ren dé sze ti
biz to sí tá sát az MH TD vég zi.

30. Az MH tör zse i nek és csa pa ta i nak pa rancs no ki és
törzs ve ze té si, had mû ve le ti-har cá sza ti gya kor la ta in, a gya -
kor lat kör ze te i ben és a ve ze té si pon to kon a ka to nai rend és
fe gye lem fenn tar tá sá ra, el len õr zé sé re az MH ÖHP alá ren -
delt ál lo má nyá ból e fel adat ra ki je lölt al egy sé ge ket kell
 vezényelni.

31. A gya kor la tok (ren dez vé nyek) ren dé sze ti biz to sí tá -
sá nak ter vét azok le ve ze té si ter vé nek el ké szí té sé vel egy -
ide jû leg dol goz zák ki.

32. A fel sõ szin tû ren dez vé nyek gép jár mû osz lo pa i hoz
elõ- és utó fu tó gép jár mû vet biz to sít sa nak az aláb bi ese -
tekre:

a) A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se Hon vé del mi
és Ren dé sze ti Bi zott sá gá nak együt tes uta zá sa i hoz.

b) A hon vé del mi mi nisz ter, a HM ál lam tit kár, a HM
szak ál lam tit ká rok ven dé ge i nek kis éré sé re.

c) A HM HVKF és he lyet te se ven dé ge i nek kí sé ré sé re.
d) Az MH szin tû köz pon ti ren dez vé nyek re ki ren delt

gép jár mû osz lo pok ve ze té sé re.
E fel ada tot az MH TD ál lo má nyá ba tar to zó – meg kü lön -

böz te tõ fény- és hang jel zést adó ké szü lék kel el lá tott – ren -
dész gép ko csik vé gez zék. Az elõ- és utó fu tó gép ko csik ki -
ren de lé se az évi köz pon ti ren dez vé nyek, illetve a ko men -
dáns biz to sí tá si terv alap ján tör té nik.

33. A HM HVKF és he lyet te se ál tal ve ze tett MH és
nem zet kö zi gya kor la tok, ren dez vé nyek ko men dáns biz -
tosítására a HM HKF ké szít sen köz pon ti ter vet, me lyet
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éven te ja nu ár 31-ig ter jesszen fe l a HM HVKF-nek. A jó -
vá ha gyott ter vek egy-egy pél dá nyát a HM HKF, illetve az
MH TD tá rol ja.

34. A köz pon ti ko men dáns biz to sí tá si terv elkészíté -
séhez az érin tett HM szer vek ve ze tõi a köz pon ti rendez -
vények ki szol gá lá sá hoz szük sé ges – egész év re  szóló –
konk rét erõ- és esz köz igé nye ket (ren dez vé nyek re le bont -
va) éven te ja nu ár 15-ig a HM HKF ré szé re meg kül dik.

35. A HM HKF iga zol ja vissza az érin tett HM szer vek,
az MH ÖHP ré szé re a jó vá ha gyott igé nye ket, az en ge dé -
lye zett erõ- és esz köz fel hasz ná lá sá val együtt.

36. A köz pon ti ko men dáns biz to sí tá si terv tõl el té rõ
igény be vé tel re – a HM HKF út ján – a HM HVKF-hez fel -
ter jesz tett igé nyek alap ján ke rül het sor.

37. A vég re haj tás ra meg kül dött köz pon ti terv sze rin ti,
va la mint az et tõl el té rõ en en ge dé lye zett biz to sí tá si fel ada -
to kat az MH TD szer vez ze meg és hajt sa vég re.

38. Az MH ÖHP sa ját ren dez vé nyei biz to sí tá sát sa ját
ha tás kö ré ben, szol gá la ti alá ren delt jei be vo ná sá val vé -
gezze.

Õrzés-védelmi feladatok

39. Az õr zés-vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok MH
szin tû irá nyí tá sát a HM HKF vég zi.

40. Az õr zés-vé de lem mel kap cso la tos éves el len õr zé se -
ket úgy ter vez zék, hogy az MH õr sé ge i nek 15%-a – ezen
be lül a szol gál ta tás ként meg vá sá rolt õr ség gel biz to sí tott
ob jek tu mok 20%-a – a HM HKF ál tal ke rül jön ellenõr -
zésre. Az MH ÖHP és az MH HEK va la mennyi alá ren delt
õr sé gét éven te el len õriz ze.

41. Az el len õr zé sek vég re haj tá sa so rán vizs gál ják:
a) Az õr szol gá la ti ok má nyok meg lé tét, tar tal mát, nap -

ra kész sé gét, ál la po tát;
b) Az õr nap lók sza bá lyos ve ze té sét, az el len õr zé sek

rög zí té sét;
c) Az õr szol gá lat ve zény lé si rend jét;
d) Az ob jek tum õr zés-vé del mi ka te gó ri á ba so ro lá sá nak 

meg fele lõen az õr zés-vé del mi fel ada tok meg szer ve zé sét,
az elõ írt fel té te lek meg lé tét, az ob jek tum õr zés-vé del mé -
nek biz ton sá gát;

e) Az õr ség el he lye zé si kör le té nek funk ci o ná lis biz to -
sí tott sá gát, be ren de zett sé gét, ál la po tát, a töl tõ-ürí tõ he -
lyek, tü ze lõ ál lá sok ki épí tett sé gét, az õr tor nyok és a já rõ rö -
zé si út vo na lak ál la po tát, a tech ni kai õr zés-vé del mi rend -
sze rek mû kö dé sét, kar ban tar tott sá gát;

f) Az elõ írt mód szer ta ni fog lal ko zá sok meg tar tá sá nak
ok má nyo lá sát, a fel ké szí tõ pa rancs no kok és a szol gá lat ba
lé põk meg ha tá ro zott vizs gáz ta tá sá ról ké szí tett jegy zõ -
köny ve ket, az õr ség fel ké szí té sé nek mód ját, az õr ség fel ké -
szí tõ tan ter mek, õr min ta ker tek ál la po tát, a tá ra zás rend jét, 

a fegy ve rek ki adá sát, a szol gá lat el iga zí tá sát és a vál tás
vég re haj tá sát, az õrök fel ké szült sé gét, a tar ta lék lõ sze rek
és a fegy ve rek sza bá lyos tá ro lá sá nak meg lé tét;

g) Az ob jek tum ka te gó ri á ba so ro lá sá nak meg fele lõen
az õr zés-vé de lem meg szer ve zé sét, tech ni kai és mû sza ki
esz kö zök meg lé tét, az ob jek tum õr zés-vé del mé nek a biz -
ton sá gát;

h) A tech ni kai õr zés-vé del mi esz kö zök ke ze lõ i nek ki -
kép zett sé gét, a nyom sá vok kar ban tar tott sá gát;

i) Az õr szol gá lat el len õr zé sé nek meg szer ve zé sét, a
vég re haj tás mód sze rét, a fel tárt hi á nyos sá gok meg szün te -
té sé re tet t in téz ke dé sek ered mé nyes sé gét;

j) Az õr zés-vé de lem fej lesz té sé vel és kor sze rû sí té sé vel 
kap cso la tos te vé keny sé get, ter ve ket, azok meg valósítá -
sának hely ze tét, ezek ha tá sát az õr zés-vé de lem ha té kony -
sá gá ra.

42. A kül sõ szol gál ta tó tól szer zõ dés ke re té ben igény be -
vett, in teg rált õr szol gá lat el len õr zé sé nél az MH Szolg.
 Szab. 533. pont já ban meg ha tá ro zot ta kat is vizs gál ni kell.

43. Az MH õr sé ge i nek köz pon ti el len õr zé sé re a HM
HKF ké szít sen éves ter vet, me lyet éven te ja nu ár 31-ig a
HM HVKF-nek jó vá ha gyás ra ter jesszen fe l.

Az MH ÖHP és az MH HEK az alá ren delt szer ve ze tei
õr zés-vé del me el len õr zé sé re ké szít sen éves ter vet, mely -
nek egy pél dá nyát tá jé koz ta tá sul a HM HKF-ra éven te ja -
nu ár 15-ig küld jön meg.

44. Az MH ÖHP, az MH HEK, illetve azok a HM
HVKF-nek köz vet le nül alá ren delt szer ve ze tek, me lyek
 õrzött ob jek tum mal ren del kez nek, az õr szol gá la tok el lá tá -
sá ról, a szol gál ta tói szer zõ dé sek meg valósulásáról, az el -
len õr zé sek ta pasz ta la ta i ról ké szít se nek össze fog la ló je len -
tést, me lyet éven te feb ru ár 15-ig ter jessze nek fe l a HM
HKF-ra. A HM HKF a sa ját el len õr zé se i nek ta pasz ta la tai
és a be ér ke zett je len té sek alap ján ál lít son össze je len tést,
me lyet éven te már ci us 1-ig a HM HVKF-nek ter jesszen
 fel.

45. Az õr zés-vé de lem biz ton sá ga ér de ké ben az MH
meg lé võ õr zés-vé del mi rend sze re it, tár gyi és sze mé lyi fel -
té te le it, az igé nyek hez iga zo dó an fo lya ma to san kor sze rû -
sí te ni kell.

46. Az MH ÖHP, az MH HEK, illetve azok a HM
HVKF-nek köz vet le nül alá ren delt szer ve ze tek, me lyek õr -
zött ob jek tum mal ren del kez nek, éven te ja nu ár 15-ig ter -
jesszék fe l a HM HKF-ra az alá ren delt, illetve õr zött ob -
jek tu mok õr zés-vé del mé nek kor sze rû sí té sé re vo nat ko zó
ja vas la ta i kat a kö vet ke zõ év re vo nat ko zó költ ség igénnyel
együtt. A HM HKF a be ér ke zett ja vas la to kat figye lembe
vé ve, a ren del ke zés re ál ló költ ség ve té si ke re tek alap ján
– az ille té kes HM szer vek kel és szer ve ze tek kel, va la mint
MH szer ve ze tek kel tör té nõ egyez te tést köve tõen – ké szít -
se el az MH õr zés-vé del mé nek fej lesz té si és költ ség ve té si
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ter vét, me lyet éven te feb ru ár 15-ig ter jesszen fe l jóvá -
hagyásra a HM HVKF-nek.

A terv tar tal maz za az õr zés-vé del mi rend sze rek kar ban -
tar tá sá ra, ja ví tá sá ra és fo lya ma tos mû köd te té sé hez, az új
rend sze rek ki épí té sé hez szük sé ges fe de zet igényt és a szol -
gál ta tás ként meg vá sá rolt õr sé gek költ sé ge it.

47. A jó vá ha gyott költ ség ve té si terv alap ján a HM HKF
– a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség ( továb biak ban: HM
IÜ) be vo ná sá val – a 102/2005 (HK 22.) HM uta sí tás ban
fog lal tak figye lembe véte lével – ké szít se el és ad ja ki a pá -
lyáz ta tás ér de ké ben az el vég zen dõ fel ada to kat. A HM IÜ
gon dos kod jon ar ról, hogy a terv be ke rül jön a hon vé del mi
tár ca Éves Be szer zé si Ter vé be.

48. A tech ni kai õr zés-vé del mi rend sze rek anyag nem fe -
le lõ se a HM IÜ.

Az élõ erõs õr zés-vé del mi szol gál ta tás meg vá sár lá sát az
õriz te tõ ka to nai szer ve zet szol gá la ti elöl já ró ja – a HM
HVKF en ge dé lyé vel – kez de mé nyez he ti. A köz be szer zé si
el já rást a HM IÜ bo nyo lít ja le a HM HKF kö ve tel mé nyei
alap ján. A szer zõ dé sek ben fog lal tak meg valósulását az
õriz te tõ ka to nai szer ve zet el len õriz ze és iga zol ja. Ki fi ze tõ -
hely a HM IÜ.

49. A köz pon ti ob jek tu mok kül sõ té ri tech ni kai õr -
zés-vé del mi esz kö zei, va la mint a rend sze re sí tett bel sõ té ri
jel zõ esz kö zök hi ba el há rí tá sá ról, idõ sza kos kar ban tar tá sá -
ról és az éves ter vek sze rin ti fel újí tá sá ról a jó vá ha gyott
költ ség ve té si terv nek meg fele lõen – a HM HKF és a HM
In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály kö zös kö ve -
tel mé nye alap ján – a HM IÜ köz pon ti lag gon dos ko dik.

50. A tech ni kai õr zés-vé del mi rend sze rek fo lya ma tos
üze mel te té sé ért, ki szol gá lá sá ért, nap i kar ban tar tá sá ért, a
meg hi bá so dá sok – a HM IÜ-gel szer zõ dött szol gál ta tó fél
ré szé re tör té nõ – je len té sé ért, a ki kép zett ke ze lõ sze mély -
zet biz to sí tá sá ért az ob jek tum pa rancs no ka a fe le lõs.

51. A HM IÜ, az MH ÖHP, az MH HEK és azok a
HM HVKF-nek köz vet le nül alá ren delt szer ve ze tek,  melyek 
õr zött ob jek tum mal ren del kez nek, éven te ja nu ár 15-ig ter -
jessze nek fe l je len tést az el múlt év re meg ha tá ro zott kor sze -
rû sí té si fel ada tok vég re haj tá sá ról a HM HKF-ra. A HM
HKF a sa ját el len õr zé sei és ta pasz ta la tai, va la mint a meg -
kül dött je len té sek alap ján ké szít sen össze fog la ló je len tést,
me lyet éven te ja nu ár 31-ig a HM HVKF ré szé re ter jesszen
fe l.

Egyéb rendelkezések

52. A ka to nai ren dé sze ti szol gá lat ra ki je lölt gép jár mû ve -
ket az MH TD ren dé sze ti al egy sé gé nél megkülönböz tetõ
jel zést adó be ren de zé sek kel és a 143/2006. (HK 2/2007.)
HM uta sí tás ban meg ha tá ro zott ál lan dó fel irat tal, a töb bi
szerv ka to nai ren dé sze ti szol gá lat ra ki je lölt gép jár mû ve it
ide ig le ne sen fel il leszt he tõ fel irat tal lás sák el.

53. A hely õr sé gi és a ka to nai ren dé sze ti fel ada tok vég -
re haj tá sá hoz a HM FLÜ, az MH ÖHP be vo ná sá val meg ha -
tá roz za az üzem anyag-ki sza ba tot. Er rõl a tárgy évet meg -
elõ zõ év no vem ber 30-ig tá jé koz tat ja a hely õr ség-pa rancs -
nok sá go kat.

54. A hely õr ség pa rancs no kok a hely õr sé gi fel ada tok ra
biz to sí tott üzem anyag ke re tet sú lyo zot tan a ka to nai ren dé -
sze ti jár õr szol gá la tok ra, a gép jár mû-el len õr zé sek re és a
hely szí ne lé si fel ada tok vég re haj tá sá ra ter vez zék.

55. A ka to nai ren dé sze ti jár õrö ket meg kü lön böz te tõ jel -
zés sel lás sák el. A hely õr sé gi szin tû jár õrö ket „KA TO NAI
REN DÉSZ I”, a pa rancs nok sá gi jár õrö ket „KA TO NAI
REN DÉSZ II”, a ve zér ka ri jár õrö ket „VE ZÉR KAR KA -
TO NAI REN DÉSZ” fel ira tú jel vé nyek kel kü lön böz tes sék 
meg. A jel vé nye ket az MH LEK biz to sít sa.

56. Az MH TD ren dész al egy sé ge it „VE ZÉR KAR KA -
TO NAI REN DÉSZ” jel vé nyek kel is lás sák el, mely nek
hasz ná la tát a HM HKF ren del he ti el.

57. A hely õr sé ge ken kí vü li el len õr zés re ve zé nyelt jár -
õrök el lá tá sát az állományille té kes pa rancs no kok a ha tá -
lyos jog sza bá lyok nak meg fele lõen biz to sít sák, ki kül de té si 
költ sé ge it a vo nat ko zó ren del ke zé sek nek meg fele lõen az
állományille té kes ka to nai szer ve zet pa rancs no ka a költ -
ség ve tés be ter vez ze. A HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi
Ügy nök ség – együtt mû kö dés ben az érin tett szer ve ze tek -
kel – biz to sít ja a fel adat vég re haj tá sá hoz szük sé ges pénz -
ügyi fe de zet ren del ke zés re ál lá sát.

58. A hely õr sé gi fel ada tok vég zé sé hez elõ írt nyom tat -
vá nyo kat és a ka to nai ren dé sze ti szak fel sze re lé se ket, esz -
kö zö ket az MH LEK-tõl a szol gá la ti út be tar tá sá val igé -
nyel jék.

A ka to nai ren dé sze ti iga zol vá nyok le gyár ta tá sá ról a
HM HKF gon dos kod jon.

59. A hely õr sé gi ka to nai ren dé sze ti fel ada tok és a mû -
köd te té sé nek lo gisz ti kai fel té te le it biz to sí tó pénz ügyi fe -
de ze tet a hely õr ség pa rancs no kok ál tal ve ze tett ka to nai
szer ve zet éves költ ség ve té si ter vé be el kü lö ní tet ten tün -
tesse fe l.

60. Ez az in téz ke dés a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg a hely õr sé gi, a ka to nai ren dé sze ti, a kom -
men dáns és az õr zés-vé del mi fel ada tok irá nyí tá sá nak, el lá tá -
sá nak és el len õr zé sé nek rend jé rõl  szóló 83/2002. (HK 21.)
HVK ve zér ka ri fõ nö ki in téz ke dés, va la mint a  katonai ren dé -
sze ti szol gá la tok el lá tá sá nak rész le tes sza bá lyo zá sá ról, és az
ah hoz kap cso ló dó fel ada tok végrehaj tásáról  szóló 86/2006.
(HK 14.) HVK ve zér ka ri fõ nö ki  intézkedés ha tá lyát vesz ti.
Ezen in téz ke dés tar tal mát az  intézkedésben meg ha tá ro zott
fel ada tok ter ve zé sé ben,  irányításában részt ve võ ál lo mány
tel jes mér ték ben, a fel ada tot vég re haj tó ál lo mány a rá vo nat -
ko zó mér ték ben is mer je meg.

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke
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Melléklet
a 17/2007. (HK 5.) HM HVKF intézkedéshez

A Magyar Honvédség katonai-rendészeti alkalmazási
körletei

Kör let fe le lõs
hely õr ség-

pa rancs nok ság
Hely õr sé ge Al kal ma zá si kör le te

MH 5. 
Bocskai István
Lövészdandár

Debrecen Hajdú-Bihar
megye,
Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye,
Borsod-Abaúj-
Zemplén megye

MH 86. 
Szolnok Helikopter 
Bázis

Szolnok Jász-Nagykun-
Szolnok megye,
Nógrád megye,
Heves megye

MH 37.
II. Rákóczi Ferenc
Mûszaki Mûveleti
Zászlóalj

Szentes Békés megye,
Csongrád megye

MH 59.
Szentgyörgyi
Dezsõ Repülõ
Bázis

Kecskemét Bács-Kiskun
megye

MH Támogató
Dandár

Budapest Budapest, 
Pest megye a
Dunától Nyugatra
esõ terület
kivételével

MH
Összhaderõnemi
Parancsnokság

Székesfehérvár Fejér megye, 
Tolna megye

MH 25. 
Klapka György
Lövészdandár

Tata Komárom-
Esztergom megye,
Pest megye
Dunától Nyugatra
esõ területe

MH 64. Boczonádi 
Szabó József
Logisztikai Ezred

Kaposvár Baranya megye,
Somogy megye

MH 54.
Légtérellenõrzõ
Ezred

Veszprém Veszprém megye,
Zala megye

MH 12. 
Arrabona
Légvédelmi
Rakétaezred

Gyõr Gyõr-Moson-
Sopron megye,
Vas megye

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
18/2007. (HK 5.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a katonai lõtereken elõtalált és fel nem robbant
robbanószerkezetek kezelésével és megsemmisítésével

kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a tûz sze rész mentesí -
tési fel ada tok el lá tá sá ról  szóló 142/1999 (IX. 8.) Korm.
ren de let ben (továb biak ban: Korm. ren de let), va la mint az
53/2002. (HK 19.) HVK HDMCSF in téz ke dés sel módo -
sított Mû/31 Tûz sze rész szak uta sí tás ban (továb biak ban:
Mû/31) fog lal tak ra – a ka to nai lõt ere ken elõ ta lált és fe l
nem rob bant rob ba nó szer ke ze tek ke ze lé sé vel és meg -
semmisítésével kap cso la tok fel ada tok vég re haj tá sá ról az
aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök
(továb biak ban: HM HVKF) 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 (továb -
biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

2. Az MH 1. Hon véd Tûz sze rész és Ha di ha jós Ez red
(továb biak ban: MH 1. HTHE) együtt mû köd ve az MH
 Bakony Harc ki kép zõ Köz pont tal (továb biak ban: MH BHK)
dol goz za ki a fe l nem rob bant lö ve dé kek meg je lö lé sé vel
és be ke rí té sé vel kap cso la tos ja vas la tát, me lyet 2007. már -
cius 14-ig jó vá ha gyás ra ter jessze fe l az MH Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok ság (továb biak ban: MH ÖHP) pa rancs no ká nak.

3. A lö vé sze tet vég re haj tó ka to nai szer ve ze tek pa rancs -
no kai fek tes se nek ki emelt fi gyel met a fe l nem rob bant rob -
ba nó szer ke ze tek elõ ta lá lá sa után az MH 1. HTHE Tûz sze -
rész Ügye le té re tör té nõ azon na li be je len té sé re, a be je len -
té sek pon tos sá gá ra.

4. Az MH 1. HTHE pa rancs no ka a Korm. ren de let 3.  §
(3) be kez dé sé vel össz hang ban a tûz sze rész jár õrt a ka to nai 
lõt erek re so ron kí vül ren del je ki, ha a rob ba nó test

a) a tü ze lõ ál lás ban,
b) köz le ke dé si út vo na lon ta lál ha tó és a lö vé sze tet, vagy 

a fel ada tok vég re haj tá sát aka dá lyoz za,
c) a ke ze lõ, kar ban tar tó sze mély zet mun ká ját aka dá -

lyoz za,
d) egyéb olyan he lyen ta lál ha tó, ahol köz vet le nül em -

ber i éle tet ve szé lyez tet.

5. Amennyi ben a sür gõs sé get in dok ló 4. pont ban meg -
ha tá ro zott okok nem áll nak fenn, de a fel nem rob bant
 lövedékek a ké sõb bi fel adat-vég re haj tást aka dá lyoz zák,
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az MH 1. HTHE pa rancs no ka a be je len tést a Mû/31
52–53. pont ja i nak meg fele lõen so rol ja „B” ka te gó ri á ba, és 
a lö vé sze tet vég re haj tó ka to nai szer ve zet pa rancs no ka ál -
tal kért ha tár idõ ig in téz ked jen a be je len tett rob ba nó test ha -
tás ta la ní tá sá ra.

6. Egyéb, sür gõs sé get nem in dok ló eset ben az MH 1.
HTHE pa rancs no ka a be je len tés sel kap cso lat ban a Mû/31
53. pont já ban fog lal tak nak meg fele lõen jár jon el, és annak 
el in té zé sét a „B” ka te gó ri ás be je len té sek nek meg fe le lõ
mó don ter vez ze.

7. Az MH BHK pa rancs no ka az ál lo má nyá ban lé võ tûz -
sze rész be osz tá sú ka to ná kat vál tá sos rend ben ve zé nyel je
tûz sze rész ki kép zés re az MH 1. HTHE.-hez.

8. Az MH 1. HTHE pa rancs no ka 2007. már ci us 14-ig
ala kít sa ki el gon do lá sát a MH BHK ál tal ve zé nyelt ka to -
nák fel ké szí té sé re. A ki kép zés re ve zé nyelt tûz sze rész raj -
pa rancs no ki ka to ná kat az MH 1. HTHE ké pez ze ki meg ha -
tá ro zott (alap ve tõ en az 5–6. pont ban le írt ese tek ben vég re -
haj tan dó) ön ál ló tûz sze rész fel ada tok vég re haj tá sá ra.

9. Az MH 1. HTHE pa rancs no ka 2007. áp ri lis 30-ig te -
gyen ja vas la tot a Mû/31 szük ség sze rin ti mó do sí tá sá ra,
hogy az er re kü lön fel ké szí tett leg alább II. osz tá lyú lõ tér
tûz sze rész jo go sult le gyen az adott lõ té ren hasz nált rész le -
te sen sza bá lyo zott tí pu sú és el he lyez ke dé sû, fel nem rob -
bant rob ba nó szer ke ze tek hely szí ni meg sem mi sí té sé re.

10. Konk rét tûz sze rész fel adat vég re haj tá sá ra jo go sult
sze mély ki kép zé sé re, a tûz sze rész osz tá lyos fo ko za tok
meg szer zé sé re és meg erõ sí té sé re tör té nõ vizs gáz ta tás ra ki -
zá ró lag az MH 1. HTHE jo go sult.

11. A lõ tér men te sí tõ tûz sze rész ra jok kal ren del ke zõ ka -
to nai szer ve ze tek pa rancs no kai az MH 1. HTHE ja vas la tát
figye lembe vé ve ál lít sák össze a ra jok fel sze re lé sét, olyan
szám ve tés sel, hogy a tûz sze rész ra jok 2007. ok tó ber 1-jé -
tõl al kal maz ha tó ak le gye nek.

12. Az MH 1. HTHE pa rancs no ka az érin tett ala ku la tok
pa rancs no ka i val együtt mû köd ve 2007. au gusz tus 1-jé ig
ala kít sa ki ja vas la tát a lõ tér men te sí tõ tûz sze rész ra jok fel -
adat-vég re haj tá sá nak tel jes kö rû sza bá lyo zá sá ra, ok mány -
rend sze ré re, ki emelt fi gyel met for dít va a lõ tér men te sí tõ
tûz sze rész raj be je len té si kö te le zett sé ge i re, a ve szé lyes
anyag el szá mo lá sok rend sze ré re, a tûz sze rész fel ada tok
ok má nyo lá sá ra, a fe le lõs sé gi kö rök re, jo go sult sá gok ra, az
el len õr zé si kö tel mek és jo go sult sá gok meg ha tá ro zá sá ra.
A ki ala kí tott ja vas la tot 2007. au gusz tus 15-ig jó vá ha gyás -
ra ter jessze fel az MH ÖHP pa rancs no ká nak.

13. Az MH BHK pa rancs no ka és az MH 1. HTHE pa -
rancs no ka ala kít son ki mun ka cso por tot a kö zös fel ada tok
vég re haj tá sá ra.

14. A gya kor la to kat, lö vé sze te ket vég re haj tó ala ku la tok 
pa rancs no kai az éves ter ve zés be fe je zé se után, illetve a

fel adat vég re haj tá sa elõtt két hó nap pal szol gá la ti úton tá jé -
koz tat ják az MH 1. HTHE-t azok ról a lö vé sze tek, gya kor -
la tok ki kép zé si nap ja i ról, ahol szá mí ta ni le het fel nem rob -
ba nó szer ke ze tek re.

15. Az MH 1. HTHE a meg adott tá jé koz ta tás alap ján
szük ség sze rint tart son ké szen lét ben egy tûz sze rész jár õrt,
a je len in téz ke dés 4. pont já ban meg ha tá ro zott ese tek ben
tör té nõ so ron kí vü li ki ren de lés ér de ké ben.

16. A kül föl di csa pa tok ál tal al kal ma zott rob ba nó szer -
ke ze tek tech ni kai pa ra mé te re it az MH 1. HTHE ré szé re a
lö vé szet vég re haj tá sa elõtt leg alább 30 nap pal biz to sí ta ni
kell. Az ada tok biz to sí tá sá ért a gya kor lat elõ ké szí té sét
 koordináló, illetve vég re haj tó ma gyar ka to nai szer ve zet
ve ze tõ je a fe le lõs.

17. A kül föl di csa pa tok rész vé te lé vel vég re haj tott lö vé -
sze tek, gya kor la tok elõ ké szí té se so rán a gya kor lat elõ ké -
szí té sét ko or di ná ló, illetve vég re haj tó ma gyar ka to nai
szer ve zet ve ze tõ je for dít son ki emelt fi gyel met a tûz sze -
rész tá mo ga tás igény lé sé re.

18. A ké zi grá nát do bó gya kor la tok mû sza ki biz to sí tá sát, 
a fel nem rob bant ké zi grá ná tok meg sem mi sí té sét to vább ra
is az Ált/60 Ka to nai Ál ta lá nos Bal eset el há rí tó és Egész -
ség vé dõ Sza bály zat 514. pont já ban, va la mint az Ált/20
Egy sé ges Lö vé sze ti Szak uta sí tás III. fe je zet 40. pont já ban
fog lal tak sze rint kell vég re haj ta ni.

19. Je len in téz ke dés alá írá sa nap ján lép ha tály ba,* ezzel 
egy ide jû leg a 127/2006. (HK 23. HM HVKF pa rancs ha tá -
lyát ve szí ti.

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 28.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
19/2007. (HK 5.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Honvédelmi Minisztérium 2007. évi katonai
sportbajnokságai megszervezésérõl

és végrehajtásáról1

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  §-a (4) be kez dé se alap ján a
Hon vé del mi Mi nisz té rium (továb biak ban: HM) 2007. évi
ka to nai sport baj nok sá gai meg szer ve zé sé rõl és vég re haj tá -
sá ról az aláb bi

1 Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön el osz tó sze rint kap ják meg.
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intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség (továb -
biak ban: MH) érin tett szer ve ze te i re és szer ve i re ter jed ki.

2. HM (alap szin tû) sport baj nok sá gok me zei fu tás,
 lövészet, ka to nai há rom tu sa és jár õr sport ágak ban – az
MH sport baj nok sá go kat meg elõ zõ en – „A MH Test ne ve -
lé si és Sport baj nok sá gok Szak uta sí tá sa” elõ írásai sze rint,
az MH Tá mo ga tó Dan dár (továb biak ban: MH TD) szer ve -
zé sé ben, az MH TD sport baj nok sá ga i val egy idõ ben ke rül -
nek meg ren de zés re. (A HM sport baj nok sá gok ide jét, he -
lyét és ren de zõ jét az in téz ke dés mel lék le te tar tal maz za.)

3. A HM sport baj nok sá go kat szak ma i lag a HM Had -
mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály fel ügye li.

4. A HM sport baj nok ság for ga tó köny vét a ren de zõ ka -
to nai szer ve zet a ren dez vény elõtt leg ké sõbb négy hét tel
jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si
Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ nek.

5. A HM sport baj nok ság ver seny ki írá sát a ren de zõ ka -
to nai szer ve zet a ren dez vény elõtt leg ké sõbb há rom hét tel
meg kül di az in du lás ra jo go sult szer ve ze tek és szer vek ré -
szé re. (Az in du lás ra jo go sul tak lis tá ját az in téz ke dés mel -
lék le te tar tal maz za.)

6. A HM baj nok sá gok ra a név sze rin ti ne ve zést az érin -
tett szer ve ze tek (szer vek) a ren dez vény elõtt leg ké sõbb két 
hét tel meg kül dik a ren de zõ ka to nai szer ve zet nek.

A kés ve be ér ke zett ne ve zé se ket a ren de zõk nem tud ják
figye lembe ven ni.

7. A HM sport baj nok sá ga in részt ve het nek a HM, a
HM hát tér in téz mé nyek (ki vé tel a Zrí nyi Mik lós Nem zet -
vé del mi Egye tem), a Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Fel de -
rí tõ Hi va tal, és a Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Biz ton sá gi
Hi va tal csa pa tai és ver seny zõi.

8. Az MH sport baj nok sá go kon, az alap baj nok sá gon
 indult – ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ – (ka to nai)
szer ve ze tek (szer vek) vá lo ga tott csa pa tai in dul hat nak,
illetve ha a szer ve zet (szerv) nem tu d in dí ta ni ön ál ló csa -
pa tot, egyé ni ver seny zõ ként in dul hat az alap baj nok sá gon
I–III. he lye zést el ért ka to na spor to ló.

9. Az MH sport baj nok sá ga in in du ló HM csa pat ba a
ver seny zõ ket és a csa pat ve ze tõt a HM Had mû ve le ti és Ki -
kép zé si Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je lö li ki.

10. Az HM sport baj nok sá go kat lo gisz ti ka i lag – igény
sze rint – az MH TD biz to sít ja.

11. A HM sport baj nok sá gok meg nyi tó- és zá ró ün nep -
sé gé nek dí szel gõ és akusz ti kai biz to sí tá sá ért az MH TD a
fe le lõs.

12. A HM sport baj nok sá gok ren de zé si költ sé ge it az
MH TD, az ér vé nyes sza bá lyo zók alap ján, a sa ját költ ség -
ve té sé ben ter ve zi és szá mol ja el.

13. A HM sport baj nok sá gok ról ké szült össze sí tett
jegy zõ köny vet a ren de zõk a ren dez vényt kö ve tõ két hé ten
be lül meg kül dik a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz -
tály fõ osz tály ve ze tõ nek.

14. Je len in téz ke dést az érin tett szer ve ze tek, szer vek
test ne ve lõi (meg bí zott test ne ve lõi) tel jes mér ték ben, a fel -
ada tok vég re haj tá sá ban érin tet tek a szük sé ges mér té kig is -
mer jék.

15. Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba* és
2007. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. már ci us 5.

1. számú melléklet
a 19/2007. (HK 5.) HM HVKF intézkedéshez

A HM 2007. évi sportbajnokságainak
ideje, helye és rendezõje

Sport ág Idõ Hely Ren de zõ

Mezei futás 2007.
áp ri lis 3.

Püspökszilágy MH TD

Lövészet 2007.
má jus 10.

Püspökszilágy MH TD

Katonai
háromtusa

2007.
szep tem ber 6.

Püspökszilágy MH TD

Járõr 2007.
szep tem ber 13.

Püspökszilágy MH TD

2. számú melléklet
a 19/2007. (HK 5.) HM HVKF intézkedéshez

A Honvédelmi Minisztérium 2007. évi
sportbajnokságain indulásra jogosultak listája

1. HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály
2. HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály
3. HM Jo gi Fõ osz tály
4. HM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály
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5. HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal
6. HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály
7. HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály
8. HM Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály
9. HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály
10. HM Ve zér ka ri Tit kár ság
11. HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály
12. HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály
13. HM Sze mély ze ti Fõ osz tály
14. HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség
15. HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség
16. HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség
17. HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um
18. HM Tá bo ri Lel kész Szol gá lat
19. MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal
20. MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
20/2007. (HK 5.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a levelezõ rendszerû rajparancsnoki vezetõi
tanfolyam végrehajtásának rendjérõl1

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV tör vény 101.  § (3) be kez dés d) pont ja és
(4) be kez dé sé nek alap ján, te kin tet tel a hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nák át- és to vább kép zé sé nek meg szer ve zé sé rõl
és vég re haj tá sá ról  szóló 17/2003. (HK 7. HM KÁT–
HVKF együt tes in téz ke dés (a továb biak ban: Együt tes in -
téz ke dés) 5. pont a)–f) al pont ban meg ha tá ro zott fel ada tok -
ra, a le ve le zõ rend sze rû raj pa rancs no ki ve ze tõi tan fo lyam
vég re haj tá sá nak rend jé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki.

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség (a továb -
biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

2. Le ve le zõ rend sze rû raj pa rancs no ki ve ze tõi tan fo lya -
mo kat kell szer vez ni a raj pa rancs no ki be osz tás hoz elõ írt
kép zett ség gel nem ren del ke zõ raj pa rancs no ki be osz tást
be töl tõ ál lo mány ré szé re.

3. A tan fo lya mo kat az MH Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet tes
Szak kép zõ Is ko la és az MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont
(továb biak ban: MH SZKK) bá zi sán kell vég re haj ta ni.

1 Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön el osz tó sze rint kap ják meg.

4. A tan fo lya mok ok ta tás- és ki kép zés-tech ni kai elõ ké -
szí té sé ért és vég re haj tá sá ért az MH SZKK – mint kép zõ
szerv – pa rancs no ka fe le lõs.

5. A ka to nai szer ve ze tek pa rancs no kai kép zés re vo nat -
ko zó igé nye i ket el sõ al ka lom mal 2007. már ci us 23-ig,
a továb biak ban az éves ki kép zé si fel ada tok ter ve zé si rend -
jé hez iga zod va a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály (továb biak -
ban: HM SZEF) fõ osz tály ve ze tõ ré szé re ter jesz tik fe l.

6. A HM SZEF a be ér ke zett igé nyek alap ján be is ko lá zá -
si ter vet ké szít, me lyet vég re haj tás ra a tan fo lya mok kez de -
te elõtt 30 nap pal meg küld a ka to nai szer ve ze tek és az MH
SZKK ré szé re.

7. A tan fo lyam kez de te el sõ al ka lom mal 2007. má jus 3., 
a to váb bi tan fo lya mok ra a HM SZEF fõ osz tály ve ze tõ ren -
del ke zik.

8. A ki je lölt ál lo mány tan fo lyam ra tör té nõ ve zény lé sét a 
kül dõ szer ve zet pa rancs no ka vég zi.

9. A tan fo lya mok szak mai fel ügye le tét a HM Had mû ve -
le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály (továb biak ban: HM HKF) fõ -
osz tály ve ze tõ lát ja el.

10. A tan fo lyam prog ram já nak és a vizs gáz ta tás rend -
jének – a HM HKF fõ osz tály ve ze tõ ál tal meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek alap ján tör té nõ – ki dol go zá sá ért az MH
SZKK pa rancs no ka fe le lõs.

11. A kép zés prog ram ját 2007. már ci us 20-ig, a vizs ga -
té te le ket vizs ga elõtt há rom hét tel kell jó vá ha gyás ra fel ter -
jesz te ni a HM HKF fõ osz tály ve ze tõ ré szé re.

12. A tan fo lya mok le ve le zõ ok ta tá si rend szer ben, há -
rom blokk ban ke rül nek vég re haj tás ra, mely bõl az el sõ két
blokk (80–80 órás tan anyag) a kép zé si te ma ti ka sze rin ti
egyé ni fel ké szü lést, kon zul tá ci ót és a tan anyag el sa já tí tá -
sá nak fel mé ré sét, a har ma dik blokk 240 órás össze vont ki -
kép zést és zá ró vizs gát tar tal maz.

13. A kon zul tá ci ó kat és a fel mé rést az el sõ két blokk
 végén két-két nap idõ tar tam ban kell szer vez ni.

14. A har ma dik blokk tan anya ga el sõ sor ban a ve ze tõi és 
ki kép zõi fel ada tok gya ko rol ta tá sát biz to sít sa.

15. Az egyé ni fel ké szü lés idõ sza ká ban a kül dõ szer ve -
zet pa rancs no ka fe le lõs a tan fo lyam ra ve zé nyelt ál lo mány
ré szé re tör té nõ meg fe le lõ fel ké szü lé si idõ és szá mí tó gé pes 
hoz zá fé rés biz to sí tá sá ért.
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16. A ket tõ nél több na pos te re pen vég re haj tás ra ke rü lõ
fel ada to kat „gya kor lat tá” kell mi nõ sí te ni.

17. A blok kok vé gén vég re haj tott fel mé ré sen nem meg -
fe le lõ ered ményt el érõ ka to nák a tan fo lya mot nem foly tat -
hat ják, ré szük re egy al ka lom mal a kö vet ke zõ tan fo lyam
fel mé ré se in tör té nõ új bó li rész vé te li le he tõ sé get biztosí -
tani kell.

18. A be is ko lá zott ka to na a tan fo lyam vé gén el mé le ti és
gya kor la ti vizs gát tesz, a vizs ga ered mé nyé rõl ki ál lí tott
iga zo lás egy pél dá nya a ka to na sze mély ügyi anya gá ban el -
he lye zés re ke rül.

19. A zá ró vizs gáz ta tá son nem meg fe le lõ ér té ke lést
 kapott ka to na szá má ra a kö vet ke zõ tan fo lyam zá ró vizs -
gáján egy al ka lom mal vizs ga is mét lé si le he tõ sé get kell biz -
to sí ta ni.

20. A vizs ga bi zott ság el nö két a HM HKF fõosztály -
vezetõ, tag ja it a HM SZEF fõ osz tály ve ze tõ, az MH Össz -
ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (továb biak ban: MH ÖHP)
 parancsnoka, illetve a kép zõ szerv ve ze tõ je je lö li ki.

21. A vizs gá ra az MH ÖHP pa rancs no ka meg fi gye lõi
fel adat tal és jog kör rel dönt nö ki cso por tot je löl ki a be -
iskolázó ka to nai szer ve ze tek ve zény lõ zász ló sai, illetve
tiszt he lyet te sei kö zül, fel ké szí té sü kért az MH SZKK
 parancsnoka fe le lõs.

22. A dönt nö ki cso port ta pasz ta la ta i ról az MH ÖHP pa -
rancs no ka út ján je len tést ter jeszt fe l a HM HKF fõ osz tály -
ve ze tõ ré szé re.

23. Az MH SZKK pa rancs no ka a ki kép zé si prog ram tel -
jes is me ret anya gát tar tal ma zó el mé le ti és gya kor la ti vizs -
ga kér dé se ket úgy ál lít sa össze, hogy a vizs ga bi zott ság át -
fo gó ké pet kap jon a vizs gá zó ál ta lá nos ka to nai és ve ze tõi
fel ké szült sé gé rõl.

24. A vizs ga vég osz tály za tát a ki kép zé si prog ram ban le -
ír tak alap ján az öt fo ko za tú ská lá nak meg fele lõen kell
meg ha tá roz ni.

25. A ki kép zõ ál lo mány a kép zést vég re haj tó szer ve zet -
tõl, kü lön er re a cél ra fel ké szí tett ál lo mány ból ke rül jön
 kijelölésre, fel ké szí té sü kért az MH SZKK pa rancs no ka
 felelõs.

26. A tan fo lyam ra be is ko lá zott ka to ná kat a tan fo lyam
ide je alatt a ki kép zõ köz pont ban ki kép zé sen lé võ más ál lo -
mány cso port ki kép zé si fog lal ko zá sa i nak le ve ze té sé re
igény be ven ni ti los, ki vé ve, ha azok a tan fo lyam prog ram -
já ban mód szer ta ni cél lal ter ve zett fog lal ko zá sok.

27. Az MH SZKK pa rancs no ka a tan fo lyam in dí tá sá ra
szer ve zett el iga zí tás ke re té ben ad jon tá jé koz ta tást a be is -
ko lá zot tak ré szé re a tan fo lyam le foly ta tá sá nak rend jé rõl,
az el sa já tí tan dó tan anyag ról, biz to sít sa a szük sé ges ok ta tá -
si se géd anya go kat, ha tá roz za meg a tu tor–ta nu ló kap cso lat 
fenn tar tá sá nak esz kö ze it és mód sze re it.

28. Az MH SZKK pa rancs no ka az el lá tá si és utalt sá gi
rend nek meg fele lõen biz to sít sa a tan fo lya mon részt ve võ
ka to nák el he lye zé sét, já ran dó sá ga it, va la mint a vizs ga bi -
zott ság ér vény ben lé võ sza bály zók sze rin ti dí ja zá sát.

29. Az MH SZKK pa rancs no ka – a tan fo lyam be fe je zé -
sét kö ve tõ 15 na pon be lül – szol gá la ti úton össze fog la ló
rész le tes ér té ke lõ je len tést ter jeszt fe l a HM HKF fõ osz -
tály ve ze tõ nek.

30. Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. már ci us 5.
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
Hadmûveleti és Kiképzési fõosztályvezetõjének

03/2007. (HK 5.) HM HKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléti
fennállásának és fokozásának hadmûveleti

szakfeladatiról szóló 03/2002. (HK 19.) HVK HDM
CSF intézkedés módosításáról*

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

vezérigazgatójának
91/2007. (HK 5.) HM KPÜ

i n  t é z  k e  d é  s e

a szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési idõszaka 
feladatai pénzügyi-számviteli szakfeladatairól  szóló

47/2007. (HK 4.) HM KPÜ 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 dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve -
ze te i nek át ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá -
sá ról  szóló 129/2006. (HK 24.) HM uta sí tás (a továb biak -
ban: HM uta sí tás), va la mint a szer ve ze ti át ala kí tás
2007. évi II. szer ve zé si idõ sza ka fel ada ta i nak vég re haj tá -
sá ról  szóló HM HVKF 134/2006. szá mú pa rancs ban meg -
ha tá ro zott szer ve zé si fel ada tok pénz ügyi és szám vi te li biz -
to sí tá sá ra ki adott 47/2007. HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi 
Ügy nök ség ve zér igaz ga tói in téz ke dés mó do sí tá sá ra a kö -
vet ke zõk sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„4. A meg szû nõ és in teg rá ló dó hon vé del mi szer ve ze -
tek elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá i nak és in téz -
mé nyi kár tya fe de ze ti szám lá i nak meg szün te té sét, to váb -
bá az át ala ku ló hon vé del mi szer ve ze tek elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám lá i nak (név) mó do sí tá sát a HM KPÜ 
Költség vetési és Szám vi te li Igaz ga tó ság (a továb biak -
ban: KSZI) 2007. már ci us 1-jei ha tállyal köz pon ti lag
kez de mé nye zi a Ma gyar Ál lam kincs tár nál (továb biak -
ban: Kincs tár). A hely õrséget vál tó hon vé del mi szer ve ze -

te ket el lá tó ob jek tum gaz dál ko dás tá mo ga tó pénz ügyi és
el lá tó re fe ra tú rák 2007. már ci us 5-ig a HM KPÜ út ján
kez de mé nyez zék a kincs tá ri elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám la tör zsa dat (szék hely) mó do sí tá sát.”

2. Az in téz ke dés 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„3. Az ál lam i fel adat el lá tá sa szem pont já ból jog utód
nél kül meg szün te tés re ke rü lõ Bé ri Ba logh Adám Hon véd
Kö zép is ko la és Kol lé gi um (továb biak ban: BBÁHKK)
pénz ügyi jog utód ja 2007. au gusz tus 1-jé tõl az MH 12. Ar -
ra bo na Lég vé del mi Ra ké ta Ez red (Gyõr). A BBÁHKK
2007. már ci us 15-tõl tör té nõ pénz ügyi biz to sí tá sá ra a Gaz -
dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Igaz ga tó ság igaz -
ga tó ja te gyen ré szem re ja vas la tot.”

3. Az in téz ke dés 8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„8. A meg szû nõ és in teg rá ló dó hon vé del mi szer ve ze tek
(meg bí zott) pénz ügyi re fe ra tú rái a jog utód pénz ügyi re fe -
ra tú rák kal együtt mû köd ve a 2006. évi költ ség ve té si be szá -
mo ló el ké szí té sé rõl  szóló HM KPÜ in téz ke dés ben fog lal -
tak alap ján a 2007. ja nu ár 1. és már ci us 1. kö zöt ti idõ szak -
ról „zá ró” be szá mo lót ál lít sa nak össze, mely hez a meg -
szûnõ és in teg rá ló dó hon vé del mi szer ve zet ál tal össze ál lí -
tott 2007. évi ele mi költ ség ve té si terv ja vas lat a 2007. már -
ci us 1-jé ig tel je sí tett ki adá sok nak meg fe le lõ összeg ben
meg bont va a jog utód hon vé del mi szer ve zet ja vas la tá ra
 kerül utó lag jó vá ha gyás ra.”

4. Az in téz ke dés 9. pont ja fel ve ze tõ szö veg e he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9. A jog utód szer ve ze tek pénz ügyi szám vi te li szer ve -
ze ti ele mei, illetve az azok pénz ügyi biz to sí tá sát vég zõ
gaz dál ko dás tá mo ga tó és pénz ügyi el lá tó re fe ra tú rák:”

5. Az in téz ke dés 9. pont ja a kö vet ke zõ d) al pont tal egé -
szül ki:

„d) az MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont és az MH
Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont – az in teg rá ló dó hon vé del mi
szer ve ze tek 8. pont sze rin ti ele mi költ ség ve té sét is figye -
lembe vé ve – új ele mi költ ség ve té si ter vet ké szít és azt leg -
ké sõbb 2007. áp ri lis 30-ig a HM KPÜ ré szé re meg kül di.”

6. Az in téz ke dés 11. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„11) Az MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont és az MH
Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont 2007. már ci us 1-jét kö ve tõ
köz pon ti és in téz mé nyi lo gisz ti kai elõ irány za tok pénz ügyi 
tel je sí té se i nek a fõ köny vi köny ve lés ben tör té nõ el kü lö ní -
tett meg je le ní té sé re a KSZI in téz ke dik.”
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7. Az in téz ke dés új 12/A. pont tal egé szül ki a követ -
kezõk sze rint:

„12/A. Hely õr sé get vál tó (disz lo ká ló), más ob jek tum ba
köl tö zõ ka to nai szer ve ze tek:

a) HM KPÜ el lá tá si kö ré be tar to zó ka to nai szer ve ze tek 
tel jes kö rû uta lá sá ra az 541/40/2007. nyt. szá mú ügy irat az
irány adó.

b) A szak fel ada tok vég re haj tá sá nak ki e mel ten fon tos
te rü le tei:

– a köl tö zõ ka to nai szer ve ze tek for du ló na pi zá rá sá nak,
át adás-át vé te lé nek vég re haj tá sa;

– a jog utód lás ból ere dõ pénz ügyi-szám vi te li szak fel -
ada tok át vé te le és vég re haj tá sa;

– a mû kö dõ ké pes ség fo lya ma tos fenn tar tá sa, egyes be osz -
tá sok ban a ket tõs fel adat rend szer ter ve zé se és vég re haj tá sa;

– a hely õr sé get vál tó, illetve más ob jek tum ba köl tö zõ ka to -
nai szer ve ze tek pénz ügyi-szám vi te li zá rá sa 2007. már ci us 1.

c) A pénz ügyi-szám vi te li biz to sí tás ál ta lá nos fel ada tai:
– a pénz ügyi szak ira tok ke ze lé sét a Hon vé del mi

 Minisztérium és a Ma gyar Hon véd ség Ti tok vé del mi és
Ügy vi te li Sza bály za ta (Ált/3.), va la mint az MN Pénz ügyi
Szol gá lat fõ nö ké nek a pénz ügyi szak ira tok rend jé rõl  szóló
86/1985. szá mú in téz ke dé se sze rint kell el jár ni;

– ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni:
= a pénz ügyi re fe ra tú rán levõ va la mennyi ok mány

fel lel tá ro zá sá ra,
= a le adás kö te les ok má nyok át adá sá ra a he lyi ügy vi -

tel re,
= az ellen õr zés és a pénz ügyi re fe ra tú rán tá ro lás kö -

te les ok má nyok jegy zõ könyv sze rin ti át adá sá ra,
= a sze mé lyi ál lo mány pénz ügyi gyûj tõ i nek jegy zõ -

könyv sze rin ti té te les át adá sá ra;
– az ét ke zé si utal vá nyok szál lí tó ját (Le Ché que Dé je uer

Ét ke zé si Utal vány Gyár tó és For gal ma zó Kft., 1074 Bu da -
pest, Rá kó czi út 70.) ér te sí te ni kell, hogy 2007. már ci us
1-jé tõl mely GTPER a meg ren de lõ az adott ka to nai szer ve -
zet vo nat ko zá sá ban. Nyi lat ko zat be ké ré se, hogy „tar to zás
nincs”.

(Az át adó re fe ra tú ra és az át ve võ GTPER kö zött egyez -
te té si kö te le zett ség és fe le lõs ség áll fenn.)

– szer ve zé si vál to zá sok ban érin tett pénz ügyi refera -
túrák a HM KGIR jo go sult sá gok tör lé sét, mó do sí tá sát,
igény lé sét elõ ze tes egyez te tés után kez de mé nyez zék.

A ket tõs fel adat rend szer ben dol go zó re fe ren sek ré szé re
át me ne ti leg en ge dé lye zem több jo go sult ság egy sze ri hasz -
ná la tát.

– a 2007. évi fel hasz ná lá so kat a HM KGIR-bõl ki -
nyom ta tott ada tok alap ján egyez tes sék le az anyag nem fe -
le lõ sök kel, el té rés ese tén kez de mé nyez zék az elõ irány zat
nyil ván tar tás, illetve a köny ve lés mó do sí tá sát.

d) Költ ség ve té si szak fel ada tok:
– Ki utalt tá mo ga tá sok egyez te té se.
– Kö te le zett ség vál la lás sal ter helt csapatelõirányzat-

 maradványok lo gisz ti kai szer ve ze tek kel  való egyez te té se,
ki mu ta tá sa.

e) Szám vi te li szak fel ada tok:
– a 2006. évi szám sza ki be szá mo ló ban  való köz re mû -

kö dés, illetve a szö ve ges be szá mo ló je len tés el ké szí té se az 
át adó re fe ra tú ra fel ada ta;

– in téz mé nyi kár tya fe de ze ti szám la egyen leg vissza ve -
ze té se, kár tyák le adá sa, meg szün te té sek kez de mé nye zé se,
az „In téz mé nyi és szám la törzs ada tok be je len té se” nyom -
tat vá nyon 2007. már ci us 15-ig az át adó pénz ügyi re fe ra tú -
ra kez de mé nye zé se mel lett a KSZI SZO fe le lõs sé ge. Kész -
pénz fel vé tel nem kez de mé nyez he tõ 2007. már ci us 1-jé tõl;

– a ki adott vá sár lá si és uta zá si elõ leg gel el kell szá mol ni;
– az egyéb pénz ke ze lõ he lyek a fel vett kész pénz zel és

pénz he lyet te sí tõ ok má nyok kal szá mol ja nak el;
– há zi pénz tár zá ró egyen le gé nek be fi ze té se az elõ -

irány zat fel hasz ná lá si ke ret szám lá ra 2007. feb ru ár 28-ig
az át adó pénz ügyi re fe ra tú ra kez de mé nye zé se mel lett a
KSZI SZO fe le lõs sé ge;

– a köl tö zõ ka to nai szer ve ze tek ré szé rõl a szál lí tók ér -
te sí té se te lep hely vál to zás ról;

– a köl tö zõ ka to nai szer ve ze tek ré szé rõl a ve võk ér te sí -
té se te lep hely vál to zás ról;

– az I. ne gyed éves ana li ti kus nyil ván tar tás zá rá sát
(csapat) a disz lo ká ló ka to nai szer ve zet pénz ügyi re fe ra tú -
rá ja vé gez ze el;

– az I. ne gyed éves zá rást köve tõen a köl tö zõ ka to nai
szer ve zet szak ági nyil ván tar tói ké szít sék el a té rí tés men tes 
át adás utal vá nya it. A re fe ren si fel dol go zást köve tõen az
MH Tá mo ga tó Dan dár (továb biak ban MH TD) szak ági
nyil ván tar tói vé te lez zék be té rí tés men tes át vé tel lel az át -
adott esz kö zö ket;

– a II. ne gyed éves zá rás kor a disz lo ká ló ka to nai szer ve -
zet „0” tab ló kat ké szí te nek a zá rás ha tár ide jé re;

– az MH TD-nak té rí tés men te sen át adott esz kö zö ket
fo lya ma to san vé te lez ze be a sa ját va gyo ná ba a meg fe le lõ
tá ro ló hely kód dal. Va gyon vesz tés nem le het!;

– az MH Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont (disz lo ká lást
köve tõen is) lo gisz ti kai szer ve ze ti ele mei a köz pon ti költ -
ség ve tés ana li ti kus nyil ván tar tá sát to vább ra is az esz köz
prog ram „tel jes” me nü jé ben vég zi. A meg vál to zott GSZ
azo no sí tó ra az adat ál lo mányt át kell ve zet ni té rí tés men tes
át adás-át vé te li bi zony la tok kal (a meg szû nõ GSZ-rõl a
„0” tab ló kat el kell ké szí te ni).

f) Il let mény gaz dál ko dás sal és sze mé lyi já ran dó sá gok -
kal  való el lá tás sal kap cso la tos szak fel ada tok:

– a köl tö zõ ka to nai szer ve ze tek pénz ügyi el lá tá sát vég -
zõ pénz ügyi re fe ra tú ra a Hu mán szol gá lat tal együtt mû -
köd ve a sze mé lyi be szél ge té sek ered mé nyé nek függ vé -
nyé ben, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ka -
to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény, a
Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXIII. tör vény, 
va la mint a Köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény szol gá la ti, illetve köz al kal ma zot ti jog vi -
szony mó do sí tá sa, va la mint meg szün te té sé re vo nat ko zó
ren del ke zé sei alap ján kell el jár ni;

– a fel men tés re, nyug dí ja zás ra ke rü lõ sze mé lyi ál lo -
mány pénz ügyi gyûj tõ it zár ják le, az eset le ge sen más szer -
ve ze ti elem nél vagy ka to nai szer ve zet nél to vább fog lal -
koz ta tott mun ka vál lalók pénz ügyi gyûj tõ it a meg fe le lõ
mó don ad ja át a fog lal koz ta tó szer ve zet ré szé re;

– for dít son ki emelt fi gyel met azon sze mé lyek re, akik -
nek az ML 90.  §-ában, illetve a Kjt. 31–32.  §-ai ban fog lalt
fel men té si ti lal mak  miatt mun ka vi szo nyát nem le het ren -
dez ni, az érin tett sze mé lye ket vegy e nyil ván tar tás ba;
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– a köz al kal ma zot ti ál lo mány lét szám és bér alap ját
 adja át a pénz ügyi uta lást vég zõ GTPER ré szé re (ha szük -
sé ges a mó do sí tást hajt sák vég re);

– az ál lo mány ból ki vá ló sze mé lyek el szá mo lá sát az in -
téz ke dés 16. pont ja alap ján vé gez zék;

– a sze mé lyi ál lo mány fenn ál ló tar to zá sa it az in téz ke -
dés 17. pont ja alap ján kell vég re haj ta ni;

– a ka to nai és ún. kül sõ meg bí zá si díj ra  való jo go sult sá -
got az in téz ke dés 19. pont ja sze rint vé gez zék;

– a kü lön bö zõ pénz ügyi ke re tek (pl. se gély, ju ta lom,
sze mé lyi rep re zen tá ció stb.) ke rül jön át adás ra a pénz ügyi
uta lást vég zõ GTPER ré szé re;

– el sõ al ka lom mal 2007. már ci us 20-ig a pénz ügyi uta -
lást vég zõ GTPER a sze mé lyi ál lo mány ré szé re ren del je
meg a sze mé lyi ál lo mány ét ke zé si utal vá nyát (hu mán szol -
gá lat ál tal el ké szí tett lis ta alap ján).

g) Sta tisz ti ka és adó ügyi fel ada tok:

– az adó alany ka to nai szer ve zet pénz ügyi el lá tá sát
 végzõ pénz ügyi re fe ra tú ra hajt sa vég re az adó fo lyó szám la
egyez te té sét;

– ké szít se el az utol só ha vi/ne gyed éves áfa be val lást és
küld je meg az APEH Ki emelt Adó zók Igaz ga tó ság ré szére;

– az ügy fél kap un lét re ho zott hoz zá fé rést tö röl tes se az
adó ha tó ság gal;

– az adó igaz ga tá si szám mal ren del ke zõ ka to nai szer ve -
zet az adó kö te le zett ség ben be állt vál to zást (te lep hely vál -
to zás, be val lást ké szí tõ sze mé lyé nek vál to zá sa stb.) a meg -
fe le lõ APEH nyom tat vány al kal ma zá sá val 15 na pon be lül
ér te sít se az APEH Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá got, mely -
nek egy má so la ti pél dá nyát a HM KPÜ ré szé re 2007. áp ri -
lis 30-ig ter jessze fel;

– az át adás ra ke rü lõ ka to nai szer ve zet utol só ha vi (ne -
gyed éves) adat szol gál ta tá sa ér de ké ben:

= HM PSZNYI 105/89/1998. szá mú in téz ke dés
alap ján ké szí tett sta tisz ti kai táb lá kat, va la mint

= ter mé szet be ni jut ta tá sok utá ni mun kál ta tót ter he lõ
54%-os sze mé lyi jö ve de lem adó ról ké szült je len -
tést a HM KPSZH 63/2006. in téz ke dés ben fog lal -
tak sze rint, illetve

= a lét szám csök ken tés sel kap cso la tos, a HM KPÜ ré -
szé re meg kül den dõ je len tést az át adó pénz ügyi re fe -
ra tú ra 2007. áp ri lis 10-ig ké szít se el és küld je meg;

– el len õr zé si és el len jegy zé si, va la mint in for ma ti kai,
ügy vi te li szak fel ada to kat a disz lo ká lás ban érin tett ka to nai
szer ve ze tek pénz ügyi re fe ra tú rái a rá juk vo nat ko zó mér -
ték ben hajt sák vég re, úgy hogy a HM KPÜ szakille té kes
osz tály ve ze tõ i vel a szük sé ges egyez te té se ket vé gez zék el.

8. Az in téz ke dés 13. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„13. A meg szû nõ ka to nai szer ve zet sze mé lyi ál lo má -
nyát kü lön bér lis tán a HRMS rend szer ben úgy kell át -
helyezni a jog utód hoz, hogy a HM KPÜ Il let mény szám -
fej tõ, Adó- és Já ru lék el szá mo ló Igaz ga tó sá gá nál a már cius 
 havi il let mény szám fej tés a jog utód köny ve lé sé ben je lent -
kez zen.”

9. Az in téz ke dés 20. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„20. Az egyes pénz ügyi ke re tek (ál ta lá nos pa rancs no ki ju -
ta lom, se gély, bel föl di rep re zen tá ció) 2007. évi idõ ará nyos
össze gét a meg szû nõ ka to nai szer ve zet fel hasz nál hat ja. A
meg szû nõ ka to nai szer ve zet 2007. évi ál ta lá nos pa rancs no ki
ju ta lom ke re té nek a meg szû nés idõ pont já ig idõ ará nyo san fel -
szá mí tott ré szét a meg szû nõ ka to nai szer ve zet jog utód ja ré -
szé re át kell cso por to sí ta ni az zal, hogy az át cso por to sí tott
összeg a jog utód ka to nai szer ve zet nél az ál ta lá nos pa rancs -
no ki ju ta lom ke ret köz pon ti kiegé szí tésének mi nõ sül.”

10. Az in téz ke dés 22. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„22. Az adó szám mal ren del ke zõ ka to nai szer ve zet az
adó kö te le zett sé gé ben be állt vál to zást (meg szû nés, jog -
utód meg ne ve zé se stb.) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi 
XCII. tv. 23 § (1) be kez dé se alap ján, annak be kö vet kez té -
tõl szá mí tott 15 na pon be lül köz vet le nül je lent se be az
adó ha tó ság nak. (A rend sze re sí tett nyom tat vány a 07T202
Vál to zás be je len tõ lap.) Az adó ha tó ság hoz be nyúj tott Vál -
to zás be je len tõ lap má so la tát 2007. áp ri lis 30-ig meg kell
kül de ni a HM KPÜ ré szé re.”

11. Az in téz ke dés 44. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„... a HM KPÜ Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El -
lá tó Igaz ga tó ság ra ter jesszék fel 2007. már ci us 9-ig (illet -
ve a BBÁHKK ese té ben 2007. áp ri lis 15-ig).

A fel ter jesz tett ütem ter vek bõl a szak igaz ga tó sá gok kap -
ja nak má so la tot (GTPEI fel ada ta), és a továb biak ban a rá -
juk vo nat ko zó mér ték ben fel ügyel jék a szer ve zé si idõ szak
pénz ügyi-szám vi te li szak fel ada ta it.”

12. Az in téz ke dés a kö vet ke zõ új 48–51. pon tok kal egé -
szül ki, és a ko ráb bi 48. pont szá mo zá sa 52-re vál to zik:

„48. Az MH Tá mo ga tó Dan dár Zách (út) Ob jek tum
Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra az
egyéb pénz ke ze lõ he lyek re 2007. már ci us 7-ig te gyen ja -
vas la tot az át adó re fe ra tú ra köz re mû kö dé sé vel.”

„49. Az át adó re fe ra tú ra a HM Te rü le ti Pénz ügyi és
Szám vi te li Igaz ga tó ság re fe ren si kör bé lyeg zõt a te rü le ti -
leg ille té kes meg szû nõ TPSZI ügy vi te li osz tá lyá ra 2007.
már ci us 2-ig ad ja le.”

„50. Bel föl di ki kül de tés cél já ból sze mé lyi me net le vél
és uta zá si elõ leg 2007. már ci us 1-jé tõl az uta lást vég zõ
GTPER ve he tõ fel és szá mol ha tó el.”

„51. Az át adó (disz lo ká ló) pénz ügyi re fe ra tú ra ké szít -
sen tel jes kö rû pénz ügyi-szám vi te li át adás-át vé te li jegy zõ -
köny vet, mely nek egy pél dá nyát a GTPEI ré szé re ter -
jesszen fel 2007. áp ri lis 30-ig.”

13. Az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Lé vai Ist ván At ti la dan dár tá bor nok s. k.,
HM KPÜ ve zér igaz ga tó

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 28.
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A Hon vé del mi Mi nisz té rium
Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség

ve zér igaz ga tó já nak
34/2007. (HK 5.) HM FLÜ

i n  t é z  k e  d é  s e

a rendszeresített nyomtatványok 2007. évi
egységárainak megállapításáról

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 – te kin tet tel a Nyom tat vány rend sze re -
sí tõ Bi zott ság fel ál lí tá sá ról és mû kö dé sé rõl, va la mint a
nyom tat vány rend sze re sí tés, mó do sí tás és ha tá lyon kí vül
he lye zés sza bá lya i ról  szóló 131/2006. (HK 24.) HM uta sí -
tás 6.  § elõ írásaira – a rend sze re sí tett nyom tat vá nyok
2007. évi egy ség ára i nak meg ál la pí tá sá ról a kö vet ke zõ

intézkedést

adom ki:

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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer -
ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak -
ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A rend sze re sí tett nyom tat vá nyok 2007. évi egy ség -
ára it az in téz ke dés mel lék le te sze rint ál la pí tom meg.

3. Ez az in téz ke dés a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba,
azon ban elõ írásait az MH Had táp anyag El lá tó Köz pont tal
tör té nõ el szá mo lá sok ese té ben 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell al -
kal maz ni.

4. Az in téz ke dés hatályba lépésével egy ide jû leg a nyom -
tatványok egy ség ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 172/2006.
(HK 9.) MH RSZF in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hor váth Jó zsef dan dár tá bor nok s. k.,
HM FLÜ ve zér igaz ga tó
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Melléklet a 34/2007. (HK 5.) HM FLÜ intézkedéshez

HON VÉ DEL MI MI NISZ TÉ RI UM
FEJ LESZ TÉ SI ÉS LO GISZ TI KAI ÜGY NÖK SÉG

Anya gi-tech ni kai és Köz le ke dé si Igaz ga tó ság

RENDSZERESÍTETT NYOMTATVÁNYOK
ÁRJEGYZÉKE

Érvényes:

2007. január 1-jétõl

Az árak 20% áfát tar tal maz nak.
A ter mé kek ITJ szá ma: 66–69.
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I. Szám adás kö te les nyom tat vá nyok

95 9611 0072 10 Üzemanyag feltöltési csekk tömb 88,00 105,60

95 9614 0406 04 Legénységi nyilvántartó lap db 12,00 14,40

95 9614 0410 00 Katonai igazolvány db 1,00 1,20

95 9614 0457 04 Felhívás db 1,00 1,20

95 9614 0463 06 Utazási utalvány tömb 98,00 117,60

95 9614 0545 05 Bevonulási Parancs 93 M db 25,00 30,00

95 9614 0546 04 Béke Behívóparancs 93 M db 7,00 8,40

95 9614 0547 03 „M” Behívóparancs 93 M db 25,00 30,00

95 9614 0548 02 Elõállítási Parancs 93 M db 25,00 30,00

95 9614 0549 01 Átadási Parancs 93 M db 25,00 30,00

95 9621 0535 05 Körletelhagyási engedély füz 25,00 30,00

95 9621 0561 03 Szabads. ig. ht. és szerz. állományúak részére tömb 343,00 411,60

95 9621 0577 06 Szab. igaz. hadköteles katonának tömb 88,00 105,60

95 9621 0621 08 Szababságos igaz. díjmentes utazáshoz tömb 83,00 99,60

95 9621 0623 06 Szab. ig. hadköteles katonáknak tömb 174,00 208,80

95 9641 1424 06 Taxi utalvány tömb 211,00 253,20

95 9641 1456 09 Illetménykönyv füz 51,00 61,20

95 9641 1470 00 Személyi menetlevél tömb 400,00 480,00

95 9641 1513 06 Megtakarítási jegyzék tömb 80,00 96,00

95 9642 1511 03 üzemóra-laptömb új tömb 151,00 181,20

95 9642 1556 01 Havi üzemóra-lap tömb 207,71 249,25

95 9642 1597 03 Menetlevél (gépkocsi) tömb 106,34 127,61

95 9642 1598 02 Menetlevél „M” tömb 170,00 204,00

95 9642 1599 01 Menetlevél „T” tömb 170,00 204,00

95 9651 1853 05 Étkezési jegy eb. rész. 1 hó tömb 148,27 177,92

95 9652 2075 03 Alapfelszerelési utalványfüzet füz 43,33 52,00

95 9652 0014 02 Hivatásos utánpótlási ruh. utalvány/2007 füz 43,33 52,00

95 9652 0000 08 Hivatásos utánpótlási ruh. utalvány Tbk/2007 füz 43,33 52,00

95 9652 0021 03 Hivatásos utánpótlási ruh. utalvány/2008 füz 43,33 52,00

95 9652 0023 01 Hivatásos utánpótlási ruh. utalvány/2009 füz 43,33 52,00

95 9652 2077 01 Szerzõdéses ruházati utalvány füzet füz 43,33 52,00

95 9652 2078 00 Pót utalvány füzet füz 43,33 52,00

95 9652 2079 10 „NY” utalvány füzet füz 43,33 52,00

95 9654 2243 06 Katona eü. ellátásra jogosító igazolvány db 2,00 2,40

95 9654 2293 07 Üdültetési nyilvántartó lap db 2,00 2,40

95 9655 2443 06 Üzemanyag feltöltési csekk tömb 47,00 56,40

95 9655 2452 05 Térítéses üzemanyag csekk tömb 64,00 76,80

95 9664 2902 10 Mûszaki gép üzemi lap tömb 192,00 230,40

95 9641 1471 10 Személyi menetlevél tömb 250,42 300,50

95 9611 1102 06 NATO log. nyomt. ST2034 A mell. db 860,00 1032,00

II. Ál ta lá nos (nyil ván tar tá si) nyom tat vá nyok

95 9611 0001 03 Borítólap anyagnyilvt. könyvhöz (nagy) ív 4,00 4,80

95 9611 0002 02 Borítólap anyagnyilvt. könyvhöz (kicsi) iv 3,00 3,60

95 9611 0003 01 Tartalomjegyz. anyagnyilvt. k.-höz (nagy) ív 4,00 4,80

95 9611 0004 00 Tartalomjegyz. anyagnyilvt. k.-höz (kicsi) ív 5,00 6,00

95 9611 0005 10 Anyagnyilvt. betétlap 43 rovatos ív 5,00 6,00

95 9611 0006 09 Anyagnyilvt. betétlap 12 rovatos ív 6,00 7,20

95 9611 0007 08 Anyagnyilvt. betétlap fogyó ív 7,00 8,40

95 9611 0008 07 Anyagnyilvántartási betétlap ív 4,00 4,80

95 9611 0009 06 Anyagnyilvt. betétlap (alegységes) ív 5,00 6,00
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95 9611 0011 01 Tartalomjegyzék (8-as r. sz.-hoz) ív 5,00 6,00

95 9611 0012 00 Záradékok-feljegyzések (8-as r. sz.-hoz) ív 2,00 2,40

95 9610 0113 10 Záradékok-feljegyzések (5–6-os r. sz.-hoz) ív 2,00 2,40

95 9611 0014 09 Záradékok-feljegyzések (kis alakú) ív 2,00 2,40

95 9611 0015 08 Részletes felszerelési könyv belív ív 4,00 4,80

95 9611 0016 07 Bizonylat-ellenõrzõ lap db 6,00 7,20

95 9611 0017 06 Állványcímke db 1,00 1,20

95 9611 0018 05 Teljességi jegyzék db 4,90 5,88

95 9611 0019 04 Anyagjavítások könyve ív 3,90 4,68

95 9611 0021 10 Kartoték nyilvántartó lap db 4,50 5,40

95 9611 0022 09 Javításra átvett ag.-ok nyilvt. könyve ív 2,00 2,40

95 9611 0023 08 Munkanapló ív 5,00 6,00

95 9611 0024 07 Utalvány (nagy alakú) tömb 152,58 183,10

95 9611 0025 06 Utalvány (kis alakú) tömb 76,80 92,16

95 9611 0026 05 Átvételi jegyzõkönyv lap 1,00 1,20

95 9611 0027 04 Kimutatás a technikai eszközökrõl lap 3,00 3,60

95 9611 0028 03 Selejtezési kimutatás ív 6,00 7,20

95 9611 0029 02 Negyedévi ag. elszámolás és jelentés ív 8,00 9,60

95 9611 0031 08 Borítólap (8-as r. sz.-hoz) ív 3,00 3,60

95 9611 0032 07 Kartoték (szám szerinti) db 4,00 4,80

95 9611 0033 06 Kartoték (szám és érték szerinti) db 4,00 4,80

95 9611 0034 05 Kartoték és bizonylattömb kiadási lap db 4,00 4,80

95 9611 0035 04 Okmánynapló belív ív 4,00 4,80

95 9611 0036 03 Kartoték nyilvántartó könyv ív 4,10 4,92

95 9611 0037 02 Összehasonlító kimutatás (szám-érték) lap 5,00 6,00

95 9611 0038 01 Tárolási helyzetjelentés „C–III” ív 2,00 2,40

95 9611 0039 00 Alegység készlet nyilvántartó lap db 5,00 6,00

95 9611 0041 06 Anyagok be- és kiszállítási könyve ív 4,60 5,52

95 9611 0042 05 Anyagelosztó ív 3,00 3,60

95 9611 0043 04 I. Fõ anyagnyilvántartó lap db 5,60 6,72

95 9611 0044 03 II. Fõ anyagnyilvántartó lap db 4,90 5,88

95 9611 0045 02 I. Anyagnyilvántartó lap db 5,00 6,00

95 9611 0046 01 Készletnyilvántartó lap db 5,00 6,00

95 9611 0047 00 Költségvetési elõirányzat db 8,00 9,60

95 9611 0048 10 Alegység nyilvántartó lap (kézi) db 5,00 6,00

95 9611 0049 09 Személyi felszerelési lap lap 10,00 12,00

95 9611 0051 04 Utalvány tömb 75,00 90,00

95 9611 0052 03 Anyagnyilvántartási kartoték I. db 2,00 2,40

95 9611 0053 02 Anyagnyilvántartási kartoték II. db 2,00 2,40

95 9611 0054 01 Anyagnyilvántartási kartoték III. db 2,00 2,40

95 9611 0055 00 Napló (gépi) ív 3,00 3,60

95 9611 0056 10 Könyvelési utasítás lap 4,00 4,80

95 9611 0057 09 Ellenõrzési könyv füz 180,00 216,00

95 9611 0058 08 Felügyeleti ellenõrzések nyilvt. naplója lap 3,00 3,60

95 9611 0059 07 Kontírozó lap tömb 25,00 30,00

95 9611 0061 02 Ételrecept törzsadatlap tömb 45,00 54,00

95 9611 0062 01 Adatlap az élelm. illetmény felszám.-hoz tömb 65,00 78,00

95 9611 0063 00 Utalvány (nagy alakú) tömb 110,00 132,00

95 9611 0064 10 Utalvány (kis alakú) tömb 34,38 41,26

95 9611 0065 09 1. sz. Törzsadatlap tömb 75,00 90,00

95 9611 0066 08 2. sz. Törzsadatlap tömb 26,00 31,20

95 9611 0067 07 Adatlap az élm. kiad. ut. tervezéséhez tömb 55,00 66,00

95 9611 0068 06 Anyagelosztó tömb 125,00 150,00
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95 9611 0069 05 Átvételi elismervény tömb 30,00 36,00

95 9611 0071 00 Üza. feltöltési és kiadási kimutatás tömb 142,82 171,38

95 9611 0079 03 Összehasonlító kimutatás (szám szerinti) lap 5,00 6,00

95 9611 0081 09 Tárolási helyzetjelentés „A” ív 7,00 8,40

95 9611 0082 08 Tárolási helyzetjelentés „B” ív 6,00 7,20

95 9611 0083 07 Tárolási helyzetjelentés „T” ív 5,00 6,00

95 9611 0084 06 Tárolási helyzetjelentés „A–I” ív 3,00 3,60

95 9611 0085 05 Tárolási helyzetjelentés „B–I” ív 3,00 3,60

94 9611 0086 04 Tárolási helyzetjelentés „A–II” ív 7,00 8,40

95 9611 0087 03 Tárolási helyzetjelentés „B–II” ív 7,00 8,40

95 9611 0088 02 Tárolási helyzetjelentés „C–I” lap 7,00 8,40

95 9611 0089 01 Tárolási helyzetjelentés „C–II” lap 3,00 3,60

95 9611 0091 07 Változásjelentés „C–I” ív 3,00 3,60

95 9611 0092 06 Változásjelentés „V–II” ív 5,00 6,00

95 9611 0093 05 Változásjelentés „V–III” lap 5,00 6,00

95 9611 0094 04 Tárolási helyzet változásjelentése „V” ív 3,00 3,60

95 9611 0095 03 Állóeszköz nyilvántartó karton db 2,00 2,40

95 9611 0096 02 Okmánynapló db 311,00 373,20

III. Ok ta tá si és kul tu rá lis nyom tat vá nyok

95 9612 0205 10 Azonnali tényközlõ lap tömb 93,00 111,60

95 9612 0208 07 Adatlap balesetrõl (II.) ív 7,00 8,40

95 9612 0209 06 Baleseti jegyzõkönyv lap 5,00 6,00

95 9612 0210 02 Kitöltési útmutató füz 50,00 60,00

95 9612 0226 05 Összefogl. jelent. HEÖ fegyelm. helyz-rõl ív 1,00 1,20

95 9612 0227 04 Összefogl. jel. Kieg. pság. tart. áll. f. h. ív 46,00 55,20

95 9612 0228 03 Összefogl. jel. KBVI fegyelm. helyz.-rõl ív 3,00 3,60

IV. Sze mély ügyi nyom tat vá nyok

95 9613 0311 04 Személyügyi változás jelentõ lap lap 1,80 2,16

95 9613 0312 03 Személyi okmánygyûjtõ tert. ti. részére db 3,00 3,60

95 9613 0315 00 Személyi anyaggyûjtõt helyettesítõ lap db 1,00 1,20

95 9613 0318 08 Személyi nyilvántartó lap db 4,00 4,80

95 9613 0319 07 Nyilv. k. szü. ag. gyûjtõ és nyilvt. l.-ról kö 330,00 396,00

95 9613 0322 01 Beosztási táblázat lap 9,00 10,80

95 9613 0324 10 Beosztási tábla kivonat lap 7,00 8,40

95 9613 0328 06 Névjegyzék lap 7,00 8,40

95 9613 0329 05 Személyi igazolvány nyilvt. lap db 4,00 4,80

95 9613 0335 07 Jelentkezési lap ív 4,00 4,80

95 9613 0337 05 Személyi anyaggyûjtõ polg. alk. részére tas 9,20 11,04

95 9613 0339 03 Nyilvántartó könyv a polg. alkalm.-ról kö 90,00 108,00

95 9613 0342 08 Minõsítés ív 15,00 18,00

95 9613 0343 07 Javaslati lap soros elõléptetésre lap 4,00 4,80

95 9613 0344 06 Tanulm. jellemzés ak. hallg. és kat. fõisk. ív 7,00 8,40

95 9613 0345 05 Javaslati lap szolgálat utáni kitünt.-re lap 13,00 15,60

95 9613 0346 04 Szolgálati jellemzés ív 4,00 4,80

95 9613 0347 03 Kiegészítõ adatlap nyugállományúaknak lap 3,00 3,60

95 9613 0349 01 Fogyaték-nyilvántartó lap lap 2,00 2,40

95 9613 0351 07 Növendék-Fogyaték nyilvt. füzet füz 85,00 102,00

95 9613 0352 06 Dicséretek és fenyítések lapja db 4,00 4,80

95 9613 0353 05 Ideiglenes szolgálati igazolvány db 3,00 3,60

95 9613 0368 09 Beosztási könyv borító db 675,00 810,00

95 9613 0369 08 Beosztási könyv kivonat borító db 240,00 288,00
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95 9613 0371 03 Személyi anyaggyûjtõ ht. áll. részére db 698,00 837,60

95 9613 0370 04 Betétlap a 13–0371 gyûjtõbe ív 4,20 5,04

95 9613 0375 10 Határozat gar 6,00 7,20

95 9613 0376 09 Személyi adatlap gar 8,00 9,60

95 9613 0377 08 Kinevezés gar 6,00 7,20

95 9613 0378 07 Közalkalmazotti igazolás gar 5,00 6,00

95 9613 0379 06 Adatlap a beszámított szolgálati idõrõl lap 3,00 3,60

95 9613 0380 02 Kedvezményesen számított szolg. idõ nyilvt. lap lap 2,50 3,00

95 9613 0381 01 Szolgálati idõ módosítási kérelem lap 1,00 1,20

95 9613 0382 00 Szabadság nyilvántartó lap lap 2,00 2,40

V. Moz gó sí tá si nyom tat vá nyok

95 9614 0412 06 Nyilvántartó iratkísérõ lap lap 3,00 3,60

95 9614 0413 05 Terv a tart. kiképzésre tervezettekrõl klt 15,00 18,00

95 9614 0414 04 Betétlap a 14-0413-hoz lap 12,00 14,40

95 9614 0416 02 Technikai eszközök nyilvt. lapja db 50,00 60,00

95 9614 0417 01 Összesített kimut. a technikai eszk.-rõl db 30,00 36,00

95 9614 0421 05 Terv a technikai eszközök biztosítására klt 23,00 27,60

95 9614 0422 04 Betétlap a 14-04210-be lap 3,00 3,60

95 9614 0423 03 Adatkérõ (-közlõ) lap lap 2,00 2,40

95 9614 0431 03 Betûrendes névmutató kö 6470,00 7764,00

95 9614 0432 02 Érdekvédelmi dosszié tas 39,00 46,80

95 9614 0433 01 Válaszlevél szokványboríték db 2,00 2,40

95 9614 0437 08 Értesítés a behívásról lap 1,00 1,20

95 9614 0438 07 Szakorvosi vizsgálatra utaló határozat lap 2,00 2,40

95 9614 0439 06 Névjegyz. tart. kiképz.-re bevon. átadására lap 3,00 3,60

95 9614 0441 01 Felj. korl-al alk. hadköt. eü. fogy.-ról lap 3,00 3,60

95 9614 0443 10 Ideiglenes távol- és jelenlévõk könyve kö 240,00 288,00

95 9614 0444 09 Javítóbázis nyilvántartó lap db 8,00 9,60

95 9614 0452 09 Megbízólevél gjmû. oszlopparancsnok részére db 2,00 2,40

95 9614 0453 08 Igazolvány kézbesítõnek db 1,00 1,20

95 9614 0456 05 Igénybejelentési lap lap 2,00 2,40

95 9614 0459 02 Igazolás bevont Katonai igazolványról lap 2,00 2,40

95 9614 0464 05 Név szerinti igénylés lap 2,00 2,40

95 9614 0471 06 Jegyzõkönyv átadandó anyagokról klt 3,00 3,60

95 9614 0473 04 Tudakozó a közp. rabnyilvántartó felé lap 4,00 4,80

95 9614 0474 03 Gépjármû átadási terv ív 2,00 2,40

95 9614 0476 01 Nyilatkozat (beosztási ismeretrõl) lap 2,00 2,40

95 9614 0478 10 Ideigl. mozg. szükséglet igénylõ lap lap 2,00 2,40

95 9614 0479 09 Gépjármû átvételi elismervény tömb 150,00 180,00

95 9614 0481 04 Feljelentés szabálysértési ügyben lap 1,00 1,20

95 9614 0482 03 Újonc igény jelentés lap 3,00 3,60

95 9614 0484 01 Jelent. a rendsz-ett soráll. stat. mego.-ra klt 14,00 16,80

95 9614 0485 00 Igazolás lap 3,00 3,60

95 9614 0486 10 Beosztási könyv kö 155,00 186,00

95 9614 0487 09 Néjegyz. a ... raj, szakasz állományáról lap 3,00 3,60

95 9614 0488 08 Napi létszámjelentés tömb 77,00 92,40

95 9614 0489 07 Személyi veszteség névszerinti jelentés lap 12,00 14,40

95 9614 0491 02 Elszámolás a fn. kivetés teljesítésérõl lap 14,00 16,80

95 9614 0492 01 Veszteség közlõ lap lap 1,00 1,20

95 9614 0493 00 Összekovácsolási gyakorlat borítólap db 3,00 3,60

95 9614 0494 10 Személyi állomány jelentés lap 3,00 3,60

95 9614 0495 09 Feltöltés nyivántartási napló kö 137,00 164,40
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95 9614 0496 08 Tartalékegység létszámnyilvántartása tömb 121,00 145,20

95 9614 0497 07 Napi létszámjelentés tömb 77,00 92,40

95 9614 0498 06 Értesítési lap lap 3,00 3,60

95 9614 0499 05 Értesítési lap (hõsi halott) lap 13,00 15,60

95 9614 0501 06 Munkagép átvételi elismervény tömb 154,00 184,80

95 9614 0503 04 Összekovácsolási gyakorlat betétlap ív 3,00 3,60

95 9614 0513 02 Parancsnoki eligazítás terve borító ív 5,00 6,00

95 9614 0514 01 Parancsnoki eligazítás terve betétlap lap 3,00 3,60

95 9614 0507 00 Kimutatás tartalékos képzésrõl betétlap ív 4,00 4,80

95 9614 0508 10 Kim. a tartalékos képzésrõl btlap turnus ív 5,00 6,00

95 9614 0511 04 Kim. a tartal. képzésrõl megyénként bttlap ív 9,00 10,80

95 9614 0512 03 Kim. a tartalékos képzésrõl bttlap turnus ív 9,00 10,80

95 9614 0524 10 Elõvezetés elrendelése lap 1,00 1,20

95 9614 0525 09 Emléklap (Hadkieg.-ek részére) db 5,00 6,00

95 9614 0526 08 Értesítés, névre  szóló levél lap 1,00 1,20

95 9614 0529 05 Változásjelentõ lap lap 3,00 3,60

95 9614 0536 06 Érdekvédelmi mutatólap lap 3,00 3,60

95 9614 0537 05 Érdekvédelmi adatlap lap 18,00 21,60

95 9614 0538 04 Kegyeleti adatlap lap 3,00 3,60

95 9614 0539 03 Tartalomjegyzék lap 2,00 2,40

95 9614 0541 09 Személyi igazoló jegy db 5,00 6,00

95 9614 0550 08 Jel. az elõször sorozottak eü. minõsítés sz. megoszl-ról lap 4,00 4,80

95 9614 0551 07 Közúti jármû eü. alk. vizsg. lap 3,00 3,60

95 9614 0552 06 Pszichológiai vizsg. lap lap 3,00 3,60

95 9614 0553 05 Sorozási eü. alk. vizsg. lap lap 4,00 4,80

95 9614 0554 04 Határozat szako. vizsg. tömb 44,00 52,80

95 9614 0555 03 Határozat alkalmasnak minõsítés tömb 70,00 84,00

95 9614 0356 02 Határozat alkalmatlan min. „E” fok. tömb 40,00 48,00

95 9614 0557 01 Határozat ideiglenesen alkalmatlan tömb 40,00 48,00

95 9614 0558 00 Határozat gyógykezelésre tömb 42,00 50,40

95 9614 0559 10 Igazolás megj. Kötelez. Teljesítésérõl lap 1,00 1,20

95 9614 0561 05 Hadkötelesek egészségügyi törzslapja lap 5,00 6,00

VI. Ki kép zé si nyom tat vá nyok

95 9621 0503 02 Fogdajegy lap 4,00 4,80

95 9621 0504 01 Nyugta a fogdások átvételérõl lap 2,00 2,40

95 9621 0505 00 Fogdások könyve kö 100,00 120,00

95 9621 0506 10 Ágynévtábla db 1,00 1,20

95 9621 0507 09 Nyilvtart. könyv az õrség tart. lõszerérõl füz 47,00 56,40

95 9621 0508 08 Nyilvtart. könyv a feljel. elõáll. kat.-ról kö 198,00 237,60

95 9621 0509 07 Panaszok és beadványok könyve kö 140,00 168,00

95 9621 0511 02 Õrnapló ív 3,00 3,60

95 9621 0512 01 Õrhely-leírás lap 1,00 1,20

95 9621 0513 00 Fegyverkiadási füzet kö 145,00 174,00

95 9621 0514 10 Kimut. a kiosztott és beszolg. lõsz.-rõl lap 1,00 1,20

95 9621 0515 09 Lõtérnapló füz 88,00 105,60

95 9621 0517 07 Gépp. 2. sz. lõgyak. nev.-i és ért.-i lapja lap 4,00 4,80

95 9621 0518 06 Piszt. lõgyak. nev.-i és ért.-i lap lap 1,00 1,20

95 9621 0519 05 Párbajlövés nevezési lap lap 1,00 1,20

95 9621 0521 00 Párbajlövés értékelõ lap lap 2,00 2,40

95 9621 0522 10 Belépési engedély (egyszeri) tömb 109,00 130,80

95 9621 0523 09 Kapujegy lap 1,30 1,56

95 9621 0524 08 Gyengélkedõ könyv kö 371,00 445,20
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95 9621 0525 07 Fogdások nyilvántartó könyve kö 341,00 409,20

95 9621 0526 06 Zászlóalj napló (ezred) kö 305,83 367,00

95 9621 0527 05 Századnapló kö 268,57 322,28

95 9621 0528 04 Bizonyítvány a végzett hallg. részére tts. db 23,00 27,60

95 9621 0529 03 Alegység ügyeletesi elõjegyzés kö 370,00 444,00

95 9621 0531 09 Össz.-tt napló az ezred löv.-nek nyt.-r. kö 360,00 432,00

95 9621 0532 08 Napló a ti. thtts. kiképz.-nek nyt.-ról füz 45,00 54,00

95 9621 0533 07 Heti részletes kiképzési terv lap 7,00 8,40

95 9621 0534 06 Össz.-tt csapatlap a párbajlövés versh. lap 2,00 2,40

95 9621 0536 04 Összesített eredményjegyzék lap 3,00 3,60

95 9621 0537 03 Gépjármû-vezetés személyi nyilvántartó könyve füz 9,00 10,80

95 9621 0538 02 Látogatók könyve kö 392,00 470,40

95 9621 0539 01 Lõtérnapló a ... hk. lõtéren végreh. gyakr. füz 104,00 124,80

95 9621 0541 07 Harckocsivez.-k nyilvántartó naplója füz 101,00 121,20

95 9621 0542 06 Igazolvány (III. o. gjmû. jelv. viseléséhez) db 12,00 14,40

95 9621 0543 05 Igazolvány (pc. száll. gjmû. jelv. viselés.) db 12,00 14,40

95 9621 0544 04 Vizsga-jegyzõkönyv db 5,00 6,00

95 9621 0545 03 Tanulmányi összesítõ lap 3,00 3,60

95 9621 0546 02 Bizonyítvány (szü. gyûjtõbe) db 24,00 28,80

95 9621 0547 01 Bizonyítvány a végzett hallg. részére tiszti füz 136,00 163,20

95 9621 0548 00 Osztályozási napló kö 950,00 1140,00

95 9621 0549 10 Lõszer kiadási és leadási jegyzék lap 2,00 2,40

95 9621 0551 05 Fedett tûzáll.-ból végr. h. gyak. nyt. napló lap 2,00 2,40

95 9621 0552 04 Vizsgabizonylati lap lap 2,00 2,40

95 9621 0553 03 Baleseti napló kö 161,53 193,84

95 9621 0554 02 Járõrlap ív 3,00 3,60

95 9621 0555 01 Járõrjelentés tömb 253,67 304,40

95 9621 0556 00 Szakasz tanulmányi kimutatás ív 3,00 3,60

95 9621 0557 10 Század lövészetének nyilvántartása kö 142,00 170,40

95 9621 0558 09 Egyéni Nyt. lap a harckocsi vezetésérõl lap 4,00 4,80

95 9621 0559 08 Harckocsi vezetõi engedély db 60,00 72,00

95 9621 0562 02 Napló a gjmû vez. pályán végreh.-tt gyak. füz 83,00 99,60

95 9621 0563 01 Igazolás db 112,00 134,40

95 9621 0564 00 Tanári nyilvántartó db 4,00 4,80

95 9621 0565 10 Vizsgajegyzõkönyv tömb 117,00 140,40

95 9621 0566 09 Csoport napló kö 275,00 330,00

95 9621 0567 08 Szakköri napló kö 512,00 614,40

95 9621 0568 07 Oktatói igazolvány db 4,00 4,80

95 9621 0569 06 Vezetõi engedély db 2,00 2,40

95 9621 0571 01 Szolgálat vezénylési kimutatás ív 397,00 476,40

95 9621 0572 00 Szolgálat reggeli jelentése kö 257,00 308,40

95 9621 0573 10 Bizonyítvány db 560,00 672,00

95 9621 0574 09 Kollégiumi ellenõrzõ könyv füz 12,00 14,40

95 9621 0575 08 Gépjármû vezetési gyak. nyilv. tart.-i lapja lap 3,00 3,60

95 9621 0576 07 Névjegyzék az oszt.-ba sor. vizsgát tett gkv lap 4,00 4,80

95 9621 0578 05 Harckocsi vezetésnél felhaszn. km nyilvt. lap 3,00 3,60

95 9621 0579 04 Kegyeleti nyilvántartó könyv kö 37,00 44,40

95 9621 0582 09 Zászlósi igazolvány nyivánt. kö 423,00 507,60

95 9621 0585 06 Harck. lõgyak. végrehajt. nyt. lapja lap 7,00 8,40

95 9621 0586 05 Nyt. lap a harcko. harcszerû lõgyak.-ról lap 3,00 3,60

95 9621 0587 04 Ért. lap alegys fedett tûáll.-ból vreh. gy lap 3,00 3,60

95 9621 0588 03 Törzskönyv tömb 262,00 314,40

95 9621 0593 06 Harcjmû-vezetõ gyakorlat nyilv. tart. lap 3,00 3,60
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95 9621 0594 05 Lõszer kiadási-visszavét. jegyz. lap 3,00 3,60

95 9621 0597 02 Szakasz nyilvántartó könyv kö 1087,68 1305,22

95 9621 0601 01 Katonai kiképzés eredményei I. db 4,00 4,80

95 9621 0602 00 Katonai kiképzés általános adatai ív 5,00 6,00

95 9621 0603 10 Rajok kiképzési eredményei II. db 4,00 4,80

95 9621 0604 09 Rajok kiképzési eredményei ív 11,00 13,20

95 9621 0605 08 Szakasz kiképzési eredményei II. lap 6,00 7,20

95 9621 0606 07 Szakasz kiképzési eredményei ív 5,00 6,00

95 9621 0607 06 Szakasz névjegyzék IV. lap 4,20 5,04

95 9621 0608 05 Normák ív 6,00 7,20

95 9621 0619 02 Zászlóalj (osztály) kiképzési terv ív 93,00 111,60

95 9621 0622 07 Igazolás (tiszti) lap 5,00 6,00

95 9621 0624 05 Szolgálati könyv füz 20,00 24,00

95 9621 0625 04 Század beosztási könyv füz 39,00 46,80

95 9621 0626 03 Harceszköz állomány jelentés (szárfö. cs.) lap 3,00 3,60

95 9621 0627 02 Harceszköz állomány jelentés (légv. cs.) lap 3,00 3,60

95 9621 0628 01 Jegyzõkönyv alegység töm. eredményeirõl lap 4,00 4,80

95 9621 0629 00 Egység m. egység fõiskola tömegsport ért. lap 4,00 4,80

95 9621 0631 06 Katonai tízpróba alegys. versenyjegyzõk. lap 6,00 7,20

95 9621 0632 05 Katonai tízpróba összesítés nyilvánt. lap 3,00 3,60

95 9621 0634 03 MH Csúcseredmény táblázat lap 3,00 3,60

95 9621 0635 02 Törzslap közp. kat. szak. felkészítés lap 9,60 11,52

95 9621 0636 01 Igazolás kat. felk. tanfolyam (fehér) db 11,40 13,68

95 9621 0637 00 Igazolás szak-tanf felk. (fehér) db 7,60 9,12

95 9621 0642 03 Igazolás tanf. szerv. kat-szak. felk. (kék) db 11,00 13,20

95 9621 0643 02 Betétlap a 210635-ös számú nyomt-hoz db 6,00 7,20

95 9621 0644 01 Igazolás a szakm. gyak. szaktanf. felk. (kék) db 7,50 9,00

VII. Fegy ver ze ti nyom tat vá nyok

95 9623 0606 08 Lõszersorozat nyilvántartó kartoték db 4,40 5,28

95 9623 0607 07 Nyilv. könyv az ideiglenes hasz. kiad. fels. ív 3,00 3,60

95 9623 0608 06 Hibakimutatás lap 3,00 3,60

95 9623 0609 05 Összesített nyilvántartási kartoték db 6,90 8,28

95 9623 0611 00 Elszámolás kimutatás ív 6,00 7,20

95 9623 0618 04 Raktármûveleti napló ív 3,20 3,84

95 9623 0622 08 Kimutatás a nap. évben felh. lõszerrõl lap 3,00 3,60

95 9623 0623 07 Lõszer igénylés és elszámolás kö 321,18 385,42

95 9623 0623 06 Éves jelentés a lõszerek sorozatáról ív 6,00 7,20

95 9623 0625 05 Éves jel. lõsz. sorozatáról (nagy al. betl.) ív 9,00 10,80

95 9623 0626 04 Éves jel. lõsz. sorozatáról (kis al. betl.) lap 9,00 10,80

95 9623 0627 03 Mûszertörzskönyv kö 76,00 91,20

95 9623 0631 07 Össz. kimut. kiképzésre felh. lõsz. (külív) ív 6,00 7,20

95 9623 0632 06 Technikai karton db 128,00 153,60

95 9623 0634 04 Munkautasítás (külív) lap 2,00 2,40

95 9623 0635 03 Kategorizálási jegyzõkönyv lap 8,00 9,60

95 9623 0641 05 Kulcs. plombafg. kulcsdob. nyt. könyve kö 128,00 153,60

95 9623 0642 04 Vétségek könyve kö 157,00 188,40

95 9623 0643 03 Névj. tech. ter. állandóan beléph. szem. kö 395,00 474,00

95 9623 0644 02 Névj. gazd. ter. bel. jog. személyekrõl kö 273,00 327,60

95 9623 0645 01 Tech. ter. „B–C” zon. áll. b. személyekrõl kö 354,00 424,80

95 9623 0646 00 Névj. áll. bel. eng. kiad. és visszavét nyt. kö 2360,68 2832,82

95 9623 0651 03 Raktár ellenõrzõ napló kö 169,11 202,93

95 9623 0653 01 Lövegkönyv kö 32,00 38,40
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95 9623 0658 07 Munkautasítás (belív) ív 3,00 3,60

95 9623 0664 09 Kapujegy tömb 75,00 90,00

95 9623 0671 10 Tech. napl. „N” normás fegyverzeti any.-ra kö 219,00 262,80

95 9623 0673 08 Csomagolójegy lõszerhez lap 1,00 1,20

95 9623 0692 05 Össz. kim. naptári évben felh. lõszerrõl ív 3,00 3,60

95 9623 0716 03 Objekt. tech. ter. érk. gjm. nyilvántartó kö. kö 300,00 360,00

95 9623 0728 10 Gyártási szám szerinti nyilvántartó lap db 3,00 3,60

VIII. Ra ké ta- és lég vé del mi nyom tat vá nyok

95 9624 0702 04 Légv. rak. harctevékenység nyilv. napló kö 283,00 339,60

95 9624 0703 03 Ûrlap az irányszög meghatározásához tömb 99,00 118,80

95 9624 0704 02 Rádiótechnikai adatokat rögzítõ napló kö 283,00 339,60

95 9624 0705 01 Mérési napló (girótájolóhoz) kö 48,00 57,60

95 9624 0706 00 Vizuális figyelõk jelentési napló kö 512,00 614,40

95 9624 0707 10 Tábl. irányvon. a függ. síktól val. „O” ja. tömb 21,00 25,20

95 9624 0708 09 Feljegyzés kö 550,00 660,00

95 9624 0709 08 SZNR antenna bekapcsolási napló kö 97,00 116,40

95 9624 0711 03 Ellenõrzéseket és vizsgáztatásokat rög. n. kö 97,00 116,40

95 9624 0712 02 Technikai meghibásodások nyilvántartása kö 550,00 660,00

95 9624 0718 07 Ûrlap összer. egyik z. a más. tört. átsz. tömb 31,00 37,20

95 9624 0719 06 Pontok lehozatala a földre tömb 31,00 37,20

95 9624 0721 01 Ûrlap tájolások ellenõrzésére tömb 107,00 128,40

95 9624 0722 00 „AM” MEGÁLLAPÍTÁSA tömb 102,00 122,40

95 9624 0726 04 Napló a távmérõ gyakorlásainak nyt.-re kö 425,00 510,00

95 9624 0732 09 Közepes szél kiszámítása tömb 80,00 96,00

95 9624 0733 08 A levegõ hõmérsékletének kiszámítása tömb 155,00 186,00

95 9624 0734 07 A hõmérséklet közepes eltérésének kisz. tömb 155,00 186,00

95 9624 0738 03 A légsûrûség eltérésének kiszámítása tömb 50,00 60,00

95 9624 0741 08 Jelentés összeállítása tömb 115,00 138,00

95 9624 0742 07 Leolvasás leszedõ ûrlap tömb 16,00 19,20

95 9624 0743 06 Felderítési napló tömb 96,00 115,20

95 9624 0745 04 Fordított geodéziai feladat tömb 85,00 102,00

95 9624 0746 03 Ûrl. nap oraszs. l. t. irányszög szám. tömb 116,00 139,20

95 9624 0748 01 Lövegparancsnoki elõjegyzés tömb 133,00 159,60

95 9624 0749 00 Sokszögvonal kiszámítási ûrlap tömb 273,00 327,60

95 9624 0751 06 Ponenot-f. hátrametszés tömb 49,00 58,80

95 9624 0752 05 Ûrl. n. viszl. m. javítások kiszámítására tömb 155,00 186,00

95 9624 0755 02 Egysz. és komb. elmet. kiszámítási ûrlap tömb 65,00 78,00

95 9624 0757 00 Lövészetvezetõ elõjegyzés tömb 198,00 237,60

95 9624 0758 10 Üteg-elsõtiszti elõjegyzés füz 81,00 97,20

95 9624 0759 09 Ütegparancsnoki elõjegyzés tömb 255,00 306,00

95 9624 0761 04 Elõjegyzés a figyelõpár megfigyelésérõl tömb 230,00 276,00

95 9624 0763 02 Ûrl. ak. baz. elemeinek kiszámításához tömb 48,00 57,60

95 9624 0764 01 Ûrlap a kiértékelõ szalag átszámításához tömb 54,00 64,80

95 9624 0765 00 Összesítõ ûrlap tömb 48,00 57,60

95 9624 0766 10 Leolvasás szalagról tömb 65,00 78,00

95 9624 0767 09 Ûrlap c. összerend. kiszámításához tömb 63,00 75,60

95 9624 0768 08 Elõkész. ûrl. c. összerendezõinek kiszám. tömb 48,00 57,60

95 9624 0769 07 Hang-feld. üt. célnapló tömb 48,00 57,60

95 9624 0775 09 Idõjárási viszonyok eltérése tömb 82,00 98,40

IX. Hír adó nyom tat vá nyok

95 9631 0802 10 Rejtjelzõ eszközök nyilvántartó naplója füz 244,00 292,80

95 9631 0803 09 Kulcsdokumentáció nyilvántartó napló kö 1664,00 1996,80
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95 9631 0805 07 Rejtjelz. eszk. megi. jog. nyilvántartása kö 208,00 249,60

95 9631 0806 06 Kézbesítõ könyv füz 52,00 62,40

95 9631 0807 05 „Zárt részre” bel. nyilvántartása kö 485,00 582,00

95 9631 0808 04 Forgalmi (esemény) napló tömb 80,00 96,00

95 9631 0809 03 Távirati ûrlap tömb 98,00 117,60

95 9631 0814 06 Zavaró munkanapló füz 31,00 37,20

95 9631 0815 05 Mûszernyilvántartó karton db 4,00 4,80

95 9631 0816 04 Reggeli jelentés naplója kö 307,00 368,40

95 9631 0819 01 Kim. all. jell. telepített hír. eszközökrõl lap 25,00 30,00

95 9631 0822 06 Rádióf. np. légv. jel. füz 332,00 398,40

95 9631 0823 05 Titkosított beszélgetések nyilvántartása kö 127,00 152,40

95 9631 0824 04 Hiányjegyzék tömb 106,00 127,20

95 9631 0827 01 Távirati ûrlaptömb tömb 96,00 115,20

95 9631 0829 10 Hírk. összk. össz. adt. füz 36,00 43,20

95 9631 0834 02 Havi üzemóra lap tömb 37,00 44,40

95 9631 0836 00 Rádióhálók és irányok táblázata (betétlap) ív 8,00 9,60

95 9631 0837 10 Akkumulátor töltési napló füz 52,00 62,40

95 9631 0839 08 Expedíció kimenõ napló füz 91,00 109,20

95 9631 0841 03 Expedíció bejövõ napló füz 120,00 144,00

95 9631 0842 02 Rádióhálók és irányok táblázata db 25,00 30,00

95 9631 0845 10 Szolgálati közlések táblázata db 16,00 19,20

95 9631 0852 00 Ûrlap fedett távmondathoz tömb 49,00 58,80

95 9631 0853 10 Rejtjeltõ eszközök nyilvántartó kartonja db 5,00 6,00

95 9631 0856 07 Technikai kiszolgálási terv lap 4,00 4,80

95 9631 0857 06 Kimutatás postaszabvány eszközökrõl lap 1,00 1,20

95 9631 0858 05 Hibanapló füz 125,00 150,00

95 9631 0859 04 Akku. savs. cellafeszültség füz 117,00 140,40

95 9631 0861 10 Fut. megk. jelzés + tok db 394,00 472,80

95 9631 0863 08 Rejtjelzõ táviratok iktató könyve kö 220,00 264,00

95 9631 0864 07 Ut. „R” dok. any. részére tömb 111,00 133,20

95 9631 0865 06 Eseménynapló kö 163,00 195,60

95 9631 0869 02 Kim. all. jel. t. gépt. a. lap 7,00 8,40

95 9631 0871 08 Hírközpont géptávíró nyt. napló füz 302,00 362,40

95 9631 0872 07 Géptávíró harcvezetési nyt. napló füz 40,00 48,00

95 9631 0873 06 Hírközpont távbeszélõ nyt. napló füz 152,00 182,40

95 9631 0874 05 Hírközpont csatorna nyilvántartó napló füz 74,00 88,80

95 9631 0875 04 Hírközpont rádióvevõ nyt. napló kö 79,00 94,80

95 9631 0876 03 Hírközpont parancsnapló füz 125,00 150,00

95 9631 0877 02 Hírk. gépt. szerk. nyilvántartása füz 40,00 48,00

95 9631 0878 01 Hírközpont cs. elo. t. füz 56,00 67,20

95 9631 0879 00 Hírközpont információs napló füz 131,00 157,20

95 9631 0881 06 Hírközpont ügyeletes jelentési napló kö 979,00 1174,80

95 9631 0882 05 Katonai futárigazolványok nyt. naplója db 300,00 360,00

95 9631 0883 04 Kimutatás a Magyar Posta Rt.-hez érkezett csom. db 500,00 600,00

95 9631 0884 03 Számvetés a Bp. Postacsom. Üzemhez érk. küld. db 262,00 314,40

95 9631 0885 02 Kim. a Bp.-i Levélfeld. Üzemhez érk. küld. átadásához db 500,00 600,00

95 9631 0886 01 A. ........-tól induló és érkezõ futár járatok nyt. naplója db 300,00 360,00

95 9631 0887 00 Kimutatás a. .........-tól ind. futár küldemények idõp. db 300,00 360,00

95 9631 0888 10 Kimutatás a (FTP) szerv mûk. szüks. adatairól db 400,00 480,00

95 9631 0889 09 Kimutatás ..... részére a táb. postasz. haszn. szerv. u. db 400,00 480,00

95 9631 0891 04 Futár- és táboriposta járatlap tömb tömb 500,00 600,00
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95 9632 0904 00 Iktatókönyv kö 464,97 557,96

95 9632 0905 10 Átjáró napló kö 518,00 621,60

95 9632 0908 07 Nyílt parancs sima tömb 54,00 64,80

95 9632 0909 06 Nyílt parancs piros sávos tömb 63,00 75,60

95 9632 0911 01 Nyílt parancs zöld sávos tömb 63,00 75,60

95 9632 0912 00 Nyílt parancs kék sávos tömb 63,00 75,60

95 9632 0914 09 Kézbesítõ könyv kö 137,00 164,40

95 9632 0916 07 Értékkézbesítõ-könyv kö 142,00 170,40

95 9632 0917 06 Leadási jegyzék ív 1,00 1,20

95 9632 0918 05 Könyvleltár kö 302,00 362,40

95 9632 0919 04 Személyi karton db 4,30 5,16

95 9632 0921 10 Sokszorosítási napló füz 93,00 111,60

95 9632 0922 09 Selejt megsemmisítési jegyzõkönyv lap 2,00 2,40

95 9632 0923 08 Gyûjtõív db 6,10 7,32

95 9632 0930 01 Gyûjtõív-belív db 3,00 3,60

95 9632 0924 07 Belsõ leírás kö 113,40 136,08

95 9632 0925 06 Név-hely-tárgymutató kö 609,82 731,78

95 9632 0926 05 Számmutató kö 298,00 357,60

95 9632 0927 04 Belsõleltár lap 2,00 2,40

95 9632 0928 03 Zárócímke db 2,30 2,76

95 9632 0929 02 Sorszámos rendelkezések nyilvántartása füz 85,00 102,00

95 9632 0935 04 Leírónapló kö 188,00 225,60

95 9632 0936 03 Csomagolójegy a kiutalt szolg. könyvekhez tömb 245,85 295,02

95 9632 0937 02 Futár átvételi elismervény tömb 81,00 97,20

95 9632 0938 01 Csomagolójegy a kiutalt szolg. könyvek. tömb 176,00 211,20

95 9632 0939 00 Futár átvételi elismervény tömb 123,29 147,95

95 9632 0942 05 Futár kézbesítõkönyv kö 435,70 522,84

95 9632 0944 03 Térképellátási jegy lap 2,00 2,40

95 9632 0945 02 Térkép nyilvántartó karton db 4,00 4,80

95 9632 0946 01 Térkép iktatókönyv kö 329,00 394,80

95 9632 0947 00 Évvégi jelentés térképekre lap 1,00 1,20

95 9632 0948 10 Csomj. hatt. vkül. szk. tömb 84,00 100,80

95 9632 0955 00 Kiutazási engedély külügyi osztály lap 3,00 3,60

95 9632 0971 00 Falakat db 10,00 12,00

95 9632 0972 10 Plasztilin (gyurma) kg 255,00 306,00

XI. Szál lí tá si nyom tat vá nyok

95 9634 1201 10 Napló ív 4,10 4,92

95 9634 1202 09 Ügyiratok db 7,50 9,00

95 9634 1203 08 Feljegyzés a feljelentés kiegészítésérõl lap 1,00 1,20

95 9634 1204 07 Jegyzõkönyv feljelentésrõl lap 3,00 3,60

95 9634 1205 06 Kérdõjegy lap 2,00 2,40

95 9634 1206 05 Gyanúsított idézés lap 2,00 2,40

95 9634 1207 04 Vagyoni bizonyítvány iránti megkeresés ív 3,00 3,60

95 9634 1208 03 Határozat a nyomozás elrendelésérõl lap 6,00 7,20

95 9634 1209 02 Tanúidézés lap 2,00 2,40

95 9634 1211 08 Nyomozótiszti igazolás db 61,00 73,20

95 9634 1212 07 Jegyzõkönyv a gyanúsított kihallgatásáról lap 3,00 3,60

95 9634 1213 06 „BF” Lajstrom ív 4,00 4,80

95 9634 1214 05 Térítvény lap 1,20 1,44

95 9634 1215 04 Jegyzõkönyv szembesítésrõl db 3,00 3,60
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95 9634 1216 03 Ügyészi kislajstrom kö 99,00 118,80

95 9634 1221 06 5. sz. stat. adatlap. ea. lap 3,00 3,60

95 9634 1222 05 Munkaad. ért. kényszer lap 2,00 2,40

95 9634 1223 04 Elõadó ív ív 4,00 4,80

95 9634 1224 03 F lajstrom ív 6,00 7,20

95 9634 1225 02 „B” Lajstrom ív 6,00 7,20

95 9634 1226 01 Igazolás az idézésre megjelenésrõl lap 6,00 7,20

95 9634 1227 00 Határozat a nyomozás mellõzésérõl lap 2,00 2,40

95 9634 1228 10 Értesítés nyomozási cselekményrõl lap 2,00 2,40

95 9634 1229 09 Határozat az elõvezetés elrendelésérõl lap 3,00 3,60

95 9634 1231 04 Hat. õrvet. elr. elõa. t lap 2,00 2,40

95 9634 1232 03 Határozat õrizetbe vétel megszüntetésérõl lap 3,00 3,60

95 9634 1234 01 Igazolás lap 2,00 2,40

95 9634 1235 00 Pk. ért. alárend. lap 3,00 3,60

95 9634 1236 10 Határozat letartóztatás megszüntetésérõl lap 3,00 3,60

95 9634 1239 07 Hat. lakhelh. megtilt. lap 3,00 3,60

95 9634 1241 02 Határozat lefogl. elrendelésérõl lap 3,00 3,60

95 9634 1242 01 Jegyzõkönyv a lefoglalásról lap 4,00 4,80

95 9634 1243 00 Határozat lefoglalás megszüntetésérõl lap 2,00 2,40

95 9634 1244 10 Hat. zav. elrendelésrõl lap 2,00 2,40

95 9634 1245 09 Jegyzk. motoz. és lef. lap 2,00 2,40

95 9634 1246 08 Jkv. a megr. foganatosításáról lap 2,00 2,40

95 9634 1247 07 Jegyzõkönyv házkutatásról lap 2,00 2,40

95 9634 1248 06 Határozat a szakértõ kirendelésérõl lap 4,00 4,80

95 9634 1249 05 Terh. védõ értesítése lap 2,00 2,40

95 9634 1251 00 Határozat védõ kirendelésérõl lap 2,00 2,40

95 9634 1252 10 Ért. védõ részére lap 2,00 2,40

95 9634 1253 09 Orvosi látlelet kérése lap 3,00 3,60

95 9634 1254 08 Fegyv. er. test. tagj. i lap 2,00 2,40

95 9634 1255 07 Jegyzk. nyom. ir. ism. lap 3,00 3,60

95 9634 1256 06 Ért. nyom. ir. ism-rõl lap 2,00 2,40

95 9634 1257 05 Kézbesítõkönyv elõadóknak 50 lap. kö 157,00 188,40

95 9634 1258 04 Jegyzõkönyv tanú kihallg. db 2,00 2,40

95 9634 1259 03 Hat. sz. ért. díjhoz db 2,00 2,40

95 9634 1261 09 4. sz. adl. afl. vizsgálathoz lap 2,00 2,40

95 9634 1262 08 Határozat õrizetbe vétel elrendelésérõl lap 3,00 3,60

95 9634 1263 07 Hat. lakhelyelh. til. m lap 2,00 2,40

95 9634 1264 06 Határozat szakértõi vizsgálatra lap 2,00 2,40

95 9634 1265 05 Kutatási kérelem lap 3,00 3,60

95 9634 1266 04 Elfogatóparancs lap 12,00 14,40

95 9634 1267 03 Határozat elfogatóparancs visszavon. lap 2,00 2,40

95 9634 1273 05 Értesítõ el. let. megr. db 3,00 3,60

95 9634 1274 04 Utalvány lap 2,00 2,40

95 9634 1275 03 Kézbesítõ ív ív 2,00 2,40

95 9634 1276 02 Bûnjel jegyzék lap 2,00 2,40

95 9634 1278 00 II sz. rendelvény lap 2,00 2,40

95 9634 1279 10 III. sz. rendelvény db 2,00 2,40

95 9634 1281 05 IV. sz. rendelvény lap 3,00 3,60

95 9634 1284 02 VII. sz. rendelvény lap 2,00 2,40

95 9634 1285 01 Hat. szakért. díj. meghatároz. lap 2,00 2,40

95 9634 1286 00 Idézési jegyzék lap 14,00 16,80

95 9634 1287 10 Költségjegyzék lap 11,00 13,20

95 9634 1289 08 Hat. nyom. hatid. meghosszabbításáról lap 2,00 2,40
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95 9634 1291 03 Megkeresés bíróság lap 2,00 2,40

95 9634 1292 02 Felj. kieg. hatid. meghosszabb. lap 2,00 2,40

95 9634 1293 01 Elõvezetési jegy lap 2,00 2,40

95 9634 1294 00 Temetési engedély lap 2,00 2,40

95 9634 1295 10 Ügyészi nyilatkozat lap 7,00 8,40

95 9634 1298 07 Jav. gjmû. vez. eng. bevonásáról lap 2,00 2,40

95 9634 1302 06 Elõterj. nyom. határidõ módosít. lap 3,00 3,60

95 9634 1303 05 Tárgyalási jegyzék lap 2,00 2,40

95 9634 1304 04 Elkövetõi „E” lap lap 3,00 3,60

95 9634 1305 03 Bûncselekmény „BP” pótlap lap 2,00 2,40

95 9634 1306 02 Vádképviseleti pótlap „VP” lap 2,00 2,40

95 9634 1307 01 Bûncselekmény „B” lap lap 3,00 3,60

95 9634 1308 00 Büntetõ ügy „U” lap lap 3,00 3,60

95 9634 1309 10 Határozat vérvétel lap 2,00 2,40

95 9634 1311 05 Határozat védõ díj lap 11,00 13,20

95 9634 1312 04 Vádképviseleti „V” adatlap ív 7,00 8,40

95 9634 1313 03 Másodfokú vádképviselet „MV” adatlap lap 5,00 6,00

95 9634 1334 09 Határozat a házkutatás elrendelésérõl lap 3,00 3,60

XII. Bí ró sá gi nyom tat vá nyok

95 9634 1201 10 Napló ív 4,10 4,92

95 9634 1202 09 Ügyiratok db 7,50 9,00

95 9634 1203 08 Feljegyzés a feljelentés kiegészítésérõl lap 1,00 1,20

95 9634 1204 07 Jegyzõkönyv feljelentésrõl lap 3,00 3,60

95 9634 1205 06 Kérdõjegy lap 2,00 2,40

95 9634 1206 05 Gyanúsított idézés lap 2,00 2,40

95 9634 1207 04 Vagyoni bizonyítvány iránti megkeresés ív 3,00 3,60

95 9634 1208 03 Határozat a nyomozás elrendelésérõl lap 6,00 7,20

95 9634 1209 02 Tanúidézés lap 2,00 2,40

95 9634 1211 08 Nyomozótiszti igazolás db 61,00 73,20

95 9634 1212 07 Jegyzõkönyv a gyanúsított kihallgatásáról lap 3,00 3,60

95 9634 1213 06 „BF” Lajstrom ív 4,00 4,80

95 9634 1214 05 Térítvény lap 1,20 1,44

95 9634 1215 04 Jegyzõkönyv szembesítésrõl db 3,00 3,60

95 9634 1216 03 Ügyészi kislajstrom kö 99,00 118,80

95 9634 1221 06 5. sz. stat. adatlap. ea. lap 3,00 3,60

95 9634 1222 05 Munkaad. ért. kényszer lap 2,00 2,40

95 9634 1223 04 Elõadó ív ív 4,00 4,80

95 9634 1224 03 F lajstrom ív 6,00 7,20

95 9634 1225 02 „B” Lajstrom ív 6,00 7,20

95 9634 1226 01 Igazolás az idézésre megjelenésrõl lap 6,00 7,20

95 9634 1227 00 Határozat a nyomozás mellõzésérõl lap 2,00 2,40

95 9634 1228 10 Értesítés nyomozási cselekményrõl lap 2,00 2,40

95 9634 1229 09 Határozat az elõvezetés elrendelésérõl lap 3,00 3,60

95 9634 1231 04 Hat. õrvet. elr. elõa. t lap 2,00 2,40

95 9634 1232 03 Határozat õrizetbe vétel megszüntetésérõl lap 3,00 3,60

95 9634 1234 01 Igazolás lap 2,00 2,40

95 9634 1235 00 Pk. ért. alárend. lap 3,00 3,60

95 9634 1236 10 Határozat letartóztatás megszüntetésérõl lap 3,00 3,60

95 9634 1239 07 Hat. lakhelh. megtilt. lap 3,00 3,60

95 9634 1241 02 Határozat lefogl. elrendelésérõl lap 3,00 3,60

95 9634 1242 01 Jegyzõkönyv a lefoglalásról lap 4,00 4,80

95 9634 1243 00 Határozat lefoglalás megszüntetésérõl lap 2,00 2,40
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95 9634 1244 10 Hat. zav. elrendelésrõl lap 2,00 2,40

95 9634 1245 09 Jegyzk. motoz. és lef. lap 2,00 2,40

95 9634 1246 08 Jkv. a megr. foganatosításáról lap 2,00 2,40

95 9634 1247 07 Jegyzõkönyv házkutatásról lap 2,00 2,40

95 9634 1248 06 Határozat a szakértõ kirendelésérõl lap 4,00 4,80

95 9634 1249 05 Terh. védõ értesítése lap 2,00 2,40

95 9634 1251 00 Határozat védõ kirendelésérõl lap 2,00 2,40

95 9634 1252 10 Ért. védõ részére lap 2,00 2,40

95 9634 1253 09 Orvosi látlelet kérése lap 3,00 3,60

95 9634 1254 08 Fegyv. er. test. tagj. i lap 2,00 2,40

95 9634 1255 07 Jegyzk. nyom. ir. ism. lap 3,00 3,60

95 9634 1256 06 Ért. nyom. ir. ism-rõl lap 2,00 2,40

95 9634 1257 05 Kézbesítõkönyv elõadóknak 50 lap. kö 157,00 188,40

95 9634 1258 04 Jegyzõkönyv tanú kihallg. db 2,00 2,40

95 9634 1259 03 Hat. sz. ért. díjhoz db 2,00 2,40

95 9634 1261 09 4. sz. adl. afl. vizsgálathoz lap 2,00 2,40

95 9634 1262 08 Határozat õrizetbe vétel elrendelésérõl lap 3,00 3,60

95 9634 1263 07 Hat. lakhelyelh. til. m lap 2,00 2,40

95 9634 1264 06 Határozat szakértõi vizsgálatra lap 2,00 2,40

95 9634 1265 05 Kutatási kérelem lap 3,00 3,60

95 9634 1266 04 Elfogatóparancs lap 12,00 14,40

95 9634 1267 03 Határozat elfogatóparancs visszavon. lap 2,00 2,40

95 9634 1273 05 Értesítõ el. let. megr. db 3,00 3,60

95 9634 1274 04 Utalvány lap 2,00 2,40

95 9634 1275 03 Kézbesítõ ív ív 2,00 2,40

95 9634 1276 02 Bûnjel jegyzék lap 2,00 2,40

95 9634 1278 00 II sz. rendelvény lap 2,00 2,40

95 9634 1279 10 III. sz. rendelvény db 2,00 2,40

95 9634 1281 05 IV. sz. rendelvény lap 3,00 3,60

95 9634 1284 02 VII. sz. rendelvény lap 2,00 2,40

95 9634 1285 01 Hat. szakért. díj. meghatároz. lap 2,00 2,40

95 9634 1286 00 Idézési jegyzék lap 14,00 16,80

95 9634 1287 10 Költségjegyzék lap 11,00 13,20

95 9634 1289 08 Hat. nyom. hatid. meghosszabbításáról lap 2,00 2,40

95 9634 1291 03 Megkeresés bíróság lap 2,00 2,40

95 9634 1292 02 Felj. kieg. hatid. meghosszabb. lap 2,00 2,40

95 9634 1293 01 Elõvezetési jegy lap 2,00 2,40

95 9634 1294 00 Temetési engedély lap 2,00 2,40

95 9634 1295 10 Ügyészi nyilatkozat lap 7,00 8,40

95 9634 1298 07 Jav. gjmû. vez. eng. bevonásáról lap 2,00 2,40

95 9634 1302 06 Elõterj. nyom. határidõ módosít. lap 3,00 3,60

95 9634 1303 05 Tárgyalási jegyzék lap 2,00 2,40

95 9634 1304 04 Elkövetõi „E” lap lap 3,00 3,60

95 9634 1305 03 Bûncselekmény „BP” pótlap lap 2,00 2,40

95 9634 1306 02 Vádképviseleti pótlap „VP” lap 2,00 2,40

95 9634 1307 01 Bûncselekmény „B” lap lap 3,00 3,60

95 9634 1308 00 Büntetõ ügy „U” lap lap 3,00 3,60

95 9634 1309 10 Határozat vérvétel lap 2,00 2,40

95 9634 1311 05 Határozat védõ díj lap 11,00 13,20

95 9634 1312 04 Vádképviseleti „V” adatlap ív 7,00 8,40

95 9634 1313 03 Másodfokú vádképviselet „MV” adatlap lap 5,00 6,00

95 9634 1334 09 Határozat a házkutatás elrendelésérõl lap 3,00 3,60
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XIII. Ügyész sé gi nyom tat vá nyok

95 9635 1305 09 Int. tan. elõáll. i. kat. lap 2,00 2,40

95 9635 1306 08 Parancsnokság megker. üln. lap 1,00 1,20

95 9635 1307 07 Kat. ügy. ért. tárgyalásról lap 3,00 3,60

95 9635 1309 05 Betûsoros névmutató ív 4,00 4,80

95 9635 1311 00 Vagy. jell. bünt. nyilvántartása ív 2,00 2,40

95 9635 1313 09 Kitûzõ végzés ív 3,00 3,60

95 9635 1314 08 Értesítés db 1,00 1,20

95 9635 1315 07 Értesítés szabadon bocsátásról lap 1,00 1,20

95 9635 1316 06 Terhelt idézése (kat) lap 1,00 1,20

95 9635 1317 05 Bûnügyek lajstroma ív 1,00 1,20

95 9635 1318 04 Vádközlési jegyzõkönyv lap 3,00 3,60

95 9635 1321 09 Fellebbviteli tárgyalás jegyzõkönyve lap 1,00 1,20

95 9635 1322 08 Elismervény befogadásról lap 2,00 2,40

95 9635 1323 07 Bûnügyi ir. visszak. lap 2,00 2,40

95 9635 1324 06 Kegyelmi kérelemre értesítés lap 2,00 2,40

95 9635 1325 05 Szabálysértési ügyek lajstroma ív 1,00 1,20

95 9635 1326 04 Intézkedés kegyelmi ügyben lap 2,00 2,40

95 9635 1327 03 Másodfokú kitûzõ végzés lap 3,00 3,60

95 9635 1328 02 Elõadói ív ív 2,00 2,40

95 9635 1329 01 Idézés fellebbezési tárgyalásra lap 2,00 2,40

95 9635 1331 07 Másodfokú zárt ülési jegyzõkönyv lap 2,00 2,40

95 9635 1332 06 Fellebbviteli tárgyalási napló ív 2,00 2,40

95 9635 1333 05 Katonai bírósági ülnöki lajstrom ív 3,00 3,60

95 9635 1334 04 Katonai ülnöki igazolvány ív 3,00 3,60

95 9635 1335 03 Bírósági kegyelmi lajstrom ív 3,00 3,60

95 9635 1336 02 Jelentés befogadásról lap 2,00 2,40

95 9635 1337 01 Jelentés átszállításról lap 2,00 2,40

95 9635 1338 00 Jegyzõkönyv feltételes szabadon bocs. lap 2,00 2,40

95 9635 1339 10 Értesítés büntetés kiall. ív 2,00 2,40

95 9635 1341 05 Jelentés szabadon bocsátásról ív 2,00 2,40

95 9635 1342 04 Látogatási engedély ív 2,00 2,40

95 9635 1343 03 Jelentés szabadlábra helyezésrõl ív 2,00 2,40

95 9635 1344 02 Értesítés feltételes szabadon bocs.-ról ív 2,00 2,40

95 9635 1345 01 Nyilvántartási lap ív 3,00 3,60

95 9635 1346 00 Fejlõdési lap ív 3,00 3,60

95 9635 1347 10 Letéti napló ív 3,00 3,60

95 9635 1348 09 Nyilvántartási lap elítéltekrõl ív 3,00 3,60

95 9635 1349 08 Nyilvántartási lap elõ ze tes letartózt. ív 3,00 3,60

XIV. Pénz ügyi nyom tat vá nyok

95 9641 1402 01 Számfl. tart. ti. tht. lap 1,00 1,20

95 9641 1403 00 Pénzügyi jegy (sor, tart. áll.) tömb 423,00 507,60

95 9641 1404 10 Nyilvántartó lap (sor. áll. pót.) lap 1,00 1,20

95 9641 1405 09 Kimutatás a különféle pénzfelvételekrõl lap 2,00 2,40

95 9641 1406 08 Tartozások nyilvántartása ív 3,00 3,60

95 9641 1407 07 Utalvány nyilvántartás ív 3,00 3,60

95 9641 1408 06 Értesítés besorolásról bérmegállapításr. lap 3,00 3,60

95 9641 1409 05 Határozat a szolgálati idõ megállap. lap 3,00 3,60

95 9641 1411 00 Nyilvántartó lap a sorállomány pótlékáról lap 4,00 4,80

95 9641 1412 10 Kézhez fiz. élelmiszer költség jegyzék lap 2,00 2,40

95 9641 1413 09 Sorkatonák havi illetmény jegyzék ív 3,00 3,60
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95 9641 1414 08 Munkaidõ nyilvántartás lap 2,00 2,40

95 9641 1415 07 Bérfizetési jegyzék ív 4,00 4,80

95 9641 1419 03 Vasúti utazási igazolás tömb 153,00 183,60

95 9641 1421 09 Családalapítási elõlegkérelem lap 5,00 6,00

95 9641 1422 08 Túlóraigénylési és utasítási lap lap 2,00 2,40

95 9641 1423 07 Kötelezvény lap 3,00 3,60

95 9641 1428 02 MH Költségvetés borító db 15,00 18,00

95 9641 1429 01 Tételes összesítõ tömb 242,00 290,40

95 9641 1431 07 Illetményigazolás tartalékosok részére ív 3,00 3,60

95 9641 1432 06 Napi pénztárjelentés tömb 133,00 159,60

95 9641 1433 05 Hiány-nyilvántartó könyv füz 105,00 126,00

95 9641 1434 04 Hátraléki kimutatás lap 3,00 3,60

95 9641 1435 03 Leírási tanúsítvány tömb 125,46 150,55

95 9641 1436 02 Nyugta lap 1,00 1,20

95 9641 1437 01 Kinevezési okirat dosszié db 172,00 206,40

95 9641 1438 00 Értesítés munkaviszony megszüntetésérõl tömb 182,00 218,40

95 9641 1439 10 Jelentés kiváló cím elnyerésérõl lap 2,00 2,40

95 9641 1441 05 Kézhez fizetendõ élelmezési költség jeg. lap 2,00 2,40

95 9641 1442 04 Jel. család al. elõlegben rész. szem. áthely lap 3,00 3,60

95 9641 1443 03 Igazolás étkezési létszámból kijelentés tömb 199,00 238,80

95 9641 1446 00 Igénybejelentési lap ív 3,00 3,60

95 9641 1447 10 Kiszab. kártér. nyilvántartás lap 2,00 2,40

95 9641 1448 09 Családalapítási elõleg engedélyezése lap 3,00 3,60

95 9641 1449 08 Bevételi pénztárbizonylat tömb 73,00 87,60

95 9641 1450 04 Kiadási pénztárbizonylat tömb 65,00 78,00

95 9641 1451 03 Értesítés baleset minõsítésérõl db 2,00 2,40

95 9641 1452 02 Értesítés baleset minõsítésérõl II. db 2,00 2,40

95 9641 1454 00 Kódlap lap 32,00 38,40

95 9641 1455 10 Baleset nyilvántartó könyv kö 278,00 333,60

95 9641 1457 08 Értesítés baleset minõsítésérõl II. lap 3,00 3,60

95 9641 1458 07 Visszahagyási nyilatkozat tömb 164,00 196,80

95 9641 1459 06 Visszahagyási nyilatkozat kit. táj. lap 3,00 3,60

95 9641 1461 01 Tájékoztató HKSZ lap 3,00 3,60

95 9641 1467 06 Illetményjegyzék lap 2,00 2,40

95 9641 1468 05 Illetményjegyzék ti,th és polg. alk. r. ív 196,00 235,20

95 9641 1469 04 Letéti jegyzék tömb 71,00 85,20

95 9641 1470 00 Kimutatás a tör vényes munkaid. elt. munka lap 4,00 4,80

95 9641 1473 08 Változási jegyzék lap 3,00 3,60

95 9641 1477 04 Jegyzék klt 303,00 363,60

95 9641 1479 02 Reklamációs lap 2 tömb 145,00 174,00

95 9641 1481 08 Változás jelentés az ált. alrendszer ad. tömb 55,00 66,00

95 9641 1482 07 Kísérõjegyzék tömb 233,00 279,60

95 9641 1484 05 Változásjelentés tömb 267,28 320,74

95 9641 1485 04 Jutalmazásról csoportos jelentés tömb 482,00 578,40

95 9641 1486 03 Reklamációs lap tömb 311,00 373,20

95 9641 1488 01 Személyi gyûjtõ db 7,50 9,00

95 9641 1489 00 Állománybavételi jelentés lap 4,00 4,80

95 9641 1491 06 MH PSZNYK címére elõrenyomott boríték db 3,00 3,60

95 9641 1492 05 MH PSZNYK címére elõnyomott boríték db 5,00 6,00

95 9641 1493 04 Költségvetési elõirányzat számsz. biz. lap 1,00 1,20

95 9641 1514 05 Borító db 8,00 9,60

95 9641 1494 03 Napló „B” tömb 347,00 416,40

95 9641 1495 02 Számlaösszesítõ ív lap 3,00 3,60
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95 9641 1496 01 Munkavédelmi nyilatkozat engedélyezõ lap 2,00 2,40

95 9641 1497 00 ... évi költségvetési elõirányz. évvégi m. ív 3,00 3,60

95 9641 1512 07 Betétlap lap 2,00 2,40

95 9641 1498 10 Beszámoló jelentés a költs. gazd. év ív 3,00 3,60

95 9641 1499 09 Beszámoló jelentés a költs. gazd. (közp) év db 4,00 4,80

95 9641 1523 04 Betétlap lap 2,00 2,40

95 9641 1501 10 Beszám. jel. spec imp. besz. költség gazd. év ív 4,00 4,80

95 9641 1502 09 Kimutatás kedvezõtlen anyagi helyzetrõl lap 3,00 3,60

95 9641 1503 08 Tájékoztatás baleseti kártérítés lehet. lap 4,00 4,80

95 9641 1504 07 Napló (könyvelési feladás) tömb 218,00 261,60

95 9641 1505 06 Adatlap szolgálati betegségrõl ív 3,00 3,60

95 9641 1506 05 Munkavédelmi nyilatkozat (ideigl. eng.) lap 4,00 4,80

95 9641 1507 04 Munkavédelmi nyil. (nem engedélyezõ) lap 4,00 4,80

95 9641 1508 03 Helyszíni bejárás kitûzése lap 3,00 3,60

95 9641 1509 02 Baleseti bejelentés bekérése lap 3,00 3,60

95 9641 1511 08 Statisztikai lap tömb 164,00 196,80

95 9641 1515 04 Személyi gyûjtõ (pa.) ív 13,00 15,60

95 9641 1516 03 Állománybavételi jelentés (pa.) lap 3,00 3,60

95 9641 1517 02 Kieg. adatszolg. nyug. megállapításához lap 3,00 3,60

95 9641 1518 01 Béralap változás jelentés (pa.) tömb 157,00 188,40

95 9641 1519 00 Ellenõrzési napló kö 173,57 208,28

95 9641 1521 06 Alkoholszondás ellenõrzési napló tömb 202,00 242,40

95 9641 1522 05 Ittasság vizsgálati jegyzõkönyv lap 3,00 3,60

95 9641 1525 02 Ellenjegyzés nyilvántartása lap 8,00 9,60

XV. Pc- és gép jár mû nyom tat vá nyok

95 9642 1502 04 Gépkocsi törzskönyv kö 302,00 362,40

95 9642 1503 03 Ellenõrzési napló kö 95,00 114,00

95 9642 1504 02 Forgalmi rendszám szerinti nyilv. lap db 3,00 3,60

95 9642 1505 01 Törzsadatlap lap 2,00 2,40

95 9642 1506 00 Nyt. lap a gar. javításra visszaküld. any. lap 2,00 2,40

95 9642 1507 10 Gépjármû anyagigénylõ lap klt 4,00 4,80

95 9642 1508 09 Gépjármû járat igénybevételi lap füz 113,00 135,60

95 9642 1509 08 Gépjármû törzskönyv nyilvántartási lap kö 370,00 444,00

95 9642 1512 02 Baleseti adatközlõ lap ív 2,00 2,40

95 9642 1513 01 Utalvány gépjármû igénybevételére tömb 79,00 94,80

95 9642 1514 00 Gépkocsi igénylés tömb 122,00 146,40

95 9642 1515 10 Nyt. egys. készl. levõ gjmû. menetlev. tömb kö 217,00 260,40

95 9642 1516 09 Átad-átv. füz. a felhaszn. gjmû. menetlev. kö 221,00 265,20

95 9642 1517 08 Nyilvántartási lap értékcsoport sz. C. db 5,00 6,00

95 9642 1518 07 Nyilvántartási lap szám szerinti D. db 4,00 4,80

95 9642 1519 06 Gjmû. technikai eszköz és kilométer számv klt 58,00 69,60

95 9642 1524 09 Gjmû. tech. e. és áramf. igénybevét. terve klt 57,00 68,40

95 9642 1525 08 Ideig. ig. lap polg. szerv. rész. honv. gjmû. db 2,00 2,40

95 9642 1526 07 Nyilvántartás a feljelentett gjmûk-rõl kö 225,00 270,00

95 9642 1527 06 Nyt. lap az MH. állományában levõ gjm-rõl db 6,00 7,20

95 9642 1528 05 Igénybevételi jelentés a gmjû. tech. eszk. klt 93,00 111,60

95 9642 1529 04 Nyt. lap közp. készletben levõ gjmû-rõl db 9,00 10,80

95 9642 1531 10 Gépjármû baleset nyilvántartás kö 465,00 558,00

95 9642 1532 09 Tanúsítvány benzinüzemû gk. db 4,00 4,80

95 9642 1533 08 Tanúsítvány diesel üzemû gk db 2,00 2,40

95 9642 1534 07 Igazolvány honv. gépkocsi vezetésére db 3,00 3,60

95 9642 1535 06 Igazolólap benzinüzemû gk. körny/felülv. db 4,00 4,80
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95 9642 1536 05 Igazolólap diesel üzemû gk. körny. felül db 4,00 4,80

95 9642 1538 03 Nyilvántartás az igazolólapokról db 10,00 12,00

95 9642 1542 07 Gépjármû igénylések nyilvántartása kö 358,00 429,60

95 9642 1543 06 Gépjármû indítókönyv kö 453,00 543,60

95 9642 1548 01 Törzskönyv áramforrás aggregátor számára kö 510,00 612,00

95 9642 1549 00 Gjmû. technikai eszközök igénybevételi t. klt 32,00 38,40

95 9642 1566 10 Telephely szolgálat átadás-átvételi füz. kö 99,00 118,80

95 9642 1567 09 Rendkívüli események nyilvántartása kö 184,00 220,80

95 9642 1568 08 Kim. gj. tech. fõdarab rendkívüli meghib. lap 3,00 3,60

95 9642 1573 00 Adattáblázat a mû. ell. állomás részére lap 4,00 4,80

95 9642 1573 00 Adatlap a tech. hadrafoghatóság értékel. ív 3,00 3,60

95 9642 1574 10 Anyaghiány jelentés könyv kö 197,00 236,40

95 9642 1575 09 Anyaghiány jelentés (anyagellátó egység) kö 131,00 157,20

95 9642 1576 08 Adattáblázat a mû. ell. állomás részére lap 1,00 1,20

95 9642 1579 05 Anyaghiány jelentési könyv (IGO.) kö 296,00 355,20

95 9642 1581 00 Jegyzõkönyv a gépkocsivezetõk részére tömb 99,00 118,80

95 9642 1582 10 Belépési engedély db 2,00 2,40

95 9642 1583 09 Gjm. tech. esz. rend. meghibásod. nyt. kö. kö 246,00 295,20

95 9642 1584 08 Gépjármû parancsnoki igazolvány db 2,50 3,00

95 9642 1586 06 Visszatartott gépjármûvek naplója kö 381,00 457,20

95 9642 1587 05 Gépjármû mozgási napló kö 278,15 333,78

95 9642 1588 04 Telephelyre való belépések nyilvántart. kö 153,00 183,60

95 9642 1592 08 Gépjármû igénylõ lap lap 0,90 1,08

95 9642 1593 07 Több. napi igénybevételi kirend. jog. eng lap 1,00 1,20

95 9642 1594 06 Gépjármû baleseti jelentés lap 5,00 6,00

95 9642 1595 05 Kártérítési nyilatkozat lap 2,00 2,40

95 9642 1596 00 Készletegyenleg és anyagtervezési lap lap 2,00 2,40

95 9642 1651 03 Kimut. jav felh. anyagut. és ft. ért lap 1,00 1,20

95 9642 1652 02 Anyagérték elszámolási lap lap 1,00 1,20

95 9642 1653 01 Éves anyagi keret nyilvántartás kö 149,00 178,80

95 9642 1605 09 Távl. terv. gj. tec. eszk. mûszaki felülv. klt 31,00 37,20

95 9642 1606 08 Ellenõrzõ-értékelõ lap (gépkocsi) ív 3,00 3,60

95 9642 1607 07 Ellenõrzõ-értékelõ lap (kerekes harcj.) ív 3,00 3,60

95 9642 1608 06 Ellenõrzõ-értékelõ lap (áramforrás agr.) lap 2,00 2,40

95 9642 1609 05 Ellenõrzõ-értékelõ lap (lánctalpas jár.) ív 5,00 6,00

95 9642 1654 00 Összesített ellenõrzõ lap (áramfor. agr.) ív 5,00 6,00

95 9642 1655 10 Összesített ellenõrzõ lap (kerekes harc.) ív 5,00 6,00

95 9642 1656 09 Összesített ellenõrzõ lap (lánct. harcj.) ív 5,00 6,00

95 9642 1657 08 Összesített ellenõrzõ lap (gépkocsi) ív 2,00 2,40

95 9642 1658 07 Mûszaki vizsgálati jegyzõkönyv db 9,00 10,80

XVI. Vegy vé del mi nyom tat vá nyok

95 9643 1702 04 Közepes magassági szelek nyilvántartása kö 173,00 207,60

95 9643 1703 03 Vegyi- és sugárfigyelõ napló kö 97,00 116,40

95 9643 1705 01 Atomcsapások nyilvántartása ív 10,00 12,00

95 9643 1706 00 Meteorológiai figyelõ napló kö 156,00 187,20

95 9643 1708 09 Egyéni sugármérõ átadó-átvevõ könyv kö 189,00 226,80

95 9643 1709 08 Egyéni sugáradag nyilvántartlap db 4,00 4,80

95 9643 1711 03 Egyéni összesített sugáradag jelentõ tömb 5,00 6,00

95 9643 1712 02 Sugárfigyelõ napló füz 126,00 151,20

95 9643 1713 01 Sugárfigyelõ napló füz 40,00 48,00

95 9643 1714 00 Egyéni kiképzési lap lap 2,00 2,40

95 9643 1715 10 Sugársz. sugárszenny. mérésének ell. kö. füz 62,00 74,40
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95 9643 1716 09 Izotóp nyilvántartó könyv kö 206,00 247,20

95 9643 1717 08 Izotóp szállítólevél klt 4,00 4,80

95 9643 1718 07 Vegyicsapások nyilvántartása db 10,00 12,00

95 9643 1719 06 Sugárfelderítés adatainak nyilvántartása tömb 385,00 462,00

95 9643 1721 01 Vízkészlet radioaktivitás adatok nyilv. kö 246,00 295,20

95 9643 1722 00 Légköri rádióaktivitás nyilvántartása kö 246,00 295,20

95 9643 1723 10 Jelentés a sugárzó anyagok ellenõrzésér. tömb 246,00 295,20

95 9643 1724 09 Jelentés tûzesetrõl füz 246,00 295,20

95 9643 1725 08 Összesített sugáradag jelentõ tömb tömb 142,00 170,40

95 9643 1726 07 Vegyi-sugárfelderítési adatok nyilvánt. kö 49,00 58,80

95 9643 1752 05 Tûzoltó készülék nyilvántartó lap 1,00 1,20

95 9643 1753 04 SZ/I betétlap db 1,00 1,20

XVII. Élel me zé si nyom tat vá nyok

95 9651 1802 05 Étlap ív 6,00 7,20

95 9651 1803 04 Elszámolás és jelentés füz 40,00 48,00

95 9651 1804 03 Étlap többmenüs étkezéshez lap 4,00 4,80

95 9651 1805 02 Igénylés I. lap 1,80 2,16

95 9651 1806 01 Vágatási és feldolgozási jegy lap 2,00 2,40

95 9651 1807 00 Élelmezési utalvány tömb 338,00 405,60

95 9651 1808 10 Bevételi bizonylat (átvételi jegyzõkönyv) tömb 126,00 151,20

95 9651 1809 09 Anyagfeladás tömb 233,00 279,60

95 9651 1811 04 Kiadási utalvány számla tömb 88,00 105,60

95 9651 1812 03 Kiadási utalvány-anyagforgalmi összesítõ tömb 328,00 393,60

95 9651 1813 02 Utalvány tömb 204,00 244,80

95 9651 1815 00 Vendégkönyv ív 4,00 4,80

95 9651 1816 10 Összesített élelmezési létszámjelentés tömb 86,00 103,20

95 9651 1818 08 Étkezési jegy egész napos tömb 132,00 158,40

95 9651 1820 03 Étkezési jegy egész napos tömb 132,00 158,40

95 9651 1819 07 Befizetõk könyve ív 1,00 1,20

95 9651 1820 03 Étkezési jegy egész napos tömb 132,00 158,40

95 9651 1821 02 Kórházi utalvány nagy tömb 391,00 469,20

95 9651 1822 01 Kórházi utalvány kicsi tömb 252,00 302,40

95 9651 1823 00 Megrendelés lap 1,00 1,20

95 9651 1824 10 Étrend ív 4,00 4,80

95 9651 1825 09 Utalvány (számla) tömb 208,00 249,60

95 9651 1826 08 Cserejegy élelmezési anyagokra tömb 182,00 218,40

95 9651 1827 07 Gyakorlatok élelmezési anyagnyilvánt. lap 7,00 8,40

95 9651 1828 06 Könyvelési utasítás lap 1,00 1,20

95 9651 1829 05 Napló lap 3,00 3,60

95 9651 1833 09 Nyt. kiad. táb. tec. eszközökrõl és felsz. db 7,00 8,40

95 9651 1834 08 Operatív nyilvántartás db 9,00 10,80

95 9651 1835 07 Napi kimutatás ív 3,00 3,60

95 9651 1836 06 Törzslap db 4,00 4,80

95 9651 1837 05 Leltárív lap 6,00 7,20

95 9651 1838 04 Összesítés klt 10,00 12,00

95 9651 1841 09 Menüelõjegyzés db 3,00 3,60

95 9651 1842 08 Étlap (menüelõjegyzés) lap 3,00 3,60

95 9651 1843 07 Menüösszesítõ lap 3,00 3,60

95 9651 1844 06 Ételadag összesítõ lap 4,00 4,80

95 9651 1845 05 Nyilvántartási lap db 6,00 7,20

95 9651 1846 04 Ételár számítási lap db 6,00 7,20

95 9651 1848 02 Élelmezési anyagnyilvántartó lap db 1,00 1,20

95 9651 1849 01 Kiadási utalvány számla tömb 197,00 236,40
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95 9651 1852 06 Átvételi jegy tömb 130,00 156,00

95 9651 1855 03 Bizonylattömb kiadási és ellenõrzési lap db 4,00 4,80

95 9651 1856 02 Jegyzõkönyv szakanyag átvételére lap 6,00 7,20

95 9651 1857 01 Készletjelentés és beszállítási összesít füz 13,00 15,60

95 9651 1858 00 Beszerzési terv db 13,00 15,60

95 9651 1861 05 Rakástábla db 8,00 9,60

95 9651 1862 04 Laboratóriumi vizsgálatok könyve ív 6,00 7,20

95 9651 1853 03 Szállítási szerzõdés ív 7,00 8,40

95 9651 1864 02 Utalvány (sütöde) tömb 262,00 314,40

95 9651 1865 01 Hibamegállapítási jegyzõkönyv lap 2,00 2,40

95 9651 1866 00 Bizottsági jegyzõkönyv lap 2,00 2,40

95 9651 1867 10 Minõségi jegyzõkönyv tömb 99,00 118,80

95 9651 1868 09 Szelvényes tömb tömb 396,00 475,20

95 9651 1869 08 Elszámolás (sütöde) kö 529,00 634,80

95 9651 1871 03 Összesítés (sütöde) kö 307,00 368,40

XVIII. Ru há za ti nyom tat vá nyok

95 9652 2002 09 Selejtezési elõrendelõ lap 4,00 4,80

95 9652 2003 08 Felszámítási kimutatás lap 3,00 3,60

95 9652 2004 07 Illetmény nyilvántartás ... kiképzési évre db 3,00 3,60

95 9652 2005 06 Megrendelés (ruházatra) füz 73,00 87,60

95 9652 2006 05 Munka-védõ-formaruha felszerelési könyv ív 9,00 10,80

95 9652 2007 04 Megrendeléshez betétlap lap 2,30 2,76

95 9652 2008 03 Gazdálkodási terv borító db 37,00 44,40

95 9652 2009 02 Átvételi elismervény tömb 262,00 314,40

95 9652 2012 07 Törzslap .... géphez db 4,00 4,80

95 9652 2013 06 Nyomtatvány igénylés utalvány tömb 150,00 180,00

95 9652 2014 05 Ruházati utalványfüzet igénylés tömb 161,00 193,20

95 9652 2015 04 Alapfelszerelési utalvány tömb 133,00 159,60

95 9652 2016 03 Alapfelszerelési ag. elosztó kiadás lap 4,00 4,80

95 9652 2017 02 Alapfelszerelési ag. elosztó bevételi lap 6,00 7,20

95 9652 2018 01 Folyószámla kivonat tömb 7,00 8,40

95 9652 2019 00 Készletérték gyûjtõlap lap 5,00 6,00

95 9652 2021 06 Gazdálkodási terv belív ív 4,00 4,80

95 9652 2022 05 Összesített illetmény felhasználási terv ív 7,00 8,40

95 9652 2023 04 Munkalap (szabó) tömb 457,50 549,00

95 9652 2024 03 Utalvány ruházatra klt 261,00 313,20

95 9652 2025 02 Jóváírás ruházatra tömb 488,00 585,60

95 9652 2029 09 Méretmegoszlás öltönyre lap 7,00 8,40

95 9652 2031 04 Méretmegoszlás ballonkabátra lap 2,00 2,40

95 9652 2032 03 Alapfelszerelési ag. elosztó bevétel lap 7,00 8,40

95 9652 2037 09 Elszámolás felterjesztése tömb 29,00 34,80

95 9652 2049 05 Pénzforgalom lap 13,00 15,60

95 9652 2051 00 Egyéni megrendelõ tömb 85,00 102,00

95 9652 2055 07 Statisztikai kimutatás lap 8,00 9,60

95 9652 2056 06 Elszámolás lap 4,00 4,80

95 9652 2059 03 Raktári anyaglap lap 5,00 6,00

95 9652 2061 09 Megrendelõ lap (cipész) tömb 210,00 252,00

95 9652 2062 08 Javítási munkalap tömb 214,00 256,80

95 9652 2065 05 Megrendelõlap konfekcióruházatra tömb 61,00 73,20

95 9652 2067 03 Ruházati jegy tömb 265,00 318,00

95 9652 2068 02 Visszaállítási jegyzék tömb 171,00 205,20

95 9652 2069 01 Göngyöleg visszáru jegyzék tömb 94,00 112,80

95 9652 2081 05 Értesítés lap 13,00 15,60
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95 9652 2082 04 Utalványfüzet borító db 32,00 38,40

95 9652 2084 02 „A” adatlap lap 13,00 15,60

95 9652 2085 01 „NY” adatlap lap 13,00 15,60

95 9652 2099 06 FBÖ ruházati megrendelõ füz 123,00 147,60

95 9652 2100 08 Nyilvántartási lap lap 8,00 9,60

95 9652 2101 07 Hadiruházat-tartozás ügye lap 8,00 9,60

XIX. El he lye zé si nyom tat vá nyok

95 9653 2104 10 Jegyzék a tüzelõanyag átvételérõl lap 2,00 2,40

95 9653 2105 09 Nyilvántartás a nõtlen ti. sz. férõhely. ív 5,00 6,00

95 9653 2107 07 Nyilvántartás a nõtlen ti. sz. bérlõirõl ív 5,00 6,00

95 9653 2108 06 Engedélyokirat ív 4,00 4,80

95 9653 2109 05 Költségszámítás lap 3,00 3,60

95 9653 2111 00 A létesítm. és a beruh ktg. összefogl. j. ív 2,00 2,40

95 9653 2112 10 Lakásigénylési lap klt 17,00 20,40

95 9653 2114 08 Lakáskiutaló határozat ív 10,00 12,00

95 9653 2115 07 A költségvetési elõirányzat ütemezése lap 2,00 2,40

95 9653 2116 06 Nyilvántartás a zárolt lakásokról füz 307,00 368,40

95 9653 2118 04 Szerzõdések és megrendelések db 3,00 3,60

95 9653 2119 03 Lakás nyilvántartási lap db 3,00 3,60

95 9653 2121 09 Nyilatkozat lap 2,00 2,40

95 9653 2122 08 Igazolás lap 2,00 2,40

95 9653 2124 06 Lakásigénylõk nyilvántartása (besorol.) lap 7,00 8,40

95 9653 2126 04 Építési megállapodás ív 3,00 3,60

95 9653 2128 02 Laktanya elhelyezési szolg. költs. terve füz 109,00 130,80

95 9653 2129 01 Elszámolás a lakt. elh. szolg. költs. kiad. füz 202,00 242,40

95 9653 2134 04 Lakbérbeszedési lap lap 3,00 3,60

95 9653 2136 02 Lakbér-elszámolás karton db 5,00 6,00

95 9653 2138 00 Bérleményleltár jegyzõkönyv ív 5,00 6,00

95 9653 2148 09 Tüzelõanyag kiadásához utalvány tömb 153,00 183,60

95 9653 2149 08 Szállítólevél tömb 295,00 354,00

95 9653 2153 01 Félévi lakáshelyzet jelentés ív 4,00 4,80

XX. Egész ség ügyi nyom tat vá nyok

95 9654 2202 04 Felülvizsgálati táblázat lap 3,00 3,60

95 9654 2210 00 Felülvizsgálati táblázat lap 3,00 3,60

95 9654 2203 03 MH csap. és int. vez. orvos felülvizsg. k. kö 859,00 1030,80

95 9654 2204 02 Beutaló lap üdülõbe db 3,00 3,60

95 9654 2205 01 Statiszt. ív összeír. ill. sorozás célj. ív 4,00 4,80

95 9654 2206 00 Tüdõszûrõ lap lap 3,00 3,60

95 9654 2207 10 Statisztikai lap db 1,00 1,20

95 9654 2208 09 Csapatértesítõ betegfelvételrõl db 3,00 3,60

95 9654 2209 08 Csapatértesítõ beteg kibocsátásáról db 3,00 3,60

95 9654 2210 00 Felülvizsgálati táblázat lap 3,00 3,60

95 9654 2211 03 Kórtörténeti betétlap (kórházi) ív 5,00 6,00

95 9654 2212 02 Lázlap lap 5,00 6,00

95 9654 2213 01 Értesítés (beutalásról) lap 4,00 4,80

95 9654 2214 00 Gyermekgyógyászati kórlap ív 5,00 6,00

95 9654 2215 10 Ügyeletes orvosi szolg. átadás-átvétel kö 242,00 290,40

95 9654 2216 09 Mûtéti napló (nagy alakú) kö 402,00 482,40

95 9654 2217 08 Mûtéti napló (kis alakú) kö 254,00 304,80

95 9654 2218 07 Szülési napló kö 1120,00 1344,00

95 9654 2219 06 Általános kartoték db 5,00 6,00
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95 9654 2221 01 Személyi szûrõvizsgálati lap klt 3,00 3,60

95 9654 2222 00 Fizikoterápiás rendelõlap db 1,00 1,20

95 9654 2223 10 Jelentés az éves szûrõvizsg.-ról klt 8,00 9,60

95 9654 2224 09 EKG lelet tömb 71,00 85,20

95 9654 2225 08 Laboratóriumi könyv kö 68,00 81,60

95 9654 2226 07 Fogászati pénztárnapló kö 624,00 748,80

95 9654 2227 06 Transzfúziós napló kö 247,00 296,40

95 9654 2228 05 Vérkonzerv ellenõrzési napló kö 273,00 327,60

95 9654 2229 04 Étel pótrendelés lap 2,00 2,40

95 9654 2231 10 Röntgenvizsgálati kérõlap lap 5,00 6,00

95 9654 2232 09 Boríték fogfilmek részére db 2,00 2,40

95 9654 2233 08 Eü. életrajz (gyermekek részére) füz 19,00 22,80

95 9654 2234 07 Étlap (kórházi) ív 3,00 3,60

95 9654 2235 06 Fertõzõ betegség bejelentõ lap db 2,00 2,40

95 9654 2236 05 Jelentés a szem. áll. eü. állapot. (borító) ív 7,00 8,40

95 9654 2237 04 Fertõzõ betegnapló füz 142,00 170,40

95 9654 2238 03 Fürdetési napló kö 142,00 170,40

95 9654 2239 02 Eü. könyvecske (kis alakú) füz 8,00 9,60

95 9654 2241 08 Vizsgálati eredménylap lap 6,00 7,20

95 9654 2242 07 Kórtörténeti lap (csapatok részére) lap 1,00 1,20

95 9654 2245 04 Kórlap traumatológiai oszt. részére db 7,00 8,40

95 9654 2246 03 Betegségi adatok tömb 73,00 87,60

95 9654 2247 02 Jelentés a kórház betegforgalmáról klt 145,00 174,00

95 9654 2249 00 Eü. helyzetjelentés (csapat) ív 11,00 13,20

95 9654 2251 06 Napi jel. fizikoter. és gyógysport rend. lap 5,00 6,00

95 9654 2252 05 Napi jel. kis és nagy labor. vizsg.-ról lap 3,00 3,60

95 9654 2253 04 Napi jel. a röntgenforgalomról lap 3,00 3,60

95 9654 2254 03 Fejlap lap 5,00 6,00

95 9654 2255 02 Létszámjelentés lap 5,00 6,00

95 9654 2256 01 Csapat gyengélkedõ napló kö 417,00 500,40

95 9654 2257 00 Napi jel. a fogászati kezelésekrõl lap 4,00 4,80

95 9654 2258 10 Negyedévi össz. jel. a fogászati kez.-rõl lap 3,00 3,60

95 9654 2259 09 Napi jel. a szakrendelés betegforg.-ról lap 5,00 6,00

95 9654 2261 04 Betegosztályok havi jelentése lap 5,00 6,00

95 9654 2262 03 Napi összesítõ jel. (regisztratúra) lap 15,00 18,00

95 9654 2263 02 Járóbeteg napló kö 736,00 883,20

95 9654 2264 01 Kórházi betegosztály napló kö 1177,00 1412,40

95 9654 2265 00 Felvételi osztálynapló kö 951,00 1141,20

95 9654 2266 10 Fogászati kezelési lap db 3,00 3,60

95 9654 2267 09 Audiogram lap 2,00 2,40

95 9654 2268 08 Altatási jegyzõkönyv db 4,00 4,80

95 9654 2269 07 FÜV táblázat db 2,00 2,40

95 9654 2271 02 Audiogram db 5,00 6,00

95 9654 2272 01 Jelentés az ambulancia munkájáról lap 4,00 4,80

95 9654 2273 00 Betegfelv. és kez. ellenõrz. l. (fogász.) db 1,00 1,20

95 9654 2275 09 Negyedévi összesítõ lap 6,00 7,20

95 9654 2277 07 Jegyzõkönyv a liquor celebrosp. vizsg. lap 2,00 2,40

95 9654 2278 06 Elektroencephalographyás vizsgálat lap 3,00 3,60

95 9654 2279 05 Jelentés a ht. és tts. áll. szûrõvizsg. lap 5,00 6,00

95 9654 2281 00 Kivonat a MH KFB nyilvántartó könyvébõl lap 3,00 3,60

95 9654 2283 09 Kórboncolási jegyzõkönyv lap 10,00 12,00

95 9654 2284 08 Kat. ig. ügyi orvosszak. boncolási jkv. lap 5,00 6,00

95 9654 2285 07 Szövettani vizsgálati lap lap 2,00 2,40
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95 9654 2286 06 Ejtõernyõs alkalmassági vizsg. lap ív 4,00 4,80

95 9654 2287 05 Üdülõk negyedévi helyzetjelentése lap 7,00 8,40

95 9654 2288 04 Házasság elõtti tanácsadás nõi db 3,00 3,60

95 9654 2289 03 Jel. a beutaltak üd. bizotts. megoszl.-ról lap 4,00 4,80

95 9654 2291 09 Üd. biz. által kiad. beutaló l. nyilv. k. kö 260,00 312,00

95 9654 2292 08 Összesített igénylés ....... turnusra lap 2,00 2,40

95 9654 2294 06 Szûrõvizsg. napló laboratórium számára kö 606,00 727,20

95 9654 2295 05 Értesítés a nemibeteg gond. adás-vétel lap 2,00 2,40

95 9654 2296 04 Röntgen-lelet gyûjtõ (Odelka) db 7,00 8,40

95 9654 2299 01 COMBERG röntgen értékelõ lap lap 5,00 6,00

95 9654 2301 02 Ideg- és elmegyógyászati vizsgálati lap db 4,00 4,80

95 9654 2302 01 Sebészeti vizsgálati lap db 4,00 4,80

95 9654 2303 00 Belgyógyászati vizsgálati lap db 4,00 4,80

95 9654 2304 10 Fül-, orr-, gégészeti vizsgálati lap lap 3,00 3,60

95 9654 2306 08 Eü. könyvecske (hajózó) kö 532,00 638,40

95 9654 2307 07 Vizsgálati jegyzõkönyv kö 785,00 942,00

95 9654 2308 06 Szállítási szerzõdés gyûjtõ db 529,00 634,80

95 9654 2311 00 Beszéd audiogram lap 8,00 9,60

95 9654 2312 10 Sochles vestibularis vizsg. eredménylap lap 4,00 4,80

95 9654 2315 07 Számadás igénylési kimutatás fogyó tömb 229,00 274,80

95 9654 2318 04 Pszichológiai vizsg. jegyzõkönyv „A” ív 4,00 4,80

95 9654 2319 03 Pszichológiai vizsg. jegyzõkönyv „B” ív 4,00 4,80

95 9654 2321 09 Általános kartoték db 1,00 1,20

95 9654 2322 08 Egészségügyi anyagnyilvántartó lap db 8,00 9,60

95 9654 2323 07 Kimutatás az eü. okokból leszereltekrõl lap 5,00 6,00

95 9654 2325 05 Nyilvántartó lap intézkedésrõl db 2,00 2,40

95 9654 2328 02 Jelentõlap (vérátömlesztésrõl) lap 2,00 2,40

95 9654 2329 01 Utalvány (nem fogyó) füz 444,00 532,80

95 9654 2331 07 Ruházati átvételi nyugta nõbetegek r. tömb 148,00 177,60

95 9654 2332 06 Ruházati átvételi nyugta férfibetegek r. tömb 141,00 169,20

95 9654 2335 03 Anyagnyilvántartó lap (röntgen) db 5,00 6,00

95 9654 2336 02 Röntgen nyilvántartó lap (karton) db 3,00 3,60

95 9654 2337 01 Elektroencephalographiai vizsg. lelet lap 5,00 6,00

95 9654 2338 00 Sterilizálási lap (kicsi) tömb 104,00 124,80

95 9654 2339 10 Sterilizálási lap tömb 62,00 74,40

95 9654 2341 05 Vizsgálati eredménylap db 1,00 1,20

95 9654 2342 04 Helybiztosítási lap lap 2,00 2,40

95 9654 2343 03 Vizsgálati lap (hajózó jelölt) klt 21,00 25,20

95 9654 2344 02 Orvosi bizonyítvány lap 4,00 4,80

95 9654 2346 00 Betegfelvételi engedély tömb 71,00 85,20

95 9654 2347 10 Osztályos létszámjelentés tömb 17,00 20,40

95 9654 2349 08 Laborvizsgálati jegyzõkönyv kö 1492,00 1790,40

95 9654 2351 03 Labor élelem vizsgálati jegyzõkönyv kö 368,00 441,60

95 9654 2352 02 Labor kalória vizsgálati jegyzõkönyv kö 242,00 290,40

95 9654 2353 01 Bakteorológiai lelet tömb 50,00 60,00

95 9654 2354 00 Laboratóriumi lelet tömb 49,00 58,80

95 9654 2356 09 Betétlap cukorbetegek részére lap 2,00 2,40

95 9654 2357 08 Konzílium kérõ lap lap 2,00 2,40

95 9654 2358 07 Mûtéti kiírás lap 3,00 3,60

95 9654 2359 06 Mûtéti lap tömb 154,00 184,80

95 9654 2361 01 Boncolási napló kö 1053,00 1263,60

95 9654 2362 00 Boncolást kérõ lap tömb 113,00 135,60

95 9654 2363 10 Kórtörténeti lap ív 6,00 7,20
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95 9654 2364 09 Ambuláns ellenõrzési lap tömb 226,00 271,20

95 9654 2365 08 Zárójelentés kérõlap tömb 113,00 135,60

95 9654 2366 07 Intenzív terápiás észlelõ lap lap 5,00 6,00

95 9654 2373 08 Gipszelés és röntgenfelvételek lap 2,00 2,40

95 9654 2374 07 Suicidum-rizikó faktor lap lap 2,00 2,40

95 9654 2378 03 Kötszerigénylõ könyv I. füz 170,00 204,00

95 9654 2376 05 Kötszerigénylõ könyv II. füz 170,00 204,00

95 9654 2379 02 Gyógyszerigénylõ könyv I. füz 170,00 204,00

95 9654 2377 04 Gyógyszerigénylõ könyv II. füz 170,00 204,00

95 9654 2381 08 Sterilizálási napló dobozok részére kö 474,00 568,80

95 9654 2382 07 Lyukkártya sérülteknek db 3,00 3,60

95 9654 2383 06 Hozzátartozó berendelés tömb 17,00 20,40

95 9654 2384 05 Parancsnoki jellemzés tömb 175,00 210,00

95 9654 2385 04 Országos Szakorvosi Intézet megkeresése tömb 57,00 68,40

95 9654 2387 02 Ernyõfényképezõ kartoték db 1,00 1,20

95 9654 2388 01 Kisegítõ kórházi elhelyezés lap 3,00 3,60

95 9654 2389 00 MAWI táblázat ív 14,00 16,80

95 9654 2391 06 Kórtörténeti lap (kórházi) füz 32,00 38,40

95 9654 2392 05 Betétlap sebészeti betegek kórlapjához ív 4,00 4,80

95 9654 2393 04 Kartoték fizikoterápiás kezeléshez db 2,00 2,40

95 9654 2394 03 Ételrendelés lap 2,00 2,40

95 9654 2395 02 Laboratóriumi vizsgálatot kérõ lap lap 1,00 1,20

95 9654 2396 01 Laboratóriumi vizsgálati lelet tömb 34,00 40,80

95 9654 2397 00 Eü. könyvecske (nagy alakú) füz 16,00 19,20

95 9654 2398 10 Leletösszesítõ lap tömb 82,00 98,40

95 9654 2399 09 PVC igazolvány tok db 9,00 10,80

95 9654 2401 10 Kórházi eü. helyzetjelentés füz 157,00 188,40

95 9654 2402 09 Fogászati adatlap tömb 173,00 207,60

95 9654 2403 08 Havi össz. jel. fizikot. lab. röntg. forgal. lap 3,00 3,60

95 9654 2406 05 Felülvizsgálatok nyilv. könyve A–K, L–Z kö 2765,00 3318,00

95 9654 2407 04 Házasság elõtti családterv. tanácsad. ffi. db 3,00 3,60

95 9654 2408 03 Gyermekkarton db 3,00 3,60

95 9654 2409 02 Gyermekkarton belív db 2,00 2,40

95 9654 2411 08 Szûrõlap füz 37,00 44,40

95 9654 2412 07 Röntgen karton db 32,00 38,40

95 9654 2413 06 Brief Psych. Ranting Scale gyógy. adatlap lap 3,00 3,60

95 9654 2414 05 Pszichopátriai adatlap lap 3,00 3,60

95 9654 2415 04 Színpiramis lap 4,00 4,80

95 9654 2416 03 MMPI férfi-nõi lap 13,00 15,60

95 9654 2417 02 Rorsach táblázat ív 12,00 14,40

95 9654 2419 00 Általános kartotékhoz mûag. tasak db 7,00 8,40

95 9654 2421 06 Szövettani napló kö 1294,00 1552,80

95 9654 2422 05 Szennyvíz vizsgálati eredmény lap lap 5,00 6,00

95 9654 2423 04 Laboratóriumi szennyvíz vizsg. jegyzõkv. kö 634,00 760,80

95 9654 2424 03 Folyadék-háztartás ellenõrzõ lap I. tömb 101,00 121,20

95 9654 2425 02 Folyadék-háztartás ellenõrzõ lap II. tömb 101,00 121,20

95 9654 2426 01 Mûtéti lap lap 1,00 1,20

95 9654 2427 00 Mûtéti lázlap lap 3,00 3,60

95 9654 2428 10 Órás lázlap lap 3,00 3,60

95 9654 2429 09 Zárójelentés lap 2,00 2,40

95 9654 2431 04 Intenzív terápiás adatösszesítõ lap 3,00 3,60

95 9654 2432 03 RAVEN test tömb 68,00 81,60

95 9654 2433 02 SZONDI test tömb 68,00 81,60
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95 9654 2434 01 ZUNG test lap 3,00 3,60

95 9654 2435 00 BRENGELMAN test ív 3,00 3,60

95 9654 2436 10 BECK test ív 4,00 4,80

95 9654 2437 09 Ábralap I. tömb 63,00 75,60

95 9654 2438 08 Ábralap II. lap 3,00 3,60

95 9654 2439 07 Amnioscopos lelet lap 3,00 3,60

95 9654 2445 09 Sterilizáló napló fecskendõk részére kö 634,00 760,80

95 9654 2446 08 Belépési engedély tömb 25,00 30,00

95 9654 2447 07 Kilépési engedély tömb 25,00 30,00

95 9654 2448 06 Igazolás tömb 15,00 18,00

95 9654 2449 05 Rendõrségi megkeresés tömb 163,00 195,60

95 9654 2451 00 Mosatási utalvány tömb 112,00 134,40

95 9654 2452 10 Mosatási utalvány tömb 70,00 84,00

95 9654 2453 09 Röntgen vizsgálatot kérõ lap lap 3,00 3,60

95 9654 2455 07 Irányítólap polgári alkalmazottak rész. db 1,00 1,20

95 9654 2456 06 Irányítólap katona részére db 1,00 1,20

95 9654 2458 04 Intézeti napló a keresõképt. bizt.-ról kö 967,00 1160,40

95 9654 2459 03 Orvosi ig. keresõképtelen áll.-ba vét. lap 2,00 2,40

95 9654 2461 09 Orvosi igazolás (táppénzes utalvány) lap 5,00 6,00

95 9654 2462 08 Vizsgálatot igazoló lap (fehér) lap 2,00 2,40

95 9654 2463 07 Vizsgálatot igazoló lap (rózsaszín) lap 2,00 2,40

95 9654 2467 03 Fertõzõ beteg ki- és bejelentõ lap db 1,00 1,20

XXI. Üzem anyag nyom tat vá nyok

95 9655 2402 04 Vizsgálati bizonyítvány lap 2,00 2,40

95 9655 2403 03 Töltõgépkocsi szûrõ ellenõrzõ lap lap 3,00 3,60

95 9655 2405 01 Bizonylat lap 2,00 2,40

95 9655 2407 10 Vizsgálati bizonyítvány lap 4,00 4,80

95 9655 2408 09 Törzslap lap 1,00 1,20

95 9655 2409 08 Átvételi jegyzõkönyv tömb 278,00 333,60

95 9655 2411 03 Vasúti szállítási igénylés lap 3,00 3,60

95 9655 2412 02 Nyilatkozat lap 3,00 3,60

95 9655 2413 01 Üzemanyag csekk tömb 228,00 273,60

95 9655 2414 00 Térítéses üzemanyag csekk tömb 80,00 96,00

95 9655 2415 10 Vizsgálati bizonyítvány lap 6,00 7,20

95 9655 2416 07 Vizsgálati bizonyítvány ív 4,00 4,80

95 9655 2417 08 Vizsgálati bizonyítvány tömb 312,00 374,40

95 9655 2419 06 Tartályok napi mérésének nyilvántartása kö 426,00 511,20

95 9655 2421 01 Üzemanyag feltöltési, kiadási kimutatás tömb 103,61 124,33

95 9655 2423 10 Vizsgálati bizonyítvány ív 9,00 10,80

95 9655 2424 09 Vasúti szállítások nyilvántartási könyve kö 438,00 525,60

95 9655 2426 07 Vizsgálati bizonyítvány ív 7,00 8,40

95 9655 2427 06 Sorszám nyilvántartás ív 7,00 8,40

95 9655 2429 04 Kimutatás hûtõ folyadék elszámolásról lap 4,00 4,80

95 9655 2443 10 Be- és kiszállítási jegy tömb 119,00 142,80

95 9655 2432 09 Anyagvételezési nyilvántartó lap db 3,00 3,60

95 9655 2433 08 Jegyzõkönyv tömb 85,00 102,00

95 9655 2434 07 Vasúti kocsik szerinti kimutatás lap 2,00 2,40

95 9655 2435 06 Hûtõfolyadék leadási jegyzék lap 7,00 8,40

95 9655 2436 05 Anyagnyilvántartó lap db 10,00 12,00

95 9655 2437 04 Üzemanyag nyilvántartási lap db 4,00 4,80

95 9655 2438 03 Cserejegy üzemanyag technikai eszközrõl tömb 96,00 115,20

95 9655 2439 02 Vizsgálati bizonyítvány kö 414,00 496,80
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95 9655 2441 08 Kimutatás a túlfogyasztó gépjármûvekrõl tömb 157,00 188,40

95 9655 2444 05 Mintavételi kérelem lap 7,00 8,40

95 9655 2453 04 Tervezési adatlap klt 21,00 25,20

95 9655 2454 03 Betétlap a tervez. adatlaphoz lap 21,00 25,20

95 9655 2455 02 Elszámolási adatlap klt 6,00 7,20

95 9655 2456 01 Betétlap az elsz. adl. lap 4,00 4,80

95 9655 2457 00 Elsz. adatl. rep. g. esh. klt 6,00 7,20

95 9655 2461 04 2. sz. bizonylat ív 3,00 3,60

95 9655 2465 00 Közp. klt. üa. klt. jelentés ív 4,00 4,80

95 9655 2466 10 Veszteségek elszámolása és kimutatása lap 2,00 2,40

95 9655 2467 09 Üa. tech. eszk. klt. jelentés lap 4,00 4,80

95 9655 2458 08 Beszállási engedély kútjavításhoz ív 4,00 4,80

95 9655 2469 07 Beszállási engedély ív 4,00 4,80

95 9655 2472 01 Üzemanyag fogy. keret módosítás tömb 75,00 90,00

XXII. Re pü lõs nyom tat vá nyok

95 9663 2702 10 Repülõgép formulator kö 2861,00 3433,20

95 9663 2703 09 Formulátor (2,3,4) kö 2823,00 3387,60

95 9663 2704 08 Formulator (5) kö 2416,00 2899,20

95 9663 2705 07 Formulátor (RPG HM) kö 2822,00 3386,40

95 9663 2706 06 Formulator (akku) füz 95,00 114,00

95 9663 2707 05 Mûszaki jegyzõkönyv lap 2,00 2,40

95 9663 2708 04 Események lap 4,00 4,80

95 9663 2709 03 Repülõgép elõk. napló füz 42,00 50,40

95 9663 2711 09 Tervnapló kö 97,00 116,40

95 9663 2712 08 Ellenõrzési terv lap 2,00 2,40

95 9663 2714 06 Szerszámkönyv füz 46,00 55,20

95 9663 2715 05 Fõreduktor-formulator kö 1634,00 1960,80

95 9663 2716 04 Formulator forgosz. kö 207,00 248,40

95 9663 2718 02 Mûszaki munkát ellenõrzõ könyv kö 115,00 138,00

95 9663 2719 01 Összesítõ lap lap 3,00 3,60

95 9663 2721 07 Nyilvántartó napló ellenõrzõ mérõkrõl füz 57,00 68,40

95 9663 2722 06 Törzskönyv füz 44,00 52,80

95 9663 2723 05 Munkalap lap 2,30 2,76

95 9663 2725 03 Repülõ mûszaki any. készletnorma igénylés db 4,00 4,80

95 9663 2727 01 Alakulat nyûgözõ könyve kö 207,00 248,40

95 9663 2728 00 Akkumulátor átadás-átvételi napló kö 211,00 253,20

95 9663 2732 04 Hajtómûvek szám szerinti nyilv. könyve kö 391,00 469,20

95 9663 2912 02 Raktban. l. hajtómû nyilvántartás kö 279,00 334,80

95 9663 2735 01 Tervtáblázat lap 4,00 4,80

95 9663 2736 00 Ejtõernyõs ugrás nyilvántartó könyv kö 901,43 1081,72

95 9663 2737 10 Szám szerinti kimutatás lap 5,00 6,00

95 9663 2738 09 Ejtõernyõs tervtáblázat, ugrás lejátszás kö 811,00 973,20

95 9663 2739 08 Útvonalkarton tömb 55,00 66,00

95 9663 2741 03 Mûszaki anyagigénylés tömb 67,00 80,40

95 9663 2744 00 Startorvosi napló kö 610,00 732,00

95 9663 2745 10 Légi célok jellegének nyilvánt. naplója kö 566,00 679,20

95 9663 2746 09 Repülési tervtábla lap 8,60 10,32

95 9663 2747 08 Külföldre terv. katonai repülések igényl. kö 301,00 361,20

95 9663 2748 07 Harci munkanapló 200 kö 122,00 146,40

95 9663 2749 06 Anyagi helyzetjelentés ív 7,00 8,40

95 9663 2751 01 Rádiolok. techn. eszk. techn. állapot napló. kö 296,00 355,20

95 9663 2752 00 Kozmikus átrep. nyilvántartási naplója kö 296,00 355,20
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95 9663 2754 09 Repülési idõlap tömb 181,00 217,20

95 9663 2755 08 Írószalag az egyhetes légsúlyíróhoz lap 32,00 38,40

95 9663 2756 07 Aerogram ûrlap M-8 lap 59,00 70,80

95 9663 2757 06 Tényleges idõjárási napló kö 470,00 564,00

95 9663 2758 05 Repülési idõösszesítés füz 60,00 72,00

95 9663 2759 04 Repülési lap lap 2,00 2,40

95 9663 2761 10 Repülési tervtábla db 16,00 19,20

95 9663 2762 09 Útvonal repülés számított adatai db 2,00 2,40

95 9663 2763 08 Kiértékelõ lap lap 3,00 3,60

95 9663 2764 07 Hajózó könyv kö 1578,16 1893,79

95 9663 2765 06 Repülésvezetõ napló kö 246,00 295,20

95 9663 2766 05 Idõmérõ napló kö 222,00 266,40

95 9663 2768 03 Mûszaki anyag változásjelentés (kicsi) tömb 80,00 96,00

95 9663 2769 02 Mûszaki anyag változásjelentés (nagy) tömb 80,00 96,00

95 9663 2771 08 Havi tervgrafikon „N” ív 5,00 6,00

95 9663 2772 07 Havi tervgrafikon „K” lap 4,00 4,80

95 9663 2774 05 Jelentés kényszerleszállásról, törésrõl db 6,00 7,20

95 9663 2775 04 Központi anyag-nyilvántartási kartoték db 3,00 3,60

95 9663 2776 03 Osztálykönyv füz 76,00 91,20

95 9663 2777 02 Kódcsere nyilvántartó napló tömb 474,00 568,80

95 9663 2778 01 Teherjegyzék tömb 85,00 102,00

95 9663 2779 00 Repülõtéri útvonal, átrepülések igénylése kö 278,00 333,60

95 9663 2780 07 Repülõtéri útvonal, átrepülések igénylése kö 278,00 333,60

95 9663 2781 06 Repülõ esemény jelentés kö 791,00 949,20

95 9663 2782 05 Repülõ szabálysértés jelentés kö 4297,86 5157,43

95 9663 2783 04 Harci munka értékelése kö 317,00 380,40

95 9663 2784 03 Repülésirányító szolg. ÜPK regg. jelent. II. kö 2792,00 3350,40

95 9663 2785 02 Rádiólok. zavarjelenségek nyilv. naplója kö 968,00 1161,60

95 9663 2786 01 Pontos idõ nyilvántartó napló 200 lapos kö 317,00 380,40

95 9663 2787 00 Rep. szab. sért. repülõg. ell. rep. nyilv. napl kö 508,00 609,60

95 9663 2788 10 Rádiótech. sz. kezelõ állományának névsora kö 462,00 554,40

95 9663 2789 09 Adott parancsok, vett jelentések naplója kö 337,00 404,40

95 9663 2791 04 Jelentés gyûjtõ tömb 195,00 234,00

95 9663 2792 03 RT vez. és harc. szolg. váltás névjegyzéke kö 317,00 380,40

95 9663 2793 02 Nyilvántartási lap a ...... rlá. ív 16,00 19,20

95 9663 2794 01 Generál declaration tömb 217,81 261,37

95 9663 2795 00 Mûködési és karbantartási grafikon belív lap 4,00 4,80

95 9663 2796 10 Mûködési és karbantartási grafikon bor. db 5,00 6,00

95 9663 2797 09 „H” személyi állomány váltási grafikonja lap 3,00 3,60

95 9663 2798 08 Jav. adományozott fokozat megvonására lap 2,00 2,40

95 9663 2799 07 Felt. fokozat adományozására, megvédésére ív 7,00 8,40

95 9663 2801 08 Felt. vadászir. fokozat adomány. megvédé. lap 7,00 8,40

95 9663 2802 07 Kiadási kimutatás tömb 99,00 118,80

95 9663 2803 06 Veszély figyelmeztetés tömb 189,00 226,80

95 9663 2804 05 RIA idõjárási napló kö 111,00 133,20

95 9663 2805 04 Észlelõ könyv kö 155,00 186,00

95 9663 2806 03 Magassági szélmérések kö 418,00 501,60

95 9663 2807 02 Eligazítások könyve kö 636,00 763,20

95 9663 2808 01 Felszáll. és rep. órák nyilvántartása kö 487,00 584,40

95 9663 2809 00 Idõjárás felderítési napló kö 291,00 349,20

95 9663 2811 06 Felterjesztés THHTSI cím elnyerésére lap 7,00 8,40

95 9663 2812 05 Felterjesztés THTTSI cím adományozására lap 7,00 8,40

95 9663 2813 04 Írószalag mechanikus szélíróhoz lap 73,00 87,60
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95 9663 2814 03 Meteorológiai munkatérkép S 1 db 19,00 22,80

95 9663 2815 02 Meteorológiai munkatérkép S 3 db 107,00 128,40

95 9663 2816 01 Aerológiai munkatérkép M 4 db 210,00 252,00

95 9663 2817 00 Meteorológiai munkatérkép S 2 db 117,00 140,40

95 9663 2818 10 Meteorológiai munkatérkép S 6 db 51,00 61,20

95 9663 2819 09 Színoptikus munkatérkép M-2 db 304,00 364,80

95 9663 2821 04 Napi jelentés lap 2,00 2,40

95 9663 2823 02 Repülési lapok fõbb mutatói (CSRP) lap 3,00 3,60

95 9663 2824 01 Bejövõ táviratok naplója kö 449,00 538,80

95 9663 2825 00 Kimenõ táviratok naplója kö 432,00 518,40

95 9663 2826 10 Vadász irányító parancsnok jelent. könyve kö 210,00 252,00

95 9663 2827 09 Légvédelmi céljelentés könyve kö 283,00 339,60

95 9663 2828 08 Vadász-bevetések naplója kö 2822,00 3386,40

95 9663 2829 07 Harctevékenységi napló kö 566,00 679,20

95 9663 2831 02 Híradó ellenõrzési napló kö 440,00 528,00

95 9663 2832 01 Harcálláspont megfigyelõ napló kö 3519,00 4222,80

95 9663 2833 00 Napló lokátorok mérésének felírására kö 570,00 684,00

95 9663 2834 10 Napló HDM ügyeletes szolgálat részére kö 534,00 640,80

95 9663 2835 09 Repülésirányító szolg. ÜPK reggeli jelentés kö 748,00 897,60

95 9663 2837 07 Megfigyelõ napló tömb 235,00 282,00

95 9663 2838 06 Nemzetk. légifoly. elrendelt mag. elosztás lap 10,00 12,00

95 9663 2839 05 Tényleg. végrehajtott nemz. légiforg. rep. lap 10,00 12,00

95 9663 2841 00 MH OLP rep. kívüli és átrepülések terve db 10,00 12,00

95 9663 2842 10 MH LP rept. kívüli és átrepülések terve db 10,00 12,00

95 9663 2843 09 DHDSCS RE rept. kívüli és átrep. terve db 17,00 20,40

95 9663 2844 08 Formulator a repülõ különleg. ruházatához kö 64,00 76,80

95 9663 2845 07 Útlevél tömb 179,00 214,80

95 9663 2846 06 Útlevél (TSZ-1-hez) tömb 405,08 486,10

95 9663 2847 05 Útlevél (zsírokhoz) tömb 179,00 214,80

95 9663 2848 04 Megrendelési könyv tömb 80,00 96,00

95 9663 2849 03 Közforgalmon kívüli repülések db 15,00 18,00

95 9663 2851 09 Harcérték és harcterv nyilvántartása kö 302,00 362,40

95 9663 2852 08 Napló célrepülés nyilvántartására kö 80,00 96,00

95 9663 2853 07 Bekapcsolások nyilvántartása 3. sz. napló kö 111,00 133,20

95 9663 2854 06 Elrendelt magasságelosztás ..... hónapban lap 10,00 12,00

95 9663 2855 05 Nemzetközi légi forgalmi repülések terve db 10,00 12,00

95 9663 2856 04 Vadászrep. harckiképz mutatóinak nyilvánt kö 356,00 427,20

95 9663 2857 03 Repülés elõkészítési napló kö 657,00 788,40

95 9663 2858 02 Napi repülések nyilvántartása I. kö 645,00 774,00

95 9663 2859 01 Napi repülések nyilvántartása II. kö 679,00 814,80

95 9663 2861 07 Ejtõernyõs napló kö 1836,00 2203,20

95 9663 2862 06 Földi meghibásodások kimutatása (vadász) lap 4,00 4,80

95 9663 2863 05 Meghibásodás  miatt kiépít. hajtóm. kimut. lap 4,00 4,80

95 9663 2864 04 Hajtómû sérülések fajlagos mutatói lap 4,00 4,80

95 9663 2865 03 Idõsz. munk. hajtómûcserék átl. munkaó. ráf. lap 4,00 4,80

95 9663 2866 02 Módszertani foglalkozások kimutatása lap 4,00 4,80

95 9663 2867 01 Rep. mûsz. szolg. áll. kat. és oszt. sorol. kim lap 4,00 4,80

95 9663 2868 00 Csapatrep. alakulatok rep. harci. mut. nyt. db 482,00 578,40

95 9663 2869 10 Kimut. vadász rep. vez. kikép. szv. létsz. A/1 lap 8,00 9,60

95 9663 2871 05 Kimut. vadász rep. vez. kikép. szv. létsz. A/2 lap 8,00 9,60

95 9663 2872 04 Kimut. végrehajt. felszáll. repült órákról lap 8,00 9,60

95 9663 2873 03 Kimut. a pk. haj. áll. rep. és trenázsiaról lap 8,00 9,60

95 9663 2874 02 Kimut. rep. harckikép. végrehajtásáról A/4 lap 8,00 9,60
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95 9663 2875 01 Kimut. rep. kiképzés egyéb mutatóiról A/5 lap 8,00 9,60

95 9663 2876 00 Kimut. haj. áll. kikép. színvonaláról B/1 lap 8,00 9,60

95 9663 2877 10 Kimut. haj. áll. kiképz. színvonaláról B/2 lap 8,00 9,60

95 9663 2878 09 Kimut. felszáll. és repült órákról B/3 lap 8,00 9,60

95 9663 2879 08 Kimut. rep. harckikép. végrehajtásáról B/4 lap 8,00 9,60

95 9663 2881 03 Kimut. MH LP alárend. al. kikép terv. üi. B/5 lap 8,00 9,60

95 9663 2882 02 Személyi áll. feltölt. helyz. kimutatása lap 5,00 6,00

95 9663 2883 01 Egységszintû havi techn. megbízh. kimut. lap 5,00 6,00

95 9663 2884 00 Kimut. rep. harckikép. végrehajt. II. lap 5,00 6,00

95 9663 2885 10 Kimut. vadász. RSZP leszáll. áll. kikép. lsz lap 5,00 6,00

95 9663 2886 09 Kiképz. és a végrehajt. feladatok nyilvt. lap 5,00 6,00

95 9663 2887 08 Kiképz. és a végrehajt. felad. nyt. (alak. ö.) lap 5,00 6,00

95 9663 2889 06 Kimut. feld. rep. gép. vez. kiképz. színv. tip lap 5,00 6,00

95 9663 2891 01 Kimut. könny. helikopt. vez. áll. kiképz. szv. lap 5,00 6,00

95 9663 2892 00 Kimut. köz. helikopt. vez. áll. kiképz. színv. lap 5,00 6,00

95 9663 2893 10 Kimut. száll. futár rep. gépvez. kiképz. szv. lap 5,00 6,00

95 9663 2894 09 Utasjegyzék tömb 114,00 136,80

95 9663 2895 08 Ügyeletes mérnöki napló (CSR) kö 423,00 507,60

95 9663 2896 07 Ügyeletes mérnöki napló (VR) kö 263,00 315,60

95 9663 2897 06 Napló a mûszaki nap szervezéséhez kö 273,00 327,60

95 9663 2898 05 Nyilvántartási napló csoport pk. részére kö 2363,24 2835,89

95 9663 2899 04 Nyilvántartási napló század pk. részére kö 1615,00 1938,00

95 9663 2901 05 Alegység létszám nyilvántartó napló kö 102,00 122,40

95 9663 2902 04 Meteorológiai térkép S 5 lap 110,00 132,00

95 9663 2903 03 Meteorológiai munkatérkép S 7 lap 499,00 598,80

95 9663 2904 02 Helikopter formulár kö 5928,00 7113,60

95 9663 2905 01 Helikopter sárkány és berendezés form. kö 3503,00 4203,60

95 9663 2906 00 Hajtómû formulár kö 2069,00 2482,80

95 9663 2907 10 Helikopter fegyver berendezés formulár kö 2775,00 3330,00

95 9663 2908 09 Helikopter rádió elektronikai berend. fo. kö 3652,00 4382,40

95 9663 2909 08 Helikopter elektromos és mûszer ber. fo. kö 4063,00 4875,60

95 9663 2911 03 Fõreduktor formulár kö 1003,00 1203,60

XXIII. Mû sza ki nyom tat vá nyok

95 9664 2903 09 Aknakutató jelvény igazolvány lap 2,00 2,40

95 9664 2904 08 Mûszaki zár törzskönyv tömb 403,00 483,60

95 9664 2905 07 Gép. ig. vét. technikai kiszolgálásának ter lap 7,00 8,40

95 9664 2906 06 Búvárigazolvány db 134,00 160,80

95 9664 2909 03 Mûszaki gép üzemi lap tömb nyilvántart. füz 120,00 144,00

95 9664 2911 09 Hajónapló kö 80,00 96,00

95 9664 2913 07 Vezetési lap db 10,00 12,00

95 9664 2914 06 Jegyzõkönyv a gépkezelõi vizs. végreh. lap 3,00 3,60

95 9664 2915 05 Mûszaki gépkezelõi vizsga végrehajtás. tömb 71,00 85,20

95 9664 2919 05 Parknapi terv ív 4,00 4,80

95 9664 2921 07 Szállítólevél és csomagolójegy lap 3,00 3,60

95 9664 2923 05 Törzskönyv (zöldsávos) kö 495,00 594,00

95 9664 2929 10 Búvár törzskönyv kö 176,00 211,20

95 9664 2931 05 Ell. kö. mûsz. anyagraktárban végr. ell. r. ív 3,00 3,60

95 9664 2932 04 Mûsz. ag. kiad. kö. napi kikép. kia. ag. nyi. ív 3,00 3,60

95 9664 2933 03 Törzslap (mûszer) lap 2,00 2,40

95 9664 2934 02 Nyilvántartási lap db 5,00 6,00

95 9664 2935 01 Értekk. kölcsönadott mûszaki technika ív 12,00 14,40

95 9664 2936 00 Megrendelési könyv kö 162,00 194,40
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95 9664 2941 03 Robbantási jegyzõkönyv lap 3,00 3,60

95 9664 2948 07 Ponton törzskönyv füz 42,00 50,40

95 9664 2949 06 Javítási utalvány tömb 306,00 367,20

95 9664 2955 08 Vizsgálati lap ív 5,00 6,00

95 9664 2956 07 Tûzszerész járõr napló tömb 174,00 208,80

95 9664 2957 06 Gépkönyvelõ karton db 3,00 3,60

95 9664 2958 05 Gépkönyvelõ karton lap 3,00 3,60

95 9664 2961 10 Összehasonlító kimutatás (szám szerinti) lap 3,00 3,60

95 9664 2962 09 Összehasonlító kim. (értékcsoport szer.) lap 3,00 3,60

95 9664 2964 07 Megbízólevél lap 2,00 2,40

95 9664 2966 05 Törzskönyv kö 440,00 528,00

XXIV. Elekt ro ni ka-RE VA nyom tat vá nyok

95 9665 3008 00 Adattári lyukkártya nyilvántartó napló kö 248,00 297,60

95 9665 3009 10 Mágneses adathordozó kísérõ lap lap 3,00 3,60

95 9665 3011 05 Program nyilvántartó lap lap 3,00 3,60

95 9665 3012 04 Gépidõ napló elektronikus számítógéphez kö 443,00 531,60

95 9665 3016 00 Mûszaki átadás-átvételi napló kö 208,00 249,60

95 9665 3017 10 Mûszaki ügyeletes napló kö 435,00 522,00

95 9665 3019 08 Mûszaki napló elektronikus számítógéphez kö 242,00 290,40

95 9665 3023 01 Heti gépidõ beosztás lap 2,00 2,40

95 9665 3024 00 Gépidõ igénylõ lap lap 3,00 3,60

95 9665 3025 10 Adathordozó igénylõ lap db 2,00 2,40

95 9665 3026 09 Kártya-doboz címke lap 1,00 1,20

95 9665 3032 00 „M” anyagutalvány tömb 211,00 253,20

95 9665 3033 10 Bevételi jegy tömb 156,00 187,20

95 9665 3034 09 Átvételi jegyzõkönyv I. tömb 254,00 304,80

95 9665 3035 08 Átvételi jegyzõkönyv II. tömb 228,00 273,60

95 9665 3036 07 Anyagutalvány tömb 170,00 204,00

95 9665 3037 06 Átadás-átvételi jegyzõkönyv tömb 168,00 201,60

95 9665 3038 05 Kategorizálási jegyzõkönyv tömb 217,00 260,40

95 9665 3039 04 Selejtezési kimutatás I. tömb 155,00 186,00

95 9665 3041 10 Selejtezési kimutatás II. tömb 80,00 96,00

95 9665 3042 09 Selejtezési kimutatás III–IV. tömb 83,00 99,60

95 9665 3043 08 Selejtezési kimutatás IV–VI. tömb 83,00 99,60

95 9665 3044 07 Szemletanúsítvány tömb 159,00 190,80

95 9665 3045 06 Összesített ag. felh.-i jegyzék tömb 100,35 120,42

95 9665 3046 05 Pótl. egy. azonosít. sz. tömb 108,00 129,60

95 9665 3047 04 Pótlap szav. szer. nyilvántartás tömb 242,00 290,40

95 9665 3048 03 Pótl. össz. ag-felh-hz tömb 305,00 366,00

95 9665 3049 02 Pótl. ng. tech. esz. biz tömb 231,00 277,20

XXV. Fegy ver zet-tech ni kai nyom tat vá nyok

95 9666 3102 09 Feladatterv és elszámolás (havi) ív 4,00 4,80

95 9666 3103 08 Mûszaki állapot jegyzõkönyv klt 8,00 9,60

95 9666 3104 07 Javra. beut. fegyv. és technikai anyagok ny. kö 267,33 320,80

95 9666 3105 06 Munkautalvány ív 4,30 5,16

95 9666 3106 05 Személyi munkaidõ elszámolás tömb 82,00 98,40

95 9666 3107 04 Adatgyûjtõ boríték tas 8,30 9,96

95 9666 3108 03 Anyagfelhasználási jegyzék tömb 230,00 276,00

95 9666 3109 02 Összevont anyag-felhasználási jegyzék tömb 217,00 260,40

95 9666 3111 08 Belsõutalvány tömb 160,00 192,00

95 9666 3112 07 Szavatossági nyilvántartó lap lap 4,00 4,80

95 9666 3113 06 Szavatossági idõ nyilvántartó lap lap 4,00 4,80
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95 9666 3114 05 Mozgásbizonylat nyilvántartó könyv kö 561,00 673,20

95 9666 3115 04 Fegyverz. tech. szolg. ag. gaz. i terve elõt. ív 7,00 8,40

95 9666 3125 02 66-3115/0 belíve lap 3,00 3,60

95 9666 3116 03 Beszerzési terv és nyilvántartás ív 3,00 3,60

95 9666 3126 01 66-3116/0 belíve lap 7,00 8,40

95 9666 3117 02 Fegyv. tech. felsz. e. ag. szüks. ell. számve. ív 8,00 9,60

95 9666 3127 00 66-3117/0 belíve lap 3,00 3,60

95 9666 3118 01 Vesz. ag. igénylés, felhasználás, elszámolás lap 7,00 8,40

95 9666 3119 00 Igénylési leadás-anyag utalvány tömb 263,00 315,60

95 9666 3121 06 Pótlap anyag utalványhoz tömb 176,00 211,20

95 9666 3122 05 Évszázadok egyenruhái kö 1857,00 2228,40

95 9666 3123 04 Betétlap lap 8,00 9,60

95 9666 3124 03 Betétlap lap 3,00 3,60

XXVI. Nyom dai sok szo ro sí tói- és se géd anya gok

54 2523 1123 02 KYM ultra papír 80 gr A/4 cs 600,00 734,40

54 2623 1121 04 KYM ultra lézer papír 90 gr A/4 cs 670,00 820,08

54 2623 1116 01 KOPYREX papír 80 g A/3 cs 960,00 1175,04

54 2621 1214 10 Bankposta 70 gr A/3 cs 1050,00 1285,20

54 8225 1154 09 LC-5 boríték öntapadós ablakos db 5,00 6,12

54 3225 1172 07 LC-6 boríték öntapadós ablakos db 3,00 3,67

54 8225 1152 00 LC-5 boríték öntapadós db 2,30 2,82

54 8225 1171 08 LC-6 boríték öntapadós db 1,40 1,71

54 8225 1144 00 LC-4 boríték öntapadós db 9,00 11,02

54 8225 1112 08 LA-4 boríték öntapadós db 1,80 2,20

54 8225 1221 04 TC-4 szilikonos boríték db 9,20 11,26

54 5232 1201 08 TB-4 boríték enyvezett db 7,00 8,57

54 2687 1312 09 Faxpapír 210×50 tek 404,00 494,50

54 8225 1211 06 TB-4 szil. Talp. boríték 3 cm db 28,00 34,27

54 8225 1212 05 TB-4 szil. Talp. boríték 5 cm db 74,00 90,58

54 3991 1117 05 Szalagos irományfedél db 35,00 42,84

54 3931 1201 02 Gyorsfûzõ karton A/4 db 9,00 11,02

54 3991 1118 04 Iratrendezõ 5 cm db 200,00 244,80

54 3921 1111 09 Okmánytartó A/4 db 10,00 12,24

54 3951 1116 08 Iratrendezõ tokkal db 175,00 214,20

95 9688 6155 06 Rendfokozat plakát magyar keretezve db 5555,00 6666,00

95 9688 5010 04 Legénységi árjegyzék füz 91,00 109,20

95 9688 5011 03 Tiszti árjegyzék füz 31,00 37,20

95 9688 5012 02 Nyomtatvány árjegyzék füz 331,00 397,20

95 9688 5970 09 Ruházati anyagrendelés füzet I. füz 135,00 162,00

95 9688 5973 06 Ruházati anyagrendelés füzet IV. füz 135,00 162,00

95 9688 5983 04 Rendfokozati jelzés plakát (magyar) db 467,00 560,40

95 9688 5984 03 Rendfokozati jelzés plakát (angol) db 467,00 560,40
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A Magyar Honvédség
Honvéd Egészségügyi Központ

Elõkészítõ Törzs parancsnokának
83/2007. (HK 5.) MH HEKET

i n  t é z  k e  d é  s e

az orvosi beutaló tartalmi követelményeirõl

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 – fi gye lem mel a kö te le zõ egész ség biz -
to sí tá si el lá tás ról  szóló több ször mó do sí tott 1997. évi
LXXXI II. tör vényre és a vég re haj tá sá ra ki adott több ször
mó do sí tott 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let re, va la mint
az or vo si be uta ló tar tal mi kö ve tel mé nye i rõl és a be uta lás ra 
jo go sult or vo sok azo no sí tó kód já ra vo nat ko zó tá jé koz ta -
tás ról  szóló Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár köz le -
mé nyé re – az or vo si be uta ló tar tal mi kö ve tel mé nye i rõl az
aláb bi

intézkedést

adom ki.

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len és fenn tar tói irá nyí tá sa 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 hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to na, és
köz al kal ma zot ti or vo si, fog or vo si, to váb bá a MH-n be lül
szer zõ dés sel or vo si, fog or vo si te vé keny sé get foly ta tó ál lo -
mány (to váb bi ak ban: or vos) be uta lás ra jo go sult or vo sá ra
ter jed ki.

2. Az or vo si be uta ló nak tar tal maz nia kell:
a) a be uta ló or vos azo no sí tá sá ra szol gá ló ada tot;
b) a be uta ló or vos mun ka he lyé nek azo no sí tá sá ra szol -

gá ló ada tot;
c) az el lá tás té nyét iga zo ló ada tot.

3. A be uta ló or vos azo no sí tá sá ra szol gá ló adat: 5 je gyû
or vo si bé lyeg zõ szám.

4. A be uta ló or vos mun ka he lyé nek azo no sí tá sá ra szol -
gá ló adat: 9 ka rak ter

a) Fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó nál egész -
ség ügyi te vé keny sé get vég zõ or vos ese tén a fi nan szí ro zá si 

szer zõ dés sze rin ti szak mai szer ve ze ti egy ség 9 je gyû, al fa -
nu me ri kus ka rak ter so ro zat ból ál ló egye di azo no sí tó kód;

b) Nem fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó or vo sa
(to váb bi ak ban: csa pat or vos) ese tén az ÁNTSZ ille té kes
in té ze te ál tal ki adott mû kö dé si en ge dély sze rin ti szak mai
szer ve ze ti egy ség 9 je gyû azo no sí tó kód ja;

c) A „pro fa mi lia” cí men be uta lás ra jo go sult or vos – sa -
ját ma gát és kö ze li hoz zá tar to zó ját utal ja egész ség ügyi
szak el lá tás ra – azo no sí tó kód ja: 999999992;

5. Az el lá tás té nyét iga zo ló adat: 9 ka rak ter
a) Há zi or vos, egyéb egész ség ügyi alap el lá tást vég zõ

or vos be uta lá sa (csa pat or vos) ese tén 8 je gyû napló sor -
szám, ahol az el sõ két szám jegy a hó nap sor szá ma, a har -
ma dik és ne gye dik szám jegy a nap i dá tum sor szá ma, az
ötö dik szám jegy a kö tet sor szá ma, a ha to dik tól a nyol ca dik 
szám je gyig a for ga lom nap i fo lya ma tos sor szá ma;

b) Já ró be teg-szak el lá tást nyúj tó or vos be uta lá sa ese tén
a be teg 8 je gyû napló sor szá ma, ahol az el sõ két szám jegy
a kö tet szám, a to váb bi hat szám jegy a kö te ten be lü li sor -
szám;

c) Fek võ be teg gyógy in té ze ti el lá tást nyúj tó or vos be -
uta lá sa ese tén a be teg 9 je gyû törzs szá ma, ahol az el sõ
négy szám jegy az év, a to váb bi öt szám jegy a sor szám.

d) A „pro fa mi lia” cí men a be uta lás ra jo go sult or vos ese -
tén be uta lás nap i dá tu ma, ve ze tõ nul lá val (pl. 020070226);

Az a)–b) és d) pont sze rin ti adat el sõ kar ak te re nul la.

6. Já ró be teg-szak el lá tás ra az or vos a biz to sí tot tat az
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott „Vizs gá lat ké rõ
 lap”-on utal hat ja be.

7. La bo ra tó ri u mi vizs gá lat ra a csa pat or vos a biz to sí tot -
tat a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott „Csa pat or vo si
la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ké rõ la p”-on utal hat ja be.

8. Az in téz ke dést min den be uta lá si jog gal ren del ke zõ
or vos is mer je meg.

9. Ezen in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Né meth And rás or vos dan dár tá bor nok s. k.
MH HEKET pa rancs nok

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 28.
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1. számú melléklet a 83/2007. (HK 5.) MH HEKET intézkedéshez

BEKÜLDÕ ALAKULAT

VIZSGÁLATKÉRÕ LAP

Cím zett:

In téz mény ne ve:

Szak ren de lés / szak am bu lan cia / osz tály:

Tisztelettel kérem az alábbi páciens szakvizsgálatát és terápiás javaslatát!

Pá ci ens ne ve: TAJ szá ma:         

Any ja ne ve: Igény jo go sult ság:

Szü le té si hely:   Ak tív:  (ht., szerz., ktv., ka.,)

Szü le té si idõ:   Egyéb:  Rend. fok.: 

Irá nyí tó szám: Lak cím:

Be kül dõ mun ka hely kód ja:

Nap ló szám:

Be kül dõ or vos ne ve és pe csét szá ma:

Be uta ló di ag nó zis és BNO kód ja:

Vi zit díj men tes ség jog cí me (BNO kód): ........................................................................................................................

Ké rés in do ka (elõz mé nyek): ...........................................................................................................................................

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

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

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

A KÉRT VIZSGÁLAT IRÁNYA:
Elõ jegy zés ide je: ..............................................................................................................................................................

Meg jegy zés: ......................................................................................................................................................................

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

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

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

Dá tum: .......................................................

P. H.

………………….......................................…………

vizs gá lat ké rõ or vos alá írá sa
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2. számú melléklet a 83/2007. (HK 5.) MH HEKET intézkedéshez

BEKÜLDÕ ALAKULAT

CSAPATORVOSI LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATKÉRÕ LAP

In téz mény ne ve:

Osz tály: Kli ni kai La bo ra tó ri um

Tisztelettel kérem az alábbi páciens laborvizsgálatát!

Pá ci ens ne ve: TAJ szá ma:         

Any ja ne ve: Igény jo go sult ság:

Szü le té si hely:   Ak tív:  (ht., szerz., ktv., ka.,)

Szü le té si idõ:   Egyéb:  Rend. fok.: 

Irá nyí tó szám: Lak cím:

Be kül dõ mun ka hely kód ja:

Nap ló szám:

Be kül dõ or vos ne ve és pe csét szá ma:

Be uta ló di ag nó zis és BNO kód ja:

Vi zit díj men tes ség jog cí me (BNO kód): ...........................................................................................................................

Ké rés in do ka (elõz mé nyek): .............................................................................................................................................

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

VIZS GÁ LAT KI JE LÖ LÉS (X):

Al bu min Gam ma-GT SGOT

Alfa HBDH Glu kóz SGPT

Al ka li kus fosz fa táz HB A1c Szék let vér (hu mán spec.)

Ami láz HDL ko lesz te rin Tel jes vi ze let

Béta ASO Húgy sav Tri gli ce rid

Bi li ru bin – di rekt IM teszt Urea N

Bi li ru bin – összes Ká li um, Nát ri um

Ko lesz te rin Kre a ti nin Vér kép

CK-MB tö meg Össz fe hér je Wes teg re en

CRP qu an ti ta tív RF

Fer ri tin RPR

Elõ jegy zés ide je: ...............................................................................................................................................................

Meg jegy zés: ......................................................................................................................................................................

Dá tum: ...............................................................................................................................................................................

P. H.

………………….......................................…………
vizs gá lat ké rõ or vos alá írá sa
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A Magyar Honvédség
Honvéd Egészségügyi Központ 

Elõkészítõ Törzs parancsnokának
84/2007. (HK 5.) MH HEKET

i n  t é z  k e  d é  s e

a gyógyszerek rendelésérõl

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  felhatal -
mazás alap ján – fi gye lem mel a kö te le zõ egész ség biz to sí tá si
el lá tás ról  szóló több ször mó do sí tott 1997. évi LXXXI II.
tör vényre (to váb bi ak ban: Ebtv.) és a végrehaj tására ki adott
több ször mó do sí tott 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let re, a
biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá sza ti se -
géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma zás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVI II. tör vényre (to váb -
bi ak ban: Gyftv.), a mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de -
lés ösz tön zé sé rõl  szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. ren de let re,
va la mint az em ber i fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek ren -
de lé sé rõl és ki adá sá ról  szóló több ször mó do sí tott 44/2004.
(IV. 28.) ESZCSM rende letre – a gyógy sze rek ren de lé sé rõl
az aláb bi

intézkedést

adom ki.

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len és fenn tar tói irá nyí tá sa 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 hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to na, és
köz al kal ma zot ti or vo si, fog or vo si, to váb bá a MH-n be lül
szer zõ dés sel or vo si, fog or vo si te vé keny sé get foly ta tó ál lo -
má nyá nak (to váb bi ak ban: or vos) a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tén tör té nõ gyógy szer ren de lé sé re ter jed ki.

2. Az or vo si dip lo má hoz kö tött te vé keny sé get foly ta tó
or vos gyógy szer ren de lé sé re jo go sult, ha a gyógy szer ren -
de lés re jo go sí tó bé lyeg zõ vel ren del ke zik.

a) A Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénz tár/Fõ vá ro si és
Pest Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (to váb bi ak ban:
MEP) az egész ség ügyi szol gál ta tó val, illetve az or vos sal a
tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal tör té nõ gyógy szer ren -
de lés re szer zõ dést kö t, amennyi ben az az elõ írt fel té te lek -
kel ren del ke zik.

b) A „SZ” jel zés sel el lá tott gyógy szert az az or vos,
a „J” jel zés sel el lá tott gyógy szert pe dig el sõ íz ben az
az  orvos ren del he ti, aki nek a ké szít mény törzs könyv be be -
jegy zett in di ká ci ó ja sze rin ti kli ni kai szak ág ban szak or vo si 
ké pe sí té se van.

c) Gyó gyí tó-meg elõ zõ te vé keny sé get nem foly ta tó
 orvos – sür gõs szük ség ese tét ki vé ve – gyógy szert csak
 saját ma ga, il le tõ leg a Pol gá ri Tör vény könyv sze rin ti hoz -
zá tar to zó ja ré szé re (kö ze li hoz zá tar to zók: a há zas társ, az
egye nes ág be li ro kon, az örök be fo ga dott, a mos to ha- és

 neveltgyermek, az örök be fo ga dó-, a mos to ha- és a ne ve lõ -
szü lõ, va la mint a test vér; hoz zá tar to zó to váb bá: az élet társ, 
az egye nes ág be li ro kon há zas tár sa, a je gyes, a há zas társ
egye nes ág be li ro ko na és test vé re, va la mint a test vér há zas -
tár sa;) „pro fa mí lia” jel zés sel ren del het.

3. Tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal tör té nõ gyógy -
szer ren de lés re jo go sí tó szer zõ dés kö tés:

a) Az Egész ség biz to sí tá si Alap ból is fi nan szí ro zott in -
té ze tek (MH dr. Ra dó György Köz pon ti Hon véd kór ház,
MH Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház, MH Ba la ton fü re di Kar -
diológiai Re ha bi li tá ci ós In té zet, MH Hé ví zi Moz gás szer vi 
Re ha bi li tá ci ós In té zet, MH Ve rõ cei Be teg ott hon) or vo si
ál lo má nya az in té ze tek ál tal a MEP-el kö tött fi nan szí ro zá si 
szer zõ dés ben fog lal tak alap ján ál ta lá nos és kü lön le ges
jog cí men (ki emelt, 100%; emelt 90%) jo go sul tak gyógy -
szer ren de lé sé re.

b) A nem fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó
( csapatorvosi ren de lõ) or vo sá nak ál ta lá nos és kü lön le ges
jog cí men (ki emelt, 100%; emelt 90%) tör té nõ gyógy szer
ren de lé sé re a te rü le ti leg ille té kes MEP-el kell gyógy szer -
ren de lés re szer zõ dést köt ni.

c) Az or vos „pro fa mí lia” jel zés sel, ál ta lá nos és kü lön -
le ges jog cí men a te rü le ti leg ille té kes MEP-el köt het szer -
zõ dést.

d) A szer zõ dés kö tés hez szük sé ges do ku men tu mok:
– Or vo si dip lo ma szá ma, kel te, má so la ta,
– Szak or vo si bi zo nyít vány(ok) szá ma, kel te, má so la ta,
– A ren de lõ mû kö dé si en ge dé lye vagy hi te les máso -

lata, (,,pro fa mi lia” cí men nem kell)
– Mun kál ta tói iga zo lás, hogy a te vé keny sé get hol vég zi,

(,,pro fa mi lia” cí men nem kell)
– Tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó je l (TAJ-kár tya),
– Or vo si pe csét,
– Sze mé lyi iga zol vány,
– Lak cím kár tya,
– Elõ zõ vény írá si szer zõ dés.

4. A tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal tör té nõ gyógy -
szer ren de lés nyil ván tar tá sa

A gyógy szer ren de lés re jo go sult or vos nak tá mo ga tás sal
tör té nõ gyógy szer ren de lés ese tén nyil ván tar tást kell ve -
zetni, amely ben az or vos nak fe l kell tün tet ni:

– A be teg ne vét,
– TAJ-szá mát,
– Di ag nó zi sát (több di ag nó zis ese tén kü lön),
– A di ag nó zis hoz ren delt gyógy szert és mennyi sé gét,
– A ren de lés jog cí mét,
– A ren de lés dá tu mát,
– A vény sor szá mát; (a fi nan szí ro zott egész ség ügyi

szol gál ta tó or vo sá nak nem kell)

5. A MEP ré szé re tör té nõ je len té si kö te le zett ség
A nem fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó (csa pat -

or vo si ren de lõ) or vo sá nak és a „pro fa mi lia” cí men gyógy -
szert ren de lõ or vos nak:
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a) a 4. pont ban meg ha tá ro zott ada to kat ne gyed éven te,
az elõ zõ ne gyed év re vo nat ko zó an a tárgy ne gye dé vet kö -
ve tõ el sõ hó nap 10. nap já ig,

b) a „pro fa mi lia” sze rin ti or vos nak éven te, a tárgy évet
kö ve tõ el sõ hó nap 10. nap já ig elekt ro ni kus for má ban, kí -
sé rõ jegy zék kel együtt meg kell kül de ni a szol gál ta tás tel -
je sí té si he lye sze rin ti ille té kes MEP ré szé re. A je len tést és
a kí sé rõ jegy zé ket az OEP ál tal ki adott mi nõ sí tett prog ram
se gít sé gé vel kell el ké szí te ni,

c) az or vo si te vé keny ség hely szí né nek vál to zá sát a vál -
to zást kö ve tõ 10 na pon be lül je len te ni kell a szer zõ dést
meg kö tõ MEP ré szé re.

6. Az or vo si vény
a) Az or vo si vé nyen az or vos nak fe l kell tün tet ni:
– az or vos ne vét, mun ka he lyé nek (ren de lõ jé nek) cí mét, 

te le fon szá mát és az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé re
jo go sí tó mû kö dé si en ge dély szá mát;

– a ren de lés kel tét;
– a be teg ne vét, lak cí mét, szü le té si ide jét és amennyi -

ben a gyógy szer ren de lés tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás -
sal tör té nik a TAJ-szá mát;

– a be teg ség BNO-kód ját;
– for ga lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett vagy a Fo No-ban

sze rep lõ gyógy szer ese té ben a ren delt gyógy szer meg ne ve -
zé sét, ide ért ve a gyógy szer for mát is, va la mint – amennyi -
ben a ké szít mény több ha tás erõs ség ben for ga lom ban van – 
a ha tás erõs sé gét és a gyógy szer össz mennyi sé gét (la tin
nyel ven és ró mai szám mal);

– egy ér tel mû uta sí tást a gyógy szer ada go lá sá ra, al kal -
ma zá sá nak mód já ra és gya ko ri sá gá ra;

– az or vos sa ját ke zû alá írá sát és or vo si bé lyeg zõ jé nek
azo no sít ha tó le nyo ma tát.

b) A vé nyen a „ren de lés sze rint” vagy „uta sí tás sze rint” 
meg je lö lés nem al kal maz ha tó. A „szük ség ese tén” uta sí tás 
csak a nap i ma xi má lis adag fel tün te té sé vel al kal maz ha tó.
Ha az or vos a vé nyen hasz ná la ti uta sí tá sul „az or vos ke zé -
hez” sza va kat tün te ti fe l, kü lön hasz ná la ti uta sí tást ad nia
nem kell.

c) Ha az or vos az or vo si tás ka ré szé re ren del gyógy -
szert, az ada go lás, és al kal ma zás mód ját nem kell fel tün -
tet ni, a vé nyen azon ban fe l kell tün tet ni „az or vo si tás ka ré -
szé re” vagy „pro me”, illetve „suo no mi ne” sza va kat.
 Ebben az eset ben sem kell hasz ná la ti uta sí tást ad ni.

d) A gyó gyí tó-meg elõ zõ te vé keny sé get nem foly ta tó
or vos a vé nyen a re cept fej lé cé ben a ne vét, lak cí mét, te le -
fon szá mát és a „pro fa mi lia” meg je lö lést kö te les feltün -
tetni.

e) A vé nyen a mér he tõ mennyi sé ge ket – ide ért ve a ha -
tás erõs sé get is – arab szám mal, a szám lál ha tó kat – mint az
ada go lá si egy sé gek (inj. tabl. supp.) szá mát – ró mai szám -
mal kell je löl ni. Ha a ké szít mény csak egy fé le ha tás erõs -
ség ben van for ga lom ban, a vé nyen csak az ada gok szá mát
kell fel tün tet ni.

f) Sür gõs szük ség ese tén – a kü lön le ges, két pél dá nyos
ren del vény hez kö tött gyógy sze rek ki vé te lé vel – el le het te -

kin te ni a vény és az or vo si bé lyeg zõ hasz ná la tá tól. Ilyen
eset ben az or vos a ren del vé nyen ol vas ha tó an fel tün te ti ne -
vét és lak cí mét, el ér he tõ sé gét, te le fon szá mát, va la mint a
sür gõs ség re uta ló „sta tim” vagy „ci to” vagy „pe ri cu lum in
mo ra” jel zést.

g) Ha az or vos a már ki ál lí tott vé nyen vál toz ta tást (ja ví -
tást) esz kö zöl, azt a ja ví tott rész nél kéz je gyé vel és bé lyeg -
zõ jé nek azo no sít ha tó le nyo ma tá val meg erõ sí ti.

7. A gyógy szer ren de lé se
a) Egy vé nyen csak egy fé le gyógy szer ren del he tõ.
b) Az or vos nak a vé nyen a Fo No-ban vagy a ha tá lyos

Gyógy szer könyv ben, az OGYI ha tá ro za ta i ban, hi va ta los
köz le mé nye i ben, va la mint a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban
fel tün te tett gyógy szer ne ve ket, illetve rö vi dí té se ket kell al -
kal maz nia. For ga lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett gyógy -
szer ese té ben a nem zet kö zi sza bad né ven tör té nõ gyógy -
szer ren de lés is meg en ge dett. Ma giszt rá lis gyógy szer ren -
de lés ese tén a szi no nim né ven tör té nõ gyógy szer ren de lés
is el fo gad ha tó.

c) Gyógy szert az or vos vagy la go san, „seu” is ren del -
het.

d) Nem zet kö zi sza bad né ven tör té nõ gyógy szer ren de -
lés ese tén az or vos nak egy ér tel mû en meg kell ha tá roz nia a
ren delt gyógy szer ha tó anyag-tar tal mát, gyógy szer for má -
ját és mennyi sé gét is.

e) Az or vos az OGYI ál tal egyen ér té kû ek nek és egy -
más sal he lyet te sít he tõ nek mi nõ sí tett és a hon lap ján is köz -
zé tett gyógy szer ké szít mé nyek ren de lé se ese tén a ké szít -
mény he lyet te sít he tõ sé gé nek gyógy sze rész fe lé tör té nõ le -
til tá sát a be teg gel egyez tet ni kö te les.

f) Ha az or vos erõs ha tá sú, bel sõ le ges hasz ná lat ra szánt
gyógy szert olyan ada go lás ban ren del, amely a meg ál la pí -
tott leg na gyobb egy sze ri vagy nap i ada got meg ha lad ja, a
túl lé pést fel ki ál tó jel lel je löl nie és alá írá sá val, va la mint bé -
lyeg zõ jé vel kü lön iga zol nia kell.

g) Ha az or vos a gyógy szer he lyet te sít he tõ sé gét a vé -
nyen nem til tot ta meg, a gyógy sze rész a gyógy szer tár
kész le té ben lé võ gyógy sze rek kö zül az OGYI ál tal köz zé -
tett, egyen ér té kû nek és a te rá pia so rán egy más sal he lyet te -
sít he tõ nek mi nõ sí tett ké szít mé nyek lis tá ján is sze rep lõ,
azo nos ha tó anya gú, ha tás erõs sé gû és gyógy szer for má jú ké -
szít mé nye ket a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és
gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for -
gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVI II.
tör vény 44.  §-ának (2)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint, 
a be teg egyet ér té se ese tén, he lyet te sí ti.

h) A tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal gyógy szert és
gyó gyá sza ti se géd esz közt ren de lõ szol gál ta tók, or vo sok
e te vé keny sé gü ket olyan mi nõ sí tett szá mí tó gé pes prog ram 
al kal ma zá sá val vé gez he tik, amely – kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak ra is fi gye lem mel – az E. Alap, illetve a
be teg szá má ra leg ala cso nyabb anya gi ter het je len tõ gyógy -
szerre és se géd esz köz re aján la tot tesz.

i) A gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-ren de lés
so rán – ide ért ve a fek võ be teg gyógy in té ze tek ben al kal ma -
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zott gyógy sze res és gyó gyá sza ti se géd esz köz-ke ze lést is –
az or vos a szak mai sza bá lyok és a gyógy ke ze lés re vo nat -
ko zó jog sza bá lyok figye lembevétele mel lett – a fo gya té -
kos sze mé lyek szá má ra is hoz zá fér he tõ és ér tel mez he tõ
mó don – tá jé koz tat ja a be te get a gyógy sze res ke ze lés és
gyó gyá sza ti se géd esz köz zel va ló el lá tás al ter na tí vá i ról, az
azo nos ha tó anyag tar tal mú és gyógy szer for má jú ké szít mé -
nyek és azo nos funk ci o ná lis cso port ba tar to zó gyó gyá sza ti 
se géd esz kö zök be te get ter he lõ vár ha tó költ sé gei kö zöt ti
kü lönb sé gek rõl és a kü lön jog sza bály sze rin ti he lyet te sít -
he tõ ség le he tõ sé ge i rõl.

j) Az or vos az i) pont ban meg ha tá ro zott gyógy szer tõl
vagy gyó gyá sza ti se géd esz köz tõl el té rõ gyógy ke ze lést a
be teg vagy a be teg ség sa já tos sá ga i ra, illetve az el lá tás
hely szí né re te kin tet tel a i) pont ban meg ha tá ro zott tájé -
koztatás meg adá sát köve tõen ren del het. Az el té rést a
 betegdokumentációban annak rész le tes in do ko lá sá val
együtt rög zí te ni kell. Az or vo si do ku men tá ci ó ban a be teg
– a 8. a) pont ban fog lalt nyi lat ko za tá val egy ide jû leg – alá -
írá sá val iga zol ja az i) pont ban fog lal tak meg tör tén tét.

k) A já ró be teg-el lá tás ke re té ben, va la mint a kór ház i zá -
ró je len tés ben a gyógy szer te rá pi ás ja vas la tot ha tó anyag
meg je lö lé sé vel – szük ség ese tén to váb bá a ha tás erõs ség és
a gyógy szer for ma meg je lö lé sé vel – kell meg ad ni.

8. A be teg ré szé re ren delt gyógy szer mennyi sé gé nek
meg ha tá ro zá sa

a) A be teg nek (biz to sí tott nak) az or vos ké rel mé re, nyi -
lat koz nia kell ar ról, hogy gyó gyá sza ti el lá tást az adott nap -
tá ri év ben hány al ka lom mal vett igény be, illetve, hogy más 
or vos a be teg sé gé vel össze füg gés ben 30 na pon be lül mi -
lyen gyógy szert, mi lyen mennyi ség ben ren delt szá má ra.
Ezt alá írá sá val a be teg do ku men tá ci ó ban iga zol ja.

b) Az or vos nak a ren delt gyógy szer mennyi sé gét úgy
kell meg ha tá roz nia, hogy a be teg szak sze rû gyógy ke ze lé -
sé hez szük sé ges leg kö ze leb bi or vo si vizs gá la tig ele gen dõ
le gyen.

c) Az or vos – egy sze ri ki vál tás ra – leg fel jebb 30 nap ra
ele gen dõ gyógy szer mennyi sé get ren del het.

d) Kró ni kus be teg ség vagy ál la pot ke ze lé se so rán

– amennyi ben a gyógy szer tar tós – elõ re lát ha tó an leg -
alább 3 ha vi fo lya ma tos – al kal ma zá sa szük sé ges, és

– a gyógy szer tar tós al kal ma zá sá tól az adott be teg ese -
té ben az elõ ze tes ke ze lé si ta pasz ta lat alap ján meg fe le lõ
ha tás vár ha tó, va la mint

– a vény ki vál tá sá ra nyit va ál ló idõ tar tam alatt – elõ re
lát ha tó an – nem szük sé ges a be teg ál la po tá nak olyan or vo -
si el len õr zé se, amely a ren delt ké szít mény al kal ma zá sát
alap ve tõ en be fo lyá sol hat ja, az or vos a c) pont tól el té rõ en
30 na pot meg ha la dó mennyi sé gû gyógy szert – leg fel jebb
3 ha vi idõ tar tam ra, vé nyen ként 1 ha vi mennyi ség ben –
is ren del het. A 30 na pot meg ha la dó gyógy szer ren de lés
 tényét és azt, hogy a ren delt gyógy szer mely idõ pon tig
(idõ tar ta mig) ele gen dõ a be teg szá má ra, a be teg nyil ván -
tar tá sá ban rög zí te ni kell.

e) Az or vos a c)–d) pont ban fog lal tak tól el té rõ en – ki -
vé te le sen, be teg el lá tá si ér dek bõl a gyógy szer al kal ma zá -
sá nak szük sé ges sé gé ig ter je dõ idõ tar tam ra, de leg fel jebb
egy év re ele gen dõ gyógy szer mennyi sé get ren del het egy
vé nyen, amennyi ben

– az a be teg kü lön le ges élet hely ze té re te kin tet tel in do -
kolt,

– a gyógy szer tar tós al kal ma zá sa szük sé ges, és
– a gyógy szer tar tós al kal ma zá sá tól az adott be teg ese -

té ben az elõ ze tes ke ze lé si ta pasz ta lat alap ján meg fe le lõ
ha tás vár ha tó.

f) Az or vos a e) pont sze rin ti gyógy szer ren de lés in do -
kát a be teg nyil ván tar tá sá ban el len õriz he tõ mó don fel tün -
te ti és a vény hát ol da lá ra rá ve ze ti, hogy a ren delt gyógy -
szer mely idõ pon tig, idõ tar ta mig ele gen dõ.

g) Nem kell a 30 na pot meg ha la dó mennyi ség in do kolt -
sá gát fel tün tet ni, ha az or vos a gyógy szer bõl egy ere de ti, a
30 nap ra ele gen dõ gyógy szer mennyi ség hez leg kö ze lebb
ál ló mennyi sé gû gyógy szert tar tal ma zó cso ma go lást ren -
delt és az ab ban fog lalt gyógy szer mennyi ség – az ada go lás 
figye lembe véte lével – meg ha lad ja a 30 nap ra ele gen dõ
mennyi sé get.

9. A vé nyen ren delt gyógy szer – ha jog sza bály más ként 
nem ren del ke zik – a ren de lés tõl szá mí tott 90 na pig ad ha tó
ki. Ha a vé nyen sza bá lyo san ren delt gyógy szer va la mely
ok ból nem ad ha tó ki, ezt a tényt a gyógy sze rész a vé nyen
– kel te zés sel és a gyógy szer tár azo no sí tá sá ra al kal mas bé -
lyeg zõ le nyo ma tá val – fel tün te ti, ak kor a 90 na pot et tõl az
idõ pont tól kell szá mí ta ni.

10. A mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lés ösz tön -
zé se

a) Az OEP az azo nos – az uta sí tás mel lék le te sze rin ti –
te rá pi ás gyógy szer cso por ton ként az or vo sok ál tal fel írt és
a be te gek ál tal ki vál tott gyógy sze rek alap ján ha von ta
 megállapítja a gyógy szer cso port ra jel lem zõ, egy te rá pi ás
adag ra ju tó át la gos tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tást.
Az azo nos te rá pi ás gyógy szer cso port át la ga az or szá gos
át lag, ami a költ ség ha té kony gyógy szer ren de lés mu ta tó ja.

b) Az OEP fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri az or vo -
sok gyógy szer ren de lé si szo ká sát, és a MEP-eken ke resz tül 
a gyógy szer ki vál tá sát kö ve tõ má so dik hó nap 15. nap já ig
meg kül di a ve le szer zõ dé ses jog vi szony ban ál ló or vo sok -
nak és szol gál ta tók nak a gyógy szer fel írá sá ról ké szült in -
for má ci ót.

c) Az OEP azo nos te rá pi ás gyógy szer cso por ton ként az
or szá gos át la got a hon lap ján ha von ta, min den hó nap
15. nap já ig köz zé te szi.

d) Az OEP te rá pi ás gyógy szer cso por ton ként vizs gál ja
az or vos mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lé si mu ta -
tó ját (or vos át lag), az az, hogy az adott gyógy szer fel írá sa
al kal má val az or vos mi lyen mér ték ben al kal maz ta az adott 
te rá pi ás gyógy szer cso port ba tar to zó ké szít mé nyek kö zül a 
te rá pi ás adag ra szá mí tott ala cso nyabb tá mo ga tá si ér té kû
ké szít mé nye ket.
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e) Amennyi ben az adott ha vi azo nos te rá pi ás gyógy szer -
cso port ba tar to zó összes köz fi nan szí ro zott gyógy szer figye -
lembe véte lével meg ál la pí tott át lag (or vos át lag) az or szá gos 
át lag nál ala cso nyabb (el té rés ki sebb, mint nul la), az or vos
gyógy szer ren de lé si gya kor la ta meg ta ka rí tó gyógy szer -
rendelésnek mi nõ sül.

f) Az OEP ha vi rend sze res ség gel vizs gál ja az or szá gos
át lag tól va ló el té ré se ket.

g) A mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lés értéke -
lése so rán nem ke rül figye lembevételre az az or vos aki:

– éves szin ten a mel lék let ben meg ha tá ro zott ATC-cso -
por tok ba tar to zó, 200 do bozt meg nem ha la dó tár sa da lom -
biz to sí tá s ál tal tá mo ga tott gyógy szert ren del,

– éves szin ten a mel lék let ben meg ha tá ro zott ATC-cso -
por tok ba tar to zó gyógy sze re ket ren del, me lyek re ki fi ze tett 
tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás 200 000 Ft-ot nem ha lad -
ja meg.

h) A mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lés értéke -
lése so rán nem ke rül figye lembevételre az a té tel, ahol:

– ne ga tív ér té kû mennyi ség gel sú lyo zott át lag sze re pel,
– a gyógy szer ren de lés tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás 

igény be vé te le nél kül tör tént,
– a vé nyen ma giszt rá lis ké szít ményt ren del tek.
i) Az OEP ha von ta írás ban tá jé koz tat ja a fi nan szí ro zott

egész ség ügyi szol gál ta tó kon és a nem fi nan szí ro zott szol -
gál ta tó kon ke resz tül a gyógy szer ren de lés re jo go sult or vo -
so kat a gyógy szer ren de lé si gya kor la tuk ala ku lá sá ról és a
mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lé si rend szer ben
szá mí tott ér té ke lé sük rõl.

j) Amennyi ben az or szá gos át lag tól va ló el té ré sek
( eltérés) or vos ál tal fel írt és a be te gek ál tal ki vál tott
mennyi ség gel sú lyo zott át la ga na gyobb, mint nul la (BSúly 
na gyobb, mint nul la), az OEP a fi nan szí ro zá si szer zõ dés -
ben fog lal tak alap ján vissza té rí té si kö te le zett sé get ír elõ.

k) az egész ség ügyi szol gál ta tó nál mun ka vég zés re irá -
nyuló jog vi szony ban ál ló – gyógy szer ren de lés re jo go -
sult – or vo sok ese té ben az egész ség ügyi szol gál ta tó tól tör -
té nik a vissza vo nás. Az in téz mé nyi fi nan szí ro zás ból va ló
vissza vo nás a szol gál ta tó nál gyógy szer ren de lés re jo go sí tó 
szer zõ dés sel ren del ke zõ or vo sok mi nõ sé gi és ha té kony
gyógy szer ren de lé si mu ta tó já nak szám ta ni át la ga alap ján
tör té nik az zal, hogy a meg ta ka rí tó gyógy szer ren de lést
foly ta tó or vo sok Bsú lya nul lá val ke rül figye lembevételre.

l) Azon or vo sok, illetve szol gál ta tók ese té ben, akik
Bsú lya rend sze re sen 50% fe let ti sáv ba esik, az OEP té te les 
hely szí ni el len õr zést tar t.

11. A mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lés el len õr -
zé se

a) Az OEP a vény ada tok fel dol go zá sa so rán, va la mint
el len õr zõ há ló za ta út ján ellen õr zi a gyógy szer ren de lés re
vo nat ko zó sza bá lyok ér vé nye sü lé sét.

b) Amennyi ben az ellen õr zés so rán meg ál la pít ja, hogy
– a fek võ be teg-gyógy in té ze ti ke ze lést köve tõen a zá ró -

je len tés ben a gyógy szer te rá pi ás ja vas la tot nem a ha tó -
anyag és a ha tás erõs ség, illetve a gyógy szer for ma meg -

jelölésével, ha nem ki zá ró lag egy konk rét gyógy szer meg -
je lö lé sé vel ad ták meg,

– a já ró be teg-szak el lá tás – ide ért ve a gon do zó in té ze ti
el lá tást is – ke re té ben a kü lön jog sza bály sze rin ti „J” jel -
zésû gyógy szer el sõ al ka lom mal tör té nõ ren de lé sé re,
illetve „SZ” jel zé sû gyógy szer ren de lé sé re a kü lön jog sza -
bály sze rint jo go sí tó szak or vo si szak ké pe sí tés hi á nyá ban
ke rült sor,

– az alap el lá tás ke re té ben „J” jel zé sû gyógy szer ren de -
lé sé re szak or vo si ja vas lat hi á nyá ban, illetve hat hó nap nál
ré geb bi szak or vo si ja vas lat alap ján ke rült sor,

– a gyógy szer ren de lé se so rán az or vos el tért az Ebtv.
19.  § (1) be kez dé se sze rin ti te rá pi ás el já rá si rend ben ja va -
solt gyógy szer te rá pi á tól, illetve a Gyftv. 45.  §-a (1) be kez -
dé se sze rin ti szá mí tó gé pes prog ram nak az E. Alap szá -
mára leg ala cso nyabb anya gi ter het je len tõ gyógy szer re tet t 
aján lá sá tól, és en nek in do kát az or vo si do ku men tá ci ó ban
nem rög zí tet te, a kü lön jog sza bály sze rin ti he lyet te sít he tõ -
ség le he tõ sé ge it nem egyez tet te a be teg gel, illetve a be te -
get nem tá jé koz tat ta az azo nos ha tó anyag tar tal mú ké szít -
mé nyek kö zül a be teg szá má ra leg ala cso nyabb té rí té si díj
el le né ben hoz zá fér he tõ ké szít mé nyek rõl,

– a gyógy szer ren de lé sé vel egy ide jû leg nem ke rült rög -
zí tés re a be teg do ku men tá ci ó ban – ide ért ve a be teg for gal -
mi ada tok elekt ro ni kus for má ban va ló rög zí té sét is – a biz -
to sí tott ra vo nat ko zó ada to kon túl a ren de lés kel te, jog cí me
és a ren delt gyógy szer mennyi sé ge, illetve a 30 na pon tú li
mennyi ség ren de lé se ese tén annak in do ka,

– a ren de lés re az or vos nak nem ab ban a jog vi szo nyá -
ban ke rült sor, mint ame lyet a vé nyen fel tün te tett, illetve
ha az alap el lá tást vég zõ or vos a be teg vizs gá la tát a be teg -
for gal mi napló ada tai sze rint iga zol ni nem tud ja, illetve
ha a szak or vos a be teg vizs gá la tát a be teg for gal mi napló
ada tai sze rint a ren de lés idõ pont já ban iga zol ni nem tud ja,

– a ki emelt és az emelt, in di ká ci ó hoz kö tött tá mo ga tás -
sal tör té nõ ren de lés re jo go sí tó be teg ség hi á nyá ban tör tént
ren de lés, vagy az or vos e jog cí men tör té nõ ren de lés re nem
jo go sí tó jog vi szo nya ke re té ben ren delt ki emelt vagy
emelt, in di ká ci ó hoz kö tött tá mo ga tá sú gyógy szert,

– a vé nyek kel te zé si dá tu mát meg elõ zõ 30 na pon – kró -
ni kus be te gek ese tén 90 na pon – be lül nem tör tént
 orvos-beteg ta lál ko zás,

a MEP so ron kí vül tá jé koz tat ja a ta pasz talt hi á nyos sá -
gok ról az or vost, illetve az egész ség ügyi szol gál ta tót, va -
la mint az Ebtv. 36.  §-a sze rint szak fel ügye le ti el len õr zést
vé gez.

c) Amennyi ben a b) pont sze rin ti ellen õr zés so rán meg -
ál la pít ja a jog sza bály sér tés té nyét, a jo go su lat la nul ren delt
tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás össze gét az Ebtv. 37.  §
(3) és (8)–(9) be kez dé se sze rint meg té rít te ti. Amennyi ben
a jog sza bály sér tõ gyógy szer ren de lés mér té ke a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott össze get meg ha lad ja, a MEP a
tá mo ga tás sal tör té nõ gyógy szer ren de lés re jo go sí tó szer -
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zõdést az Ebtv. 37.  § (4) és (5) be kez dé se alap ján fel füg -
gesz ti, illetve fel mond ja.

12. A vissza té rí té si kö te le zett sé get meg ál la pí tó
10. j)–l) pont ban fog lalt ren del ke zé se ket az OEP el sõ al ka -
lom mal – a 2007 utol só ne gyed évé ben ki ál lí tott és ki vál -
tott vé nyek ese té ben – 2008. ja nu ár 1-jé tõl al kal maz za.

13. ,,HM” jog cí men az MH ál lo má nyá ba tar to zó tény le -
ges ál lo má nyú sze mély ré szé re gyógy szer nem ren del he tõ.

14. Az in téz ke dést min den or vo si dip lo má hoz kö tött
te vé keny sé get foly ta tó sze mély is mer je meg.

15. Az in téz ke dés ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a
„gyógy sze rek ren de lé sé rõl”  szóló, a 7/2007. (HK 2.) MH
HE KET in téz ke dés sel mó do sí tott 41/2006. (HK 4.) MH
EÜP in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

16. Az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Né meth And rás or vos dan dár tá bor nok s. k.
MH HEKET pa rancs nok

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja: 2007. feb ru ár 28.
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Melléklet a 84/2007. (HK. 5.) MH HEKET intézkedéshez

Az országos átlag és az orvos átlag számítása során figye lembe veendõ ATC-csoportok

ATC kód Meg ne ve zés

A02BA H2-re cep tor an ta go nis ták

A02BC Pro ton pum pa in hi bi to rok

A10BB Sul fo na mi dok

B01AB He pa rin cso port

B01AC Throm bo cy ta-agg re ga tio gát lók

C01DA Szer ves nit rá tok

C01EB Egyéb szív gyógy sze rek

C02AC Imi da zo li ne re cep tor ago nis ták

C02CA Al fa-ad re nerg re cep torb loc ko lók

C07AB Sze lek tív be ta-re cep tor bloc ko lók ön ma guk ban

C07AG Al fa- és be ta-ad re nerg re cep torb loc ko lók

C08CA Di hid ro pi ri din-szár ma zé kok

C09AA ACE-in hi bi to rok ön ma guk ban

C09BA ACE-in hi bi to rok és di u re ti cu mok

C09CA An gi o ten sin II an ta go nis ták ön ma guk ban

C09DA An gi o ten sin II an ta go nis ták és di u re ti cu mok

C10AA HMG CoA re duc ta se in hi bi to rok

J01CR Pe ni cil li nek kom bi ná ci ói

J01FA Mac ro li dok

J01MA Flu o ro qu i no lo nok

M01AB Ecet sav-szár ma zé kok és ro kon ve gyü le tek

M01AX Egyéb nem ste ro id gyul la dás gát lók és rhe u ma-el le nes szerek

M05BA Bisp hos po na tok

N03AX Egyéb an ti e pi lep ti cu mok

N05AH Di aze pi nek

N05AX Egyéb an tip sy cho ti cu mok

N05BA Ben zo di a ze pin szár ma zé kok

N06AB Sze lek tív se ro to nin re up ta ke-gát lók

N06AX Egyéb an ti dep res san sok

N06BX Egyéb psy chos ti mu lan sok

N07CA Szé dü lés el le ni ké szít mé nyek

R03AK Ad re nerg sze rek és obst ruc tiv lég úti be teg sé gek re ható egyéb szerek

R03BB An ti cho li ner gek

R06AE Pi pe ra zi ne szár ma zé kok

R06AX Egyéb sys te mas an ti his ta mi nok



SZERZÕDÉSEK

Hon vé del mi Mi nisz té rium Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség Be szer zé si Igaz ga tó ság

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kötõ fe lek

neve és azo no sí tó ja

A szer zõ dés
ér té ke

(E Ft net tó)

A szer zõ dés
ér té ke

(va lu tá ban)

A szer zõ dés kö tés
dá tu ma

A szer zõ dés
 hatálybalépésének 

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma

Szállítási Csont se bé sze ti anya gok MEDIMETAL 193
Kft.

37 708 2007. 01. 18. 2008. 01. 18. 2008. 01. 18.

Ma gyar Hon véd ség Tá mo ga tó dan dár

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kötõ fe lek

neve, azo no sí tó ja
A szer zõ dés
net tó 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

Vállalkozási
szerzõdés

Szé kes fe hér vár, Nagy Sán dor Jó zsef lak ta nya 
HICOM kp. te le pí té se, bõvítése

MH Hír adó
és In for ma ti kai

 Parancsnokság –
 Siemens Zrt.

(S.02583)

6 734 E Ft 2006. 12. 22. 2006. 12. 22. 2007. 01. 15.

Ma gyar Hon véd ség Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet tes Szak kép zõ Is ko la

A szer zõ dés
meg ne ve zé se (tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kötõ fe lek

neve, 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

Vállakozási
szerzõdés

Gép jár mû ve ze tés, ok ta tás MH KPTSZI –
AUTÓPEST

Gép jár mû ve ze tõ-
kép zõ Kft.

5 261 600
(TAM)

2006. 09. 15. 2006. 09. 15. 2007. 06. 01.
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban

– a Kre á tor In fo Kft. szer ve zé sé ben – meg je lent a

„He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás
az Alkot mány bíró ság és az Eu ró pai Bí ró ság

döntései nek tük ré ben” cí mû ki ad vány

A két kö tet bõl ál ló ki ad vány cél ja, hogy az egyes rész te rü le te ket sor ra vé ve be mu tas sa, hogy
 melyek azok a leg gya ko ribb hi bák, ame lye ket a he lyi ön kor mány za tok a ren de le te ik megalkotá -
sánál el kö vet nek, még pe dig a je len tõ sebb al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok tük ré ben. Mind ezen túl
egy ön ál ló kö tet tar tal maz za az Eu ró pai Bí ró ság azon íté le te it, ame lyek ben he lyi vagy re gi o ná lis
 önkormányzatok, il let ve he lyi vagy re gi o ná lis ha tó sá gok vol tak érin tet tek, vagy el le nük folyt az
 eljárás. E ki ad vány olyan fon tos in for má ci ók gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.  

A „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jogalkalmazás az Al kot mány bí ró ság és az Eu ró pai Bí ró -
ság döntései nek tük rében” cí mû könyv ben te ma ti kus sor rend ben ke rül rend sze re zés re az egyes té -
ma kö rök szem pont já ból fon tos AB ha tá ro za tok rö vid, ki vo na tolt tar tal ma, amely min den jegy zõ és
he lyi dön tés ho zó szá má ra – az ön kor mány za ti ren de let al ko tás hoz – szük sé ges és el en ged he tet len
jogforrás. 

E mel lett az egyes ön kor mány za ti ren de let al ko tá si tárgy kö rök re vo nat ko zó an az ön kor mány za ti
ren de let al ko tás ra fel ha tal ma zást adó ha tá lyos jog sza bá lyok, az egyes ren de le tek fõbb tar tal mi ele -
me i nek és ezen ele mek hez kap cso ló dó AB dön té sek is mer te té sé re is sor ke rül. Az AB ha tá ro za tok
lé nye gi kér dé se i nek fel vá zo lá sa mel lett a meg sem mi sí tett ren de le tek, sza ka szok he lyett he lyes
meg ol dá sok ra is utal a ki ad vány a cél ból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához. 

A kö tet fõ ge rin cét al kot ják a kö vet ke zõ ön kor mány za ti té mák ban al ko tott al kot mány bí ró sá gi dön -
tések: a he lyi jog al ko tás ál ta lá nos kér dé sei és a jo gi alap el vek ér vé nye sü lé se az ön kor mány za ti
ren de le tek ben, a he lyi adó, a ha tó sá gi ár, a szo ci á lis tá mo ga tá sok, gyer mek vé del mi el lá tá sok,
 lakás- és he lyi ség gaz dál ko dás, hul la dék gaz dál ko dás, ál lat tar tás, köz te rü let-hasz ná lat, vá sá rok
és pi a cok rend je, épí tés ügy, ön kor mány za ti vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az ön kor mány zat szervezete és mûködése.

Kü lön ér de kes sé ge a ki ad vány nak, hogy a szer zõk olyan al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za to kat is be mu -
tat nak, ame lyek idõ köz ben a ma gyar jog sza bá lyok mó do sí tá sa, il let ve a kö zös sé gi jog nak va ló
meg fe le lés okán nem al kal maz ha tók, ez zel ugyan is el ke rül he tõ, hogy adott eset ben a jog al ko tó
olyan ha tá ro zat ra hivatkozzon a szabályozás során, amely oka fo gyot tá vált.

Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sa óta ki emelt je len tõ sé ge van a kö zös sé gi elõ írá sok be tar tá sá nak
is min d a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa, min d pe dig a he lyi ön kor mány za tok tör vé nyes
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa so rán. Így a ki ad vány az Eu ró pai Bí ró ság íté le te i nek rö vid is mer te té se
mel lett az adott hely zet ben al kal ma zan dó kö zös sé gi jog sza bály hi vat ko zá sát, a he lyes ér tel me zést
és a kö ve ten dõ ma ga tar tást is tar tal maz za. Más tag ál la mok ön kor mány za ta i nak ne ga tív  tapasz -
talatai nagy se gít sé gül szol gál hat nak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal -
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság és az Euró pai Bí ró -
ság dön té se i nek tük rében” cí mû kö tet szer zõi a ma gyar ön kor mány za ti rend szer és az Euró pai Unió 
jog anya gá nak  kiváló is me rõi:
Dr. Gyer gyák Fe renc fõ ta nács adó (Ma gyar Köz tár sa ság Al kot mány bí ró sá ga)
Dr. Oro va Már ta fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes (ÖTM, Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
 Fõosztály) 
Sár kö zy né dr. Sza bó Pi ros ka, jegy zõ
Dr. Zöld-Nagy Vik tó ria köz igaz ga tá si jo gász (ÖTM, Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
 Fõosztály) 

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az
Alkot mány bíró ság és az Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük rében” cí mû ki ad ványt ajánl ja az or szág
va la mennyi jegyzõ jének, kör jegy zõ jé nek, fõ jegy zõ jé nek, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si
el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt
 vevõ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 384 ol dal ter je del mû ki ad vány ár a: 3948 Ft áfá val

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi
B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u.
sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent -
rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il:
koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

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

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság 
és az Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük rében” cí mû ki ad ványt (ár a: 3948 Ft + pos ta költ ség),
.....................  pél dány ban, és ké rem 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, te le fon szá 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 uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
meg je len tet te a

LEX-ICON § 5.0
ki ad vá nyát, amely a

Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nyét
tar tal maz za.

A „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye” a – LEX-ICON 1.0 (Ön kor mány -
za ti Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye), a LEX-ICON 2.0 (Köz igaz ga tá si El já rá sok Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye), va -
la mint a LEX-ICON 3.0 és 4.0 (Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye I–II.) 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 szá gos és he lyi nép sza va zás ra és né pi kez de mé nye zés re vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bá lyo kat. A kö tet négy
rész bõl és füg ge lék bõl áll.
Az el sõ rész ben az Al kot mány és a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló tör vény té ma sze rin ti ren del ke zé se it, az or szá -
gos nép sza va zás ról és né pi kez de mé nye zé sé rõl szó ló tör vényt, a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó
ren del ke zé se it, a te rü let szer ve zé si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó ren del ke zé se it, a vá lasz tó jo gi tör vény nek
az adott té má ban tör té nõ vég re haj tá sá ra ki adott 34/2002. (XII. 23.) BM ren de le tét és a 29/2000. (X. 27.) BM
rendeletét kö zöl jük. A má so dik rész az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak a té ma kör rel össze füg gés ben a Ma -
gyar Köz löny ben 1998–2006 kö zött köz zé tett ál lás fog la lá sa it, a har ma dik rész az Al kot mány bí ró ság ál tal
1990–2006 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 or szá gos, il let ve he lyi nép sza va zás, né pi kez de mé nye zés sze rin ti bon tás ban. A ne gye dik rész a
Leg fel sõbb Bí ró ság ese ti dön té se it tar tal maz za. A függelékben az 1989–2006 között tartott országos nép -
szavazások adatait tartalmazó összeállítás szerepel.

A ki ad vány nem csak a ta nul má nya i kat foly ta tó egye te mi és fõ is ko lai hall ga tók, 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, te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság), és a vá lasz tá si iro dák mun ka tár sa i nak igé nye it is ki elé gí ti. A te ma ti ku san ren de zett jog sza bály gyûj te -
mény se gít sé get nyújt hat a vá lasz tó pol gá rok és a tár sa dal mi szer ve ze tek nép sza va zás ban, né pi kez de mé nye -
zés ben tör té nõ rész vé te lé hez, a bí ró sá gi jog al kal ma zás hoz, a köz vet len de mok rá ci át meg tes te sí tõ in téz mény -
rend szer kutatását és oktatását végzõ szakemberek munkájához és a téma iránt érdeklõdõk ismereteinek
elmélyítéséhez.
A ki ad vány 584 ol dal ter je del mû.
Ára: 4221 Ft áfá val.

A kö tet meg ren del he tõ, il let ve sze mé lye sen is meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Köz löny cent ru -
má ban [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],
va la mint a ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban is (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a LEX-ICON § 5.0 „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye”

 címû ki ad ványt  ( ára: 4221 Ft áfá val) ......................  pél dány ban, és kérem, 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 vagy pos tai úton a fen ti
címre át utal juk.

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 lap ja
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: 474-1111/217-58
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Jó zsef Péter
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., www.mhk.hu 
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 ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet címen, 
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
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 Bu da pest 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, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 18 648 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 945 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
07.1054 – 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 igaz ga tó


