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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
88/2006. (IV. 18.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a NATO Repülõgépfedélzeti Korai Elõrejelzõ
és Ellenõrzõ Program Kezelõ Szervezete (NAPMO)
Igazgató Tanácsa közötti, a NAPMO-hoz történõ
csatlakozásról szóló nemzetközi megállapodások
kihirdetésérõl
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Programme, signed on 6 December 1978, as Addended on
10 December 1990, amended on 13 August 1997,
supplemented on 11 December 1998 for the accession of
Spain, amended on 8 April 2004 (hereafter referred to as
the MMOU, as Addended); and
Having received the request of the Government of
Hungary to participate in the NATO E-3A Cooperative
Programme in accordance with the provisions of the
MMOU, as Addended; and
Having consulted regarding the accession of the
Government of Hungary;
Concur that, by accepting the conditions detailed in the
following Articles, Hungary accedes to the MMOU, as
Addended; and the Government of Hungary agrees:

Article I
(A megállapodások 2005. december 22-én hatályba
léptek.)

1. §
A Kormány a Kiegészítõ Megállapodás a NATO E-3A
Együttmûködési Programról létrejött Többoldalú Egyetértési Nyilatkozathoz (MOU) a Magyar Kormány csatlakozásáról címû és A Magyar Kormánynak a NATO Repülõgépfedélzeti Korai Elõrejelzõ és Ellenõrzõ (NATO
AEW & C) Erõire vonatkozó Mûveleti és Támogatási
Egyetértési Nyilatkozathoz (MOU) történõ csatlakozását
tartalmazó Kiegészítõ Megállapodás címû nemzetközi
megállapodásokat e rendelettel kihirdeti.

2. §
A Kiegészítõ Megállapodás a NATO E-3A Együttmûködési Programról létrejött Többoldalú Egyetértési Nyilatkozathoz (MOU) a Magyar Kormány csatlakozásáról
hiteles szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:
„Supplement
to the Multilateral Memorandum
of Understanding on the NATO E-3A Cooperative
Programme Concerning the Accession
of the Government of Hungary
The Governments of Belgium, Canada, Denmark,
Germany, Greece, Italy, Luxembourg, The Netherlands,
Norway, Portugal, Spain, Turkey, United Kingdom and
the United States:
Having undertaken a cooperative NATO E-3A
programme pursuant to the Multilateral Memorandum of
Understanding on the NATO E–3A Cooperative

The Government of Hungary hereby accedes to the
Multilateral Memorandum of Understanding, as
Addended, and will comply with the provisions thereof,
implementing agreements thereto, and documents and
decisions approved by the NATO AEW&C Programme
Management Organization (NAPMO) Board of Directors
(BOD).

Article II
The Government of Hungary, as a member state of
NAPMO, shall have one voting member on the NAPMO
BOD and committees on the same basis as all other
NAPMO participating nations. However, Hungary will
have no rights, including voting rights, in relation to
NATO AEW&C Programme matters decided prior to
Hungary’s accession for which Hungary did not make a
financial contribution.

Article III
Taking into account the 13 NAPMO Nations’ financial
contributions ceiling of US $ 1200 Million (Base Year
First Quarter 1996) for the Mid-Term Modernisation
Programme, as set forth in the MMOU, as Addended, the
Government of Hungary will pay, as an additional
contribution to the NATO E-3A Mid-Term Modernisation
Programme, a ceiling amount equal to 0.85% of the
Mid-Term Modernization Programme contributions
ceiling, as reduced by the administrative costs expended
and paid from other Nations’ contributions prior to the
effective date of this Supplement. The Government of
Hungary will pay its contribution to the Mid-Term
Modernization Programme between the years 2006 and
2010.
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The Government of Hungary will also pay:
a) An amount of US $ 330.000 equal to 0.85% of the
Programme Generated Income in the Programme, and
b) An amount equal to 0.85% of any other approved
expenditure resulting from the NATO AEW&C
Programme, not included above or expended from
Programme Generated Income, as from the date of entry
into force of this Supplement, and
c) As of the year 2006, annual contributions to the
NATO E-3A Operations and Support costs, as further
defined in the Supplement concerning the accession of
Hungary to the Memorandum of Understanding for
Operations and Support of the NATO AEW&C Force,
dated 26 September 1984 and revised on 27 March 2003.

Article IV
The Government of Hungary will assign personnel to
NAPMA in accordance with policies and procedures as
agreed by the NAPMO BOD.
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– egyetértésre jutottak arról, hogy az alábbi cikkek rendelkezéseinek elfogadásával Magyarország a jelen Módosított Többoldalú Egyetértési Nyilatkozathoz (MMOU)
csatlakozhat. Ezzel a Magyar Kormány egyetért.

I. Cikk
A Magyar Kormány ezúton csatlakozik a Módosított
Többoldalú Egyetértési Nyilatkozathoz (MMOU), annak
rendelkezéseit magára nézve kötelezõnek elismeri, az
abban foglalt megállapodásokat, valamint a NATO Repülõgépfedélzeti Korai Elõrejelzõ és Ellenõrzõ Program
Kezelõ Szervezete (NATO AEW & C Program Management Organization, NAPMO) Igazgatótanácsa (Board of
Directors, BOD) által jóváhagyott dokumentumokban
foglaltakat, valamint határozatokat végrehajtja.

II. Cikk
Article V
This Supplement to the MMOU, as Addended, will
become effective on the date of the last signature.

Kiegészítõ Megállapodás
a NATO E-3A Együttmûködési Programról létrejött
Többoldalú Egyetértési Nyilatkozathoz (MOU)
a Magyar Kormány Csatlakozásáról
Belgium, Kanada, Dánia, Németország, Görögország,
Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Törökország, az Egyesült Királyság,
valamint az Amerikai Egyesült Államok Kormánya:
– az 1978. december 6-án aláírt, 1990. december 10-én
kiegészített, 1997. augusztus 13-án módosított, 1998. december 11-én Spanyolország csatlakozására vonatkozó kiegészítéssel ellátott, valamint 2004. április 8-án módosított NATO E-3A Együttmûködési Program Többoldalú
Egyetértési Nyilatkozata (a továbbiakban: „Módosított
Többoldalú Egyetértési Nyilatkozat” [Multilateral Memorandum of Understanding (MMOU)]) rendelkezéseinek
értelmében elindították a NATO E-3A Együttmûködési
Programot, valamint
– megkapták a Magyar Kormánynak a Módosított
Többoldalú Egyetértési Nyilatkozat (MMOU) rendelkezései értelmében a NATO E-3A együttmûködési programban való részvétel iránti kérelmét, valamint
– megbeszéléseket folytattak a Magyar Kormány csatlakozásáról, és

A NAPMO tagjaként a Magyar Kormányt a NAPMO
Igazgatótanácsában és bizottságaiban a NAPMO-ban
résztvevõ összes egyéb nemzettel megegyezõ formában
egy szavazati joggal rendelkezõ tag képviseli. Ugyanakkor a Magyarország csatlakozását megelõzõen elfogadott
és Magyarország pénzügyi hozzájárulása nélkül indított
NATO Repülõgépfedélzeti Korai Elõrejelzõ és Ellenõrzõ
Programokkal (NATO AEW & C) kapcsolatos kérdésekben Magyarországot nem illetik meg jogok, így szavazati
jogok sem.

III. Cikk
A 13 NAPMO tagországnak a Középtávú Modernizálási Programhoz (Mid-Term Modernization Programme) a
Módosított Többoldalú Egyetértési Nyilatkozatban
(MMOU) rögzített pénzügyi hozzájárulására vonatkozó
1.200 millió US dollár (1996 bázis év elsõ negyedév
alapú) felsõ határérték figyelembevételével a Magyar Kormány a NATO Repülõgépfedélzeti Korai Elõrejelzõ és
Ellenõrzõ (NATO E-3A) Középtávú Modernizálási Programhoz teljesítendõ, a jelen Kiegészítõ Megállapodás hatálybalépését megelõzõen felmerült és más nemzetek hozzájárulásának felhasználásával fedezett költségekkel és ráfordításokkal csökkentett pénzügyi hozzájárulás felsõ határértéke 0,85 százalékának megfelelõ kiegészítõ hozzájárulást fizet. A Magyar Kormány a Középtávú Modernizálási Programhoz való hozzájárulását 2006 és 2010 évek
közötti idõszakban teljesíti.
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A Magyar Kormány az alábbi költségeket, illetve ráfordításokat ugyancsak fedezi:
a) a Programhoz Befolyó Összeg (Program Generated
Income) 0,85 százalékának megfelelõ 330 000 US dollár
összeget, valamint
b) a NATO Repülõgépfedélzeti Korai Elõrejelzõ és Ellenõrzõ (NATO AEW & C) Program keretében felmerülõ
és a Programhoz Befolyó Összegbe nem foglalt, a Programból nem fedezett bármilyen egyéb jóváhagyott költség,
illetve ráfordítás 0,85 százalékának megfelelõ összeget, a
jelen Kiegészítõ Megállapodás hatálybalépésétõl fogva,
valamint
c) Magyarországnak az 1984. szeptember 26-i és 2003.
március 27-én átdolgozott, a NATO Repülõgépfedélzeti
Korai Elõrejelzõ és Ellenõrzõ (NATO AEW & C) Erõire
vonatkozó Mûveleti és Támogatási Tárgyú Egyetértési
Nyilatkozathoz (MOU) történõ csatlakozását tartalmazó
Kiegészítõ Megállapodás rendelkezéseinek értelmében
definiált és a NATO E-3A mûveleti és támogatási költségeihez teljesített éves hozzájárulást 2006 évtõl.
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Norway, Portugal, Spain, Turkey, the United Kingdom
and the United States:
Having undertaken a cooperative programme to support
the operations of the NATO AEW&C Force pursuant to
the Memorandum of Understanding for Operations and
Support of the NATO Airborne Early Warning and
Control Force, dated 26 September 1984 and revised on
27 March 2003 (hereafter referred to as the O&S MOU);
and
Having received the request of the Government of
Hungary to participate in the NATO AEW&C Force in
accordance with the provisions of the O&S MOU; and
Having consulted regarding the accession of the
Government of Hungary;
Concur that, by accepting the conditions detailed in the
following Articles, Hungary accedes to the O&S MOU;
and the Government of Hungary agrees:

Article I

IV. Cikk

The Government of Hungary hereby accedes to the
O&S MOU and will comply with the provisions thereof
and the implementing arrangements thereto.

A Magyar Kormány a NAPMO Igazgatótanácsa
(NAPMO BOD) által meghatározott irányelvekkel és eljárásokkal összhangban nevez ki szakembereket a
NAPMA-ba.

Article II

V. Cikk
A Módosított Többoldalú Egyetértési Nyilatkozathoz
(MMOU) csatolt jelen Kiegészítõ Megállapodás az utolsó
aláírás napján lép hatályba.”

3. §
A Magyar Kormánynak a NATO Repülõgépfedélzeti
Korai Elõrejelzõ és Ellenõrzõ (NATO AEW & C) Erõire
vonatkozó Mûveleti és Támogatási Egyetértési Nyilatkozathoz (MOU) történõ csatlakozását tartalmazó Kiegészítõ Megállapodás hiteles szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:
„Supplement to the
Memorandum of Understanding
for Operations and Support of the
NATO Airborne Early Warning and Control Force
Concerning the Accession
of the Government of Hungary
The Governments of Belgium, Canada, Denmark,
Germany, Greece, Italy, Luxembourg, The Netherlands,

Beginning in 2006, the Government of Hungary will
participate in and contribute to the Operations and Support
(O&S) of the NATO funded elements of the Force, and
will be an integral part of the E-3A O&S cost shares as
provided in Section VIII of the O&S MOU. The annual
contribution of the Government of Hungary will increase
incrementally until a steady state contribution of
0.85 percent is achieved in the year 2008 (2006 – 0.3% and
2007 – 0.6%). The annual contribution of the Government
of Hungary to the NAEW&C Force Command
Headquarters will be 0.6727 percent, beginning 2006. The
contribution percentages of the participating nations in the
O&S MOU, Section VIII, Paragraph 2. (a)(2) will be
adjusted in accordance with that Section.

Article III
The Government of Hungary will assign personnel to
the NAEW&C Force Command Headquarters and the
NATO E-3A Component in accordance with NATO
policies and procedures.

Article IV
This Supplement to the O&S MOU will become
effective on the date of the last signature.
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A Magyar Kormánynak
a NATO Repülõgépfedélzeti Korai Elõrejelzõ
és Ellenõrzõ (NATO AEW & C) Erõire vonatkozó
Mûveleti és Támogatási Egyetértési Nyilatkozathoz
(MOU) történõ csatlakozását tartalmazó
Kiegészítõ Megállapodás
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a Mûveleti és Támogatási Egyetértési Nyilatkozat (O&S
MOU) VIII. Cikk, 2. (a)(2) bekezdés rendelkezéseinek értelmében meghatározott százalékos részaránya az adott
Cikkely rendelkezéseivel összhangban módosul.

III. Cikk
Belgium, Kanada, Dánia, Németország, Görögország,
Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Törökország, az Egyesült Királyság,
valamint az Amerikai Egyesült Államok Kormánya:
– az 1984. szeptember 26-án aláírt és 2003. március
27-én átdolgozott, a NATO Repülõgépfedélzeti Korai
Elõrejelzõ és Ellenõrzõ (NATO AEW & C) erõire vonatkozó Mûveleti és Támogatási Egyetértési Nyilatkozat
[Memorandum of Understanding for Operations and
Support (O&S MOU)] rendelkezéseinek értelmében elindították a NATO Repülõgépfedélzeti Korai Elõrejelzõ
és Ellenõrzõ (NATO AEW & C) Erõit támogató együttmûködési programot, valamint
– megkapták a Magyar Kormánynak a NATO Repülõgépfedélzeti Korai Elõrejelzõ és Ellenõrzõ (NATO
AEW & C) Erõiben a Mûveleti és Támogatási Egyetértési
Nyilatkozat (O&S MOU) rendelkezései értelmében való
részvétel iránti kérelmét, valamint
– megbeszéléseket folytattak a Magyar Kormány csatlakozásáról, és
– egyetértésre jutottak arról, hogy az alábbi cikkek rendelkezéseinek elfogadásával Magyarország csatlakozhat a
Mûveleti és Támogatási Egyetértési Nyilatkozathoz
(O&S MOU). Ezzel a Magyar Kormány egyetért.

A Magyar Kormány a NATO által alkalmazott irányelvekkel és eljárásokkal összhangban nevez ki szakembereket a NATO Repülõgépfedélzeti Korai Elõrejelzõ és Ellenõrzõ (NAEW & C) Erõk Parancsnokságába, valamint a
NATO E-3A Komponensbe.

IV. Cikk
A Mûveleti és Támogatási Egyetértési Nyilatkozathoz
(O&S MOU) csatolt jelen Kiegészítõ Megállapodás az
utolsó aláírás napján lép hatályba.”

4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a honvédelmi miniszter gondoskodik.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

I. Cikk
A Magyar Kormány ezúton csatlakozik a Mûveleti és
Támogatási Egyetértési Nyilatkozathoz (O&S MOU), annak rendelkezéseit, annak végrehajtási megállapodásait
magára nézve kötelezõnek elismeri.

A Kormány
89/2006. (IV. 18.) Korm.
rendelete

II. Cikk

a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet
Alapszabályának, valamint a Hágai Nemzetközi
Magánjogi Értekezlet Huszadik Ülésszakán,
2005. június 30-án elfogadott módosításának
kihirdetésérõl

A 2006. évtõl a Magyar Kormány részt vesz az Erõk
NATO által finanszírozott elemeinek mûveleteiben és támogatásában, illetve hozzájárul azokhoz. A Magyar Kormány a Mûveleti és Támogatási Egyetértési Nyilatkozat
(O&S MOU) VIII. Cikke rendelkezéseinek értelmében
részt vesz az E-3A mûveleti és támogatási célú költség
megosztási rendszerben. A Magyar Kormány éves hozzájárulása fokozatosan emelkedik addig, amíg a 0,85 százalékban meghatározott részarányt 2008. évben el nem éri
(0,3 százalék 2006-ban, 0,6 százalék 2007-ben). A Magyar
Kormány által a NATO Repülõgépfedélzeti Korai Elõrejelzõ és Ellenõrzõ (NAEW & C) Erõk Parancsnoksága részére teljesítendõ éves hozzájárulás 2006 évtõl kezdõdõen
0,6727 százalék. A résztvevõ országok hozzájárulásainak

1. §
A Kormány a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet
Alapszabályát e rendelettel kihirdeti. (Az Alapszabály
nemzetközi jogi hatálybalépésének napja 1987. január 6.)

2. §
Az Alapszabály hiteles francia nyelvû szövege és annak
hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:
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„STATUT
DE LA CONFÉRENCE DE LA HAYE
DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Les Gouvernements des Pays ci-après énumérés:
la République Fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la
France, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède et la Suisse;
considérant le caractère permanent de la Conférence de La Haye de Droit International Privé;
désirant accentuer ce caractère;
ayant, à cette fin, estimé souhaitable de doter la Conférence d'un Statut;
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1
La Conférence de La Haye a pour but de travailler à l'unification progressive des règles de droit
international privé.
Article 2
Sont Membres de la Conférence de La Haye de Droit International Privé les Etats qui ont déjà participé
à une ou plusieurs Sessions de la Conférence et qui acceptent le présent Statut.
Peuvent devenir Membres tous autres Etats dont la participation présente un intérêt de nature juridique
pour les travaux de la Conférence. L'admission de nouveaux Membres est décidée par les
Gouvernements des Etats participants, sur proposition de l'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité
des voix émises, dans un délai de six mois, à dater du jour où les Gouvernements ont été saisis de cette
proposition.
L'admission devient définitive du fait de l'acceptation du présent Statut par l'Etat intéressé.
Article 3
Le fonctionnement de la Conférence est assuré par la Commission d'Etat néerlandaise, instituée par
Décret Royal du 20 février 1897 en vue de promouvoir la codification du droit international privé.
Cette Commission assure ce fonctionnement par l'intermédiaire d'un Bureau Permanent dont elle dirige
les activités.
Elle examine toutes les propositions destinées à être mises à l'ordre du jour de la Conférence. Elle est
libre d'apprécier la suite à donner à ces propositions.
La Commission d'Etat fixe, après consultation des Membres de la Conférence, la date et l'ordre du jour
des Sessions.
Elle s'adresse au Gouvernement des Pays-Bas pour la convocation des Membres.
Les Sessions ordinaires de la Conférence auront lieu, en principe, tous les quatre ans.
En cas de besoin, la Commission d'Etat peut, après avis favorable des Membres, prier le Gouvernement
des Pays-Bas de réunir la Conférence en Session Extraordinaire.
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Article 4
Le Bureau Permanent a son siège à La Haye. Il est composé d'un Secrétaire Général et de deux
Secrétaires, appartenant à des nationalités différentes, qui sont nommés par le Gouvernement des PaysBas, sur présentation de la Commission d'Etat.
Le Secrétaire Général et les Secrétaires devront posséder des connaissances juridiques et une
expérience pratique appropriées.
Le nombre des Secrétaires peut être augmenté après consultation des Membres de la Conférence.
Article 5
Sous la direction de la Commission d'Etat, le Bureau Permanent est chargé:
a) de la préparation et de l'organisation des Sessions de la Conférence de La Haye, ainsi que des
réunions des Commissions spéciales;
b) des travaux du Secrétariat des Sessions et des réunions ci-dessus prévues;
c) de toutes les tâches qui rentrent dans l'activité d'un secrétariat.
Article 6
En vue de faciliter les communications entre les Membres de la Conférence et le Bureau Permanent, le
Gouvernement de chacun des Membres doit désigner un organe national.
Le Bureau Permanent peut correspondre avec tous les organes nationaux ainsi désignés, et avec les
organisations internationales compétentes.
Article 7
La Conférence et, dans l'intervalle des Sessions, la Commission d'Etat, peuvent instituer des
Commissions spéciales, en vue d'élaborer des projets de Convention ou d'étudier toutes questions de
droit international privé rentrant dans le but de la Conférence.
Article 8
Les dépenses du fonctionnement et de l'entretien du Bureau Permanent et des Commissions spéciales
sont réparties entre les Membres de la Conférence, à l'exception des indemnités de déplacement et de
séjour des Délégués aux Commissions spéciales, lesquelles indemnités sont à la charge des
Gouvernements représentés.
Article 9
Le budget du Bureau Permanent et des Commissions spéciales est soumis, chaque année, à
l'approbation des Représentants diplomatiques, à La Haye, des Membres.
Ces Représentants fixent également la répartition, entre les Membres, des dépenses mises par ce budget
à la charge de ces derniers.
Les Représentants diplomatiques se réunissent, à ces fins, sous la Présidence du Ministre des Affaires
Etrangères des Pays-Bas.
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Article 10
Les dépenses, résultant des Sessions Ordinaires de la Conférence, sont supportées par le Gouvernement
des Pays-Bas.
En cas de Session Extraordinaire, les dépenses sont réparties entre les Membres de la Conférence
représentés à la Session.
En tout cas, les indemnités de déplacement et de séjour des Délégués sont à la charge de leurs
Gouvernements respectifs.
Article 11
Les usages de la Conférence continuent à être en vigueur pour tout ce qui n'est pas contraire au présent
Statut ou au Règlement.
Article 12
Des modifications peuvent être apportées au présent Statut si elles sont approuvées par les deux tiers
des Membres.
Article 13
Les dispositions du présent Statut seront complétées par un Règlement, en vue d'en assurer l'exécution.
Ce Règlement sera établi par le Bureau Permanent et soumis à l'approbation des Gouvernements des
Membres.
Article 14
Le présent Statut sera soumis à l'acceptation des Gouvernements des Etats ayant participé à une ou
plusieurs Sessions de la Conférence. Il entrera en vigueur dès qu'il sera accepté par la majorité des Etats
représentés à la Septième session.
La déclaration d'acceptation sera déposée auprès du Gouvernement néerlandais, qui en donnera
connaissance aux Gouvernements visés au premier alinéa de cet article.
Il en sera de même, en cas d'admission d'un Etat nouveau, de la déclaration d'acceptation de cet Etat.
Article 15
Chaque Membre pourra dénoncer le présent Statut après une période de cinq ans à partir de la date de
son entrée en vigueur aux termes de l'article 14, alinéa premier.
La dénonciation devra être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, au moins six
mois avant l'expiration de l'année budgétaire de la Conférence, et produira son effet à l'expiration de
ladite année, mais uniquement à l'égard du Membre qui l'aura notifiée.”

2006/45. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

„A Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet
Alapszabálya
Az alábbiakban megjelölt országok Kormányai:
a Német Szövetségi Köztársaság, Ausztria, Belgium,
Dánia, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Olaszország, Japán, Luxemburg, Norvégia, Hollandia, Portugália, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Svédország és Svájc,
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Az Állandó Kormánybizottság az Értekezlet tagjaival
való egyeztetést követõen határozza meg az Ülésszakok
idõpontját és napirendjét.
A Bizottság Hollandia Kormányához fordul a tagok
összehívása érdekében.
Az Értekezlet rendes Ülésszakát fõszabály szerint négy
évente kell megtartani.
Szükség esetén az Állandó Kormánybizottság a tagok
jóváhagyásával felkérheti Hollandia Kormányát, hogy
hívja össze az Értekezlet rendkívüli Ülésszakát.

tekintettel a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet
állandó jellegére,
hangsúlyozni kívánva e jelleget,
evégett kívánatosnak tartva, hogy az Értekezletnek legyen Alapszabálya,
az alábbi rendelkezésekben állapodtak meg:

1. cikk
A Hágai Értekezlet célja a nemzetközi magánjog szabályainak fokozatos egységesítésére törekvés.

4. cikk
Az Állandó Iroda székhelye Hágában van. Az Állandó
Iroda különbözõ állampolgárságú fõtitkárból és két titkárból áll, akiket Hollandia Kormánya jelöl ki, az Állandó
Kormánybizottság részérõl történõ bemutatást követõen.
A fõtitkárnak és a titkároknak megfelelõ jogi szaktudással és gyakorlati tapasztalattal kell rendelkeznie.
A titkárok száma az Értekezlet tagjaival való egyeztetést követõen felemelhetõ.

5. cikk
2. cikk
A Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet tagjai azok
az Államok, amelyek már részt vettek az Értekezlet egy
vagy több ülésszakán, és amelyek elfogadják a jelen Alapszabályt.
Bármely más Állam, amelynek részvétele jogi szempontból jelentõséggel bír az Értekezlet tevékenységéhez,
az Értekezlet tagja lehet. Az új tagállamok felvételérõl a
résztvevõ Államok Kormányai egy vagy több résztvevõ
Állam javaslatára, a leadott szavazatok többségével döntenek, a javaslatnak a Kormányokhoz történõ benyújtását
követõ hat hónapon belül.
A felvétel a jelen Alapszabálynak az érintett Állam részérõl történõ elfogadásakor válik véglegessé.

3. cikk
Az 1897. február 20-án kelt királyi rendelettel a nemzetközi magánjog kodifikálásának elõsegítése végett létrehozott Holland Állandó Kormánybizottság biztosítja az Értekezlet mûködését.
Az említett Bizottság az Értekezlet mûködését az
Állandó Irodán keresztül biztosítja, amelynek tevékenységét irányítja.
A Bizottság az Értekezlet napirendjére vonatkozóan tett
valamennyi javaslatot megvizsgálja és szabadon határozza
meg az ezen javaslatokkal kapcsolatos teendõket.

Az Állandó Kormánybizottság irányításának megfelelõen az Állandó Iroda
(1) elõkészíti és megszervezi a Hágai Értekezlet ülésszakait és a különleges bizottságok üléseit;
(2) ellátja a fent említett ülésszakok és ülések titkársági
feladatait;
(3) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek egy titkárság tevékenységéhez tartoznak.

6. cikk
Az Értekezlet tagjai és az Állandó Iroda közötti kapcsolattartás megkönnyítése érdekében valamennyi tagállam
kormánya kijelöl egy nemzeti szervet.
Az Állandó Iroda valamennyi így kijelölt nemzeti
szervvel, valamint az illetékes nemzetközi szervezetekkel
érintkezésben állhat.

7. cikk
Az Értekezlet, illetve az ülésszakok közötti idõszakban
az Állandó Kormánybizottság különleges bizottságokat
hozhat létre egyezmény-tervezetek kidolgozása, illetve az
Értekezlet céljai közé tartozó valamennyi nemzetközi magánjogi kérdés tanulmányozása végett.
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Az Állandó Iroda mûködésével és fenntartásával,
valamint a különleges bizottságokkal kapcsolatos költségeket az Értekezlet tagjai között arányosan el kell osztani,
kivéve a különleges bizottsági üléseken résztvevõ küldöttek utazási és megélhetési költségeit, amelyeket az általuk
képviselt kormányoknak kell állniuk.

több ülésszakán részt vettek. Az Alapszabály hatályba lép,
amint azt a hetedik ülésszakon részt vett Államok többsége
elfogadta.
Az elfogadó nyilatkozatot Hollandia Kormányánál kell
letétbe helyezni, amely errõl tájékoztatja a jelen cikk
(1) bekezdésében említett államokat. Ugyanilyen módon
kell eljárni új Állam felvétele esetén, ezen Állam elfogadó
nyilatkozatával kapcsolatban.

9. cikk

15. cikk

Az Állandó Iroda és a különleges bizottságok költségvetését jóváhagyás végett minden évben a tagok hágai diplomáciai képviselõihez kell benyújtani.
E képviselõk arányosan felosztják a tagállamok között
az adott költségvetésben a tagállamokra kirótt költségeket.
A diplomáciai képviselõk e célból Hollandia külügyminiszterének elnökletével üléseznek.

Bármely tag felmondhatja a jelen Alapszabályt az annak
14. cikk (1) bekezdése szerinti hatálybalépését követõ öt
év elteltével.
A felmondásról Hollandia Külügyminisztériumát kell
értesíteni legalább hat hónappal az Értekezlet költségvetési évének lejárta elõtt. A felmondás az említett év lejártával lép hatályba, de csak azon tag vonatkozásában, amely
ezen értesítést küldte.”

10. cikk
Az Értekezlet rendes Ülésszakainak költségeit Hollandia Kormánya fedezi.
Különleges Ülésszakok esetén a költségeket arányosan
fel kell osztani az Értekezlet azon tagjai között, amelyek az
Ülésszakon résztvesznek.
A résztvevõk utazási és megélhetési költségeit minden
esetben az érintett kormányoknak kell állniuk.

11. cikk
Az Értekezlet gyakorlatát minden tekintetben tiszteletben kell tartani, kivéve, ha az ellentétes a jelen Alapszabállyal vagy a szabályzatokkal.

3. §
A Kormány az Igazságügyi Minisztériumot jelöli ki a
Magyar Köztársaságnak az Értekezlet Alapszabályának
6. cikke szerinti nemzeti szervévé.

4. §
A Kormány felhatalmazást ad a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Alapszabályának az Értekezlet Huszadik Ülésszakán, 2005. június 30-án elfogadott módosításai
kötelezõ hatályának elismerésére.

5. §
12. cikk
A jelen Alapszabály a tagok kétharmadának jóváhagyásával módosítható.

13. cikk
A rendelkezések végrehajtása érdekében a jelen Alapszabály elõírásait szabályzatok egészítik ki. A szabályzatokat az Állandó Iroda dolgozza ki, és azokat a tagok kormányaihoz nyújtja be jóváhagyás végett.

A Kormány a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet
Alapszabályának az Értekezlet Huszadik Ülésszakán,
2005. június 30-án elfogadott módosításait e rendelettel
kihirdeti.
6. §
A Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Huszadik
Ülésszakán, 2005. június 30-án elfogadott Alapszabály-módosításainak hiteles angol nyelvû szövege és
annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:
,,Article 2, paragraph 2:

14. cikk
A jelen Alapszabályt elfogadásra be kell nyújtani azon
Államok kormányaihoz, amelyek az Értekezlet egy vagy

2. Any other State, the participation of which is from a
juridical point of view of importance for the work of the
Conference, may become a Member. The admission of
new Member States shall be decided upon by the
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Governments of the participating States, upon the proposal
of one or more of them, by a majority of the votes cast,
within a period of six months from the date on which that
proposal is submitted to the Governments.
3. The admission shall become effective upon the
acceptance of the present Statute by the State concerned.
Following Article 2 insert Article 2A as follows –
1. The Member States of the Conference may, at a
meeting concerning general affairs and policy where the
majority of Member States is present, by a majority of the
votes cast, decide to admit also as a Member any Regional
Economic Integration Organisation which has submitted
an application for membership to the Secretary General.
References to Members under this Statute shall include
such Member Organisations, except as otherwise
expressly provided. The admission shall become effective
upon the acceptance of the Statute by the Regional
Economic Integration Organisation concerned.
2. To be eligible to apply for me mbership of the
Conference, a Regional Economic Integration
Organisation must be one constituted solely by sovereign
States, and to which its Member States have transferred
competence over a range of matters within the purview of
the Conference, including the authority to make decisions
binding on its Member States in respect of those matters.
3. Each Regional Economic Integration Organisation
applying for membership shall, at the time of such
application, submit a declaration of competence
specifying the matters in respect of which competence has
been transferred to it by its Member States.
4. Each Member Organisation and its Member States
shall ensure that any change regarding the competence of
the Member Organisation or in its membership shall be
notified to the Secretary General, who shall circulate such
information to the other Members of the Conference.
5. Member States of the Member Organisation shall be
presumed to retain competence over all matters in respect
of which transfers of competence have not been
specifically declared or notified.
6. Any Member of the Conference may request the
Member Organisation and its Member States to provide
information as to whether the Member Organisation has
competence in respect of any specific question which is
before the Conference. The Member Organisation and its
Member States shall ensure that this information is
provided on such request.
7. The Member Organisation shall exercise
membership rights on an alternative basis with its Member
States that are Members of the Conference, in the areas of
their respective competences.
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8. The Member Organisation may exercise on matters
within its competence, in any meetings of the Conference
in which it is entitled to participate, a number of votes
equal to the number of its Member States which have
transferred competence to the Member Organisation in
respect of the matter in question, and which are entitled to
vote in and have registered for such meetings. Whenever
the Member Organisation exercises its right to vote, its
Member States shall not exercise theirs, and conversely.
9. ,,Regional Economic Integration Organisation”
means an international organisation that is constituted
solely by sovereign States, and to which its Member States
have transferred competence over a range of matters,
including the authority to make decisions binding on its
Member States in respect of those matters.
Article 3:
1. The Council on General Affairs and Policy
(hereafter „the Council”), composed of all Members, has
charge of the operation of the Conference. Meetings of the
Council shall, in principle, be held annually.
2. The Council ensures such operation through a
Permanent Bureau, the activities of which it directs.
3. The Council shall examine all proposals intended to
be placed on the Agenda of the Conference. It shall be free
to determine the action to be taken on such proposals.
4. The Netherlands Standing Government Committee,
instituted by Royal Decree of 20 February 1897 with a
view to promoting the codification of private international
law, shall, after consultation with the Members of the
Conference, determine the date of the Diplomatic
Sessions.
5. The Standing Government Committee shall address
itself to the Government of the Netherlands for the
convocation of the Members. The Chair of the Standing
Government Committee presides over the Sessions of the
Conference.
6. The Ordinary Sessions of the Conference shall, in
principle, be held every four years.
7. If necessary, the Council may, after consultation
with the Standing Government Committee, request the
Government of the Netherlands to convene the Conference
in Extraordinary Session.
8. The Council may consult the Standing Government
Committee on any other matter relevant to the Conference.
Article 4:
1. The Permanent Bureau shall have its seat at The
Hague. It shall be composed of a Secretary General and
four Secretaries who shall be appointed by the
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Government of the Netherlands upon presentation by the
Standing Government Committee.
2. The Secretary General and the Secretaries must
possess appropriate legal knowledge and practical
experience. In their appointment account shall also be
taken of diversity of geographic representation and of
legal expertise.
3. The number of Secretaries may be increased after
consultation with the Council and in accordance with
Article 10.
Article 5:
Under the direction of the Council, the Permanent
Bureau shall be charged with –
a) the preparation and organisation of the Sessions of
the Hague Conference and the meetings of the Council and
of any Special Commissions;
b) the work of the Secretariat of the Sessions and
meetings envisaged above;
c) all the tasks which are included in the activity of a
secretariat.
Article 6:
1. With a view to facilitating communication between
the Members of the Conference and the Permanent
Bureau, the Government of each of the Member States
shall designate a national organ and each Member
Organisation a contact organ.
2. The Permanent Bureau may correspond with all the
organs so designated and with the competent international
organisations.
Article 7:
1. The Sessions and, in the interval between Sessions,
the Council, may set up Special Commissions to prepare
draft Conventions or to study all questions of private
international law which come within the purpose of the
Conference.
2. The Sessions, Council and Special Commissions
shall, to the furthest extent possible, operate on the basis of
consensus.
Article 8:
1. The budgeted costs of the Conference shall be
apportioned among the Member States of the Conference.
2. A Member Organisation shall not be required to
contribute in addition to its Member States to the annual
budget of the Conference, but shall pay a sum to be
determined by the Conference, in consultation with the
Member Organisation, to cover additional administrative
expenses arising out of its membership.
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3. In any case, travelling and living expenses of the
delegates to the Council and the Special Commissions
shall be payable by the Members represented.
Article 9:
1. The budget of the Conference shall be submitted
each year to the Council of Diplomatic Representatives of
the Member States at The Hague for approval.
2. These Representatives shall also apportion among
the Member States the expenses which are charged in that
budget to the latter.
3. The Diplomatic Representatives shall meet for such
purposes under the chairmanship of the Minister of
Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.
Article 10:
1. The expenses resulting from the Ordinary and
Extraordinary Sessions of the Conference shall be borne
by the Government of the Netherlands.
2. In any case, the travelling and living expenses of the
delegates shall be payable by the respective Members.
Article 12:
1. Amendments to the Statute must be adopted by
consensus of the Member States present at a meeting
concerning general affairs and policy.
2. Such amendments shall enter into force, for all
Members, three months after they are approved by two
thirds of the Member States in accordance with their
respective internal procedures, but not earlier than nine
months from the date of their adoption.
3. The meeting referred to in paragraph 1 may change
by consensus the periods of time referred to in paragraph 2.
Article 13:
To provide for their execution, the provisions of the
present Statute will be complemented by Regulations. The
Regulations shall be established by the Permanent Bureau
and submitted to a Diplomatic Session, the Council of
Diplomatic Representatives or the Council on General
Affairs and Policy for approval.
Article 14, paragraph 3:
3. The Netherlands Government shall, in the case of the
admission of a new Member, inform all Members of the
declaration of acceptance of that new Member.
Article 15, paragraph 2:
2. Notice of the denunciation shall be given to the
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the
Netherlands at least six months before the expiration of the
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budgetary year of the Conference, and shall become
effective at the expiration of the said year, but only with
respect to the Member which has given notice thereof.
Following Article 15, add:
The English and French texts of this Statute, as amended
on 30 June 2005, are equally authentic.”
,,2. cikk, (2) bekezdés:
(2) Bármely más Állam, amelynek részvétele jogi szempontból jelentõséggel bír az Értekezlet tevékenységéhez,
az Értekezlet tagja lehet. Az új tagállamok felvételérõl a
résztvevõ Államok Kormányai egy vagy több résztvevõ
Állam javaslatára, a leadott szavazatok többségével döntenek, a javaslatnak a Kormányokhoz történõ benyújtását
követõ hat hónapon belül.
A 2. cikket követõen az alábbi 2A. cikk beillesztése:
(1) Az Értekezlet tagállamai olyan általános ügyekrõl és
politikáról szóló ülésen, amelyen a tagállamok többsége
jelen van, a leadott szavazatok többségével úgy határozhatnak, hogy tagként olyan regionális gazdasági integrációs szervezeteket is felvesznek, amelyek felvételi kérelmet nyújtottak be a fõtitkárhoz. A jelen Alapszabályban a
tagokra történõ hivatkozások az ilyen tagszervezetekre is
vonatkoznak, kivéve, ha az Alapszabály kifejezetten eltérõen rendelkezik. A felvétel a jelen Alapszabálynak az
érintett regionális gazdasági integrációs szervezet részérõl
történõ elfogadásakor válik hatályossá.
(2) Az Értekezletben való tagság iránt olyan regionális
gazdasági integrációs szervezetek folyamodhatnak, amelyeket kizárólag szuverén Államok hoztak létre, és amelyekre a szervezet tagállamai az Értekezlet tevékenységi
körébe tartozó ügycsoportban hatáskört ruháztak át, beleértve azt a jogosultságot, hogy ezen ügyekben a tagállamaikra kötelezõ döntéseket hozzanak.
(3) Minden tagságért folyamodó regionális gazdasági
integrációs szervezetnek a kérelemmel egyidejûleg hatásköri nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben megjelöli
azokat az ügyeket, amelyekre vonatkozóan a szervezet
tagállamai illetékességüket a szervezetre ruházták át.
(4) Minden tagszervezetnek, illetve tagállamainak biztosítania kell, hogy a tagszervezet hatáskörében vagy tagságában bekövetkezõ változások a fõtitkár részére bejelentésre kerüljön. A fõtitkár ezen információkat közli az Értekezlet többi tagjával.
(5) Minden olyan ügy vonatkozásában, amelyre nézve a
hatáskör átruházásáról kifejezett nyilatkozatra vagy értesítésre nem került sor, azt kell feltételezni, hogy a tagszervezet tagállamai fenntartották hatáskörüket.
(6) Az Értekezlet bármely tagja kérheti a tagszervezetet,
illetve annak tagállamait, hogy adjanak tájékoztatást arról,
hogy a tagszervezet hatáskörrel rendelkezik-e valamely,
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az Értekezlet elõtt lévõ meghatározott kérdésben. A tagszervezetnek, illetve tagállamainak biztosítania kell, hogy
kérés esetén e tájékoztatás megtörténjen.
(7) A tagszervezet a hatáskörébe tartozó területen tagsági jogait azon tagállamaival vagylagosan gyakorolja, amelyek a Értekezlet tagállamai.
(8) A tagszervezet a hatáskörébe tartozó ügyekben, az
Értekezlet minden olyan ülésén, amelyen jogosult részt
venni, olyan számú szavazattal rendelkezik, ahány tagállama, amely az adott ülésen szavazásra jogosult és az ülésre
bejelentkezett, a kérdéses ügyben átruházta hatáskörét a
tagszervezetre. Amennyiben a tagszervezet gyakorolja
szavazati jogát, a tagállamai nem gyakorolhatják szavazati
jogukat, és fordítva.
(9) A „regionális gazdasági integrációs szervezet” olyan
nemzetközi szervezet, amelyet kizárólag szuverén Államok hoztak létre, és amelyre tagállamai meghatározott
ügycsoportban hatáskört ruháztak át, beleértve azt a jogosultságot, hogy ezen ügyekben a tagállamaikra kötelezõ
határozatokat hozzanak.
3. cikk:
(1) A valamennyi tagot magában foglaló Általános
Ügyek és Politika Tanácsa (a továbbiakban: „a Tanács”)
biztosítja az Értekezlet mûködését. A Tanács üléseit fõszabály szerint évente tartja.
(2) A Tanács az Értekezlet mûködését az Állandó Irodán keresztül biztosítja, amelynek tevékenységét irányítja.
(3) A Tanács az Értekezlet napirendjére vonatkozóan
tett valamennyi javaslatot megvizsgálja. A Tanács szabadon határozza meg az ezen javaslatokkal kapcsolatos teendõket.
(4) A diplomáciai ülések idõpontját az 1897. február
20-án kelt királyi rendelettel a nemzetközi magánjog kodifikálásának elõsegítése végett létrehozott Holland Állandó
Kormánybizottság határozza meg, az Értekezlet tagjaival
való egyeztetést követõen.
(5) Az Állandó Kormánybizottság Hollandia Kormányához fordul a tagok összehívása érdekében. Az Értekezlet ülésein az Állandó Kormánybizottság elnöke elnököl.
(6) Az Értekezlet rendes üléseit fõszabály szerint négy
évente kell megtartani.
(7) Szükség esetén a Tanács, az Állandó Kormánybizottsággal való egyeztetést követõen, felkérheti Hollandia Kormányát, hogy hívja össze az Értekezlet rendkívüli ülését.
(8) A Tanács az Értekezlet szempontjából jelentõs bármely egyéb ügyben konzultálhat az Állandó Kormánybizottsággal.
4. cikk:
(1) Az Állandó Iroda székhelye Hágában van. Az Állandó Iroda a fõtitkárból és négy titkárból áll, akiket Hollan-
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dia Kormánya nevez ki, az Állandó Kormánybizottság részérõl történõ jelölést követõen.
(2) A fõtitkárnak és a titkároknak megfelelõ jogi szaktudással és gyakorlati tapasztalattal kell rendelkeznie. Kijelölésükkor figyelemmel kell lenni az általuk képviselt
földrajzi területek különbözõségére, illetve jogi szakértelmükre is.
(3) A titkárok száma a Tanáccsal történõ egyeztetést
követõen és a 10. cikkel összhangban felemelhetõ.
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9. cikk:
(1) Az Értekezlet költségvetését jóváhagyás végett minden évben a hágai diplomáciai képviselõk tanácsához kell
benyújtani.
(2) E képviselõk arányosan felosztják a tagállamok között az adott költségvetésben a tagállamokra kirótt költségeket.
(3) A diplomáciai képviselõk e célból a Holland Királyság külügyminiszterének elnökletével üléseznek.

5. cikk:
A Tanács irányításának megfelelõen az Állandó Iroda
a) elõkészíti és megszervezi a Hágai Értekezlet ülésszakait, a Tanács és a különleges bizottságok üléseit;
b) ellátja a fent említett ülésszakok és ülések titkársági
feladatait;
c) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek egy titkárság tevékenységéhez tartoznak.

10. cikk:
(1) Az Értekezlet rendes és rendkívüli Ülésszakainak
költségeit Hollandia Kormánya fedezi.
(2) A résztvevõk utazásának és ellátásának költségeit
minden esetben az érintett tagoknak kell állniuk.
12. cikk:

6. cikk:
(1) Az Értekezlet tagjai és az Állandó Iroda közötti kapcsolattartás megkönnyítése érdekében valamennyi tagállam kormánya kijelöl egy nemzeti szervet, illetve valamennyi tagszervezet kijelöl egy kapcsolattartó szervet.
(2) Az Állandó Iroda valamennyi így kijelölt szervvel,
valamint az illetékes nemzetközi szervezetekkel érintkezésben állhat.
7. cikk:
(1) Az Ülésszakok, illetve az ülésszakok közötti idõszakban a Tanács különleges bizottságokat hozhat létre
egyezmény-tervezetek kidolgozása, illetve az Értekezlet
céljai közé tartozó valamennyi nemzetközi magánjogi kérdés tanulmányozása végett.
(2) Az Ülésszakok, a Tanács és a különleges bizottságok a lehetõ legnagyobb mértékben konszenzusos alapon
mûködnek.
8. cikk:
(1) Az Értekezlet költségvetésében elõirányzott költségeket az Értekezlet tagállamai között arányosan el kell
osztani.
(2) A tagszervezetek tagállamaik befizetésein túl nem
kötelesek az Értekezlet éves költségvetéséhez hozzájárulni, azonban meg kell fizetniük az Értekezlet által a tagszervezettel való egyeztetés során meghatározott összeget, a
tagszervezet tagságával kapcsolatos adminisztratív többletköltségek fedezése érdekében.
(3) A Tanács és a különleges bizottságok résztvevõinek
utazási és megélhetési költségeit minden esetben az általuk képviselt tagoknak kell állniuk.

(1) Az Alapszabály módosításait az általános ügyekrõl
és politikáról szóló ülésen jelen lévõ tagállamok konszenzussal fogadják el.
(2) E módosítások valamennyi tag vonatkozásában három hónappal azt követõen lépnek hatályba, hogy azokat a
tagállamok kétharmada belsõ eljárásával összhangban jóváhagyta, de legkorábban kilenc hónappal a módosítások
elfogadását követõen.
(3) Az (1) bekezdésben említett ülés a (2) bekezdésben
meghatározott idõszakokat konszenzussal megváltoztathatja.
13. cikk:
A rendelkezések végrehajtása érdekében a jelen Alapszabály elõírásait szabályzatok egészítik ki. A szabályzatokat az Állandó Iroda dolgozza ki, és azokat a diplomáciai
ülésszakhoz, a diplomáciai képviselõk tanácsához vagy az
Általános Ügyek és Politika Tanácsához nyújtja be jóváhagyás végett.
14. cikk (3) bekezdés:
(3) Hollandia kormánya új tag felvétele esetén valamennyi tagot tájékoztatja ezen új tag elfogadó nyilatkozatáról.
15. cikk (2) bekezdés:
(2) A felmondásról a Holland Királyság Külügyminisztériumát kell értesíteni legalább hat hónappal az Értekezlet
költségvetési évének lejárta elõtt. A felmondás az említett
év lejártával lép hatályba, de csak azon tag vonatkozásában, amely ezen értesítést küldte.
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A 15. cikket követõ kiegészítés:
Az Alapszabály 2005. június 30-án módosított angol és
francia nyelvû szövege egyaránt hiteles.”

7. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 5–6. §-a az Alapszabály-módosítás
12. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott idõpont naptári
napját a külügyminiszter annak ismertté válását követõen
a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) A Kormány felhatalmazza az igazságügy-minisztert,
hogy az Alapszabály-módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a módosítások hatálybalépését követõen haladéktalanul tegye közzé.
(5) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl az igazságügy-miniszter gondoskodik.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
90/2006. (IV. 18.) Korm.
rendelete
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. § (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Áht. 63. §-a (4) bekezdésében és az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 176. §-a (11) bekezdésében foglaltakra –, az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet
(a továbbiakban: Ámr.) a következõk szerint módosítja:
1. §
Az Ámr. 163. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„163. § (1) A helyi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások és felügyeletük alá tartozó költségvetési
szervek nettó finanszírozásához szükséges információkat
az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 31. §
(2) bekezdésében meghatározott havi bevallás adataival
egyezõen az e rendelet 16. számú mellékletében szereplõ
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„Adatlapok jegyzékében” részletezett módon az erre kötelezettnek – a mellékletben megjelölt adattartalommal és
határidõre – kell a felhasználók részére szolgáltatni.
(2) A helyi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások és felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek
központi költségvetésbõl történõ nettó finanszírozásához
szükséges információkat a központosított illetményszámfejtésbõl rendelkezésre álló adatok, illetve a központosított számfejtést nem igénylõ helyi önkormányzatok és
többcélú kistérségi társulások adatszolgáltatása alapján az
Igazgatóság szolgáltatja.
(3) A központosított illetményszámfejtést nem igénylõ
helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások illetõleg a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek adatközlésének elmulasztása esetén a helyi önkormányzat,
többcélú kistérségi társulás, illetõleg ezek költségvetési
szerve részére a Kincstár a támogatások folyósítását felfüggeszti.
(4) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási, illetõleg
adatszolgáltatási kötelezettséget – a központosított illetményszámfejtés rendszerébe tartozó helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások és felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában – az Igazgatóság teljesíti, a tárgyhónapot követõ hónap 20-ig.
(5) A helyi önkormányzatok nettó finanszírozása hatálya alá tartozó, központosított illetményszámfejtést nem
igénylõ helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás,
illetõleg a felügyeletük alá tartozó költségvetési szerv
(ideértve az OEP által nettó módon finanszírozott önkormányzati egészségügyi intézményt is) az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási, illetõleg adatszolgáltatási kötelezettséget – a Kincstár részére teljesített nettó finanszírozási
adatszolgáltatással egyezõ adattartalommal – saját adószámán teljesíti az APEH részére 2006. április hónapjától a
tárgyhónapot követõ hónap 20-ig.
(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti bevallást, adatszolgáltatást az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvényben elõírtak szerint kell elkészíteni és elektronikus úton
benyújtani.
(7) A Kincstár az Áht. 63. § (6) bekezdése szerint benyújtott, nem teljesült azonnali beszedési megbízások esetében a két nettó finanszírozási körrõl a Belügyminisztérium részére minden hónap 10-éig külön-külön szolgáltat
adatot a kamatszámítás alapjául szolgáló tényleges napok
számáról.
(8) A helyi önkormányzatok nettó finanszírozása hatálya alá tartozó, központosított illetményszámfejtést nem
igénylõ önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, illetõleg a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek (ideértve az OEP által nettó módon finanszírozott önkormányzati
egészségügyi intézményeket is) adatairól (név, adószám
stb.), illetõleg azokban bekövetkezett változásról a Kincstár az APEH felé havi rendszerességgel adatot szolgáltat.”

3736

MAGYAR KÖZLÖNY
2. §

Az Ámr. a következõ 169. §-sal egészül ki:
„169. § A 163. § (4) és (5) bekezdése szerinti bevallást
és adatszolgáltatást a bevallással nem érintett – 2006. január, február, március – hónapokról összevontan kell teljesíteni az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
31. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal
2006. június 20-ig.”

3. §
Az Ámr. 16. számú melléklete 16/A 2.1. számú adatlapja helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a 16/A 4.2. szá-
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mú adatlapja helyébe e rendelet 2. számú melléklete és a
16/B 4.2. számú adatlapja helyébe e rendelet 3. számú melléklete, 16/B 1.1./a számú adatlapja helyébe e rendelet
4. számú melléklete, 16/B 3.1. számú adatlapja helyébe
e rendelet 5. számú melléklete, 16/B 4.1./a számú adatlapja
helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

4. §
Ez a rendelet 2006. május 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 90/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez
[16/A 2.1. számú adatlap a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. számú mellékletéhez]

ADATKÖZLÕ LAP
a nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek adatszolgáltatásához
2006. év ..................... hónap
ADATKÖZLė LAP
a nettó finanszírozásba bevont
költségvetési szervek adatszolgáltatásához
2006. év .....................hónap

Költségvetési
szerv

Sorszám
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

neve:
címe:
törzsszáma:
adószáma:
pénzforgalmi jelzĘszáma:
pénzügyi körzet:

KSH kód:

Megnevezés

Összeg (Ft) ***

Személyi juttatások bruttó összege
a/1.) Az összevont adóalapot terhelĘ megállapított adóelĘleg összege
a/2.) A különadózó jövedelmek adóalapját terhelĘ adó
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (a/1.+a/2.)
b/1.) Társasházaknak kifizetett jövedelembĘl levont forrásadó
b/2.) Egyéb jogcímen levont személyi jövedelemadó
b/3.) A kifizetĘt terhelĘ személyi jövedelemadó összesen
b/3.-ból: reprezentáció, üzleti ajándék utáni 44 % mértékĦ adó
b/3.-ból: természetbeni juttatások utáni 44 % mértékĦ adó
b/3.-ból: cégautó adó
b/3.-ból: más, a kifizetĘt terhelĘ személyi jövedelemadó
b/3.-ból: önkormányzat által fizetendĘ 33 % illetve 8 % mértékĦ személyi jövedelemadó
b/3.-ból: a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás adója
b.) Az adózót terhelĘ – magánszemélyhez nem köthetĘ – személyi jövedelemadó összesen (b/1.+b/2.+b/3.)
c.) ElĘzĘ évi elszámolási különbözet
Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)
a/1.) A foglalkoztatót terhelĘ 18% mértékĦ nyugdíjbiztosítási járulék – az ápolási díj kivételével
a/2.) Az ápolási díj után a foglalkoztatót terhelĘ 18 % mértékĦ nyugdíjbiztosítási járulék
a.) A foglalkoztatót terhelĘ 18% mértékĦ nyugdíjbiztosítási járulék (a/1.+a/2.)
b/1.) Kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó magánszemély nyugdíjjáruléka
b/2.) Kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó GYES, GYED, ápolási díj után fizetett nyugdíjjárulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ 8,5 % mértékĦ nyugdíjjárulék (b/1.+b/2.)
c/1.) Magánnyugdíjpénztári tagokat terhelĘ nyugdíjjárulék
c/2.) Magánnyugdíjpénztári tagokra vonatkozóan a GYES, GYED, ápolási díj után fizetett nyugdíjjárulék
c.) A magánszemélyt terhelĘ 0,5 % mértékĦ nyugdíjjárulék (c/1.+c/2.)
d.) Határozat – járuléktartozás
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c+d)
a.) A munkáltatót terhelĘ 11 % mértékĦ egészségbiztosítási járulék
b/1.) A nem magánnyugdíjpénztári tag egészségbiztosítási járuléka
b/2.) Magánnyugdíjpénztári tag egészségbiztosítási járuléka
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka (b/1.+b/2.)
c.) Határozat – járuléktartozás
Az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c)
a.) Munkaadói járulék
b.) Munkavállalói járulék
c.) START kártyával rendelkezĘre vonatkozó 15 % mértékĦ kötelezettség
d.) START kártyával rendelkezĘre vonatkozó 25 % mértékĦ kötelezettség
e/1.) 11 % mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
e/2.) 25 % mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
e.) Százalékos mértékĦ egészségügyi hozzájárulás (e/1.+e/2.)
f.) Tételes egészségügyi hozzájárulás
g/1.) 11 % mértékĦ egészségbiztosítási járulék
g/2.) 9 % mértékĦ nyugdíjbiztosítási járulék
g.) KifizetĘt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás (g/1.+g/2.)
h/1.) 11 % mértékĦ személyi jövedelemadó – nyugdíjas munkavállaló esetében
h/2.) 11 % mértékĦ személyi jövedelemadó – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében
h/3.) 11 % mértékĦ személyi jövedelemadó – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében
h/4.) 4 % mértékĦ nyugdíjjárulék
h/5.) 0,1 % mértékĦ nyugdíjjárulék
h.) Magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás (h/1.+h/2.+h/3.+h/4.+h/5.)
Egyéb kötelezettségek (a+b+c+d+e+f+g+h)
ÖnellenĘrzési pótlék
Határozat – bírság
Határozat – késedelmi pótlék
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség (2+3+4+5+6+7+8)
Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség *
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendĘ fizetési kötelezettség **

A feltüntetett adatok az adózás rendjérĘl szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott
bevallás adataival megegyeznek.
, ......... év .....................................hó .........nap
* Csak önálló tb. kifizetĘhelyek töltik ki
** Tájékoztató adat
*** Az adatlapot forintban, de a bevallással megegyezĘen ezer forintra kerekítve kell kitölteni.
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2. számú melléklet a 90/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez
[16/A 4.2. számú adatlap a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. számú mellékletéhez]
Megye

kódja / sorszám

/

neve
Igazgatóság
kvázi adószáma
lebonyolítási számlaszáma
címe

MEGYEI ÖSSZESÍTÕ
2006. év .................. hónap
neve:
címe:
törzsszáma:
adószáma :
TB törzsszám:
pénzforgalmi jelzĘszáma:
pénzügyi körzet:

Önkormányzat /
Többcélú kistérségi
társulás / Megye összesen

KSH kód:

I.
A helyi önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások központi forrásból származó járandóságaik terhére elszámolt
kötelezettségeinek adatszolgáltatásáról az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettségeirĘl
Sorszám

1.

2.

3.

Megnevezés
a/1.) Az összevont adóalapot terhelĘ megállapított adóelĘleg összege
a/2.) A különadózó jövedelmek adóalapját terhelĘ adó
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (a/1.+a/2.)
b/1.) Társasházaknak kifizetett jövedelembĘl levont forrásadó
b/2.) Egyéb jogcímen levont személyi jövedelemadó
b/3.) A kifizetĘt terhelĘ személyi jövedelemadó összesen
b/3.-ból: reprezentáció, üzleti ajándék utáni 44 % mértékĦ adó
b/3.-ból: természetbeni juttatások utáni 44 % mértékĦ adó
b/3.-ból: cégautó adó
b/3.-ból: más, a kifizetĘt terhelĘ személyi jövedelemadó
b/3.-ból: önkormányzat által fizetendĘ 33 % illetve 8 % mértékĦ személyi jövedelemadó
b/3.-ból: a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás adója
b.) Az adózót terhelĘ – magánszemélyhez nem köthetĘ – személyi jövedelemadó összesen (b/1.+b/2.+b/3.)
c.) ElĘzĘ évi elszámolási különbözet
Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)
(kód: 103)
a/1.) A foglalkoztatót terhelĘ 18 % mértékĦ nyugdíjbiztosítási járulék - az ápolási díj kivételével
a/2.) Az ápolási díj után a foglalkoztatót terhelĘ 18 % mértékĦ nyugdíjbiztosítási járulék
a.) A foglalkoztatót terhelĘ 18 % mértékĦ nyugdíjbiztosítási járulék (a/1.+a/2.)
b/1.) Kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó magánszemély nyugdíjjáruléka
b/2.) Kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó GYES, GYED, ápolási díj után fizetett nyugdíjjárulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ 8,5 % mértékĦ nyugdíjjárulék (b/1.+b/2.)
c/1.) Magánnyugdíjpénztári tagokat terhelĘ nyugdíjjárulék
c/2.) Magánnyugdíjpénztári tagokra vonatkozóan a GYES, GYED, ápolási díj után fizetett nyugdíjjárulék
c.) A magánszemélyt terhelĘ 0,5 % mértékĦ nyugdíjjárulék (c/1.+c/2.)
d.) Határozat – járuléktartozás
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c+d)
(kód: 125)
a.) A munkáltatót terhelĘ 11 % mértékĦ egészségbiztosítási járulék
b/1.) A nem magánnyugdíjpénztári tag egészségbiztosítási járuléka
b/2.) Magánnyugdíjpénztári tag egészségbiztosítási járuléka
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka (b/1.+b/2.)
c.) Határozat - járuléktartozás
Az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c)
(kód: 124)
a.) Munkaadói járulék
(kód: 144)
b.) Munkavállalói járulék
(kód: 145)
c.) START kártyával rendelkezĘre vonatkozó 15 % mértékĦ kötelezettség
(kód: 186)
d.) START kártyával rendelkezĘre vonatkozó 25 % mértékĦ kötelezettség
(kód: 186)
e/1.) 11 % mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
e/2.) 25 % mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
e.) Százalékos mértékĦ egészségügyi hozzájárulás (e/1.+e/2.)
(kód: 152)
f.) Tételes egészségügyi hozzájárulás
(kód: 153)
g/1.) 11 % mértékĦ egészségbiztosítási járulék
g/2.) 9 % mértékĦ nyugdíjbiztosítási járulék
g.) KifizetĘt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás (g/1.+g/2.)
(kód: 190)

Összeg (Ft)

2006/45. szám
Sorszám

4.
5.
6.
7.
8.
9.

MAGYAR KÖZLÖNY

Megnevezés
h/1.) 11 % mértékĦ személyi jövedelemadó – nyugdíjas munkavállaló esetében
h/2.) 11 % mértékĦ személyi jövedelemadó – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas
munkavállaló esetében
h/3.) 11 % mértékĦ személyi jövedelemadó – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló
esetében
h/4.) 4 % mértékĦ nyugdíjjárulék
h/5.) 0,1 % mértékĦ nyugdíjjárulék
h.) Magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás (h/1.+h/2.+h/3.+h/4.+h/5.)
Egyéb kötelezettségek (a+b+c+d+e+f+g+h)
ÖnellenĘrzési pótlék
Határozat – bírság
Határozat – késedelmi pótlék
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség (1+2+3+4+5+6+7)
Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség
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Összeg (Ft)
(kód: 193)
(kód: 191)
(kód:192)
(kód: 191)
(kód: 192)

(kód: 215)
(kód: 215)
(kód: 138)

II.
A központi költségvetésbĘl az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást az Áht. ... § (...) alapján (nettó módon) megilletĘ
pénzügyi teljesítésrĘl, a „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetĘhely által teljesített ellátások” igénylésérĘl
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Megnevezés

15.

Támogatás összesen 1
Lemondás miatt keletkezett, az elĘirányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztató adat)
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség 2
Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendĘ kötelezettség – megfizetĘ az Igazgatóság
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásai
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat
Kisebbségi fenntartói kiegészítĘ támogatás elszámolása
Egyházi kiegészítĘ támogatás elszámolása
Más jogszabály alapján keletkezett tĘketartozás
Más jogszabály alapján keletkezett kamattartozás
Jogtalanul igénybe vett lakossági közmĦfejlesztési támogatás visszavonása
CsökkentĘ tételek összesen (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
a/1.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
a/2.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
a/3.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
A kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (a/1.+a/2.+a/3.)3
a/1.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
a/2.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
a/3.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Az Igazgatóság, mint kifizetĘhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
(a/1.+a/2.+a/3.)

16.

a/1.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
a/2.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
a/3.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Az Igazgatóság, mint kifizetĘhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
foglalkoztatottat terhelĘ kötelezettségei (a/1.+a/2.+a/3.)3

17.

a/1.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
a/2.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
a/3.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Az Igazgatóságot megilletĘ kifizetĘhely által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási
ellátások (a/1.+a/2.+a/3.)4

14.

Összeg (Ft)
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Sorszám
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

2006/45. szám

Megnevezés

Összeg (Ft)

Az Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása – pénzügyileg teljesítendĘ5
Nettó finanszírozásba bevont folyósítandó költségvetési juttatás kiutalás – az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ
határidĘt követĘ harmadik hónap kivételével – pénzügyileg teljesítendĘ6
KövetkezĘ hónapot terhelĘ tartozás megelĘlegezés – pénzügyileg teljesítendĘ6,7
Az önkormányzatot terhelĘ, Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása – megfizetĘ az önkormányzat az
Igazgatósággal kötött külön megállapodásban rögzített idĘpontig
Az Igazgatóság tárgyhavi forgótĘke igénye (17+18+21)
A következĘ hónapot terhelĘ tartozásból a köztehertartozás összege – az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ
határidĘt követĘ második hónapban 7,8
Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ második hónapban levont összeg8
Az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapot terhelĘ lemondás miatt fennálló tartozás 9
Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban levont összeg10
Lemondással korrigált nettó utalás az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban–
pénzügyileg teljesítendĘ 11

28.

A lemondás miatt benyújtandó inkasszó – pénzügyileg teljesítendĘ 12

29.

a/1.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás (14 a/1.+15 a/1.)
a/2.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások (14 a/2.+15 a/2.)
a/3.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások (14 a/3.+15 a/3.)
Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összesen(14+15) – tájékoztató adat

_______________________, …… év …………………… hó ………….nap
P. H.

..................................................................
igazgató
1.
2.
3.
4.
5.

Részletezése a 16/A 4.1. számú adatlapon
Részletezése a 16/A 4.2. számú adatlap I. pontjában
Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megilletĘ összeg
Az Igazgatóságot, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ összeg, lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ utalást az Igazgatóság teljesít
Az Igazgatóság forgótĘke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig arra az önkormányzat / többcélú kistérségi társulást nettó finanszírozásánál
figyelembe vett támogatások, hozzájárulások, a kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási
és családtámogatási ellátások összege a köztartozások, az elĘzĘ idĘszak felhalmozott tartozása és kamatai, más jogszabály alapján keletkezett tĘke- és kamattartozás, valamint a
jogtalanul igénybe vett lakossági közmĦfejlesztési támogatás visszavonása beszámításán felül – fedezetet nyújt.
6. Kiutalás (Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónap kivételével),
1-13+14+16-18> 0 esetén a 19. sor kerül kitöltésre és a 20. sor értéke 0
Tartozás 1-13+14+16-18< 0 esetén a 20. sor kerül kitöltésre és a 19. sor értéke 0
Megjegyzés: ha 1-13+14+16-18 = 0, akkor 19. és a 20. sor értéke is 0
7. A tartozás összegérĘl benyújtott azonnali beszedési megbízásról ( inkasszó ) a Kincstár az Igazgatóságot a Belügyminisztérium útján a benyújtást követĘ hónap 5. napjáig értesíti.
8. Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ második hónapban szerepelhet adat
20-2 > 0 esetén a 23. sor kerül kitöltésre és a 24. sor értéke 0
20-2 < 0 esetén a 24. sor kerül kitöltésre és a 23. sor értéke 0
20-2 = 0 esetén a 23. és a 24. sor értéke 0
9. Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ második hónapban
23 > 0 esetén 25. sor = 2. sor
24 > 0 esetén 25. sor = 20. sor
20 – 2 = 0 esetén 25. sor = 2. sor = 20. sor
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban az elĘzĘ hónap 25. sorában szereplĘ összeg
10. Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban szerepelhet adat
19 > 0 esetén kerül kitöltésre
ha 19 – 25 t 0 , akkor 25. sorban szereplĘ összeg
ha 19 – 25 < 0 , akkor 19. sorban szereplĘ összeg
11. Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban szerepelhet adat
19 > 0 esetén értéke a 19. sor és a 26. sor különbsége, 19 = 0 vagy 19-26 < 0 esetén 27 sor értéke 0
12. Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban szerepelhet adat
19 > 0 és 19-25< 0 esetén 25.sor és a 19. sor különbsége
19 = 0 esetén a 25. sorban szerep
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3. számú melléklet a 90/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez
[16/B 4.2. számú adatlap a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. számú mellékletéhez]
Megye

kódja / sorszám

/

neve
Igazgatóság

kvázi adószáma
lebonyolítási számlaszáma
címe

MEGYEI ÖSSZESÍTė
2006. év ..................hónap
neve:
címe:
törzsszáma:
adószáma :
OEP kód:
pénzforgalmi jelzĘszáma:
Pénzügyi körzet:

Költségvetési szerv /
Megye összesen

TB törzsszám:
KSH kód:

I.
Az OEP támogatásból (nettó módon) finanszírozott járandóságaik terhére elszámolt kötelezettségeinek
adatszolgáltatásáról az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettségeirĘl
Sorszám

1.

2.

3.

4.

Megnevezés
a/1.) Az összevont adóalapot terhelĘ megállapított adóelĘleg összege
a/2.) A különadózó jövedelmek adóalapját terhelĘ adó
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (a/1.+a/2.)
b/1.) Társasházaknak kifizetett jövedelembĘl levont forrásadó
b/2.) Egyéb jogcímen levont személyi jövedelemadó
b/3.) A kifizetĘt terhelĘ személyi jövedelemadó összesen
b/3.-ból: reprezentáció, üzleti ajándék utáni 44 % mértékĦ adó
b/3.-ból: természetbeni juttatások utáni 44 % mértékĦ adó
b/3.-ból: cégautó adó
b/3.-ból: más, a kifizetĘt terhelĘ személyi jövedelemadó
b/3.-ból: önkormányzat által fizetendĘ 33 % illetve 8 % mértékĦ személyi jövedelemadó
b/3.-ból: a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás adója
b.) Az adózót terhelĘ – magánszemélyhez nem köthetĘ – személyi jövedelemadó összesen (b/1.+b/2.+b/3.)
c.) ElĘzĘ évi elszámolási különbözet
Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)
(kód: 103)
a/1.) A foglalkoztatót terhelĘ 18 % mértékĦ nyugdíjbiztosítási járulék – az ápolási díj kivételével
a/2.) Az ápolási díj után a foglalkoztatót terhelĘ 18 % mértékĦ nyugdíjbiztosítási járulék
a.) A foglalkoztatót terhelĘ 18 % mértékĦ nyugdíjbiztosítási járulék (a/1.+a/2.)
b/1.) Kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó magánszemély nyugdíjjáruléka
b/2.) Kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó GYES, GYED, ápolási díj után fizetett nyugdíjjárulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ 8,5 % mértékĦ nyugdíjjárulék (b/1.+b/2.)
c/1.) Magánnyugdíjpénztári tagokat terhelĘ nyugdíjjárulék
c/2.) Magánnyugdíjpénztári tagokra vonatkozóan a GYES, GYED, ápolási díj után fizetett nyugdíjjárulék
c.) A magánszemélyt terhelĘ 0,5 % mértékĦ nyugdíjjárulék (c/1.+c/2.)
d.) Határozat – járuléktartozás
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c+d)
(kód: 125)
a.) A munkáltatót terhelĘ 11 % mértékĦ egészségbiztosítási járulék
b/1.) A nem magánnyugdíjpénztári tag egészségbiztosítási járuléka
b/2.) Magánnyugdíjpénztári tag egészségbiztosítási járuléka
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka (b/1.+b/2.)
c.) Határozat - járuléktartozás
Az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c)
(kód: 124)
a.) Munkaadói járulék
(kód: 144)
b.) Munkavállalói járulék
(kód: 145)
c.) START kártyával rendelkezĘre vonatkozó 15 % mértékĦ kötelezettség
(kód: 186)
d.) START kártyával rendelkezĘre vonatkozó 25 % mértékĦ kötelezettség
(kód: 186)
e/1.) 11 % mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
e/2.) 25 % mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
e.) Százalékos mértékĦ egészségügyi hozzájárulás (e/1.+e/2.)
(kód: 152)
f.) Tételes egészségügyi hozzájárulás
(kód: 153)
g/1.) 11 % mértékĦ egészségbiztosítási járulék
g/2.) 9 % mértékĦ nyugdíjbiztosítási járulék
g.) KifizetĘt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás (g/1.+g/2.)
(kód: 190)
h/1.) 11 % mértékĦ személyi jövedelemadó – nyugdíjas munkavállaló esetében
(kód: 193)
h/2.) 11 % mértékĦ személyi jövedelemadó – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(kód: 191)
h/3.) 11 % mértékĦ személyi jövedelemadó – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (kód:
192)
h/4.) 4 % mértékĦ nyugdíjjárulék
(kód: 191)
h/5.) 0,1 % mértékĦ nyugdíjjárulék
(kód: 192)
h.) Magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás (h/1.+h/2.+h/3.+h/4.+h/5.)
Egyéb kötelezettségek (a+b+c+d+e+f+g+h)

Összeg (Ft)
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Sorszám
5.
6.
7.
8.
9.
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Megnevezés
ÖnellenĘrzési pótlék
Határozat – bírság
Határozat – késedelmi pótlék
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség (1+2+3+4+5+6+7)
Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség

Összeg (Ft)
(kód: 215)
(kód: 215)
(kód: 138)

II.
Az OEP támogatásból a költségvetési szerveket az Áht. ... § (...) alapján (nettó módon) megilletĘ pénzügyi teljesítésrĘl,
a „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetĘhely által teljesített ellátások” igénylésérĘl
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Megnevezés

Összeg (Ft)

9.

A tárgyhavi nettósítás alapját képezĘ támogatás összege 1
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség 2
Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendĘ kötelezettség – megfizetĘ az Igazgatóság
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásai
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat
CsökkentĘ tételek összesen (2+3+4+5+6)
a/1.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
a/2.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
a/3.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
A kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (a/1.+a/2.+a/3.)3
a/1.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
a/2.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
a/3.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Az Igazgatóság, mint kifizetĘhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
(a/1.+a/2.+a/3.)

10.

a/1.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
a/2.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
a/3.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Az Igazgatóság, mint kifizetĘhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
foglalkoztatottat terhelĘ kötelezettségei (a/1.+a/2.+a/3.)3

8.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

a/1.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
a/2.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
a/3.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Az Igazgatóságot megilletĘ kifizetĘhely által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási
ellátások (a/1.+a/2.+a/3.)4
Az Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása – pénzügyileg teljesítendĘ5
Kiutalás (+) a gazdálkodó részére6
KövetkezĘ hónapot terhelĘ tartozás megelĘlegezés – pénzügyileg teljesítendĘ6,7
Az intézményt terhelĘ, Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása
Az Igazgatóság tárgyhavi forgótĘke igénye (11+12+15)
a/1.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
a/2.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
a/3.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összesen(8+9) – tájékoztató adat

_______________________, …… év …………………… hó ………….nap
P. H.

..................................................................
igazgató
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Részletezése a 16/B 4.1. számú adatlapon
Részletezése a 16/B 4.2. számú adatlap I. táblázatában
A költségvetési szervet megilletĘ összeg
Az Igazgatóságot, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ összeg, lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ utalást
az Igazgatóság teljesít
Az Igazgatóság forgótĘke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig arra a költségvetési szervezet nettó finanszírozásánál
figyelembe vett támogatások, hozzájárulások, a kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege – a köztartozások valamint
az elĘzĘ idĘszak felhalmozott tartozása és kamatai beszámításán felül – fedezetet nyújt.
Kiutalás
1–7+8+10–12 > 0 esetén a 13. sor kerül kitöltésre és a 14. sor értéke 0
MegelĘlegezés
1–7+8+10 < 0 esetén a 14. sor kerül kitöltésre és a 12., 13. sorok értéke 0
Megjegyzés:
ha 1–7+8+10 = 0, akkor 12., 13., 14. sorok értéke 0
A tartozás összegérĘl benyújtott azonnali beszedési megbízásról (inkasszó) a Kincstár az Igazgatóságot a Belügyminisztérium útján
A benyújtást követĘ hónap 5. napjáig értesíti.

A GYÓGYÍTÓ-MEGELėZė ELLÁTÁSOK ELėIRÁNYZATAI TERHÉRE TELJESÍTENDė KIFIZETÉSEK
AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRTÓL
2006. év .............… hónap

Költségvetési szerv sorszáma, PIR törzsszáma, neve, OEP-kód (1, 2, 3, 4)*
Járandóság
elĘleg

Egy havi külön
juttatás elĘlege

Gyógyító-megelĘzĘ ellátás
Háziorvosi -,
VédĘnĘi
háziorvosi
szolgáltatás,
ügyeleti ellátás anya-, gyermek
és
ifjúságvédelem

5

6

7

8

Tárgyhavi összes

Fogászati
ellátás

Gondozóintézeti
gondozás

Beteg-szállítás
és orvosi
rendelvényĦ
halott-szállítás

MĦvesekezelés

Házi
szak-ápolás

MĦködési
költségelĘleg

CélelĘirányzatok

Mentés

Laboratóriumi
ellátás

Összevont
szakellátás

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18. oszlopból: 18. oszlopból: 18. oszlopból: 18. oszlopból:
Járóbeteg
CT, MRI
Aktív
Speciális fin.
szakellátás
fekvĘbeteg
fekvĘbeteg
szakellátás

18/a.

18/b.

18/c.

18/d.

Krónikus
fekvĘbeteg
ellátás

10+11+
18+19)

19

20

* Az adatlapon szereplĘ, OEP-kód és név alapján egyértelmĦen azonosítható szolgáltatók címe és bankszámlaszáma az OEP szakmai és pénzügyi programjaiban elektronikus formában kerülnek rögzítésre és tárolásra

MAGYAR KÖZLÖNY

Megye összesen

2006/45. szám

ELėIRÁNYZAT KÖZLė LAP

4. számú melléklet a 90/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez

kódja:
neve:
Szolgáltatói kör típusa: nettó
Kifizetés típusa:
havi

[16/B 1.1./a számú adatlap a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. mellékletéhez]

Megye
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5. számú melléklet a 90/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez
[16/B 3.1. számú adatlap a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. mellékletéhez]
ELSZÁMOLÁS
az OEP támogatásból a költségvetési szervet az Áht. ... § (...) alapján
(nettó módon) megilletĘ pénzügyi teljesítésrĘl
2006. év .............hónap

Költségvetési
szerv

neve:
címe:
törzsszáma:
OEP-kód:
adószáma:
pénzforgalmi jelzĘszáma:
Pénzügyi körzet:

Sorszám

1.
2.

3.

4.

KSH kód:

Megnevezés
a.) Járandóság elĘleg
b.) Egy havi kölön juttatás elĘlege
c.) Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
d.) VédĘnĘi szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
e.) Fogászati ellátás
f.) Gondozóintézeti gondozás
g.) Betegszállítás és orvosi rendelvényĦ halott-szállítás
h.) MĦvese kezelés
i.) Házi szakápolás
j.) MĦködési költségelĘleg
k.) CélelĘirányzatok
l.) Mentés
m.) Laboratóriumi ellátás
n.) Összevont szakellátás
i) Járóbeteg szakellátás
ii) CT, MRI
iii) Aktív fekvĘbeteg szakellátás
iv) Speciális finanszírozású fekvĘbeteg
o.) Krónikus fekvĘbeteg ellátás
p.) Járandóság elĘleg visszavonása
q.) Egy havi külön juttatás elĘlegének tárgyhavi visszatartása
r.) MĦködési elĘleg visszavonása
s.) OVSZ vérellátás levonása
t.) Gyógyító-megelĘzĘ ellátás hónap elsĘ munkanapján utalt összege
u.) Egyéb csökkentĘ tételek (pl. ellenĘrzés miatti visszavonás stb.)
Tárgyhavi nettósítás alapját képezĘ támogatás összege (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o-p-q-r-s-t-u)
A személyi juttatások bruttó összege
a/1.) Az összevont adóalapot terhelĘ megállapított adóelĘleg összege
a/2.) A különadózó jövedelmek adóalapját terhelĘ adó
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (a/1.+a/2.)
b/1.) Társasházaknak kifizetett jövedelembĘl levont forrásadó
b/2.) Egyéb jogcímen levont személyi jövedelemadó
b/3.) A kifizetĘt terhelĘ személyi jövedelemadó összesen
b/3.-ból: reprezentáció, üzleti ajándék utáni 44 % mértékĦ adó
b/3.-ból: természetbeni juttatások utáni 44 % mértékĦ adó
b/3.-ból: cégautó adó
b/3.-ból: más a kifizetĘt terhelĘ személyi jövedelemadó
b/3.-ból: önkormányzat által fizetendĘ 33 % illetve 8 % mértékĦ személyi jövedelemadó
b/3.-ból: a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás adója
b.) Az adózót terhelĘ – magánszemélyhez nem köthetĘ – személyi jövedelemadó összesen (b/1.+b/2.+b/3.)
c.) ElĘzĘ évi elszámolási különbözet
Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)
a/1.) A foglalkoztatót terhelĘ 18 % mértékĦ nyugdíjbiztosítási járulék - az ápolási díj kivételével
a/2.) Az ápolási díj után a foglalkoztatót terhelĘ 18 % mértékĦ nyugdíjbiztosítási járulék
a.) A foglalkoztatót terhelĘ 18 % mértékĦ nyugdíjbiztosítási járulék (a/1.+a/2.)
b/1.) Kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó magánszemély nyugdíjjáruléka
b/2.) Kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó GYES, GYED, ápolási díj után fizetett nyugdíjjárulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ 8,5 % mértékĦ nyugdíjjárulék (b/1.+b/2.)
c/1.) Magánnyugdíjpénztári tagokat terhelĘ nyugdíjjárulék
c/2.) Magánnyugdíjpénztári tagokra vonatkozóan a GYES, GYED, ápolási díj után fizetett nyugdíjjárulék
c.) A magánszemélyt terhelĘ 0,5 % mértékĦ nyugdíjjárulék (c/1.+c/2.)
d.) Határozat – járuléktartozás
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c+d)
a.) A munkáltatót terhelĘ 11 % mértékĦ egészségbiztosítási járulék

Összeg (Ft)
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MAGYAR KÖZLÖNY

Sorszám

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Megnevezés
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Összeg (Ft)

b/1.) A nem magánnyugdíjpénztári tag egészségbiztosítási járuléka
b/2.) Magánnyugdíjpénztári tag egészségbiztosítási járuléka
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka (b/1.+b/2.)
c.) Határozat - járuléktartozás
Az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c)
a.) Munkaadói járulék
b.) Munkavállalói járulék
c.) START kártyával rendelkezĘre vonatkozó 15 % mértékĦ kötelezettség
d.) START kártyával rendelkezĘre vonatkozó 25 % mértékĦ kötelezettség
e/1.) 11 % mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
e/2.) 25 % mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
e.) Százalékos mértékĦ egészségügyi hozzájárulás (e/1.+e/2.)
f.) Tételes egészségügyi hozzájárulás
g/1.) 11 % mértékĦ egészségbiztosítási járulék
g/2.) 9 % mértékĦ nyugdíjbiztosítási járulék
g.) KifizetĘt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás (g/1.+g/2.)
h/1.) 11 % mértékĦ személyi jövedelemadó – nyugdíjas munkavállaló esetében
h/2.) 11 % mértékĦ személyi jövedelemadó – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében
h/3.) 11 % mértékĦ személyi jövedelemadó – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében
h/4.) 4 % mértékĦ nyugdíjjárulék
h/5.) 0,1 % mértékĦ nyugdíjjárulék
h.) Magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás (h/1.+h/2.+h/3.+h/4.+h/5.)
Egyéb kötelezettségek (a+b+c+d+e+f+g+h)
ÖnellenĘrzési pótlék
Határozat – bírság
Határozat – késedelmi pótlék
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség (3+4+5+6+7+8+9)
Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendĘ kötelezettség – megfizetĘ az Igazgatóság
Befizetési kötelezettségek összesen (10+11+12)
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásai
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat
CsökkentĘ tételek összesen (13+14+15)
Az Igazgatóságot megilletĘ kifizetĘhely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási
ellátások 1

Az Igazgatóság, mint kifizetĘhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási
ellátások foglalkoztatottat terhelĘ kötelezettségei2
A kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 2
Az Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása 3
Nettó finanszírozásba bevont folyósítandó költségvetési juttatás kiutalás 4

22.

KövetkezĘ hónapot terhelĘ tartozás megelĘlegezés 4

23.
24.

A költségvetési szervet terhelĘ, Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása
Igazgatósággal kötött külön megállapodásban rögzített idĘpontig
Az Igazgatóság tárgyhavi forgótĘke igénye (17+20+23)

25.
26.

ElĘzĘ hónap rendkívüli utalásai 5
Az állami adóhatóságnál nyilvántartott kötelezettség (3+4a+4b+4c+5a+5b+6+7) 5

3

– megfizetĘ a költségvetési szerv az

, ……... év ..............hó ..........nap
P. H.

1
2
3

4

5

..................................................................
igazgató

Az Igazgatóságot, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ utalást az
Igazgatóság teljesíti
A költségvetési szervet megilletĘ összeg
Az Igazgatóság forgótĘke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig arra a költségvetési szervezet nettó finanszírozásánál
figyelembe vett támogatások, hozzájárulások, a kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege – a köztartozások
valamint az elĘzĘ idĘszak felhalmozott tartozása és kamatai beszámításán felül – fedezetet nyújt
Kiutalás 1-16+18+19-20 > 0 esetén a 21. sor kerül kitöltésre és a 22. sor értéke 0
Tartozás 1-16+18+19-20 < 0 esetén a 22. sor kerül kitöltésre és a 21. sor értéke 0
Megjegyzés: ha 1-16+18+19-20 = 0, akkor 21. és a 22. sor értéke is 0
Tájékoztató adat

Költségvetési szerv sorszáma, PIR törzsszáma, neve, OEP-kód (1, 2, 3, 4)*
Tárgyhavi
támogatás
összesen
(5a+5b+
5c+5d+
5e+5f+
5g+5h+
5i+5j+
5k+5l+
5m+5n+5o5p-5q-5r5s-5t-5u)

Járandóság elĘleg

5a

Egy havi
Háziorvosi,
VédĘnĘi
külön juttatás
háziorvosi
szolgáltatás,
elĘlege
ügyeleti ellátás anya-, gyermek
és ifjúságvédelem

5b

5c

5d

Fogászati
ellátás

5e

Gondozóintézeti
gondozás

5f

Beteg-szállítás
és orvosi
rendelvényĦ
halott-szállítás

MĦvesekezelés

5g

5h

Házi
szakápolás

5i

MĦködési
költségelĘleg

5j

CélelĘirányzatok

5k

Mentés

5l

Laboratóriumi
ellátás

5m

Összevont
szakellátás

5n

5n oszlopból: 5n oszlopból: 5n oszlopból: 5n oszlopból:

Járóbeteg
szakellátás

CT, MRI

Aktív
fekvĘbeteg
szakellátás

Speciális
finszírozású
fekvĘbeteg

5n i

5n ii

5n iii

5n iv

Megye összesen

, ......... év ................hó ...........nap

Krónikus
fekvĘbeteg
ellátás

5o
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MEGYEI ÖSSZESÍTė
az OEP által finanszírozott költségvetési szervek nettó finanszírozásba bevont támogatásáról
2006. év ................hónap

6. számú melléklet a 90/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez

ÜgyintézĘ

kódja:
neve:
neve:
telefonszáma:

[16/B 4.1./a számú adatlap a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. mellékletéhez]

Megye

* Az adatlapon szereplĘ, OEP-kód és név alapján egyértelmĦen azonosítható szolgáltatók címe és bankszámlaszáma az OEP szakmai és pénzügyi programjaiban elektronikus formában kerülnek rögzítésre és tárolásra
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A Kormány
91/2006. (IV. 18.) Korm.
rendelete
az önkormányzat által szervezett közcélú
foglalkoztatás 2006. évi elõirányzatának módosítási
rendjérõl és a többlettámogatás igénylésérõl
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: T.) 8. számú
melléklete II/2. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a Kormány a következõket rendeli el:

1. §
(1) A települési önkormányzat a közcélú foglalkoztatás
támogatásához kapcsolódó, a T. 8. számú mellékletének
II/2. b) pontjában meghatározott 2006. évi elõirányzatának
(a továbbiakban: eredeti elõirányzat) elsõ félévi felhasználásáról a központi költségvetéssel a (2)–(3) bekezdés szerint elszámol.
(2) Az elszámolás az egyes pénzbeli szociális ellátások
folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló
30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
8. számú mellékletében közölt adatok alapján történik.
(3) A Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) a települési önkormányzatok által a 2006. január–június hónapokra közcélú
foglalkoztatáshoz igényelt támogatásoknak R. 8. számú
melléklet 9. b) pontja szerinti összegeit összesíti (a továbbiakban: elsõ féléves felhasználás), és az összesített adatokat a Belügyminisztérium részére megyénként, településsoros bontásban – elektronikus úton – július 15-éig, a július hónapban történõ elõlegigényléssel egyidejûleg megküldi.
(4) A Belügyminisztérium az összesített adatokat – öt
munkanapon belül – a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, valamint az
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi
Minisztérium részére tájékoztatásul megküldi.
(5) A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a T. 8. számú melléklet II/2. a) pontja szerinti „Közmunka programban való önkormányzati részvétel támogatása” elõirányzat I. félévi felhasználási adatairól – települési önkormányzatonkénti, illetõleg többcélú kistérségi
társulásonkénti bontásban –, valamint az I. félévi maradvány összegérõl augusztus 15-éig tájékoztatja a Belügyminisztériumot, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztériumot, valamint a Pénzügyminisztériumot.
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2. §

(1) A települési önkormányzat eredeti elõirányzata az
elsõ féléves elszámolás alapján módosításra kerül
(a továbbiakban: módosított éves elõirányzat).
(2) Amennyiben az elsõ féléves felhasználás nem éri el a
támogatás éves összegének idõarányos részét (50 százalékát), 2006. augusztus 1-jével a T. 8. számú melléklete
II/2. b) pontjában meghatározottak szerinti módosított
éves elõirányzat kerül megállapításra.
(3) Ha a települési önkormányzat elsõ féléves felhasználása eléri vagy meghaladja a támogatás éves összegének
idõarányos részét, akkor a módosított elõirányzat összege
azonos az eredeti elõirányzattal.
(4) A pályázati jogukat átruházó azon települési önkormányzatok esetében, amelyeknél a T. 8. számú mellékletének II/2. a) pontja szerint az önkormányzatra jutó támogatás összege magasabb, mint az (5) bekezdésben szereplõ
összeg, a települési önkormányzat éves módosított elõirányzata a két összeg különbségével nõ.
(5) A települési önkormányzatra jutó összeg megegyezik a közmunka program pályázaton elnyert összegnek a
pályázatban szereplõ – a települési önkormányzat határozatában foglalt – foglalkoztatotti létszámra jutó összegével.
(6) A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 2006. április 30-áig értesíti a Belügyminisztériumot a
több önkormányzat részvételével benyújtott közmunka
pályázatban szereplõ foglalkoztatottak településenkénti
létszámáról.

3. §
A módosított éves elõirányzatokról a Belügyminisztérium az Igazgatóságokon keresztül 2006. augusztus 1-jéig
értesíti a települési önkormányzatokat.

4. §
(1) Az eredeti elõirányzatokhoz képest történt elõirányzat-csökkentések országos szinten összesített összegébõl,
valamint a T. 8. számú melléklet II/2. a) pontja szerinti
„Közmunka programban való önkormányzati részvétel támogatása” elõirányzat I. félévi maradványából a IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet költségvetésében
elõirányzat-tartalék (a továbbiakban: tartalék) képzõdik.
A tartalék összegérõl a Belügyminisztérium az Igazgatóságokon keresztül értesíti a települési önkormányzatokat.
(2) A tartalékból az a települési önkormányzat igényelhet közcélú foglalkoztatás céljára többlettámogatást,
amelynél a módosított éves elõirányzatnak és az elõlegigénylések együttes összegének a különbsége kevesebb,
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mint az elsõ félévi felhasználás egyhavi átlaga (a továbbiakban: többletigénylés). A települési önkormányzat
többletigénylésének egyhavi összege nem lehet több, mint
az elsõ félévi felhasználás egy havi átlaga.
(3) A települési önkormányzat november, december hónapban többletigénylést nem nyújthat be.
(4) A többletigénylésrõl a települési önkormányzat
jegyzõje a tárgyhónap – elsõ alkalommal augusztus –
10-éig a melléklet szerinti adatlapon értesíti az Igazgatóságot.
(5) Az Igazgatóság a beérkezett többletigényléseket
összesíti, és az összesített adatokat a Belügyminisztérium
részére megyénként, településsoros bontásban – elektronikus úton – minden hónap 15-éig megküldi. A Belügyminisztérium az összesített adatokat – öt munkanapon belül –
a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium,
valamint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium részére tájékoztatásul megküldi.
(6) A többletigénylések teljesítése – a havonta beérkezett igényeknek megfelelõen – a tartalék erejéig történik.
Ha a tartalék összege nem elegendõ a havi igénylések teljes kielégítésére, a felosztás a még rendelkezésre álló tartalék és az adott havi igénylések összegének arányában történik.
(7) A Belügyminisztérium az Igazgatóságon keresztül a
tárgyhónap 30-áig értesíti a települési önkormányzatot a
többletigénylés alapján biztosított támogatásról, és a módosított éves elõirányzatnak a többletigénylés alapján biztosított támogatás összegével történõ módosításáról.
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(8) A települési önkormányzat a többletigénylés alapján
módosított elõirányzat terhére az egyes pénzbeli szociális
ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.
(III. 27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint igényelheti a
támogatást.
(9) Azoknál a települési önkormányzatoknál, ahol év
végén a tényleges felhasználás nem éri el a (7) bekezdésben szereplõ elõirányzatot, a Belügyminisztérium az éves
tényleges felhasználás összege szerint határozza meg az
éves módosított elõirányzatot, és errõl az Igazgatóságon
keresztül 2007. február 20-áig tájékoztatja a települési önkormányzatokat.

5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 2005. évi elõirányzatának módosítási rendjérõl és a
többlettámogatás igénylésérõl, valamint az egyes lakáscélú kölcsönökbõl eredõ adósságok rendezésérõl szóló
11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló
83/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet 1–4. §-a, 6. §-a (2) bekezdésének a) pontja, valamint melléklete.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 91/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez
Adatlap
a települési önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggõ elõirányzat-módosítás
igényléséhez
......... év .......................... tárgyhónap
1. Megye megnevezése: .....................................................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése:.........................................................................................................................................
3. KSH kódja (2 számjegyû megyekód + 5 számjegyû településazonosító):.....................................................................
4. A foglalkoztatási támogatás tárgyévi elõleg igénylésének alakulása
a) a tárgyévben foglalkoztatási támogatás címén igényelhetõ összeg (az éves módosított elõirányzat összegét kell feltüntetni):
b) a tárgyhónappal bezárólag foglalkoztatási támogatás címén igényelt elõlegek együttes összege:
c) a tárgyévben még rendelkezésre álló keret [4. a) és 4. b) rovat különbsége]:
5. Foglalkoztatási támogatás címén igényelhetõ havi elõirányzat-többlet (a tárgyév január–június
hónapjaira igényelt támogatás egy havi átlagának megfelelõ összeg):
6. Foglalkoztatási támogatás címén igényelhetõ éves elõirányzat-többlet
a) az 5-ös rovatban szereplõ összeg szorozva az igénylést követõ hónaptól november hónappal
bezárólag a hónapok számával:

................... Ft
................... Ft
................... Ft
................... Ft

................... Ft
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b) a tárgyévben még rendelkezésre álló keret [megegyezik a 4. c) rovat összegével]:
c) foglalkoztatási támogatás címén igényelhetõ többlettámogatás összege [megegyezik a 6. a) és
6. b) rovat különbségével]:
7. Foglalkoztatási támogatás címén ténylegesen igényelt többlet-elõirányzat éves összege
[a 7-es rovat összege nem haladhatja meg a 6. c) rovat összegét]:

................... Ft
................... Ft
................... Ft

.............................................., ........... év ......................... hónap ..... nap

P. H.
............................................................
jegyzõ aláírása

A Kormány
92/2006. (IV. 18.) Korm.
rendelete
a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl,
feladat- és hatáskörérõl, valamint
a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról szóló
89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet módosításáról
A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény
55. §-a (1) bekezdésének f) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

............................................................
polgármester aláírása

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja
meg.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. §
A Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi bírság
felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 4. §-a a következõ (2) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg a § eredeti szövege (1) bekezdésre
változik:
„(2) A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának összehangolását a Magyar Köztársaságban – összekötõ hivatalként – a Fogyasztóvédelmi
Fõfelügyelõség végzi.”

2. §
Az R. 10. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A rendelet 4. §-ának (2) bekezdése a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló, 2004. október 27-i
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
4. cikke (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezést állapítja meg.”

A Kormány
93/2006. (IV. 18.) Korm.
rendelete
a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközökrõl (LIFE)
szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2000. július 17-ei 1655/2000/EK rendelete
végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekrõl
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény 35. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján a Kormány a következõket rendeli el:

1. §
A környezetvédelmi célú pénzügyi eszközökrõl (LIFE)
szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2004. szeptember
15-ei 1682/2004/EK rendeletével módosított, az Európai
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Parlament és a Tanács 2000. július 17-ei 1655/2000/EK
rendelete 3. cikkének (4) bekezdésében és 4. cikkének
(5) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtásáról a környezetvédelemért felelõs miniszter gondoskodik.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg
a) hatályát veszti a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács
1/2001. számú, a Magyar Köztársaságnak a környezetvédelem pénzügyi eszközei (LIFE) programban történõ részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló
határozata kihirdetésérõl szóló 10/2001. (I. 30.) Korm.
rendelet;
b) a környezetvédelem pénzügyi eszközei (LIFE) program harmadik szakaszának keretében, az e rendelet hatálybalépésének idõpontját megelõzõen megkezdett, illetve a
2005. november 30-ig beadott pályázatokkal érintett projektek esetében a támogatás költségei között el nem számolt le nem vonható általános forgalmi adóra a Magyar
Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 1/2001. számú, a Magyar
Köztársaságnak a környezetvédelem pénzügyi eszközei
(LIFE) programban történõ részvétele módozatainak és
feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetésérõl
szóló 10/2001. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 6. pontjában foglaltakat továbbra is alkalmazni kell.
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állapító jogszabályok módosításáról szóló 44/1991.
(III. 14.) Korm. rendelet 7/B. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti szövegének számozása
(1) bekezdésre változik:
„(2) A hivatal közremûködik a mezõgazdasági szövetkezeti üzletrészhez kapcsolódó vagyonvesztés részleges
megtérítéséhez szükséges tények és adatok feltárásában,
valamint az ezekkel kapcsolatos listák összeállításában és
jelentések elkészítésében.”

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépését követõ 60 napon belül a
szövetkezet székhelye szerinti földmûvelésügyi hivatalnál
bárki bejelentést tehet, ha olyan szövetkezetrõl van tudomása, amely a mezõgazdasági termelõszövetkezetekrõl
szóló 1967. évi III. törvény hatálya alá tartozott és a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépésérõl
és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény szerint átalakult, majd 2005. május 31. napjáig felszámolással
jogutód nélkül megszûnt.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
95/2006. (IV. 18.) Korm.
rendelete

A Kormány
94/2006. (IV. 18.) Korm.
rendelete

a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos
hatósági eljárás rendjérõl

a megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatalról
és egyes földmûvelésügyi szakigazgatási feladatokat
megállapító jogszabályok módosításáról szóló
44/1991. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a 35. § (2) bekezdése alapján a
következõket rendeli el:

A megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatal létesítésérõl és az egyes hatáskört megállapító jogszabályi rendelkezések módosításáról szóló 1991. évi VII. törvény 3. §-ában
foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket
rendeli el:
1. §
A megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatalról és
egyes földmûvelésügyi szakigazgatási feladatokat meg-

A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya kiterjed mindazon veszélyes katonai
objektumra, ahol a jelenlévõ veszélyes anyag vagy anyagok mennyisége az 1. mellékletben meghatározott alsó küszöbértéket eléri vagy meghaladja.
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Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) anyagnem-felelõs: a honvédelmi szervezetek veszélyes anyaggal történõ ellátásának (tervezés, beszerzés, ellátás-biztosítás, selejtezés stb.) megszervezésére, koordinálására, szakmai irányítására, szakellenõrzésre kijelölt
szakmai irányító szervezet;
b) alsó küszöbértékû veszélyes katonai objektum: ahol
a jelenlévõ veszélyes anyagok mennyisége (beleértve a
technológia irányíthatatlanná válása miatt várhatóan keletkezõ veszélyes anyagokat is) az 1. melléklet alapján meghatározható alsó küszöbértéket eléri, illetõleg meghaladja,
de nem éri el a felsõ küszöbértéket;
c) belsõ védelmi terv: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulásának megelõzését, a balesetek elhárítását, következményeinek mérséklését szolgáló intézkedések megtételét, az értesítési, riasztási, felkészítési feladatok veszélyes katonai objektumon, objektumrészen belüli végrehajtásának rendjét, feltételeit szabályozó honvédségi üzemeltetõi okmány;
d) biztonsági elemzés: a honvédségi üzemeltetõ által
készített dokumentum, amely tartalmazza a veszélyes katonai objektum honvédségi üzemeltetõjének a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelõzésére
vonatkozó általános célkitûzéseit, továbbá annak az irányítási, vezetési és mûszaki eszközrendszernek a bemutatását, amely biztosítja mind az ember, mind a környezet
magas szintû védelmét, valamint annak bizonyítását, hogy
a honvédségi üzemeltetõ a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyeket azonosította, illetõleg a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kockázatát elemezte és értékelte. A dokumentumnak elegendõ
információt kell szolgáltatnia a hatósági, szakhatósági
döntésekhez;
e) biztonsági jelentés: a honvédségi üzemeltetõ által
készített dokumentum, amely annak bizonyítására szolgál,
hogy rendelkezik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteket megelõzõ stratégiával és az annak végrehajtását szolgáló biztonsági irányítási rendszerrel, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyeket
azonosította, illetõleg a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek kockázatát elemezte és értékelte, a megelõzésükre a szükséges intézkedéseket megtette, kellõ
mértékû a létesítményeinek biztonsága, megbízhatósága.
Rendelkezik mûködõképes belsõ védelmi tervvel. A jelentésnek elegendõ információt kell szolgáltatnia a külsõ védelmi tervek elkészítéséhez és a hatósági, szakhatósági
döntésekhez;
f) dominóhatás: a veszélyes katonai objektumban bekövetkezõ olyan baleset, amely a közelben lévõ más veszélyes ipari üzemre vagy veszélyes katonai objektumra
átterjedve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek valószínûségét megnöveli, vagy a bekövetkezett
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következményeit súlyosbítja;
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g) építtetõ: a honvédelmi miniszter által építtetõi feladatra feljogosított, veszélyes katonai objektumot létrehozó szervezet;
h) felsõ küszöbértékû veszélyes katonai objektum: ahol a
jelenlévõ veszélyes anyagok mennyisége (beleértve a
technológia irányíthatatlanná válása miatt várhatóan keletkezõ veszélyes anyagokat is) az 1. melléklet alapján meghatározható felsõ küszöbértéket eléri, illetõleg meghaladja;
i) honvédségi üzemeltetõ: a Honvédelmi Minisztérium
(a továbbiakban: HM), a minisztériumnak közvetlenül alárendelt szervezet, vagy olyan a Kormány, a HM által honvédelmi, katonai tevékenység végzése céljából létrehozott
szervezet, amely alapszabály, alapító okirat alapján veszélyes katonai objektumot üzemeltet, vagy annak mûködésére döntõ befolyást gyakorol, illetve olyan gazdálkodó szervezet, amely szerzõdésben vállalt kötelezettség alapján
végzi e tevékenységet;
j) rendkívüli esemény: a veszélyes katonai objektumban a rendeltetésszerû mûködés során, illetõleg a technológiai folyamatokban bekövetkezõ olyan nem várt esemény, amely azonnali beavatkozást igényel, és magában
hordozza a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kialakulásának lehetõségét;
k) veszélyes anyag: az 1. mellékletben meghatározott
ismérveknek megfelelõ anyag, keverék vagy készítmény,
amely mint nyersanyag, termék, melléktermék, maradék,
köztes termék vagy hulladék van jelen, beleértve azokat az
anyagokat is, amelyekrõl feltételezhetõ, hogy egy baleset
bekövetkezésekor létrejöhetnek;
l) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset:
olyan mértékû veszélyes anyag kibocsátásával, tûzzel
vagy robbanással járó rendkívüli esemény, amely a veszélyes katonai objektum mûködése során befolyásolhatatlan
folyamatként megy végbe, és amely az objektumon belül,
illetõleg azon kívül közvetlenül vagy lassan hatóan súlyosan veszélyezteti vagy károsítja az emberi egészséget, illetõleg a környezetet;
m) veszélyes katonai objektum: egy adott honvédségi
üzemeltetõ irányítása alatt álló, katonai célból üzemeltetett azon terület egésze, ahol egy vagy több veszélyes katonai objektum-részben – ideértve a közös vagy kapcsolódó
infrastruktúrát is – veszélyes anyagok vannak jelen az
1. mellékletben meghatározott küszöbértéket elérõ
mennyiségben;
n) veszélyes tevékenység: a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló
1999. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Kat.) 3. §
y) pontja szerinti tevékenység;
o) veszélyességi övezet: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset lehetséges következményeinek
csökkentése érdekében a veszélyes katonai objektum környezetében a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) által kijelölt, az egyéni
sérülés kockázatához igazodó terület.
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Eljárási szabályok

A szakhatósági közremûködés

3. §

6. §

(1) A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság a
határozatát és a szakhatóság az állásfoglalását kilencven
nap alatt hozza meg.

(1) Az e rendeletben szabályozott engedélyezési eljárások során szakhatóságként közremûködik elsõfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: szakhatóság) illetékes szervezeti egysége, másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal fõigazgatója.

(2) Az eljárásban csak olyan személyek vehetnek részt,
akiknél a nemzetbiztonsági ellenõrzés megtörtént. E rendelkezés vonatkozik a szakhatósági eljárásban részt vevõ
személyekre is.

A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság
feladatai

(2) A szakhatósági közremûködés során a minõsített dokumentáció védelméhez szükséges fizikai biztonsági feltételek hiányában a minõsített dokumentumok feldolgozása az elsõfokú katonai építésügyi hatóság hivatalos helyiségében történik.

4. §
(1) A veszélyes katonai objektumok tekintetében a
veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági jogkört
elsõfokon a HM illetékes hivatalába tartozó veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság, másodfokon a honvédelmi miniszter (a továbbiakban együtt: veszélyes katonai
objektum felügyeleti hatóság) gyakorolja.
(2) A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság
hatósági tevékenysége körében az alábbi feladatokat
végzi:
a) engedélyezés,
b) tiltás, korlátozás,
c) kötelezés (felhívás),
d) ellenõrzés,
e) nyilvántartások vezetése,
f) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek, illetve rendkívüli események kivizsgálása.
(3) A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság
hatósági jogkörének gyakorlása során csak a jogszabályoknak van alárendelve, a hatósági ügyekben hozandó
döntésében nem utasítható.

5. §
(1) Veszélyes katonai objektum-részre, illetve veszélyes katonai objektumra építési és használatbavételi engedély csak a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság
elõzetes engedélyével adható.
(2) A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság
üzemeltetési engedélyt ad ki:
a) az új létesítésû veszélyes katonai objektumokban veszélyes tevékenység megkezdésére,
b) mûködõ veszélyes katonai objektumban a veszélyes
anyag mennyiségének 25%-os növekedése következtében
módosított biztonsági elemzés vagy jelentés alapján a veszélyes tevékenység folytatására,
c) leállított veszélyes tevékenység újraindítására.

Az anyagnem-felelõs feladatai
7. §
Az anyagnem-felelõs köteles:
a) adatot szolgáltatni az üzemeltetõ részére a veszélyes
katonai objektum tekintetében a biztonsági elemzés és biztonsági jelentés, illetve a belsõ védelmi terv elkészítéséhez,
b) nyilvántartásba venni és szakmailag felügyelni a veszélyes katonai objektumot (technológiát),
c) minden szükséges intézkedést megtenni a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek, katasztrófák,
katasztrófahelyzetek, veszélyhelyzetek veszélyeinek megelõzésére, az esetleges baleset hatásainak enyhítésére és az
okozott környezeti károk helyreállítására,
d) együttmûködni a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek kivizsgálásában a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósággal,
e) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet
követõen a lehetõ legrövidebb idõn belül tájékoztatást adni a
veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság számára a bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek közép- és hosszú távú következményeinek elhárítása,
illetve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos hasonló balesetek
megelõzése érdekében tett intézkedésérõl.

Az építtetõ feladatai
8. §
Az építtetõ köteles:
a) minden szükséges intézkedést megtenni a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek, katasztrófák,
katasztrófahelyzetek, veszélyhelyzetek veszélyeinek megelõzésére, az esetleges baleset hatásainak enyhítésére és az
okozott környezeti károk helyreállítására,
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b) együttmûködni a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek kivizsgálásában a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósággal.

bc) a veszélyes katonai objektum veszélyhelyzeti tevékenysége és az elhárításban érintett felelõs személyek,
szervezetek, azok felkészültsége és felszereltsége.

A HONVÉDSÉGI ÜZEMELTETÕ FELADATAI

A belsõ védelmi terv

A biztonsági jelentés és a biztonsági elemzés

10. §

9. §

(1) A honvédségi üzemeltetõ a biztonsági jelentésben,
illetve a biztonsági elemzésben szereplõ veszélyek következményeinek elhárítására a 4. mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelõ belsõ
védelmi tervet készít.

(1) A honvédségi üzemeltetõ az 5. §-ban felsorolt engedélyek megszerzéséhez az 1. melléklet alapján azonosítja a
veszélyes katonai objektumot, majd biztonsági jelentést,
illetve biztonsági elemzést készít és nyújt be a veszélyes
katonai objektum felügyeleti hatósághoz.
(2) A biztonsági jelentés, illetve biztonsági elemzés
elektronikus úton – annak mûszaki tartalma és terjedelme
miatt – nem nyújtható be.
(3) A biztonsági jelentést a 2. melléklet, a biztonsági
elemzést a 3. mellékletben meghatározottak szerinti tartalommal kell elkészíteni.
(4) Amennyiben a biztonsági jelentés, illetve biztonsági
elemzés minõsített adatot is tartalmaz, a honvédségi üzemeltetõ egyidejûleg minõsített adatot nem tartalmazó biztonsági jelentést, illetve biztonsági elemzést is köteles
elkészíteni és benyújtani.
(5) A felsõ küszöbértékû veszélyes katonai objektum
honvédségi üzemeltetõje a lakossági tájékoztató kiadványhoz szükséges tartalommal elkészíti a biztonsági jelentés kivonatát. A biztonsági jelentés kivonata legalább a
következõket tartalmazza:
a) a veszélyes katonai objektumra vonatkozó információk:
aa) a honvédségi üzemeltetõ neve, a veszélyes katonai
objektum címe,
ab) a veszélyes katonai objektum tájékoztatásért felelõs személy neve, beosztása, elérhetõsége,
ac) tájékoztatás arról, hogy a veszélyes katonai objektum e jogszabály alapján felsõ küszöbértékû,
ad) annak kinyilatkoztatása, hogy a honvédségi üzemeltetõ minden tõle elvárhatót megtett a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelõzésére, és a kialakult balesetek hatásainak mérséklésére;
b) a veszélyes tevékenységre és a lehetséges veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekre vonatkozó információk:
ba) a veszélyes katonai objektumban jelenlévõ veszélyes anyagok tulajdonságai, veszélyességi osztályuk, az
esetleges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek során kialakuló egészség-, esetleg környezetkárosító
hatások,
bb) a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulása, a károsító hatások lehetséges
területi eloszlása,

(2) A belsõ védelmi tervben megjelölt feladatok végrehajtásához szükséges feltételeket a honvédségi üzemeltetõ
biztosítja.
(3) A belsõ védelmi tervben foglaltakat a honvédségi
üzemeltetõ valamennyi, a veszélyes katonai objektum területén dolgozó személlyel megismerteti, és annak alkalmazására a dolgozókat felkészíti.

11. §
(1) A belsõ védelmi terv a biztonsági jelentés, illetve a
biztonsági elemzés melléklete, elkészítésére ezekkel egyidõben kerül sor.
(2) A honvédségi üzemeltetõ a belsõ védelmi terv felülvizsgálatát legalább háromévenként, továbbá a biztonsági
jelentés, illetve a biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálata esetén elvégzi.
(3) A honvédségi üzemeltetõ a belsõ védelmi tervben
foglaltak megvalósíthatóságát rendszeresen ellenõrzi. Ennek érdekében évente olyan gyakorlatot tart, ahol a tervben megjelölt szervezetek valamely részét, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt
szervezetek egészét gyakoroltatja. A honvédségi üzemeltetõ a belsõ védelmi tervben foglaltak gyakoroltatásának
idõpontjáról a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóságot a gyakorlat elõtt legalább 15 nappal értesíti,
valamint a gyakorlatok tartásával kapcsolatos tapasztalatokat jegyzõkönyvben rögzíti.
(4) A honvédségi üzemeltetõ a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos baleset vagy a rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a belsõ védelmi tervben foglalt intézkedéseket azonnal foganatosítja.

Az engedélykérelem
12. §
A hatósági engedély iránti kérelmet az elsõfokú veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság részére az
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5. melléklet szerinti nyomtatványon, egy példányban kell
elõterjeszteni, amelyhez csatolni kell a következõ iratokat:
a) a biztonsági elemzés vagy biztonsági jelentés teljes
és minõsített adatot nem tartalmazó változatának két-két
írásos és egy-egy elektronikus példányát,
b) üzemeltetési engedélykérelem esetén a veszélyes
katonai objektum jogerõs és érvényes használatbavételi
engedélyét, valamint a hivatkozott melléklet 7. pontjában
felsorolt dokumentumokat,
c) környezeti hatásvizsgálat-köteles építmény és tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyt.

Az engedélyezési eljárás

2006/45. szám

c) amennyiben megváltozott körülmények esetén a
kockázat szintje nem csökkenthetõ elfogadható mértékûre,
d) amennyiben a biztonságos üzemeltetés feltétele bármely okból hiányzik.

15. §
A mûködõ veszélyes katonai objektum üzemeltetõje által háromévenként elvégzett felülvizsgálat eredményeként
módosított, illetve kiegészített biztonsági jelentés, illetve
biztonsági elemzés alapján a veszélyes katonai objektum
felügyeleti hatóság az üzemeltetési engedélyt meghosszabbítja, illetve meghatározza a meghosszabbítás feltételeit.

13. §
(1) A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság és
a szakhatóság a biztonsági jelentés, illetve biztonsági
elemzés valóságtartalmát a 6. mellékletben megfogalmazott szempontrendszer alapján – szükség szerint helyszíni
vizsgálattal – ellenõrzi.
(2) Ha az üzemeltetõ nem, vagy nem megfelelõ módon
tesz eleget a veszélyes katonai objektumra vonatkozó biztonsági jelentéssel, illetve biztonsági elemzéssel kapcsolatos hiánypótlási felhívásnak és a biztonságos üzemeltetést
bizonyítani nem tudja, annak teljesítéséig a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság az engedélyét nem adja
ki, illetve az üzemeltetési engedélyezési eljárásban az engedély kiadását megtagadja, a tevékenység végzését korlátozza vagy felfüggeszti.

14. §
(1) A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság az
engedélyét nem adja ki:
a) ha a biztonságos üzemeltetés a biztonsági jelentés,
illetve biztonsági elemzés által nem igazolt,
b) a biztonsági jelentés, illetve biztonsági elemzés valóságtartalmának helyszíni szemle során megállapított
elégtelensége esetén,
c) amennyiben a kockázat szintje meghaladja az elfogadható szintet, és a honvédségi üzemeltetõ által tervezett
intézkedések nem elégségesek a súlyos balesetek megelõzéséhez és hatásaik mérsékléséhez,
d) amennyiben a kockázat szintje nem csökkenthetõ elfogadható szintre.
(2) A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság az
üzemeltetési engedélyt visszavonja:
a) e rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén,
b) amennyiben a kötelezõen felülvizsgált biztonsági
elemzés vagy biztonsági jelentés nem igazolja az elégséges biztonságot,

16. §
(1) Amennyiben a kockázat szintje meghaladja a 6. mellékletben meghatározott elfogadható szintet, vagy a honvédségi üzemeltetõ által tervezett intézkedések nem elégségesek a súlyos balesetek, katasztrófák, katasztrófahelyzetek, veszélyhelyzetek megelõzéséhez és veszélyeztetõ
hatásaik mérsékléséhez, akkor a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság a honvédségi üzemeltetõt olyan
kiegészítõ intézkedések megtételére kötelezi, amelyek
eredményeképpen a kockázat szintje elfogadható mértékûre csökken. A kiegészítõ intézkedések érinthetik a biztonsági elemzés vagy biztonsági jelentés tartalmát, illetve
az ezekben szereplõ feladatok végrehajtási feltételeit.
(2) Amennyiben a kockázat szintje nem csökkenthetõ
elfogadható szintre, akkor a veszélyes katonai objektum
felügyeleti hatóság a tevékenységet korlátozza vagy megtiltja, illetve az üzemeltetési engedélyezésre vonatkozó
kérelmet elutasítja.

17. §
A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság a jogerõs hatósági határozatait, valamint az elfogadott, minõsített adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentéseket,
illetve biztonsági elemzéseket a BM OKF részére megküldi.

Ellenõrzés
18. §
(1) A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek, katasztrófák, katasztrófahelyzetek, veszélyhelyzetek megelõzése, valamint a jogszabályokban, illetve hatósági hatá-
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rozatban foglalt kötelezettségek teljesülése érdekében
évente hatósági ellenõrzést tart.
(2) A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság
jegyzõkönyvet készít az ellenõrzésrõl, amelyet a honvédségi üzemeltetõ és az anyagnem-felelõs számára az ellenõrzés idõpontjától számított öt napon belül megküld.
(3) A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság az
ellenõrzés során feltárt súlyos hiányosság esetén fegyelmi
eljárást is kezdeményezhet.

A dominóhatás vizsgálata
19. §
(1) A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság a
hozzá benyújtott biztonsági jelentés, illetve biztonsági
elemzés alapján megállapítja
a) a dominóhatásban érintett veszélyes katonai objektumok körét,
b) a BM OKF-al együttmûködésben azon veszélyes katonai objektumok körét, amelyek dominóhatásban érintettek a külön jogszabály szerint azonosított veszélyes ipari
üzemekkel.
(2) A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság a
dominóhatásban érintett veszélyes katonai objektumok
irányába intézkedik azok veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset-megelõzési célkitûzéseinek, biztonsági
irányítási rendszerének, belsõ védelmi terveinek összehangolására a biztonsági elemzés vagy biztonsági jelentés
soron kívüli felülvizsgálatának kezdeményezésével.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerint megállapított dominóhatás esetén a veszélyes katonai objektum felügyeleti
hatóság és a BM OKF saját hatáskörében a (2) bekezdésben meghatározottak szerint intézkedik, illetve az intézkedésekrõl egymást kölcsönösen tájékoztatják.

A veszélyességi övezet
20. §
(1) A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság a
biztonsági jelentés, illetve a biztonsági elemzés alapján javaslatot tesz a veszélyes katonai objektum körüli veszélyességi övezet határainak kijelölésére, melyet a BM OKF
számára megküld.
(2) A BM OKF a 17. § szerint részére megküldött biztonsági jelentés, illetve biztonsági elemzés kézhezvételét
követõen megvizsgálja a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság javaslatát és – a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló
18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 25. §
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(1)–(3) bekezdésekben szabályozottaknak megfelelõen –
ellátja a veszélyes katonai objektum körüli veszélyességi
övezet kijelölésével kapcsolatos feladatokat. A veszélyességi övezet kijelölésérõl a BM OKF tájékoztatja a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóságot.
(3) A veszélyes katonai objektumok körüli veszélyességi övezet határait fel kell tüntetni a külön jogszabályok
szerinti településrendezési terveken.
(4) A veszélyes katonai objektumok körül kijelölt veszélyességi övezet határain belül történõ fejlesztések során
a BM OKF az R. 25. § (4)–(6) bekezdéseiben szabályozottak szerint jár el, azzal az eltéréssel, hogy a fejlesztéssel
kapcsolatos állásfoglalások kialakításához be kell vonni a
veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság képviselõjét is.

A külsõ védelmi tervezés és a lakosság
tájékoztatása
21. §
A külsõ védelmi tervezési és lakosságtájékoztatási feladatokat a 17. § szerint megküldött biztonsági jelentés
kézhezvételét követõen a BM OKF és területi, illetve helyi
szervei végzik az R. 20–24. § rendelkezéseinek megfelelõen, azzal az eltéréssel, hogy az R. 20. § (6) bekezdés második mondata nem alkalmazandó.

A jelentési, tájékoztatási rendszer
22. §
(1) A honvédségi üzemeltetõ köteles a Magyar Honvédség Központi Ügyeleti Szolgálata útján a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóságot, továbbá az illetékes
megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot (a fõvárosban a
Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóságot), az illetékes védelmi bizottság elnökét és a veszélyeztetett települések
polgármestereit haladéktalanul tájékoztatni:
a) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset,
rendkívüli esemény körülményeirõl,
b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, rendkívüli eseményben szereplõ veszélyes anyagokról,
c) a lakosságra, az anyagi javakra és a környezetre gyakorolt hatások értékeléséhez szükséges adatokról,
d) a megtett intézkedésekrõl.
(2) A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság a
kivizsgálás lezárását követõ 8 napon belül a veszélyes katonai objektumban bekövetkezett veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetrõl, illetve a rendkívüli ese-
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1. melléklet
a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez

ményrõl összefoglaló jelentés megküldésével a BM OKF-t
tájékoztatja.
(3) A honvédségi üzemeltetõ tájékoztatást küld a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóságnak abban az
esetben, ha a technológia, a berendezések, a biztonsági irányítási rendszer alkalmazásakor vagy a védekezés területén szerzett saját tapasztalatok, továbbá a technikai fejlõdés kapcsán tudomására jutó ismeretek, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelõzése, és az ellenük való védekezés rendszerének áttekintését szükségessé teszik.

Záró és vegyes rendelkezések
23. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a (2) bekezdés kivételével a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésekor már üzemelõ vagy
építés alatt álló veszélyes katonai objektumok esetében a
honvédségi üzemeltetõ az anyagnem-felelõs bevonásával:
a) e rendelet hatálybalépését követõ hatvan napon belül a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság számára bejelentést tesz az alábbi tartalommal:
aa) a honvédségi üzemeltetõ neve, székhelyének, telephelyének címe, a veszélyes katonai objektum tevékenységi köre, valamint a honvédségi üzemeltetõ képviseletére
jogosult személy neve és beosztása,
ab) a veszélyes katonai objektum 1. melléklet szerinti
azonosítása,
ac) a veszélyes katonai objektum területén jelenlévõ
veszélyes anyag(ok) fajtája és mennyisége a 2. melléklet
1.3.3. a), valamint d) alpontjainak megfelelõen,
ad) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelõzésére vonatkozó adatokat a 2. melléklet
1.1. pontjának megfelelõen;
b) e rendelet hatálybalépését követõ egy éven belül biztonsági jelentést, illetve biztonsági elemzést nyújt be a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósághoz.
(3) Az e rendeletben szabályozott szakhatósági közremûködés során a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági
hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggõ adatközlési és bejelentési kötelezettségekrõl szóló 128/2005.
(XII. 29.) GKM rendelet alkalmazandó.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A veszélyes katonai objektum azonosítása
1. A veszélyes anyagoknak két küszöbmennyisége
van: alsó és felsõ küszöbmennyiség (1. és 2. táblázat 2. és
3. oszlop).
2. Ha a veszélyes katonai objektumban jelenlévõ veszélyes anyag(ok) mennyisége eléri vagy meghaladja a
2. oszlopban meghatározott értéket, de nem éri el a 3. oszlopban meghatározott értéket, akkor a veszélyes katonai
objektum alsó küszöbértékû. Ha a veszélyes katonai objektumban jelen lévõ veszélyes anyag(ok) mennyisége eléri vagy meghaladja a 3. oszlopban meghatározott értéket,
akkor a veszélyes katonai objektum felsõ küszöbértékû.
3. Amennyiben a veszélyes katonai objektumban többféle
veszélyes anyag van jelen, és azok közül önmagában egyetlen jelenlévõ anyag vagy készítmény maximális mennyisége
sem éri el vagy haladja meg a 3. oszlopban meghatározott értéket, akkor a veszélyes tevékenység azonosításánál a következõ összegzési szabályt kell alkalmazni:
a) a veszélyes katonai objektum felsõ küszöbértékû, ha
az összeg
q1/QF1+q2/QF2+q3/QF3+q4/QF4+q5/QF5+...>=1
qx

= az 1. vagy a 2. táblázatban megjelölt valamely
veszélyességi osztályba tartozó jelenlévõ veszélyes anyag mennyisége,
QFx = az adott anyaghoz tartozó az 1. vagy a 2. táblázat 3. oszlopában feltüntetett küszöbmennyiség;
b) a veszélyes katonai objektum alsó küszöbértékû, ha
az összeg
q1/QA1+q2/QA2+q3/QA3+q4/QA4+q5/QA5+...>=1
qx

Qax

= az 1. vagy a 2. táblázatban megjelölt valamely
veszélyességi osztályba tartozó jelenlévõ veszélyes anyag mennyisége,
= az adott anyaghoz tartozó az 1. vagy a 2. táblázat 2. oszlopában meghatározott küszöbmennyiség.

3.1. Ezt az összegzési szabályt a toxicitás, a tûzveszélyesség és az ökotoxicitás veszélyeinek értékeléséhez kell
használni. Ennélfogva a szabályt külön-külön is kell
alkalmazni:
a) az 1. táblázatban nevesített, mérgezõ vagy nagyon
mérgezõ veszélyességi osztályba sorolandó anyagok, valamint a 2. táblázat 1. és 2. veszélyességi osztályába sorolt
anyagok összegzésekor,
b) az 1. táblázatban nevesített oxidáló, robbanó, kevésbé tûzveszélyes, tûzveszélyes vagy fokozottan tûzveszélyes veszélyességi osztályba sorolandó anyagok, valamint
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a 2. táblázat 3., 4., 5., 6., 7.a., 7.b. és 8. veszélyességi
osztályába sorolt anyagok összegzésekor,
c) az 1. táblázatban nevesített környezetre veszélyes
[R50 (beleértve az R50/53-t) vagy R51/53] veszélyességi
osztályba sorolandó anyagok, valamint a 2. táblázat 9(I) és
9(II) veszélyességi osztályába sorolt anyagok összegzésekor,
d) az összegzést nem kell elvégezni abban az esetben,
ha egy veszélyes anyag vagy egy veszélyességi osztályba
tartozó anyagok jelenlévõ mennyisége meghaladja a felsõ
küszöbértékét,
e) ha a veszélyes anyag egyidejûleg toxikus, tûzveszélyes vagy ökotoxikus tulajdonsággal is rendelkezik, akkor
a veszélyes anyag mennyiségével a fenti számítások során
több ízben is számolni kell,
f) a jelen jogszabály hatálya alá tartozik mindazon veszélyes katonai objektum, amely esetében az a), b) vagy
c) szerinti összegzési érték bármelyike nagyobb vagy
egyenlõ 1.
4. E melléklet a veszélyes anyagokat két táblázatban
határozza meg. Az 1. táblázat a leggyakrabban elõforduló
veszélyes anyagokat és a hozzájuk tartozó alsó és felsõ küszöbmennyiségeket határozza meg. A 2. táblázat a veszélyes anyagok veszélyességi osztályait és a hozzájuk tartozó alsó és felsõ küszöbmennyiségeket tartalmazza. Ha egy
adott veszélyes anyag esetében – akár az alsó, akár a felsõ
küszöbmennyiség vonatkozásában – a két táblázat között
eltérés van, akkor mindig az 1. táblázatban meghatározott
mennyiséget kell figyelembe venni.
5. A veszélyes anyag az, amely az 1. táblázatban szerepel, vagy a 2. táblázat valamely veszélyességi osztályába
tartozik, és a veszélyes katonai objektumban mint nyersanyag, termék, félkész termék, melléktermék vagy hulladék van jelen.
6. A táblázatokban meghatározott küszöbmennyiségek
egy veszélyes katonai objektumra vonatkoznak.
7. A honvédségi üzemeltetõ kötelezettsége szempontjából mértékadónak számít a veszélyes anyagnak a veszélyes katonai objektumban egyidejûleg jelenlévõ legnagyobb mennyisége. Az a veszélyes anyag, amely a veszélyes katonai objektumban az alsó vagy a felsõ küszöbmennyiség 2%-át meg nem haladóan van jelen, a teljes veszélyes anyagmennyiség meghatározásakor figyelmen kívül hagyható, ha az alsó vagy felsõ küszöbértékû veszélyes katonai objektumon belül úgy helyezkedik el, hogy az
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet nem
okozhat.
8. E rendelet alkalmazása szempontjából gáznak tekintendõ bármely anyag, amelynek abszolút gõznyomása 20 °C-on 101,3 kPa vagy annál nagyobb.
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9. E rendelet alkalmazása szempontjából folyadéknak
tekintendõ bármely anyag, amely 20 °C-on és 101,3 kPa
normál légköri nyomáson nem gáz és nem szilárd halmazállapotú.
1. táblázat
Anyaglista
1. oszlop

Veszélyes anyagok

Ammónium-nitrát (lásd az 1. számú
megjegyzést)
Ammónium-nitrát (lásd a 2. számú
megjegyzést)
Ammónium-nitrát (lásd a 3. számú
megjegyzést)
Ammónium-nitrát (lásd a 4. számú
megjegyzést)
Kálium-nitrát (lásd az 5. számú
megjegyzést)
Kálium-nitrát (lásd a 6. számú
megjegyzést)
Arzén-pentoxid, arzén (V) sav és/vagy
sói
Arzén-trioxid, arzén (III) sav és/vagy sói
Bróm
Klór
Nikkelvegyületek belélegezhetõ
formában (nikkel-monoxid,
nikkel-dioxid, nikkel-szulfid,
trinikkel-diszulfid, dinikkel-trioxid)
Etilén-imin
Fluor
Formaldehid (töménység ³90%)
Hidrogén
Hidrogén-klorid (cseppfolyós gáz)
Ólom-alkilátok
Fokozottan tûzveszélyes cseppfolyósított
gázok (beleértve a cseppfolyósított
szénhidrogén gázokat) és a földgáz
Acetilén
Etilén-oxid
Propilén-oxid
Metanol
4,4-Metilén-bisz (2-klóranilin) és/vagy
sói, por alakban
Metil-izocianát
Cseppfolyós oxigén
Toluol-diizocianát
Karbonil-diklorid (foszgén)
Arzén-trihidrid (arzin)

2. oszlop

3. oszlop

Küszöbmennyiség
(tonnában)
alsó

felsõ

5 000

10 000

1 250

5 000

350

2 500

10

50

5 000

10 000

1 250

5 000

1
20
10

2
0,1
100
25

10
10

1
20
20

5
5
25
5

50
50
250
50

50
5
5
5
200

200
50
50
50
5 000

200
10
0,3
0,2

0,01
0,15
2 000
100
0,75
1
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1. oszlop

Veszélyes anyagok

2. oszlop

Küszöbmennyiség
(tonnában)
alsó

Foszfor-trihidrid (foszfin)
Kén-diklorid
Kén-trioxid
Poliklór-dibenzo-furánok és
poliklór-dibenzo-dioxinok7 (beleértve a
TCDD-t) TCDD egyenértékben
számolva
A következõ rákkeltõ anyagok
5 tömeg% feletti koncentrációban:
4-Amino-bifenil és/vagy sói,
benzo-triklorid, benzidin és/vagy sói,
bisz (klórmetil)-éter,
klórmetil-metil-éter, 1,2-dibróm-etán,
dietil-szulfát, dimetil-szulfát,
dimetil-karbamoil-klorid,
1,2-dibróm-3-klórpropán,
1,2-dimetil-hidrazin, dimetil-nitrózamin,
hexametil-foszfor-triamid, hidrazin,
2-naftil-amin és/vagy sói, 4-nitro-difenil
és 1,3-propán-szulton
Kõolaj termékek:
a) Gazolinok és benzinek
b) petróleumok (beleértve a repülõgép
üzemanyagokat)
c) gázolajok (beleértve a dízelolajokat,
a háztartási tüzelõolajokat és a gázolaj
keverõ komponenseket)

3. oszlop

0,2
1
15

felsõ

1
1
75

0,001

0,5
2 500

2
25 000

Megjegyzések az 1. táblázathoz:
1. Ammónium-nitrát (5000/10 000) önfenntartó bomlásra képes mûtrágyák
Olyan ammónium-nitrát alapú összetett/komplex mûtrágyákra vonatkozik (ammónium-nitrát mellett foszfátot
és/vagy kálisót tartalmaznak), amelyekben az ammónium-nitrátból származó nitrogéntartalom
a) 15,75 tömegszázaléknál nagyobb, de nem több, mint
24,5 tömegszázalék, és/vagy amelynek a teljes éghetõ/szervesanyag tartalma a 0,4%-ot nem haladja meg, vagy
amely eleget tesz a külön jogszabályban elõírt követelményeknek,
b) 15,75 tömegszázalék vagy annál kevesebb (az éghetõanyag tartalom korlátozása nélkül),
és amelyek az ENSZ „Ajánlások a veszélyes áruk szállítására, Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” III. rész,
38.2 fejezete szerinti teknõs vizsgálat alapján önfenntartó
lebomlásra képesek.
2. Ammónium-nitrát (1250/5000): mûtrágya tisztaságú
Azokra a tiszta ammónium-nitrát alapú mûtrágyákra és
ammónium-nitrát alapú összetett/komplex mûtrágyákra
kell alkalmazni, amelyekben az ammónium-nitrátból származó nitrogéntartalom
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a) 15,75 tömegszázaléknál nagyobb (ammónium-nitrát
és ammónium-szulfát keverékek esetében),
b) 24,5 tömegszázaléknál nagyobb (kivéve a dolomittal, mészkõvel és/vagy kalcium-karbonáttal képzett, legalább 90%-os tisztaságú ammónium-nitrát keverékeket),
c) 28 tömegszázaléknál nagyobb (dolomittal, mészkõvel és/vagy kalcium-karbonáttal képzett, legalább 90%-os
tisztaságú ammónium-nitrát keverékek esetében),
és amelyek megfelelnek a külön jogszabályban elõírt követelményeknek.
3. Ammónium-nitrát (350/2500): technikai minõségû
Ez alkalmazandó:
a) ammónium-nitrátra és ammónium-nitrát készítményekre, amelyekben az ammónium-nitrátból származó nitrogéntartalom
aa) 24,5 tömegszázaléknál nagyobb, de nem több, mint
28 tömegszázalék, és amelyek éghetõanyag tartalma nem
haladja meg a 0,4%-ot,
ab) 28 tömegszázaléknál nagyobb, és amelyek éghetõanyag tartalma nem haladja meg a 0,2%-ot;
b) vizes ammónium-nitrát oldatokra, amelyekben az
ammónium-nitrát koncentrációja 80 tömegszázaléknál nagyobb.
4. Ammónium-nitrát (10/50): „elõírástól eltérõ” termékek és mûtrágyák, melyek nem felelnek meg a detonációvizsgálatnak
Ez a következõkre alkalmazandó:
a) A gyártási folyamat során minõségi okok miatt elkülönített anyagokra, valamint ammónium-nitrátra és ammónium-nitrát készítményekre, tiszta ammónium-nitrát alapú
mûtrágyákra és a 2. és 3. megjegyzésben említett ammónium-nitrát alapú összetett/komplex mûtrágyákra, amelyeket újragyártásra, újrafeldolgozásra, vagy a biztonságos
felhasználás érdekében történõ kezelésre a végfelhasználótól visszajuttatnak vagy visszajutattak egy gyártóhoz átmeneti tárolásra, vagy újrafeldolgozásra, mert többé nem
felelnek meg a 2. és 3. megjegyzésben meghatározott minõségi elõírásoknak.
b) Az 1. megjegyzés a) pontjában és a 2. megjegyzésben említett mûtrágyákra, amelyek már nem tesznek eleget
a külön jogszabályban elõírt követelményeknek.
5. Kálium-nitrát (5000/10 000): olyan kálium-nitrát
alapú komplex mûtrágyák, amelyek a kálium-nitrátot
szemcsés/granulált formában tartalmazzák.
6. Kálium-nitrát (1250/5000): olyan kálium-nitrát alapú komplex mûtrágyák, amelyek a kálium-nitrátot kristályos formában tartalmazzák.
7. Poliklór-dibenzo-furánok és poliklór-dibenzo-dioxinok

2006/45. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

A poliklór-dibenzo-furánok és poliklór-dibenzo-dioxinok mértékadó tömegét a következõ együtthatók segítségével számítjuk ki:
Rokon vegyületek nemzetközi toxicitás egyenérték együtthatói (ITEF)
(a NATO/CCMS kompatibilitáshoz)

2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PeDD

1
0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
OCDD

2,3,7,8-TCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,7,8-PeCDF

0,1
0,5
0,05

0,1
0,1
0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF
0,001 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
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0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,001

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

Az 1. táblázatban nem szereplõ anyagok
és készítmények veszélyességi osztályai
1. oszlop

2. oszlop 3. oszlop

Veszélyes anyag veszélyességi osztályok

Küszöbmennyiség
(tonnában)

1. nagyon mérgezõek
2. mérgezõek
3. oxidáló anyagok és készítmények
4. robbanóanyagok és készítmények [ahol
az anyag, a készítmény vagy a termék a
2. számú megjegyzés szerint az ADR 1.4.
alosztályába tartozik]
5. robbanóanyagok és készítmények [ahol
az anyag, a készítmény vagy termék a
2. számú megjegyzés szerint az ADR 1.1.,
1.2., 1.3., 1.5., 1.6. alosztályába vagy az R2,
R3 kockázatot jelzõ mondat bármelyike alá
tartozik]
6. kevésbé tûzveszélyes anyagok és
készítmények [ha az anyagra vagy
készítményre a 3. a) megjegyzés definíciója
vonatkozik]
7. a) tûzveszélyes anyagok és
készítmények [ha az anyagra vagy
készítményre a 3. b) 1. megjegyzés
definíciója vonatkozik]
7. b) tûzveszélyes folyadékok [ha az
anyagra vagy készítményre a 3. b)
2. megjegyzés definíciója vonatkozik]
8. fokozottan tûzveszélyes gázok és
folyadékok [ha az anyagra vagy
készítményre a 3. c) megjegyzés definíciója
vonatkozik]
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1. oszlop

2. oszlop 3. oszlop

Veszélyes anyag veszélyességi osztályok

Küszöbmennyiség
(tonnában)
alsó

9. környezetre veszélyes anyagok és
készítmények R-mondatokkal kiegészítve:
(I) R50: nagyon mérgezõ a vízi
szervezetekre (beleértve az R50/53)
(II) R51/53: mérgezõ a vízi szervezetekre és
a vízi környezetben hosszan tartó
károsodást okozhat
10. egyéb osztályozás a fentieken kívül,
R-mondatokkal kiegészítve:
(I) R14: vízzel hevesen reagál (beleértve az
R 14/15)
(II) R29: vízzel érintkezve mérgezõ gázok
képzõdnek

felsõ

100

200

200

500

100

500

50

200

Megjegyzések a 2. táblázathoz:

2. táblázat

alsó
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1. a) A vegyi anyagok és készítmények veszélyességi
osztályba sorolása a kémiai biztonságról szóló 2000. évi
XXV. törvény (a továbbiakban: Kb. tv.) és végrehajtási
rendelete szerint történik. Olyan anyagok és készítmények
esetében, amelyeket nem a Kb. tv. és végrehajtási rendelete szerint kell veszélyes anyagként osztályozni (például a
hulladékok), de amelyek jelen vannak vagy jelen lehetnek
egy veszélyes katonai objektumban, és amelyek az üzemben megállapított feltételek mellett a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek potenciális lehetõsége
szempontjából egyenértékû tulajdonságokkal rendelkeznek vagy valószínûleg ilyen tulajdonságokkal rendelkezhetnek, azoknak a veszélyességi osztályozását a rájuk vonatkozó külön jogszabályok vagy vizsgálati módszerek
alapján kell elvégezni, a táblázat 1. oszlopába történõ
besorolásukra alkalmas módon.
b) Az anyagok besorolásánál az EU Illetékes Szakbizottsága által kiadott külön jegyzékben szereplõ veszélyességi osztályba sorolást kell elsõdlegesen mérvadónak
tekinteni. A veszélyes anyagok tulajdonságairól, veszélyességi osztályba sorolásukról szóló információ a Fodor
József Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézete Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálatától kérhetõ.
c) Az olyan anyagokat, amelyek egynél több veszélyességi osztályba sorolhatók egy összegzési szabály alkalmazásakor (pl. oxidáló és fokozottan tûzveszélyes), mindig a
legalacsonyabb küszöbértékkel kell figyelembe venni.
d) A nem ismert veszélyességû, hulladékokat is tartalmazó keverék esetében mindaddig, amíg annak tényleges
veszélyességét a honvédségi üzemeltetõ nem igazolja, a
keverék veszélyességi osztályba sorolásakor a keverékben
jelenlévõ vagy jelenlévõnek feltételezhetõ összetevõk közül annak a veszélyességét kell alkalmazni a teljes keverékmennyiségre, amelyhez az 1., illetõleg 2. táblázatban a
legalacsonyabb küszöbérték tartozik.
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e) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének meghatározása során a 2. és 3. pontban
felsorolt anyagcsoportok esetében az ott szereplõ feltételeket is figyelembe kell venni.
2. ,,Robbanóanyag” alatt értendõ
a) olyan anyagok vagy készítmények, amelyek ütés,
súrlódás, tûz vagy egyéb gyújtóforrás hatására robbanást
okozhatnak (R2 kockázatot jelzõ mondat),
b) olyan anyagok vagy készítmények, amelyeknél ütés,
súrlódás, tûz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt (R3 kockázatot jelzõ mondat), vagy
c) olyan anyagok, készítmények vagy tárgyak, amelyek az ADR 1. osztályába tartoznak.
A definíció kiterjed a pirotechnikai anyagokra is, amelyek a jelen irányelv alkalmazása szempontjából olyan
anyagok (vagy anyagok keverékei), amelyeket hõ-, fény-,
hang-, gáz- vagy füsthatás vagy ezek kombinációjának
elõidézésére hoztak létre. Ez a hatás önfenntartó, hõtermelõ vegyi reakció útján keletkezik. Amennyiben valamely
anyagra vagy készítményre mind az ADR, mind pedig az
R2, illetõleg R3 kockázatot jelzõ mondat szerinti besorolás alkalmazható, abban az esetben az ADR szerinti osztályozás elsõbbséget élvez az R-mondat szerinti besorolással szemben.
Az 1. osztályba tartozó anyagok és tárgyak az ADR osztályozási alapelveinek megfelelõen sorolandók be az
1.1–1.6. alosztályok egyikébe. E besorolási alosztályok:
1.1. alosztály: „Olyan anyagok és tárgyak, amelyeknél
fennáll a teljes tömeg felrobbanásának veszélye. (A teljes
tömeg felrobbanása olyan robbanás, ami gyakorlatilag
egyidejûleg csaknem az egész rakománytömeget érinti.)”
1.2. alosztály: „Olyan anyagok és tárgyak, amelyek a
kivetés veszélyével járnak, de az egész tömeg felrobbanásának veszélyével nem.”
1.3. alosztály: „Olyan anyagok és tárgyak, amelyek
tûzveszélyesek és robbanás vagy kivetés vagy ezek együttes fellépésének csekély veszélyével járnak, de az egész
mennyiség felrobbanásának veszélye nélkül,
a) azok az anyagok, amelyek égése jelentõs sugárzó
hõt eredményez, vagy
b) amelyek egymás után úgy égnek el, hogy csak kismértékû robbanással vagy kivetéssel, vagy ezek egyidejû
fellépésével járnak.”
1.4. alosztály: „Olyan anyagok és tárgyak, amelyek
csak csekély robbanásveszélyt jelentenek szállítás közbeni
meggyulladásuk vagy beindulásuk esetén. A hatások lényegében a küldeménydarabra korlátozódnak, és általában
nem következik be jelentõsebb méretû repeszdarabok keletkezése vagy a repeszdarabok nagyobb távolságra való
szétrepülése. Kívülrõl ható tûz nem vonja maga után a küldeménydarab teljes tartalmának gyakorlatilag azonnali
felrobbanását.”
1.5. alosztály: „Rendkívül kis mértékben érzékeny, tömegrobbanás veszélyét magukba rejtõ anyagok, amelyek
érzéketlensége olyan, hogy normális szállítási körülmények között beindulásuk vagy égésük robbanásba való át-

2006/45. szám

menetének valószínûsége rendkívül csekély. Minimális
követelmény ezen anyagokra nézve, hogy a külsõ tûz hatásának vizsgálata során nem szabad felrobbanniuk.”
1.6. alosztály: „Rendkívül érzéketlen tárgyak, amelyeknél nem áll fenn a teljes tömeg felrobbanásának veszélye. Az ilyen tárgyak csak rendkívül érzéketlen robbanóanyagokat tartalmaznak, és bizonyítottan elhanyagolható
a véletlen inicializálásuk vagy beindulásuk valószínûsége.
A veszély egyetlen tárgy felrobbanására korlátozódik.”
E meghatározás magába foglalja a tárgyakba töltött robbanó- vagy pirotechnikai anyagokat, illetõleg készítményeket is. Robbanó- vagy pirotechnikai anyagokat, illetõleg készítményeket tartalmazó tárgyak esetében, amennyiben a tárgyba töltött anyag vagy készítmény mennyisége
ismert, akkor azt a mennyiséget kell e rendelet alkalmazása céljából figyelembe venni. Amennyiben a mennyiség
nem ismert, akkor e rendelet alkalmazása céljából az egész
tárgyat robbanóanyagnak kell tekinteni.
3. A 6., 7. és 8. veszélyességi osztályba sorolt kevésbé
tûzveszélyes, tûzveszélyes és fokozottan tûzveszélyes
anyagok jelentése:
a) Kevésbé tûzveszélyes folyadékok: Cseppfolyós
anyagok és készítmények, amelyek lobbanáspontja 21 °C
vagy a felett, de maximum 55 °C-on van, és elõsegítik az
égést (R10 kockázatot jelzõ mondat).
b) Tûzveszélyes folyadékok:
1.– anyagok és készítmények, amelyek szobahõmérsékleten levegõvel érintkezve felforrósodhatnak, majd meggyulladhatnak, mindennemû
energiabevitel nélkül. (R17 kockázatot jelzõ
mondat);
– anyagok,
amelyeknek
lobbanáspontja
55 °C-nál alacsonyabb, nyomás alatt is folyadékfázisban maradnak, és feldolgozásuk során fellépõ különleges körülmények között
(mint magas nyomás vagy hõmérséklet) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet okozhatnak;
2. cseppfolyós anyagok és készítmények, amelyek
lobbanáspontja 21 °C alatt van, de nem fokozottan tûzveszélyesek (R11 kockázatot jelzõ mondat második francia bekezdése).
c) Fokozottan tûzveszélyes gázok és folyadékok:
1. cseppfolyós anyagok és készítmények, amelyek
lobbanáspontja 0 °C alatt van, a forráspontja (forrástartomány esetén a kezdeti forráspont) pedig
35 °C-on vagy alatta van (R12 kockázatot jelzõ
mondat elsõ francia bekezdése), és
2. gáz-halmazállapotú anyagok és készítmények,
amelyek szobahõmérsékleten és szokásos (normális) nyomáson levegõvel érintkezve tûzveszélyesek (R12 kockázatot jelzõ mondat második
francia bekezdése), és amelyek gáz vagy szuperkritikus állapotban vannak, valamint
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3. folyadék-halmazállapotú, kevésbé tûzveszélyes
és tûzveszélyes anyagok és készítmények, melyeket forráspontjuknál magasabb hõmérsékleten tárolnak.

2. melléklet
a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez
A biztonsági jelentés elkészítésének tartalmi
és formai követelményei
1. Tartalmi követelmények
1.1. A honvédségi üzemeltetõ a biztonsági jelentésben
megadja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelõzésével kapcsolatos fõ célkitûzéseit, illetõleg a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos elveit, továbbá összefoglaló jelleggel ismerteti az alábbi területeken bevezetett, illetõleg mûködtetett
intézkedéseit, szervezetét, irányítási rendszereit:
a) szervezet és személyzet,
b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti
veszélyek azonosítása és értékelése,
c) üzemvezetés,
d) a változtatások kezelése,
e) védelmi tervezés,
f) belsõ audit és vezetõségi átvizsgálás.
1.2. A veszélyes katonai objektum környezetének bemutatása
1.2.1. A veszélyes katonai objektum környezetének bemutatásakor a honvédségi üzemeltetõ bizonyítja, hogy a
kockázatokat és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek hatásai által veszélyeztetett területeket a
szükséges mértékben elemezte.
1.2.2. A honvédségi üzemeltetõ bemutatja a veszélyes
katonai objektum érintett (a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következményei által veszélyeztetett)
környezetének területrendezési elemeit. Ehhez felhasználható a településrendezési terv. A bemutatás legalább a
következõ adatokat tartalmazza:
a) a lakott területek jellemzése,
b) a lakosság által leginkább látogatott létesítmények
(állandó, ideiglenes), közintézmények (iskolák, kórházak,
templomok, rendõrség, tûzoltóság stb.),
c) a különleges természeti értéket képviselõ területek,
mûemlékek és turisztikai nevezetességek,
d) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset
által potenciálisan érintett közmûvek,
e) a veszélyes katonai objektum környezetében mûködõ gazdálkodó szervezetek, illetõleg ipari és mezõgazdasági tevékenységek jellemzése, ismertetése, az ezekkel
való esetleges kapcsolatok ismertetése (technológiai,
közmû-, szolgáltatási kapcsolat stb.).
1.2.3. A honvédségi üzemeltetõ bemutatja, hogy a veszélyes katonai objektum környezetében veszélyes ipari
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üzem üzemeltetõk, illetve más honvédségi üzemeltetõk által folytatott veszélyes tevékenységek ismert, lehetséges
hatásait figyelembe vették.
1.2.4. A természeti környezetre vonatkozó legfontosabb információk:
a) a területre jellemzõ, a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet eredményezõ és a következmények alakulására hatást gyakorló meteorológiai
jellemzõk,
b) a helyszínt jellemzõ, a veszélyes katonai objektum
biztonságos tevékenységére hatást gyakorló legfontosabb
geológiai és hidrológiai jellemzõk.
1.2.5. A biztonsági jelentésnek tartalmaznia kell továbbá a természeti környezetnek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetbõl adódó veszélyeztetettségét jellemzõ információkat.
1.3. A veszélyes katonai objektum bemutatása
A biztonsági jelentésnek ebben a részében a honvédségi
üzemeltetõ a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek szempontjából jellemzi az objektumot.
Ez tartalmazza:
1.3.1. A veszélyes katonai objektumnak a biztonság
szempontjából fontos – az általános tevékenységre, a termékekre, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek forrásaira, azok körülményeire vonatkozó – információit.
Ezek a következõk:
a) a veszélyes katonai objektum rendeltetése,
b) fontosabb tevékenységeinek és gyártott termékeinek
felsorolása, a fõbb tevékenységeinek bemutatása,
c) a dolgozók létszáma, a munkaidõ, a mûszakszám stb.,
d) a veszélyes katonai objektumra vonatkozó általános
megállapítások, különös tekintettel a veszélyes anyagokra
és technológiákra.
1.3.2. A veszélyes katonai objektum méretarányos
helyszínrajzát, amely bemutatja az objektum egészét és
vázlatosan feltünteti a veszélyes és tároló létesítményeket,
és amely alkalmas az alábbiak azonosítására:
a) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset
lehetõsége szempontjából mértékadó veszélyes anyagok
elhelyezkedése és azok mennyisége,
b) a biztonságot szolgáló berendezések, építmények,
c) a közmûvek, az infrastruktúra és a tûzoltáshoz szükséges víznyerõhelyek,
d) a veszélyes katonai objektumból és az objektumrészekbõl kivezetõ, kimenekítésre, felvonulásra alkalmas
útvonalak,
e) a vezetési pontok elhelyezkedése,
f) a veszélyes katonai objektum adminisztratív létesítményei.
1.3.3. A jelenlévõ veszélyes anyagok aktuális leltárát
az alábbi tartalommal:
a) az anyag megnevezése, nemzetközileg elfogadott
egyértelmû azonosítása (CAS-szám, szükség szerint
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IUPAC név, kereskedelmi megnevezés, empirikus formula), továbbá az anyagoknak az 1. melléklet 2. táblázata szerinti veszélyességi osztályba sorolása,
b) jellemzõ fizikai, kémiai, toxikológiai és természetet
károsító tulajdonságok (R-mondatok) a normálüzemi és a
rendellenes mûködési körülmények között,
c) az egyéb információk (pl. a tárolásra vonatkozó információk),
d) a veszélyes anyagok jelenlevõ maximális mennyisége,
e) a veszélyes anyagok a)–d) pont szerinti adatai megadhatók a biztonsági adatlappal és annak szükség szerinti
kiegészítésével.
1.3.4. A veszélyes anyagok leltárában az 1.3.3. pont
szerinti adatok közül a veszélyes katonai objektum azonosítását megalapozó adatokat (az anyag azonosítása, besorolása, mennyisége) a honvédségi üzemeltetõ táblázatosan
összesítve is megadja.
1.3.5. A veszélyes tevékenységekre vonatkozó legfontosabb információkat az alábbiak szerint:
a) a technológiai folyamatok,
b) a kémiai reakciók, a fizikai vagy a biológiai folyamatok,
c) a veszélyes anyagok idõszakos tárolása,
d) a tárolással kapcsolatos mûveletek: az átfejtés, a szállítás (a csõvezetéken történõt is figyelembe kell venni) stb.,
e) egyéb kiegészítõ információk.
1.4. A biztonsági jelentésben összefoglaló jellemzéssel
be kell mutatni a veszélyes tevékenységhez kapcsolódó
infrastruktúrát. Ennek során a lényeges jellemzõk meghatározásával be kell mutatni a veszélyhelyzeti feladatok ellátását szolgáló infrastruktúrát is. A leírásban el kell különíteni az egyes létesítményekhez tartozó külön, és az egész
objektumhoz tartozó alap és tartalék infrastruktúrát.
Ezek a következõk:
a) a külsõ elektromos és más energiaforrások,
b) a külsõ vízellátás,
c) a folyékony és szilárd anyagokkal történõ ellátás,
d) a belsõ energiatermelés, üzemanyag-ellátás és ezen
anyagok tárolása,
e) a belsõ elektromos hálózat,
f) a tartalék elektromos áramellátás (veszélyhelyzeti ellátás is),
g) a tûzoltóvíz-hálózat,
h) a melegvíz- és más folyadék-hálózatok,
i) a híradó rendszerek,
j) a sûrített levegõ ellátó rendszerek,
k) a munkavédelem,
l) foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás,
m) a vezetési pontok és a kimenekítéshez kapcsolódó
létesítmények,
n) az elsõsegélynyújtó és mentõ szervezetek,
o) a biztonsági szolgálat,
p) a környezetvédelmi szolgálat,
q) az üzemi mûszaki biztonsági szolgálat,
r) katasztrófa-elhárítási szervezet,
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s) a javító és karbantartó tevékenység,
t) a laboratóriumi hálózat,
u) a szennyvíz-hálózatok,
v) az üzemi monitoring hálózatok,
w) a tûzjelzõ és robbanási töménységet érzékelõ rendszerek,
x) a beléptetõ és az idegen behatolást érzékelõ rendszerek.
1.5. A veszélyes katonai objektum egészének bemutatásán felül, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti lehetõségek szempontjából az objektumrészekrõl a
veszélyazonosítást megalapozó mélységû további információk megadása szükséges.
Ezek a következõk:
a) folyamatábrák,
b) technológiai leírások,
c) jellemzõ technológiai paraméterek, mint például:
koncentráció, nyomás, hõmérséklet, jelenlévõ veszélyes
anyagok maximális mennyiségei,
d) a technológia védelmi és jelzõ rendszereinek leírása,
e) a normál üzemviteltõl eltérõ üzemi állapotok (üzemindítás, üzemleállás, üzemzavarok).
1.6. A részletes elemzéssel vizsgált, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos legsúlyosabb baleseti lehetõségek bemutatása
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos legsúlyosabb balesetek bemutatása keretében a honvédségi üzemeltetõ ismerteti a valós viszonyaira épülõ baleseti eseménysorokat.
E modellel szemben alapkövetelmény, hogy az önmagában legyen alkalmas a folyamatok, körülmények kellõen
részletes megismerésére. További követelmények:
a) A szöveges leíró résznek minden esetben tartalmaznia kell az adott technológiai részrendszerre és minden a
részrendszerben az adott modell szempontjából fontos
szereppel bíró elemre (berendezés, csõvezetékszakasz
stb.) vonatkozó ismertetését.
b) A szöveges leíráson felül az adott technológia rajzi
megjelenítése is szükséges (pl. csövezési és mûszerezési
ábrák, csõvezeték izometriák), amelyen a modellek rendszerhatárait fel kell tüntetni.
c) A beépítési (telepítési, elhelyezési) körülményeket is
tartalmazó méretarányos összeállítási jellegû vázlaton,
metszetrajzon, illetõleg fényképen kell bemutatni azt a berendezést (készüléket, tárolót, csõhidat stb.), amelyen
(ahol) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet
megelõzõ anyagkijutással járó bármely meghibásodás
bekövetkezik. A bemutatásnak alkalmasnak kell lennie a
kikerülõ veszélyes anyag mennyiségének meghatározására.
1.7. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset
által való veszélyeztetés értékelése
1.7.1. A honvédségi üzemeltetõ a veszélyes katonai
objektum által okozott veszélyeztetést, a kockázatot és a
következmények értékelését együttesen figyelembe vevõ
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módszerrel értékeli. E módszer szerint az értékelés a következõ szakaszokra osztható:
a) a veszély meghatározása (a súlyos baleset lehetõségének azonosítása),
b) a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet eredményezõ események elõfordulási gyakoriságának, illetõleg valószínûségének meghatározása,
c) az azonosított veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következményeinek értékelése,
d) az egyéni és társadalmi kockázat meghatározása céljából a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset
valószínûségének és következményeinek integrálása a
hatások által érintett területre,
e) az elõzõ lépés eredményeképpen kapott veszélyeztetési mutatók összevetése az engedélyezési kritériumokkal.
1.7.2. A honvédségi üzemeltetõ részletesen elemzi a
reálisan feltételezhetõ veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elõfordulásának valószínûségét, okait és
körülményeit. Ennek során bemutatja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesethez vezetõ rendkívüli
események objektumon belüli vagy kívüli kiváltó okait és
lefolyását. A veszélyazonosításhoz, illetõleg a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kockázatának értékeléséhez a honvédségi üzemeltetõ bármilyen, e célra a
nemzetközi gyakorlatban elfogadott módszert használhat.
1.7.3. A honvédségi üzemeltetõ értékeli a reálisan feltételezett balesetek lehetséges következményeit. Ennek
során a honvédségi üzemeltetõ bemutatja azokat a területeket, melyeket az objektumból kiinduló ilyen balesetek
hatásai érinthetnek. A területek bemutatása térképen és
fényképpel vagy adott esetben ezekkel egyenértékû leírással történik, melynek során figyelembe kell venni e rendeletnek a védendõ adatokra vonatkozó elõírásait is. A honvédségi üzemeltetõ, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek következményeinek értékelését bármilyen, a nemzetközi gyakorlatban, az adott típusú súlyos
balesetre, a szakma által általánosan elfogadott módszerrel
végezheti el. Az értékelést a technológiában feltárt minden
balesetre el kell végezni, de a biztonsági elemzésben vagy
a biztonsági jelentésben csak a veszélyes katonai objektum
egésze által jelentett veszélyeztetést érdemben meghatározó, legnagyobb kockázatot jelentõ potenciális baleseti eseménysorokat kell bemutatni.
1.7.4. A honvédségi üzemeltetõ a biztonsági jelentésben – az azonosított veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset gyakorisága és következményei alapján –
meghatározza a sérülés egyéni kockázata értékeinek alapján a veszélyességi övezeteket. Ha a veszélyes katonai objektum veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteinek többfajta károsító hatása lehet (mérgezõ anyagok
légköri terjedése, túlnyomás vagy sugárzó hõ), akkor minden egyes hatásra külön határoz meg veszélyességi övezetet. A kockázat mértékének – a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elõzõ pontokban leírt gyakorisá-
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gának és súlyosságának figyelembevételével történõ –
meghatározásakor a honvédségi üzemeltetõ bármilyen, e
célra a nemzetközi gyakorlatban elfogadott módszert
használhat. Az emberi sérülést okozó hatások mellett
figyelembe kell venni a veszélyes katonai objektum körül
a környezetet és – ha ilyenek vannak – a különleges természeti értékeket is.
1.8. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés eszközrendszerének bemutatása
Bemutatja a veszélyes katonai objektumban a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következményei
csökkentésére rendszeresített felszereléseket és a vezetéshez, illetõleg a döntés-elõkészítéshez szükséges infrastruktúrát:
a) a veszélyhelyzeti vezetési létesítményeket,
b) a vezetõállomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszerét,
c) az objektumban dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszerét,
d) a veszélyhelyzeti híradás eszközeit és rendszereit,
e) a távérzékelõ rendszereket,
f) a helyzet értékelését és a döntések elõkészítését segítõ informatikai rendszereket,
g) a riasztást, a védekezést és a következmények csökkentését végzõ végrehajtó szervezetek
– rendszeresített egyéni védõeszközeit,
– rendszeresített szaktechnikai eszközeit,
h) a védekezésbe bevonható (nem közvetlenül erre a
célra létrehozott) belsõ és a külsõ erõket és eszközöket.
A belsõ védelmi tervben az itt bemutatott információkat
kell felhasználni.
1.9. A biztonsági irányítási rendszer
1.9.1. A biztonsági jelentésnek szerves része a biztonsági irányítási rendszer bemutatása.
1.9.2. A honvédségi üzemeltetõ a biztonsági irányítási
rendszert beépíti a veszélyes katonai objektum általános
vezetési rendszerébe.
1.9.3. A biztonsági jelentésben a honvédségi üzemeltetõ bemutatja a biztonsági irányítási rendszer szervezeti felépítését. A leírásban a szervezet minden szintjén megjelöli
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelõzésébe és az ellenük való védekezés irányításába, végrehajtásába bevont személyeket, azok feladat- és hatáskörét, felkészítésükhöz szükséges követelményeket és erõforrásokat.
1.9.4. Az elvégzett veszélyazonosítás és kockázatelemzés eredményei alapján a honvédségi üzemeltetõ kialakítja, illetõleg felülvizsgálja és szükség szerint kiegészíti a biztonsági irányítási rendszer normáit: kidolgozza,
illetõleg kiegészíti és alkalmazza a biztonságos üzemre
vonatkozó technológiai leírásokat, utasításokat és más
szabályzókat. A normák kialakításába – az õket érintõ te-
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rületeken és mértékben – a végrehajtó személyzetet is bevonja. Részükre a megfelelõ feltételeket és felkészítést
biztosítja. A normarendszerben figyelembe veszi a normálüzemi technológiákat, a leállításokat, az indításokat, a
berendezések karbantartását és a technológiai veszélyhelyzeteket is. A biztonsági irányítási rendszer normáit
megismerteti a fenti tevékenységekben érintett személyekkel is.
1.9.5. A honvédségi üzemeltetõ figyelmet fordít a berendezésekben, a tárolóeszközökben és a gyártásban végrehajtott változtatásokra. E változtatásoknak a biztonságra
vonatkozó vetületeit már a változtatások tervezése és kivitelezése során elõzetesen figyelembe veszi.
1.9.6. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelõzésével kapcsolatosan kitûzött célok elérésének folyamatos vizsgálata érdekében a honvédségi üzemeltetõ módszereket dolgoz ki, és ezek szerint cselekszik.
A megelõzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának
helyzetét folyamatosan értékeli. A hiányosságokat feltárja, és kialakítja az azok kiküszöböléséhez szükséges módszereket.
A feladatok érintik a jelentési rendszert is, amelyben a
honvédségi üzemeltetõ a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekrõl vagy eseményekrõl ad tájékoztatást. A jelentésekben külön figyelmet érdemelnek az olyan
baleseti események, amelyek a biztonsági rendszer zavarait mutatják. Az ilyen események hátterét feltárja, tapasztalatait értékeli, a következtetéseket levonja, és ezek alapján intézkedik a megelõzéssel vagy az elhárítással kapcsolatban szükségessé vált feladatokra.
1.9.7. Amennyiben a honvédségi üzemeltetõ a biztonsági irányítási rendszerrõl – arra hivatott és a nemzetközi
gyakorlatban elfogadott – minõségtanúsító szervezet tanúsítványát mellékeli a biztonsági jelentés veszélyes katonai
objektum felügyeleti hatóság részére történõ megküldésekor, akkor a biztonsági irányítási rendszer 1.9.3–1.9.6.
szerinti bemutatását nem kell megküldeni, de azokat a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság kérésére
hozzáférhetõvé kell tenni.
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c) a tervezési filozófia bemutatása azon létesítmények
esetében, ahol súlyos baleseti veszéllyel lehet számolni. A
dokumentációnak része lehet:
ca) a felhasznált szerkezeti anyag kiválasztása,
cb) az alapozás tervezése,
cc) nagy nyomáson és magas hõmérsékleten üzemelõ
berendezések tervezése,
cd) a méretezés,
ce) a statikai megfontolások,
cf) a külsõ behatás elleni védelem.
2. Formai követelmények
2.1. A biztonsági jelentést írásban kell elkészíteni és a
veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság részére két
példányban, elektronikus adathordozón benyújtani. Kivételt képeznek a térképek, amelyeket a rajtuk szereplõ méretaránynak megfelelõen, nyomtatott formában, két példányban kell benyújtani.
2.2. Ha a veszélyes katonai objektum leírása térképet
(vázlatot) vagy helyszínrajzot tartalmaz, a benyújtott térkép legyen a jó eligazodást biztosító méretarányú.
2.3. A veszélyes katonai objektum alaprajza (vázlata)
vagy helyszínrajza kellõ méretarányban tartalmazza annak
egész területét és annak minden objektumrészét, és a veszélyeztetett területeket.
2.4. A biztonsági jelentések (kiegészítések) formai követelményei minden esetben azonosak.

3. melléklet
a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez
A biztonsági elemzés elkészítésének tartalmi
és formai követelményei
1. Tartalmi követelmények

1.10. A biztonsági jelentésnek tartalmaznia kell az elkészítésébe bevont szervezetek megnevezését.

1.1. A biztonsági elemzés tartalmi követelményei megegyeznek a 2. melléklet 1. pontjában foglalt követelményekkel, az 1.9. és 1.11. pont kivételével.

1.11. A veszélyes katonai objektum építési engedélyezési eljárásával (beleértve a bõvítést is) egy idõben a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósághoz benyújtandó biztonsági jelentés tartalma:
a) az 1.1.; 1.2.; 1.3.1.; 1.3.2. a), b); 1.3.3.; 1.3.5.; 1.4.;
1.8. a tervezett felszerelések és infrastruktúra; 1.7. az építési stádiumban elõre látható szinten; 1.10.;
b) a technológiában alkalmazott biztonsági megoldások (kémiai technológiai, gépészeti és iránytechnikai) értékelése;

1.2. A veszélyes katonai objektum építési engedélyezési eljárásával (beleértve a bõvítést is) egy idõben a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósághoz benyújtandó
biztonsági elemzés tartalma:
a) a 2. melléklet 1.1.; 1.2.; 1.3.1.; 1.3.2. a), b); 1.3.3.;
1.3.5.; 1.4.; 1.8. a tervezett felszerelések és infrastruktúra;
1.7. az építési stádiumban elõre látható szinten; 1.10.;
b) a technológiában alkalmazott biztonsági megoldások (kémiai technológiai, gépészeti és iránytechnikai) értékelése;
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c) a tervezési filozófia bemutatása azon létesítmények
esetében, ahol veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
baleseti veszéllyel lehet számolni. A dokumentációnak része lehet:
ca) a felhasznált szerkezeti anyag kiválasztása,
cb) az alapozás tervezése,
cc) nagy nyomáson és magas hõmérsékleten üzemelõ
berendezések tervezése,
cd) a méretezés,
ce) a statikai megfontolások,
cf) a külsõ behatás elleni védelem.
2. Formai követelmények
A biztonsági elemzés formai követelményei megegyeznek a 2. melléklet 2. pontjában foglalt formai követelményekkel.

4. melléklet
a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez
A belsõ védelmi terv tartalmi
és formai követelményei
1. Általános követelmények
1.1. A feltárt veszélyek elhárítására a honvédségi üzemeltetõ belsõ védelmi tervet dolgoz ki. Ennek során a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokat módszeres elemzéssel
feltárja, majd megjelöli a végrehajtásukkal kapcsolatos
feltételeket, személyeket, erõket és eszközöket. A belsõ
védelmi tervben meghatározott feladatok álljanak arányban a biztonsági jelentésben vagy biztonsági elemzésben
leírt veszélyeztetéssel, és a meghatározott szervezetek,
erõk és eszközök pedig legyenek képesek a súlyos balesetek megelõzésére, következményeinek csökkentésére.
A honvédségi üzemeltetõ megteremti a tervben megjelölt feladatok végrehajtásához szükséges mindennemû feltételt; megalakítja, felkészíti és a megfelelõ eszközökkel
felszereli a védekezésben érintett végrehajtó szervezeteket, létrehozza a védekezéshez szükséges üzemi infrastruktúrát.
1.2. A belsõ védelmi terv alaptervbõl, valamint a
megjelölt veszélyhelyzeti feladatok végrehajtását elõíró és
más szükséges teendõket tartalmazó mellékletekbõl áll.
E mellékletek átemelhetõk más jogszabály alapján elkészített dokumentumokból, amennyiben így a belsõ védelmi terv az 1.1. pontban megadott követelményeknek eleget tesz.
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1.3. A belsõ védelmi tervben megjelölt feladatok végrehajtásához biztosíthatók más jogszabály alapján létrehozott, e feladatok ellátására alkalmas erõk és eszközök,
amennyiben az a jogszabályban meghatározott feladataikat nem érinti, és azok az 1.1. pontban megadott követelményeknek is eleget tesznek.
2. Tartalmi követelmények
2.1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezés és a hatások csökkentésére irányuló tevékenység leírása. Ezen belül:
a) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset
következtében kialakuló helyzetek, a hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok, a védekezésbe bevont
szervezetek, erõk és eszközök,
b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésbe bevonható üzemi infrastruktúra, berendezések és anyagok,
c) az üzemi dolgozók védelme érdekében hozott intézkedések, beleértve a riasztásuk és a riasztás vételét követõ
magatartási rendszabályok.
2.2. A veszélyhelyzeti irányítás bemutatása.
Ennek részei:
a) a veszélyhelyzeti irányító szervezet,
b) a védekezési tevékenységet elindító, a védekezést
irányító és más megjelölt, feladat- és hatáskörrel bíró személyek neve, beosztása és elérhetõségi adatai,
c) a külsõ szervekkel kapcsolatot tartó, valamint a külsõ védelmi tervvel, a veszélyhelyzeti értesítéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos üzemi tevékenységet végzõ
személyek neve, beosztása és elérhetõségi adatai,
d) az irányításhoz, a helyzet értékeléséhez és a döntések elõkészítéséhez szükséges technikai infrastruktúra.
2.3. A külsõ védelmi tervhez kapcsolódó feladatok leírása:
a) a külsõ védelmi terv beindításáért felelõs szervezet
riasztásának módja, a riasztáskor közlendõ információk, a
helyzet kialakulását követõ részletes információk tartalma, és az információk átadásának módja,
b) a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság
környezetében kialakult veszélyhelyzet elhárításához a segítségnyújtás lehetõségei és annak feltételei.
2.4. A védekezési tevékenységben érintett személyek
felkészítésével kapcsolatos feladatok bemutatása.
3. Formai követelmények
A belsõ védelmi terv a biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés részét képezi, így elkészítésénél az ott meghatározott formai követelmények irányadóak.

3766

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/45. szám

5. melléklet a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez
Kérelem veszélyes katonai objektum engedélyezéséhez
Iktatószám: ............
Adatok:
1. A kérelmezõ neve: .......................................................................................................................................................
címe: ............................................................................................................................................................................
ügyintézõ: ....................................................................................................................................................................
elérhetõsége (telefon, fax, e-mail) ...............................................................................................................................

2. A kérelemmel érintett ingatlan, tevékenység végzésének címe: ..................................................................................
......................................................................................................................................................................................
helyrajzi száma: ...........................................................................................................................................................

3. A kérelem tárgya és annak rövid leírása: .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek (határozatok) megnevezése, száma,
kelte: ............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

5. A közremûködõ tervezõ(k)
neve

címe

jogosultsága

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

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

.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
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6. A létesítés (ha már ismert) felelõs mûszaki vezetõjének
neve

címe

képesítése

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

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

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

7. Mellékletek
Az építmény használatbavételi engedélye

……… pld

tervezõi nyilatkozat

1 pld

kivitelezõi nyilatkozat

1 pld

felelõs mûszaki vezetõ nyilatkozata

1 pld

szakértõi nyilatkozat, vélemény

1 pld

biztonsági elemzés (jelentés)

1 pld

belsõ védelmi terv
egyéb okirat

……… pld

Kérelem:
Alulírott(ak) .......................................................................................................................... engedélyt kérünk a 2. pontban megjelölt veszélyes katonai objektumban, objektum részben* ....................................................................... veszélyes tevékenység végzésére.

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

......................................................
aláírás

* A kívánt rész aláhúzandó!
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6. melléklet
a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez

Az engedélyezési és hatósági felügyeleti
tevékenység során alkalmazott követelmények,
módszerek és kritériumok
1. A veszélyes katonai objektum, objektum rész által
okozott veszélyeztetettség minõsítése
1.1. A veszélyes katonai objektum biztonsági színvonala alapvetõ mutatóit a biztonsági jelentés, illetve a
biztonsági elemzés tartalmazza. A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság ezek alapján minõsíti a veszélyes katonai objektum által okozott veszélyeztetettséget.
1.2. A veszélyeztetettség értékelésének és minõsítésének alapja egy, a kockázatot és a hatások értékelését
figyelembe vevõ módszer, amely a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetbõl adódó következményeknek, valamint a bekövetkezés valószínûségének
együttes figyelembevételével határozza meg a veszélyeztetést. A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság az engedélyezési és a hatósági felügyeleti tevékenysége során, a meghatározott minõsítési követelményekkel összevetve minõsíti a veszélyes tevékenységet.
A veszélyeztetettség értékelése szolgáltat alapot a településrendezési tervezéshez.
1.3. A biztonsági jelentésben, illetõleg biztonsági
elemzésben a veszélyes tevékenységgel összefüggõ
technológiákra vonatkozó veszélyazonosítást, illetõleg
kockázatelemzést a 6. § (1) bekezdésben megjelölt szakhatóság külön jogszabályban meghatározott módon
vizsgálja felül.
1.4. A honvédségi üzemeltetõ a biztonsági jelentésben, illetõleg a biztonsági elemzésben értékeli az azonosított veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset
lehetséges következményeit. A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság felülvizsgálja az értékelés során
alkalmazott módszereket és kiindulási mutatókat.
A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság felülvizsgálja, hogy
a) a honvédségi üzemeltetõ a következmények értékelésekor a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
baleset feltételeihez, a veszélyes hatások terjedéséhez
és a vizsgálat tárgyának (lakosság, környezet vagy természeti értékek) a hatásokkal szembeni érzékenységéhez a megfelelõ kiindulási mutatókat, számítási módszereket, modelleket helyesen alkalmazta-e,
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b) a kiindulási feltételezések igazolhatóak-e, nem tartalmaznak-e a kelleténél kedvezõbb körülményeket.
1.5. A honvédségi üzemeltetõ a biztonsági jelentésben, illetõleg biztonsági elemzésben azonosított veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset bekövetkezése valószínûségének gyakorisága és következményeinek súlyossága alapján a veszélyességi övezet minden
pontjára meghatározza az egyéni és a társadalmi kockázat mértékét. A veszélyes katonai objektum felügyeleti
hatóság felülvizsgálja azt, hogy a honvédségi üzemeltetõ, a kockázatok meghatározásakor a megfelelõ kiindulási mutatókat, számítási módszereket helyesen alkalmazta-e, az alkalmazott feltételezések igazolhatóak-e.
1.6. Az egyéni kockázat elfogadhatóságának feltétele
A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság a veszélyességi övezetben élõ lakosság veszélyeztetettségének
megítélésére elsõsorban az egyéni kockázat mértékét veszi
alapul. Az elfogadhatóság feltétele:
a) Elfogadható szintû veszélyeztetettséget jelent, ha
a lakóterület olyan övezetben fekszik, ahol veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következtében
történõ halálozás egyéni kockázata nem éri el a 10–6 esemény/év értéket.
b) Feltételekkel elfogadható szintû veszélyeztetettséget jelent, ha a lakóterületen a halálozás egyéni kockázata 10–6 esemény/év és 10–5 esemény/év között van.
Ekkor a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság
kötelezi a honvédségi üzemeltetõt, hogy hozzon intézkedést a tevékenység kockázatának ésszerûen kivitelezhetõ mértékû csökkentésére, illetõleg olyan biztonsági
intézkedések (riasztás, egyéni védelem, elzárkózás stb.)
feltételeinek biztosítására, amelyek a kockázat szintjét
csökkentik.
c) Nem elfogadható szintû veszélyeztetettséget jelent, ha a lakóterületen a halálozás egyéni kockázata
meghaladja a 10–5 esemény/év értéket. Ha a kockázat a
településrendezési eljárás keretein belül nem csökkenthetõ, a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság
kötelezi a honvédségi üzemeltetõt a tevékenység korlátozására vagy megszüntetésére.
1.7. A társadalmi kockázat elfogadhatóságának feltétele
A társadalmi kockázat kiszámításakor nem csak a veszélyességi övezetben élõ lakosságot, hanem az ott nagy
számban idõszakosan tartózkodó embereket (például munkahelyen, bevásárlóközpontban, iskolában, szórakoztató
intézményben stb.) is figyelembe kell venni. Minél több
embert érint a halálos hatás, a társadalmi kockázat annál
kevésbé elfogadható. Így az egyéni kockázati szintek állandó értékeivel ellentétben, a társadalmi kockázati szintet
csak a halálos áldozatok várható számának függvényeként
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lehet meghatározni. A társadalmi kockázatot a honvédségi
üzemeltetõ F-N görbe formájában szemlélteti.

Az F-N görbe x-tengelye a halálozások számát (N) jelöli. A halálozások számát logaritmikus skálán kell megjeleníteni, és a legkisebb megjelenített érték 1 legyen. Az F-N
görbe y-tengelye az N vagy annál több ember halálával
járó balesetek összegzett gyakoriságát jelenti. E halmozott
gyakoriságot logaritmikus skálán kell megjeleníteni, és a
legkisebb megjelenített érték 10–9 1/év legyen.
A társadalmi kockázat feltétel nélkül elfogadható, ha
F<(10–5×N–2) 1/év, ahol N>=1.
A társadalmi kockázat feltétellel fogadható el, ha minden
F<(10–3×N–2) 1/év és F>(10–5×N–2) 1/év tartomány közé esik,
ahol N>=1. Ebben az estben a tevékenység kockázatának
csökkentése érdekében a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság kötelezi a honvédségi üzemeltetõt, hogy
gondoskodjon olyan, az objektumon belüli megelõzõ biztonsági intézkedésekrõl (riasztás, egyéni védelem, elzárkózás
stb.), amelyek a kockázat szintjét csökkentik.
Nem elfogadható szintû a veszélyeztetettség, ha
F>(10–3×N–2) 1/év, ahol N>=1. Ebben az esetben, ha a kockázat más eszközökkel nem csökkenthetõ, a veszélyes katonai
objektum felügyeleti hatóság kötelezi a honvédségi üzemeltetõt a tevékenység korlátozására vagy megszüntetésére.
1.8. A honvédségi üzemeltetõ a biztonsági jelentésben,
illetve biztonsági elemzésben a veszélyességi övezet minden pontjára meghatározza a sérülések egyéni kockázatát.
Az így kialakított veszélyességi övezetet belsõ, középsõ és
külsõ zónára osztja.
a) Belsõ zóna: a sérülés egyéni kockázata meghaladja a
10–5 esemény/év értéket.
b) Középsõ zóna: a sérülés egyéni kockázata 10–5 és
–6
10 esemény/év értékek között alakul.
c) Külsõ zóna: a sérülés egyéni kockázata nem éri el a
10–6 esemény/év értéket, de nagyobb mint 3×10–7.
2. A belsõ védelmi terv minõsítése
2.1. A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság
felülvizsgálja a honvédségi üzemeltetõ által benyújtott
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belsõ védelmi tervet. Ennek során megvizsgálja, hogy a
belsõ védelmi tervben meghatározott védelmi intézkedések arányban állnak-e a biztonsági jelentésben vagy a biztonsági elemzésben meghatározott veszélyekkel, valamint
a veszélyes katonai objektum környezetében lévõ létesítmények veszélyeztetõ hatásaival, továbbá megvizsgálja,
hogy a tervezett intézkedésekben megjelölt feladatok végrehajtásának megvannak-e a feltételei. A feladatok és
a feltételek realitását a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság helyszíni vizsgálattal is ellenõrzi.
Ennek során:
2.2. A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság
felülvizsgálja azt, hogy a belsõ védelmi terv a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek minden feltárt
károsító hatása következményeinek hatékony csökkentésére reálisan végrehajtható feladatokat tartalmaz-e. Megvizsgálja a biztonsági jelentésben vagy a biztonsági elemzésben feltárt veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek veszélyeit és e balesetek következményeinek értékelését. Ellenõrzi azt, hogy a belsõ védelmi tervben megjelölt intézkedések lefedik-e a veszélyes katonai objektumon, objektum részen belül és annak környezetében feltételezett és minden károsító hatást. Megfelelõnek minõsíthetõ az a belsõ védelmi terv, amelyben a honvédségi üzemeltetõ a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek minden károsító hatásának csökkentésére megfelelõ
intézkedést tervez.
2.3. A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság
felülvizsgálja azt, hogy a belsõ védelmi tervben megjelölt
irányító szervezet alkalmas-e a védelmi intézkedésekben
megjelölt feladatok hatékony irányítására, rendelkezik-e a
feladatai ellátásához szükséges híradással, valamint a
helyzetrõl szóló információkat biztosító és döntés-elõkészítõ rendszerekkel.
2.4. A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság
felülvizsgálja azt, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek károsító hatásai fajtájának és volumenének megfelelõ számú és rendeltetésû erõ és eszköz van-e
a tervben megjelölve. Ennek során felméri a szervezetek
– hiteles források alapján kiszámítható – teljesítménymutatóit, és ezeket összeveti a kárcsökkentõ tevékenység
nagyságrendjével. Megfelelõnek minõsíthetõ az a belsõ
védelmi terv, amelyben a veszélyes katonai objektumon,
objektum részen belüli kárcsökkentõ tevékenység – az élet
és az egészség és a környezet megóvása követelményeinek
megfelelõen – reális idõ alatt elvégezhetõ.
2.5. A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság felülvizsgálja azt, hogy a belsõ védelmi tervben megjelölt szervezetek rendelkeznek-e megfelelõ szakfelszereléssel és
egyéni védõfelszereléssel, és ezek mûszaki állapota lehetõvé
teszi-e az alkalmazásukat. Hasonlóképpen ellenõrzi azt, hogy
a feladataikra való felkészítésük, illetve az elõírt rendben
való gyakoroltatásuk dokumentáltan megtörtént-e.
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A Kormány
96/2006. (IV. 18.) Korm.
rendelete

táig a 12.01 és 12.03 védelmi szakaszain rendkívüli
készültséget rendel el.

veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet
során teendõ intézkedésekrõl szóló
87/2006. (IV. 14.) Korm. rendelet hatályának
kiterjesztésérõl

2. §

1. §
(1) A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
i) pontjában, valamint a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999.
évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 7. §-a (1)
bekezdésének a) és b) pontjában megállapított jogkörében – a polgári védelemrõl szóló 1996. évi XXXVII. törvény 2. §-a (2) bekezdésének g) pontja szerint – a 87/2006.
(IV. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározottakon túl – árvízi veszélyhelyzetet hirdet ki 2006.
április 18-án 17.00 órától, a további – a (2) bekezdésben
meghatározott – területekre.
(2) A veszélyhelyzet Jász-Nagykun-Szolnok és Békés
megyében a Hármas-Körös partvonala által érintett települések közigazgatási területére is kiterjed.
(3) A Kormány a veszélyhelyzetnek megfelelõen a
Hármas-Körös mindkét partján, a Kettõs-Körös torkola-

(1) A Kormány a rendeleti úton bevezetett intézkedéseirõl – a Kat. tv. 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján
– az Országgyûlést haladéktalanul tájékoztatja.
(2) A Kormány az R. 2. §-ának (2) bekezdése alapján
tett intézkedéseirõl – a Kat. tv. 8. §-a alapján – a köztársasági elnököt haladéktalanul tájékoztatja.

3. §
(1) Ez a rendelet 2006. április 18-án 17.00 órakor lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet
során teendõ intézkedésekrõl szóló 76/2006. (IV. 3.)
Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése.
(3) A Kormány – a Kat. tv. 7. §-ának (3) bekezdése
alapján – e rendelet közszolgálati mûsorszórók útján történõ rendkívüli kihirdetését rendeli el.

Gyurcsány Ferenc s., k.,
miniszterelnök

2006/45. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

3771

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.
Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY
– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.
Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax:
267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 95 760 Ft, fél évre: 50 400 Ft, negyedévre: 26 460 Ft.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út
30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ
címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................
Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................
Utca, házszám: ........................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................
Elõfizetési díj

egy évre
fél évre
negyedévre

95 760 Ft
50 400 Ft
26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +184 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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