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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

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

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

1.  §

A Kor mány a Ki egé szí tõ Meg ál la po dás a NATO E-3A
Együtt mû kö dé si Prog ram ról lét re jött Több ol da lú Egyet ér -
té si Nyi lat ko zat hoz (MOU) a Ma gyar Kor mány csat la ko -
zá sá ról címû és A Ma gyar Kor mány nak a NATO Re pü lõ -
gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re jel zõ és El len õr zõ (NATO
AEW & C) Erõ i re vo nat ko zó Mû ve le ti és Tá mo ga tá si
Egyet ér té si Nyi lat ko zat hoz (MOU) tör té nõ csat la ko zá sát
tar tal ma zó Ki egé szí tõ Meg ál la po dás címû nem zet kö zi
meg ál la po dá so kat e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

A Ki egé szí tõ Meg ál la po dás a NATO E-3A Együtt mû -
kö dé si Prog ram ról lét re jött Több ol da lú Egyet ér té si Nyi -
lat ko zat hoz (MOU) a Ma gyar Kor mány csat la ko zá sá ról
hi te les szö ve ge és hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö -
vet ke zõ:

„Supplement
to the Multilateral Memorandum

of Understanding on the NATO E-3A Cooperative
Programme Concerning the Accession

of the Government of Hungary

The Gov ern ments of Bel gium, Can ada, Den mark,
Ger many, Greece, It aly, Lux em bourg, The Neth er lands,
Nor way, Por tu gal, Spain, Tur key, United King dom and
the United States:

Hav ing un der taken a co op er a tive NATO E-3A
programme pur su ant to the Mul ti lat eral Mem o ran dum of
Un der stand ing on the NATO E–3A Co op er a tive

Programme, signed on 6 De cem ber 1978, as Addended on
10 De cem ber 1990, amended on 13 Au gust 1997,
sup ple mented on 11 De cem ber 1998 for the ac ces sion of
Spain, amended on 8 April 2004 (here af ter re ferred to as
the MMOU, as Addended); and

Hav ing re ceived the re quest of the Gov ern ment of
Hun gary to par tic i pate in the NATO E-3A Co op er a tive
Programme in ac cor dance with the pro vi sions of the
MMOU, as Addended; and

Hav ing con sulted re gard ing the ac ces sion of the
Gov ern ment of Hun gary;

Con cur that, by ac cept ing the con di tions de tailed in the
fol low ing Ar ti cles, Hun gary ac cedes to the MMOU, as
Addended; and the Gov ern ment of Hun gary agrees:

Article I

The Gov ern ment of Hun gary hereby ac cedes to the
Mul ti lat eral Mem o ran dum of Un der stand ing, as
Addended, and will com ply with the pro vi sions thereof,
im ple ment ing agree ments thereto, and doc u ments and
de ci sions ap proved by the NATO AEW&C Programme
Man age ment Or ga ni za tion (NAPMO) Board of Directors
(BOD).

Article II

The Gov ern ment of Hun gary, as a mem ber state of
NAPMO, shall have one vot ing mem ber on the NAPMO
BOD and com mit tees on the same ba sis as all other
NAPMO par tic i pat ing na tions. How ever, Hun gary will
have no rights, in clud ing vot ing rights, in re la tion to
NATO AEW&C Programme mat ters de cided prior to
Hun gary’s ac ces sion for which Hun gary did not make a
financial contribution.

Article III

Tak ing into ac count the 13 NAPMO Na tions’ fi nan cial
con tri bu tions ceil ing of US $ 1200 Mil lion (Base Year
First Quar ter 1996) for the Mid-Term Mod erni sa tion
Programme, as set forth in the MMOU, as Addended, the
Gov ern ment of Hun gary will pay, as an ad di tional
con tri bu tion to the NATO E-3A Mid-Term Mod erni sa tion
Programme, a ceil ing amount equal to 0.85% of the
Mid-Term Mod ern iza tion Programme con tri bu tions
ceil ing, as re duced by the ad min is tra tive costs ex pended
and paid from other Na tions’ con tri bu tions prior to the
ef fec tive date of this Sup ple ment. The Gov ern ment of
Hun gary will pay its con tri bu tion to the Mid-Term
Mod ern iza tion Programme between the years 2006 and
2010.
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The Gov ern ment of Hun gary will also pay:
a) An amount of US $ 330.000 equal to 0.85% of the

Programme Gen er ated In come in the Programme, and
b) An amount equal to 0.85% of any other ap proved

ex pen di ture re sult ing from the NATO AEW&C
Programme, not in cluded above or ex pended from
Programme Gen er ated In come, as from the date of en try
into force of this Sup ple ment, and

c) As of the year 2006, an nual con tri bu tions to the
NATO E-3A Op er a tions and Sup port costs, as fur ther
de fined in the Sup ple ment con cern ing the ac ces sion of
Hun gary to the Mem o ran dum of Un der stand ing for
Op er a tions and Sup port of the NATO AEW&C Force,
dated 26 Sep tem ber 1984 and revised on 27 March 2003.

Article IV

The Gov ern ment of Hun gary will as sign per son nel to
NAPMA in ac cor dance with pol i cies and pro ce dures as
agreed by the NAPMO BOD.

Article V

This Sup ple ment to the MMOU, as Addended, will
be come ef fec tive on the date of the last sig na ture.

Kiegészítõ Megállapodás
a NATO E-3A Együttmûködési Programról létrejött

Többoldalú Egyetértési Nyilatkozathoz (MOU)
a Magyar Kormány Csatlakozásáról

Bel gi um, Ka na da, Dá nia, Né met or szág, Gö rög or szág,
Olasz or szág, Lu xem burg, Hol lan dia, Nor vé gia, Portu -
gália, Spa nyol or szág, Tö rök or szág, az Egye sült Ki rály ság, 
va la mint az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nya:

– az 1978. de cem ber 6-án alá írt, 1990. de cem ber 10-én
ki egé szí tett, 1997. au gusz tus 13-án mó do sí tott, 1998. de -
cem ber 11-én Spa nyol or szág csat la ko zá sá ra vo nat ko zó ki -
egé szí tés sel el lá tott, va la mint 2004. áp ri lis 8-án mó do sí -
tott NATO E-3A Együtt mû kö dé si Prog ram Több ol da lú
Egyet ér té si Nyi lat ko za ta (a továbbiak ban: „Mó do sí tott
Több ol da lú Egyet ér té si Nyi lat ko zat” [Mul ti la te ral Me mo -
ran dum of Un ders tan ding (MMOU)]) ren del ke zé se i nek
ér tel mé ben elin dí tot ták a NATO E-3A Együtt mû kö dési
Prog ra mot, va la mint

– meg kap ták a Ma gyar Kor mány nak a Mó do sí tott
Több ol da lú Egyet ér té si Nyi lat ko zat (MMOU) ren del ke zé -
sei ér tel mé ben a NATO E-3A együtt mû kö dé si prog ram -
ban való rész vé tel irán ti ké rel mét, valamint

– meg be szé lé se ket foly tat tak a Ma gyar Kor mány csat -
la ko zá sá ról, és

– egyet ér tés re ju tot tak ar ról, hogy az aláb bi cik kek ren -
del ke zé se i nek el fo ga dá sá val Ma gyar or szág a je len Mó do -
sí tott Több ol da lú Egyet ér té si Nyi lat ko zat hoz (MMOU)
csat la koz hat. Ezzel a Ma gyar Kor mány egyet ért.

I. Cikk

A Ma gyar Kor mány ezú ton csat la ko zik a Mó do sí tott
Több ol da lú Egyet ér té si Nyi lat ko zat hoz (MMOU), an nak
ren del ke zé se it ma gá ra néz ve kö te le zõ nek el is me ri, az
 abban fog lalt meg ál la po dá so kat, va la mint a NATO Re pü -
lõ gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re jel zõ és El len õr zõ Prog ram
 Kezelõ Szer ve ze te (NATO AEW & C Prog ram Ma na ge -
ment Or ga ni za ti on, NAPMO) Igaz ga tó ta ná csa (Bo ard of
Di rec tors, BOD) ál tal jó vá ha gyott do ku men tu mok ban
fog lal ta kat, va la mint ha tá ro za to kat vég re hajt ja.

II. Cikk

A NAPMO tag ja ként a Ma gyar Kor mányt a NAPMO
Igaz ga tó ta ná csá ban és bi zott sá ga i ban a NAP MO-ban
részt ve võ összes egyéb nem zet tel meg egye zõ for má ban
egy sza va za ti jog gal ren del ke zõ tag kép vi se li. Ugyan ak -
kor a Ma gyar or szág csat la ko zá sát meg elõ zõ en el fo ga dott
és Ma gyar or szág pénz ügyi hoz zá já ru lá sa nél kül in dí tott
NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re jel zõ és El len õr zõ
Prog ra mok kal (NATO AEW & C) kap cso la tos kér dé sek -
ben Ma gyar or szá got nem il le tik meg jo gok, így sza va za ti
jo gok sem.

III. Cikk

A 13 NAPMO tag or szág nak a Kö zép tá vú Mo der ni zá lá -
si Prog ram hoz (Mid-Term Mo der ni za ti on Prog ramme) a
Mó do sí tott Több ol da lú Egyet ér té si Nyi lat ko zat ban
(MMOU) rög zí tett pénz ügyi hoz zá já ru lá sá ra vo nat ko zó
1.200 mil lió US dol lár (1996 bá zis év elsõ ne gyed év
 alapú) fel sõ ha tár ér ték figye lembe véte lével a Ma gyar Kor -
mány a NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re jel zõ és
 Ellenõrzõ (NATO E-3A) Kö zép tá vú Mo der ni zá lá si Prog -
ram hoz tel je sí ten dõ, a je len Ki egé szí tõ Meg ál la po dás ha -
tály ba lé pé sét meg elõ zõ en fel me rült és más nem ze tek hoz -
zá já ru lá sá nak fel hasz ná lá sá val fe de zett költ sé gek kel és rá -
for dí tá sok kal csök ken tett pénz ügyi hoz zá já ru lás fel sõ ha -
tár ér té ke 0,85 szá za lé ká nak meg fe le lõ ki egé szí tõ hoz zá já -
ru lást  fizet. A Ma gyar Kor mány a Kö zép tá vú Mo der ni zá -
lá si Prog ram hoz való hoz zá já ru lá sát 2006 és 2010 évek
kö zöt ti idõ szak ban tel je sí ti.
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A Ma gyar Kor mány az aláb bi költ sé ge ket, il let ve rá for -
dí tá so kat ugyan csak fe de zi:

a) a Prog ram hoz Be fo lyó Összeg (Prog ram Ge ne ra ted
In co me) 0,85 szá za lé ká nak meg fe le lõ 330 000 US dol lár
össze get, va la mint

b) a NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re jel zõ és El -
len õr zõ (NATO AEW & C) Prog ram ke re té ben fel me rü lõ
és a Prog ram hoz Be fo lyó Összeg be nem fog lalt, a Prog -
ram ból nem fe de zett bár mi lyen egyéb jó vá ha gyott költ ség, 
il let ve rá for dí tás 0,85 szá za lé ká nak meg fe le lõ össze get, a
je len Ki egé szí tõ Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé tõl fog va,
va la mint

c) Ma gyar or szág nak az 1984. szep tem ber 26-i és 2003.
már ci us 27-én át dol go zott, a NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti
Ko rai Elõ re jel zõ és El len õr zõ (NATO AEW & C) Erõ i re
vo nat ko zó Mû ve le ti és Tá mo ga tá si Tár gyú Egyet ér té si
Nyi lat ko zat hoz (MOU) tör té nõ csat la ko zá sát tar tal ma zó
Ki egé szí tõ Meg ál la po dás ren del ke zé se i nek ér tel mé ben
de fi ni ált és a NATO E-3A mû ve le ti és tá mo ga tá si költ sé -
ge i hez tel je sí tett éves hoz zá já ru lást 2006 év tõl.

IV. Cikk

A Ma gyar Kor mány a NAPMO Igaz ga tó ta ná csa
(NAPMO BOD) ál tal meg ha tá ro zott irány el vek kel és el já -
rá sok kal össz hang ban ne vez ki szak em be re ket a
 NAPMA-ba.

V. Cikk

A Mó do sí tott Több ol da lú Egyet ér té si Nyi lat ko zat hoz
(MMOU) csa tolt je len Ki egé szí tõ Meg ál la po dás az utol só
alá írás nap ján lép ha tály ba.”

3.  §

A Ma gyar Kor mány nak a NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti
Ko rai Elõ re jel zõ és El len õr zõ (NATO AEW & C) Erõ i re
vo nat ko zó Mû ve le ti és Tá mo ga tá si Egyet ér té si Nyi lat ko -
zat hoz (MOU) tör té nõ csat la ko zá sát tar tal ma zó Ki egé szí -
tõ Meg ál la po dás hi te les szö ve ge és hi va ta los ma gyar nyel -
vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„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 Gov ern ments of Bel gium, Can ada, Den mark,
Ger many, Greece, It aly, Lux em bourg, The Neth er lands,

Nor way, Por tu gal, Spain, Tur key, the United King dom
and the United States:

Hav ing un der taken a co op er a tive programme to sup port 
the op er a tions of the NATO AEW&C Force pur su ant to
the Mem o ran dum of Un der stand ing for Op er a tions and
Sup port of the NATO Air borne Early Warn ing and
Con trol Force, dated 26 Sep tem ber 1984 and re vised on
27 March 2003 (here af ter re ferred to as the O&S MOU);
and

Hav ing re ceived the re quest of the Gov ern ment of
Hun gary to par tic i pate in the NATO AEW&C Force in
ac cor dance with the pro vi sions of the O&S MOU; and

Hav ing con sulted re gard ing the ac ces sion of the
Gov ern ment of Hun gary;

Con cur that, by ac cept ing the con di tions de tailed in the
fol low ing Ar ti cles, Hun gary ac cedes to the O&S MOU;
and the Gov ern ment of Hun gary agrees:

Article I

The Gov ern ment of Hun gary hereby ac cedes to the
O&S MOU and will com ply with the pro vi sions thereof
and the im ple ment ing ar range ments thereto.

Article II

Be gin ning in 2006, the Gov ern ment of Hun gary will
par tic i pate in and con trib ute to the Op er a tions and Sup port 
(O&S) of the NATO funded el e ments of the Force, and
will be an in te gral part of the E-3A O&S cost shares as
pro vided in Sec tion VIII of the O&S MOU. The an nual
con tri bu tion of the Gov ern ment of Hun gary will in crease
incrementally un til a steady state con tri bu tion of
0.85 per cent is achieved in the year 2008 (2006 – 0.3% and 
2007 – 0.6%). The an nual con tri bu tion of the Gov ern ment
of Hun gary to the NAEW&C Force Com mand
Head quar ters will be 0.6727 per cent, be gin ning 2006. The
con tri bu tion per cent ages of the par tic i pat ing na tions in the
O&S MOU, Sec tion VIII, Para graph 2. (a)(2) will be
adjusted in accordance with that Section.

Article III

The Gov ern ment of Hun gary will as sign per son nel to
the NAEW&C Force Com mand Head quar ters and the
NATO E-3A Com po nent in ac cor dance with NATO
pol i cies and procedures.

Article IV

This Supp le ment to the O&S MOU will be co me
 effective on the date of the last sig na tu re.
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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

Bel gi um, Ka na da, Dá nia, Né met or szág, Gö rög or szág,
Olasz or szág, Lu xem burg, Hol lan dia, Nor vé gia, Por tu gá -
lia, Spa nyol or szág, Tö rök or szág, az Egye sült Ki rály ság,
va la mint az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nya:

– az 1984. szep tem ber 26-án alá írt és 2003. már ci us
27-én át dol go zott, a NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti Ko rai
Elõ re jel zõ és Ellen õr zõ (NATO AEW & C) erõ i re vo nat -
ko zó Mû ve le ti és Tá mo ga tá si Egyet ér té si Nyi lat ko zat
[Me mo ran dum of Un ders tan ding for Ope rat ions and
 Support (O&S MOU)] ren del ke zé se i nek ér tel mé ben el -
indították a NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re jel zõ
és Ellen õr zõ (NATO AEW & C) Erõ it tá mo ga tó együtt mû -
kö dé si prog ra mot, valamint

– meg kap ták a Ma gyar Kor mány nak a NATO Re pü lõ -
gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re jel zõ és El len õr zõ (NATO
AEW & C) Erõ i ben a Mû ve le ti és Tá mo ga tá si Egyet ér té si
Nyi lat ko zat (O&S MOU) ren del ke zé sei ér tel mé ben való
rész vé tel irán ti ké rel mét, va la mint

– meg be szé lé se ket foly tat tak a Ma gyar Kor mány csat -
la ko zá sá ról, és

– egyet ér tés re ju tot tak ar ról, hogy az aláb bi cik kek ren -
del ke zé se i nek el fo ga dá sá val Ma gyar or szág csat la koz hat a 
Mû ve le ti és Tá mo ga tá si Egyet ér té si Nyi lat ko zat hoz
(O&S MOU). Ezzel a Ma gyar Kor mány egyet ért.

I. Cikk

A Ma gyar Kor mány ezú ton csat la ko zik a Mû ve le ti és
Tá mo ga tá si Egyet ér té si Nyi lat ko zat hoz (O&S MOU), an -
nak ren del ke zé se it, an nak vég re haj tá si meg ál la po dá sa it
ma gá ra néz ve kö te le zõ nek el is me ri.

II. Cikk

A 2006. év tõl a Ma gyar Kor mány részt vesz az Erõk
NATO ál tal fi nan szí ro zott ele me i nek mû ve le te i ben és tá -
mo ga tá sá ban, il let ve hoz zá já rul azok hoz. A Ma gyar Kor -
mány a Mû ve le ti és Tá mo ga tá si Egyet ér té si Nyi lat ko zat
(O&S MOU) VIII. Cik ke ren del ke zé se i nek ér tel mé ben
részt vesz az E-3A mû ve le ti és tá mo ga tá si célú költ ség
meg osz tá si rend szer ben. A Ma gyar Kor mány éves hoz zá -
já ru lá sa fo ko za to san emel ke dik ad dig, amíg a 0,85 szá za -
lék ban meg ha tá ro zott rész arányt 2008. év ben el nem éri
(0,3 szá za lék 2006-ban, 0,6 szá za lék 2007-ben). A Ma gyar 
Kor mány ál tal a NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re -
jel zõ és El len õr zõ (NAEW & C) Erõk Pa rancs nok sá ga ré -
szé re tel je sí ten dõ éves hoz zá já ru lás 2006 év tõl kez dõ dõ en
0,6727 szá za lék. A részt ve võ or szá gok hoz zá já ru lá sa i nak

a Mû ve le ti és Tá mo ga tá si Egyet ér té si Nyi lat ko zat (O&S
MOU) VIII. Cikk, 2. (a)(2) be kez dés ren del ke zé se i nek ér -
tel mé ben meg ha tá ro zott szá za lé kos rész ará nya az adott
Cik kely ren del ke zé se i vel össz hang ban mó do sul.

III. Cikk

A Ma gyar Kor mány a NATO ál tal al kal ma zott irány el -
vek kel és el já rá sok kal össz hang ban ne vez ki szak em be re -
ket a NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti Ko rai Elõ re jel zõ és El -
len õr zõ (NAEW & C) Erõk Pa rancs nok sá gá ba, va la mint a
NATO E-3A Kom po nens be.

IV. Cikk

A Mû ve le ti és Tá mo ga tá si Egyet ér té si Nyi lat ko zat hoz
(O&S MOU) csa tolt je len Ki egé szí tõ Meg ál la po dás az
utol só alá írás nap ján lép ha tály ba.”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a hon vé del mi mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
89/2006. (IV. 18.) Korm.

rendelete

a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet
Alapszabályának, valamint a Hágai Nemzetközi

Magánjogi Értekezlet Huszadik Ülésszakán,
2005. június 30-án elfogadott módosításának

kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány a Há gai Nem zet kö zi Ma gán jo gi Ér te kez let
Alap sza bá lyát e ren de let tel ki hir de ti. (Az Alap sza bály
nem zet kö zi jogi ha tály ba lé pé sé nek nap ja 1987. ja nu ár 6.)

2.  §

Az Alap sza bály hi te les fran cia nyel vû szö ve ge és an nak 
hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:
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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 Pays-
Bas, 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.” 



„A Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet
Alapszabálya

Az aláb bi ak ban meg je lölt or szá gok Kor má nyai:

a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság, Auszt ria, Bel gi um,
Dá nia, Spa nyol or szág, Finn or szág, Fran cia or szág, Olasz -
or szág, Ja pán, Lu xem burg, Nor vé gia, Hol lan dia, Por tu gá -
lia, Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá -
ga, Svéd or szág és Svájc,

te kin tet tel a Há gai Nem zet kö zi Ma gán jo gi Ér te kez let
ál lan dó jel le gé re,

hang sú lyoz ni kí ván va e jel le get,

evé gett kí vá na tos nak tart va, hogy az Ér te kez let nek le -
gyen Alap sza bá lya,

az aláb bi ren del ke zé sek ben ál la pod tak meg:

1. cikk

A Há gai Ér te kez let cél ja a nem zet kö zi ma gán jog sza bá -
lya i nak fo ko za tos egy sé ge sí té sé re tö rek vés.

2. cikk

A Há gai Nem zet kö zi Ma gán jo gi Ér te kez let tag jai azok
az Ál la mok, ame lyek már részt vet tek az Ér te kez let egy
vagy több ülés sza kán, és ame lyek el fo gad ják a je len Alap -
sza bályt.

Bár mely más Ál lam, amely nek rész vé te le jogi szem -
pont ból je len tõ ség gel bír az Ér te kez let te vé keny sé gé hez,
az Ér te kez let tag ja le het. Az új tag ál la mok fel vé te lé rõl a
részt ve võ Ál la mok Kor má nyai egy vagy több részt ve võ
Ál lam ja vas la tá ra, a le adott sza va za tok több sé gé vel dön te -
nek, a ja vas lat nak a Kor má nyok hoz tör té nõ be nyúj tá sát
kö ve tõ hat hó na pon belül.

A fel vé tel a je len Alap sza bály nak az érin tett Ál lam ré -
szé rõl tör té nõ el fo ga dá sa kor vá lik vég le ges sé.

3. cikk

Az 1897. feb ru ár 20-án kelt ki rá lyi ren de let tel a nem zet -
kö zi ma gán jog ko di fi ká lá sá nak elõ se gí té se vé gett lét re ho -
zott Hol land Ál lan dó Kor mány bi zott ság biz to sít ja az Ér te -
kez let mû kö dé sét.

Az em lí tett Bi zott ság az Ér te kez let mû kö dé sét az
 Állandó Iro dán ke resz tül biz to sít ja, amely nek te vé keny sé -
gét irá nyít ja.

A Bi zott ság az Ér te kez let na pi rend jé re vo nat ko zó an tett 
va la mennyi ja vas la tot meg vizs gál ja és sza ba don ha tá roz za 
meg az ezen ja vas la tok kal kap cso la tos te en dõ ket.

Az Ál lan dó Kor mány bi zott ság az Ér te kez let tag ja i val
való egyez te tést köve tõen ha tá roz za meg az Ülés sza kok
idõ pont ját és na pi rend jét.

A Bi zott ság Hol lan dia Kor má nyá hoz for dul a ta gok
össze hí vá sa ér de ké ben.

Az Ér te kez let ren des Ülés sza kát fõ sza bály sze rint négy
éven te kell meg tar ta ni.

Szük ség ese tén az Ál lan dó Kor mány bi zott ság a ta gok
jó vá ha gyá sá val fel kér he ti Hol lan dia Kor mány át, hogy
hív ja össze az Ér te kez let rend kí vü li Ülés sza kát.

4. cikk

Az Ál lan dó Iro da szék he lye Há gá ban van. Az Ál lan dó
Iro da kü lön bö zõ ál lam pol gár sá gú fõ tit kár ból és két tit kár -
ból áll, aki ket Hol lan dia Kor mány a je löl ki, az Ál lan dó
Kor mány bi zott ság ré szé rõl tör té nõ be mu ta tást köve tõen.

A fõ tit kár nak és a tit ká rok nak meg fe le lõ jogi szak tu dás -
sal és gya kor la ti ta pasz ta lat tal kell ren del kez nie.

A tit ká rok szá ma az Ér te kez let tag ja i val való egyez te -
tést köve tõen fel emel he tõ.

5. cikk

Az Ál lan dó Kor mány bi zott ság irá nyí tá sá nak meg fele -
lõen az Ál lan dó Iro da

(1) elõ ké szí ti és meg szer ve zi a Há gai Ér te kez let ülés -
sza ka it és a kü lön le ges bi zott sá gok ülé se it;

(2) el lát ja a fent em lí tett ülés sza kok és ülé sek tit kár sá gi
fel ada ta it;

(3) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lyek egy tit kár -
ság te vé keny sé gé hez tar toz nak.

6. cikk

Az Ér te kez let tag jai és az Ál lan dó Iro da kö zöt ti kap cso -
lat tar tás meg könnyí té se ér de ké ben va la mennyi tag ál lam
kor mány a ki je löl egy nem ze ti szer vet.

Az Ál lan dó Iro da va la mennyi így ki je lölt nem ze ti
szerv vel, valamint az ille té kes nem zet kö zi szer ve ze tek kel
érint ke zés ben áll hat.

7. cikk

Az Ér te kez let, illetve az ülés sza kok kö zöt ti idõ szak ban
az Ál lan dó Kor mány bi zott ság kü lön le ges bi zott sá go kat
hoz hat lét re egyez mény-ter ve ze tek ki dol go zá sa, illetve az
Ér te kez let cél jai közé tar to zó va la mennyi nem zet kö zi ma -
gán jo gi kér dés ta nul má nyo zá sa vé gett.
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8. cikk

Az Ál lan dó Iro da mû kö dé sé vel és fenn tar tá sá val,
valamint a kü lön le ges bi zott sá gok kal kap cso la tos költ sé -
ge ket az Ér te kez let tag jai kö zött ará nyo san el kell osz ta ni,
ki vé ve a kü lön le ges bi zott sá gi ülé se ken részt ve võ kül döt -
tek uta zá si és meg él he té si költ sé ge it, ame lye ket az ál ta luk
kép vi selt kor má nyok nak kell áll ni uk.

9. cikk

Az Ál lan dó Iro da és a kü lön le ges bi zott sá gok költ ség -
ve té sét jó vá ha gyás vé gett min den év ben a ta gok há gai dip -
lo má ci ai kép vi se lõ i hez kell be nyúj ta ni.

E kép vi se lõk ará nyo san fel oszt ják a tag ál la mok kö zött
az adott költ ség ve tés ben a tag ál la mok ra ki rótt költ sé ge ket.

A dip lo má ci ai kép vi se lõk e cél ból Hol lan dia kül ügy mi -
nisz te ré nek el nök le té vel ülé sez nek.

10. cikk

Az Ér te kez let ren des Ülés sza ka i nak költ sé ge it Hol lan -
dia Kor mány a fe de zi.

Kü lön le ges Ülés sza kok ese tén a költ sé ge ket ará nyo san
fel kell osz ta ni az Ér te kez let azon tag jai kö zött, ame lyek az 
Ülés sza kon részt vesz nek.

A részt ve võk uta zá si és meg él he té si költ sé ge it min den
eset ben az érin tett kor má nyok nak kell áll ni uk.

11. cikk

Az Ér te kez let gya kor la tát min den te kin tet ben tisz te let -
ben kell tar ta ni, ki vé ve, ha az el len té tes a je len Alap sza -
bállyal vagy a sza bály za tok kal.

12. cikk

A je len Alap sza bály a ta gok két har ma dá nak jó vá ha gyá -
sá val mó do sít ha tó.

13. cikk

A ren del ke zé sek vég re haj tá sa ér de ké ben a je len Alap -
sza bály elõ írásait sza bály za tok egé szí tik ki. A sza bály za -
to kat az Ál lan dó Iro da dol goz za ki, és azo kat a ta gok kor -
má nya i hoz nyújt ja be jó vá ha gyás vé gett.

14. cikk

A je len Alap sza bályt el fo ga dás ra be kell nyúj ta ni azon
Ál la mok kor má nya i hoz, ame lyek az Ér te kez let egy vagy

több ülés sza kán részt vet tek. Az Alap sza bály ha tály ba lép,
amint azt a he te dik ülés sza kon részt vett Ál la mok több sé ge 
el fo gad ta.

Az el fo ga dó nyi lat ko za tot Hol lan dia Kor má nyá nál kell
le tét be he lyez ni, amely er rõl tá jé koz tat ja a je len cikk
(1) be kez dé sé ben em lí tett ál la mo kat. Ugyan ilyen mó don
kell el jár ni új Ál lam fel vé te le ese tén, ezen Ál lam el fo ga dó
nyi lat ko za tá val kap cso lat ban.

15. cikk

Bár mely tag fel mond hat ja a je len Alap sza bályt az annak 
14. cikk (1) be kez dé se sze rin ti ha tály ba lé pé sét kö ve tõ öt
év el tel té vel.

A fel mon dás ról Hol lan dia Kül ügy mi nisz té ri u mát kell
ér te sí te ni leg alább hat hó nap pal az Ér te kez let költ ség ve té -
si évé nek le jár ta elõtt. A fel mon dás az em lí tett év le jár tá -
val lép ha tály ba, de csak azon tag vo nat ko zá sá ban, amely
ezen ér te sí tést küld te.”

3.  §

A Kor mány az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri u mot je lö li ki a
Ma gyar Köz tár sa ság nak az Ér te kez let Alap sza bá lyá nak
6. cik ke sze rin ti nem ze ti szer vé vé.

4.  §

A Kor mány fel ha tal ma zást ad a Há gai Nem zet kö zi Ma -
gán jo gi Ér te kez let Alap sza bá lyá nak az Ér te kez let Hu sza -
dik Ülés sza kán, 2005. jú ni us 30-án el fo ga dott mó do sí tá sai 
kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

5.  §

A Kor mány a Há gai Nem zet kö zi Ma gán jo gi Ér te kez let
Alap sza bá lyá nak az Ér te kez let Hu sza dik Ülés sza kán,
2005. jú ni us 30-án el fo ga dott mó do sí tá sa it e ren de let tel
ki hir de ti.

6.  §

A Há gai Nem zet kö zi Ma gán jo gi Ér te kez let Hu sza dik
Ülés sza kán, 2005. jú ni us 30-án el fo ga dott Alap sza -
bály-mó do sí tá sa i nak hi te les an gol nyel vû szö veg e és
annak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

,,Ar tic le 2, pa rag raph 2:

2. Any ot her Sta te, the par ti ci pa ti on of which is from a
ju ri di cal po int of view of im por tan ce for the work of the
Con fe ren ce, may be co me a Mem ber. The ad mis si on of
new Mem ber Sta tes shall be de ci ded upon by the
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Go vern ments of the par ti ci pa ting Sta tes, upon the pro po sal 
of one or more of them, by a ma jo rity of the vo tes cast,
wit hin a pe ri od of six months from the date on which that
pro po sal is sub mit ted to the Go vern ments.

3. The ad mis si on shall be co me ef fec ti ve upon the
ac cep tan ce of the pre sent Sta tu te by the Sta te con cer ned.

Fol lo wing Ar tic le 2 in sert Ar tic le 2A as fol lows –

1. The Mem ber Sta tes of the Con fe ren ce may, at a
me e ting con cer ning ge ne ral af fa irs and po li cy whe re the
ma jo rity of Mem ber Sta tes is pre sent, by a ma jo rity of the
vo tes cast, de ci de to ad mit also as a Mem ber any Re gi o nal
Eco no mic In teg ra ti on Or ga ni sa ti on which has sub mit ted
an app li ca ti on for mem bers hip to the Sec re ta ry Ge ne ral.
Re fe ren ces to Mem bers un der this Sta tu te shall inc lu de
such Mem ber Or ga ni sa ti ons, ex cept as ot her wi se
exp ressly pro vi ded. The ad mis si on shall be co me ef fec ti ve
upon the ac cep tan ce of the Sta tu te by the Re gi o nal
Eco no mic In teg ra ti on Or ga ni sa ti on concerned.

2. To be eli gib le to apply for me mbers hip of the
Con fe ren ce, a Re gi o nal Eco no mic In teg ra ti on
Or ga ni sa ti on must be one cons ti tu ted so lely by so ve re ign
Sta tes, and to which its Mem ber Sta tes have trans fer red
com pe ten ce over a rang e of matt ers wit hin the pur vi ew of
the Con fe ren ce, inc lu ding the aut ho rity to make de ci si ons
bin ding on its Mem ber Sta tes in res pect of tho se matt ers.

3. Each Re gi o nal Eco no mic In teg ra ti on Or ga ni sa ti on
app lying for mem bers hip shall, at the time of such
app li ca ti on, sub mit a dec la ra ti on of com pe ten ce
spe ci fy ing the matt ers in res pect of which com pe ten ce has
been trans fer red to it by its Mem ber Sta tes.

4. Each Mem ber Or ga ni sa ti on and its Mem ber Sta tes
shall en su re that any chan ge re gar ding the com pe ten ce of
the Mem ber Or ga ni sa ti on or in its mem bers hip shall be
no ti fi ed to the Sec re ta ry Ge ne ral, who shall cir cu la te such
in for mat ion to the ot her Mem bers of the Con fe ren ce.

5. Mem ber Sta tes of the Mem ber Or ga ni sa ti on shall be
pre su med to re ta in com pe ten ce over all matt ers in res pect
of which trans fers of com pe ten ce have not been
spe ci fi cally dec la red or no ti fi ed.

6. Any Mem ber of the Con fe ren ce may re qu est the
Mem ber Or ga ni sa ti on and its Mem ber Sta tes to pro vi de
in for mat ion as to whet her the Mem ber Or ga ni sa ti on has
com pe ten ce in res pect of any spe ci fic qu es ti on which is
be fo re the Con fe ren ce. The Mem ber Or ga ni sa ti on and its
Mem ber Sta tes shall en su re that this in for mat ion is
pro vi ded on such re qu est.

7. The Mem ber Or ga ni sa ti on shall exer ci se
mem bers hip rights on an al ter na ti ve ba sis with its Mem ber
Sta tes that are Mem bers of the Con fe ren ce, in the are as of
the ir res pec ti ve com pe ten ces.

8. The Mem ber Or ga ni sa ti on may exer ci se on matt ers
wit hin its com pe ten ce, in any me e tings of the Con fe ren ce
in which it is en tit led to par ti ci pa te, a num ber of vo tes
equ al to the num ber of its Mem ber Sta tes which have
trans fer red com pe ten ce to the Mem ber Or ga ni sa ti on in
res pect of the mat ter in qu es ti on, and which are en tit led to
vote in and have re gis te red for such me e tings. Whe ne ver
the Mem ber Or ga ni sa ti on exer ci ses its right to vote, its
Mem ber Sta tes shall not exer ci se the irs, and con ver sely.

9. ,,Re gi o nal Eco no mic In teg ra ti on Or ga ni sa ti on”
me ans an in ter na ti o nal or ga ni sa ti on that is cons ti tu ted
so lely by so ve re ign Sta tes, and to which its Mem ber Sta tes
have trans fer red com pe ten ce over a rang e of matt ers,
inc lu ding the aut ho rity to make de ci si ons bin ding on its
Mem ber Sta tes in res pect of tho se matt ers.

Ar tic le 3:

1. The Co un cil on Ge ne ral Af fa irs and Po li cy
(he re af ter „the Co un cil”), com po sed of all Mem bers, has
char ge of the ope rat ion of the Con fe ren ce. Me e tings of the
Co un cil shall, in prin cip le, be held an nu ally.

2. The Co un cil en su res such ope rat ion thro ugh a
Per ma nent Bu re au, the ac ti vi ti es of which it di rects.

3. The Co un cil shall exa mi ne all pro po sals in ten ded to
be pla ced on the Agen da of the Con fe ren ce. It shall be free
to de ter mi ne the ac ti on to be ta ken on such pro po sals.

4. The Net her lands Stand ing Go vern ment Com mit tee,
ins ti tu ted by Ro y al Dec ree of 20 Feb ru a ry 1897 with a
view to pro mo ting the co di fi ca ti on of pri va te in ter na ti o nal
law, shall, af ter con sul ta ti on with the Mem bers of the
Con fe ren ce, de ter mi ne the date of the Dip lo ma tic
Ses si ons.

5. The Stand ing Go vern ment Com mit tee shall add ress
it self to the Go vern ment of the Net her lands for the
con vo ca ti on of the Mem bers. The Cha ir of the Stand ing
Go vern ment Com mit tee pre si des over the Ses si ons of the
Con fe ren ce.

6. The Or di na ry Ses si ons of the Con fe ren ce shall, in
prin cip le, be held eve ry four ye ars.

7. If ne ces sa ry, the Co un cil may, af ter con sul ta ti on
with the Stand ing Go vern ment Com mit tee, re qu est the
Go vern ment of the Net her lands to con ve ne the Con fe ren ce 
in Ext ra or di na ry Ses si on.

8. The Co un cil may con sult the Stand ing Go vern ment
Com mit tee on any ot her mat ter re le vant to the Con fe ren ce.

Ar tic le 4:

1. The Per ma nent Bu re au shall have its seat at The
Ha gue. It shall be com po sed of a Sec re ta ry Ge ne ral and
four Sec re ta ri es who shall be ap po in ted by the
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Go vern ment of the Net her lands upon pre sen ta ti on by the
Stand ing Go vern ment Com mit tee.

2. The Sec re ta ry Ge ne ral and the Sec re ta ri es must
pos sess app rop ri a te le gal know led ge and prac ti cal
ex pe ri en ce. In the ir ap po int ment ac co unt shall also be
ta ken of di ver sity of ge og rap hic rep re sen ta ti on and of
le gal ex per ti se.

3. The num ber of Sec re ta ri es may be inc re a sed af ter
con sul ta ti on with the Co un cil and in ac cor dan ce with
Ar tic le 10.

Ar tic le 5:

Un der the di rec ti on of the Co un cil, the Per ma nent
Bu re au shall be char ged with –

a) the pre pa rat ion and or ga ni sa ti on of the Ses si ons of
the Ha gue Con fe ren ce and the me e tings of the Co un cil and 
of any Spe ci al Com mis si ons;

b) the work of the Sec re ta ri at of the Ses si ons and
me e tings en vi sa ged abo ve;

c) all the tasks which are inc lu ded in the ac ti vity of a
sec re ta ri at.

Ar tic le 6:

1. With a view to fa ci li ta ting com mu ni ca ti on bet we en
the Mem bers of the Con fe ren ce and the Per ma nent
Bu re au, the Go vern ment of each of the Mem ber Sta tes
shall de sig na te a na ti o nal or gan and each Mem ber
Or ga ni sa ti on a con tact or gan.

2. The Per ma nent Bu re au may cor res pond with all the
or gans so de sig na ted and with the com pe tent in ter na ti o nal
or ga ni sa ti ons.

Ar tic le 7:

1. The Ses si ons and, in the in ter val bet we en Ses si ons,
the Co un cil, may set up Spe ci al Com mis si ons to pre pa re
draft Con ven ti ons or to stu dy all qu es ti ons of pri va te
in ter na ti o nal law which come wit hin the pur po se of the
Con fe ren ce.

2. The Ses si ons, Co un cil and Spe ci al Com mis si ons
shall, to the furt hest ex tent pos sib le, ope ra te on the ba sis of 
con sen sus.

Ar tic le 8:

1. The bud ge ted costs of the Con fe ren ce shall be
ap por ti o ned among the Mem ber Sta tes of the Con fe ren ce.

2. A Mem ber Or ga ni sa ti on shall not be re qu i red to
cont ri bu te in ad di ti on to its Mem ber Sta tes to the an nu al
bud get of the Con fe ren ce, but shall pay a sum to be
de ter mi ned by the Con fe ren ce, in con sul ta ti on with the
Mem ber Or ga ni sa ti on, to co ver ad di ti o nal ad mi nist ra ti ve
ex pen ses ari sing out of its mem bers hip.

3. In any case, tra vel ling and li ving ex pen ses of the
de le ga tes to the Co un cil and the Spe ci al Com mis si ons
shall be pa y ab le by the Mem bers rep re sen ted.

Ar tic le 9:

1. The bud get of the Con fe ren ce shall be sub mit ted
each year to the Co un cil of Dip lo ma tic Rep re sen ta ti ves of
the Mem ber Sta tes at The Ha gue for app ro val.

2. The se Rep re sen ta ti ves shall also ap por ti on among
the Mem ber Sta tes the ex pen ses which are char ged in that
bud get to the lat ter.

3. The Dip lo ma tic Rep re sen ta ti ves shall meet for such
pur po ses un der the cha ir mans hip of the Mi nis ter of
Fo re ign Af fa irs of the King dom of the Net her lands.

Ar tic le 10:

1. The ex pen ses re sul ting from the Or di na ry and
Ext ra or di na ry Ses si ons of the Con fe ren ce shall be bor ne
by the Go vern ment of the Net her lands.

2. In any case, the tra vel ling and li ving ex pen ses of the
de le ga tes shall be pa y ab le by the res pec ti ve Mem bers.

Ar tic le 12:

1. Amend ments to the Sta tu te must be adop ted by
con sen sus of the Mem ber Sta tes pre sent at a me e ting
con cer ning ge ne ral af fa irs and po li cy.

2. Such amend ments shall en ter into for ce, for all
Mem bers, three months af ter they are app ro ved by two
thirds of the Mem ber Sta tes in ac cor dan ce with the ir
res pec ti ve in ter nal pro ce du res, but not ear li er than nine
months from the date of the ir adop ti on.

3. The me e ting re fer red to in pa rag raph 1 may chan ge
by con sen sus the pe ri ods of time re fer red to in pa rag raph 2.

Ar tic le 13:

To pro vi de for the ir exe cu ti on, the pro vi si ons of the
pre sent Sta tu te will be comp le men ted by Re gu lat ions. The
Re gu lat ions shall be es tab lis hed by the Per ma nent Bu re au
and sub mit ted to a Dip lo ma tic Ses si on, the Co un cil of
Dip lo ma tic Rep re sen ta ti ves or the Co un cil on Ge ne ral
Af fa irs and Po li cy for app ro val.

Ar tic le 14, pa rag raph 3:

3. The Net her lands Go vern ment shall, in the case of the 
ad mis si on of a new Mem ber, in form all Mem bers of the
dec la ra ti on of ac cep tan ce of that new Mem ber.

Ar tic le 15, pa rag raph 2:

2. No ti ce of the de nun ci a ti on shall be gi ven to the
Mi nist ry of Fo re ign Af fa irs of the King dom of the
Net her lands at le ast six months be fo re the ex pi ra ti on of the 
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bud ge ta ry year of the Con fe ren ce, and shall be co me
ef fec ti ve at the ex pi ra ti on of the said year, but only with
res pect to the Mem ber which has gi ven no ti ce the re of.

Fol lo wing Ar tic le 15, add:

The Eng lish and French texts of this Sta tu te, as amen ded 
on 30 June 2005, are equ ally aut hen tic.”

,,2. cikk, (2) be kez dés:

(2) Bár mely más Ál lam, amely nek rész vé te le jogi szem -
pont ból je len tõ ség gel bír az Ér te kez let te vé keny sé gé hez,
az Ér te kez let tag ja le het. Az új tag ál la mok fel vé te lé rõl a
részt ve võ Ál la mok Kor má nyai egy vagy több részt ve võ
Ál lam ja vas la tá ra, a le adott sza va za tok több sé gé vel dön te -
nek, a ja vas lat nak a Kor má nyok hoz tör té nõ be nyúj tá sát
kö ve tõ hat hó na pon belül.

A 2. cik ket köve tõen az aláb bi 2A. cikk be il lesz té se:

(1) Az Ér te kez let tag ál la mai olyan ál ta lá nos ügyek rõl és 
po li ti ká ról  szóló ülé sen, ame lyen a tag ál la mok több sé ge
je len van, a le adott sza va za tok több sé gé vel úgy ha tá roz -
hat nak, hogy tag ként olyan re gi o ná lis gaz da sá gi integrá -
ciós szer ve ze te ket is fel vesz nek, ame lyek fel vé te li ké rel -
met nyúj tot tak be a fõ tit kár hoz. A je len Alap sza bály ban a
ta gok ra tör té nõ hi vat ko zá sok az ilyen tag szer ve ze tek re is
vo nat koz nak, ki vé ve, ha az Alap sza bály ki fe je zet ten el té -
rõ en ren del ke zik. A fel vé tel a je len Alap sza bály nak az
érin tett re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve zet ré szé rõl
tör té nõ el fo ga dá sa kor vá lik ha tá lyos sá.

(2) Az Ér te kez let ben való tag ság iránt olyan re gi o ná lis
gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek fo lya mod hat nak, ame -
lye ket ki zá ró lag szu ve rén Ál la mok hoz tak lét re, és ame -
lyek re a szer ve zet tag ál la mai az Ér te kez let te vé keny sé gi
kö ré be tar to zó ügy cso port ban ha tás kört ru ház tak át, be le -
ért ve azt a jo go sult sá got, hogy ezen ügyek ben a tagálla -
maikra kö te le zõ dön té se ket hoz za nak.

(3) Min den tag sá gért fo lya mo dó re gi o ná lis gaz da sá gi
in teg rá ci ós szer ve zet nek a ké re lem mel egy ide jû leg ha tás -
kö ri nyi lat ko za tot kell be nyúj ta nia, amely ben meg je lö li
azo kat az ügye ket, ame lyek re vo nat ko zó an a szer ve zet
tag ál la mai ille té kességüket a szer ve zet re ru ház ták át.

(4) Min den tag szer ve zet nek, illetve tag ál la ma i nak biz -
to sí ta nia kell, hogy a tag szer ve zet ha tás kö ré ben vagy tag -
sá gá ban be kö vet ke zõ vál to zá sok a fõ tit kár ré szé re be je len -
tés re ke rül jön. A fõ tit kár ezen in for má ci ó kat köz li az Ér te -
kez let töb bi tag já val.

(5) Min den olyan ügy vo nat ko zá sá ban, amely re néz ve a
ha tás kör át ru há zá sá ról ki fe je zett nyi lat ko zat ra vagy ér te sí -
tés re nem ke rült sor, azt kell fel té te lez ni, hogy a tag szer ve -
zet tag ál la mai fenn tar tot ták ha tás kö rü ket.

(6) Az Ér te kez let bár mely tag ja kér he ti a tag szer ve ze tet, 
illetve annak tag ál la ma it, hogy ad ja nak tá jé koz ta tást ar ról,
hogy a tag szer ve zet ha tás kör rel ren del ke zik-e va la mely,

az Ér te kez let elõtt lévõ meg ha tá ro zott kér dés ben. A tag -
szer ve zet nek, illetve tag ál la ma i nak biz to sí ta nia kell, hogy
ké rés ese tén e tá jé koz ta tás meg tör tén jen.

(7) A tag szer ve zet a ha tás kö ré be tar to zó te rü le ten tag sá -
gi jo ga it azon tag ál la ma i val vagy la go san gya ko rol ja, ame -
lyek a Ér te kez let tag ál la mai.

(8) A tag szer ve zet a ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben, az
Ér te kez let min den olyan ülé sén, ame lyen jo go sult részt
ven ni, olyan szá mú sza va zat tal ren del ke zik, ahány tag ál la -
ma, amely az adott ülé sen sza va zás ra jo go sult és az ülés re
be je lent ke zett, a kér dé ses ügy ben át ru ház ta ha tás kö rét a
tag szer ve zet re. Amennyi ben a tag szer ve zet gya ko rol ja
sza va za ti jo gát, a tag ál la mai nem gya ko rol hat ják sza va za ti 
jo gu kat, és for dít va.

(9) A „re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve zet” olyan 
nem zet kö zi szer ve zet, ame lyet ki zá ró lag szu ve rén Ál la -
mok hoz tak lét re, és amely re tag ál la mai meg ha tá ro zott
ügy cso port ban ha tás kört ru ház tak át, be le ért ve azt a jo go -
sult sá got, hogy ezen ügyek ben a tag ál la ma ik ra kö te le zõ
ha tá ro za to kat hoz za nak.

3. cikk:

(1) A va la mennyi ta got ma gá ban fog la ló Ál ta lá nos
Ügyek és Po li ti ka Ta ná csa (a továb biak ban: „a Ta nács”)
biz to sít ja az Ér te kez let mû kö dé sét. A Ta nács ülé se it fõ sza -
bály sze rint éven te tart ja.

(2) A Ta nács az Ér te kez let mû kö dé sét az Ál lan dó Iro -
dán ke resz tül biz to sít ja, amely nek te vé keny sé gét irá nyít ja.

(3) A Ta nács az Ér te kez let na pi rend jé re vo nat ko zó an
tett va la mennyi ja vas la tot meg vizs gál ja. A Ta nács sza ba -
don ha tá roz za meg az ezen ja vas la tok kal kap cso la tos te en -
dõ ket.

(4) A dip lo má ci ai ülé sek idõ pont ját az 1897. feb ru ár
20-án kelt ki rá lyi ren de let tel a nem zet kö zi ma gán jog ko di -
fi ká lá sá nak elõ se gí té se vé gett lét re ho zott Hol land Ál lan dó 
Kor mány bi zott ság ha tá roz za meg, az Ér te kez let tag ja i val
való egyez te tést köve tõen.

(5) Az Ál lan dó Kor mány bi zott ság Hol lan dia Kor má -
nyá hoz for dul a ta gok össze hí vá sa ér de ké ben. Az Ér te kez -
let ülé se in az Ál lan dó Kor mány bi zott ság el nö ke el nö köl.

(6) Az Ér te kez let ren des ülé se it fõ sza bály sze rint négy
éven te kell meg tar ta ni.

(7) Szük ség ese tén a Ta nács, az Ál lan dó Kor mány bi zott -
ság gal való egyez te tést köve tõen, fel kér he ti Hol lan dia Kor -
mány át, hogy hív ja össze az Ér te kez let rend kí vü li ülé sét.

(8) A Ta nács az Ér te kez let szem pont já ból je len tõs bár -
mely egyéb ügy ben kon zul tál hat az Ál lan dó Kormány -
bizottsággal.

4. cikk:

(1) Az Ál lan dó Iro da szék he lye Há gá ban van. Az Ál lan -
dó Iro da a fõ tit kár ból és négy tit kár ból áll, aki ket Hol lan -
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dia Kor mány a ne vez ki, az Ál lan dó Kor mány bi zott ság ré -
szé rõl tör té nõ je lö lést köve tõen.

(2) A fõ tit kár nak és a tit ká rok nak meg fe le lõ jogi szak tu -
dás sal és gya kor la ti ta pasz ta lat tal kell ren del kez nie. Ki je -
lö lé sük kor fi gye lem mel kell len ni az ál ta luk kép vi selt
föld raj zi te rü le tek kü lön bö zõ sé gé re, illetve jogi szak ér tel -
mük re is.

(3) A tit ká rok szá ma a Ta náccsal tör té nõ egyez te tést
köve tõen és a 10. cik kel össz hang ban fel emel he tõ.

5. cikk:

A Ta nács irá nyí tá sá nak meg fele lõen az Ál lan dó Iro da
a) elõ ké szí ti és meg szer ve zi a Há gai Ér te kez let ülés -

sza ka it, a Ta nács és a kü lön le ges bi zott sá gok ülé se it;
b) el lát ja a fent em lí tett ülés sza kok és ülé sek tit kár sá gi

fel ada ta it;
c) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lyek egy tit kár -

ság te vé keny sé gé hez tar toz nak.

6. cikk:

(1) Az Ér te kez let tag jai és az Ál lan dó Iro da kö zöt ti kap -
cso lat tar tás meg könnyí té se ér de ké ben va la mennyi tag ál -
lam kor mány a ki je löl egy nem ze ti szer vet, illetve va la -
mennyi tag szer ve zet ki je löl egy kap cso lat tar tó szer vet.

(2) Az Ál lan dó Iro da va la mennyi így ki je lölt szerv vel,
valamint az ille té kes nem zet kö zi szer ve ze tek kel érint ke -
zés ben áll hat.

7. cikk:

(1) Az Ülés sza kok, illetve az ülés sza kok kö zöt ti idõ -
szak ban a Ta nács kü lön le ges bi zott sá go kat hoz hat lét re
egyez mény-ter ve ze tek ki dol go zá sa, illetve az Ér te kez let
cél jai közé tar to zó va la mennyi nem zet kö zi ma gán jo gi kér -
dés ta nul má nyo zá sa vé gett.

(2) Az Ülés sza kok, a Ta nács és a kü lön le ges bi zott sá -
gok a le he tõ leg na gyobb mér ték ben kon szen zu sos ala pon
mû köd nek.

8. cikk:

(1) Az Ér te kez let költ ség ve té sé ben elõ irány zott költ sé -
ge ket az Ér te kez let tag ál la mai kö zött ará nyo san el kell
osz ta ni.

(2) A tag szer ve ze tek tag ál la ma ik be fi ze té se in túl nem
kö te le sek az Ér te kez let éves költ ség ve té sé hez hoz zá já rul -
ni, azon ban meg kell fi zet ni ük az Ér te kez let ál tal a tag szer -
ve zet tel való egyez te tés so rán meg ha tá ro zott össze get, a
tag szer ve zet tag sá gá val kap cso la tos ad mi niszt ra tív több -
let költ sé gek fe de zé se ér de ké ben.

(3) A Ta nács és a kü lön le ges bi zott sá gok részt ve võ i nek
uta zá si és meg él he té si költ sé ge it min den eset ben az ál ta -
luk kép vi selt ta gok nak kell áll ni uk.

9. cikk:

(1) Az Ér te kez let költ ség ve té sét jó vá ha gyás vé gett min -
den év ben a há gai dip lo má ci ai kép vi se lõk ta ná csá hoz kell
be nyúj ta ni.

(2) E kép vi se lõk ará nyo san fel oszt ják a tag ál la mok kö -
zött az adott költ ség ve tés ben a tag ál la mok ra ki rótt költ sé -
ge ket.

(3) A dip lo má ci ai kép vi se lõk e cél ból a Hol land Ki rály -
ság kül ügy mi nisz te ré nek el nök le té vel ülé sez nek.

10. cikk:

(1) Az Ér te kez let ren des és rend kí vü li Ülés sza ka i nak
költ sé ge it Hol lan dia Kor mány a fe de zi.

(2) A részt ve võk uta zá sá nak és el lá tá sá nak költ sé ge it
min den eset ben az érin tett ta gok nak kell áll ni uk.

12. cikk:

(1) Az Alap sza bály mó do sí tá sa it az ál ta lá nos ügyek rõl
és po li ti ká ról  szóló ülé sen je len lévõ tag ál la mok kon szen -
zus sal fo gad ják el.

(2) E mó do sí tá sok va la mennyi tag vo nat ko zá sá ban há -
rom hó nap pal azt köve tõen lép nek ha tály ba, hogy azo kat a
tag ál la mok két har ma da bel sõ el já rá sá val össz hang ban jó -
vá hagy ta, de leg ko ráb ban ki lenc hó nap pal a mó do sí tá sok
el fo ga dá sát köve tõen.

(3) Az (1) be kez dés ben em lí tett ülés a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott idõ sza ko kat kon szen zus sal meg vál toz tat -
hat ja.

13. cikk:

A ren del ke zé sek vég re haj tá sa ér de ké ben a je len Alap -
sza bály elõ írásait sza bály za tok egé szí tik ki. A sza bály za -
to kat az Ál lan dó Iro da dol goz za ki, és azo kat a dip lo má ci ai 
ülés szak hoz, a dip lo má ci ai kép vi se lõk ta ná csá hoz vagy az
Ál ta lá nos Ügyek és Po li ti ka Ta ná csá hoz nyújt ja be jó vá -
ha gyás vé gett.

14. cikk (3) be kez dés:

(3) Hol lan dia kor mány a új tag fel vé te le ese tén va la -
mennyi ta got tá jé koz tat ja ezen új tag el fo ga dó nyi lat ko za -
tá ról.

15. cikk (2) be kez dés:

(2) A fel mon dás ról a Hol land Ki rály ság Kül ügy mi nisz -
té ri u mát kell ér te sí te ni leg alább hat hó nap pal az Ér te kez let 
költ ség ve té si évé nek le jár ta elõtt. A fel mon dás az em lí tett
év le jár tá val lép ha tály ba, de csak azon tag vo nat ko zá sá -
ban, amely ezen ér te sí tést küld te.
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A 15. cik ket kö ve tõ ki egé szí tés:

Az Alap sza bály 2005. jú ni us 30-án mó do sí tott an gol és
fran cia nyel vû szö veg e egy aránt hi te les.”

7.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 5–6.  §-a az Alap sza bály-mó do sí tás
12. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont nap tá ri
nap ját a kül ügy mi nisz ter annak is mert té vá lá sát köve tõen
a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha -
tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) A Kor mány fel ha tal maz za az igaz ság ügy-mi nisz tert, 
hogy az Alap sza bály-mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet -
be fog lalt szö ve gét a mó do sí tá sok ha tály ba lé pé sét köve -
tõen ha la dék ta la nul te gye köz zé.

(5) Az e ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé -
sek rõl az igaz ság ügy -m inis zter gon dos ko dik.

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

A Kormány
90/2006. (IV. 18.) Korm.

rendelete

az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 124.  § (2) be -
kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi -
gye lem mel az Áht. 63.  §-a (4) be kez dé sé ben és az adó zás
rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 176.  §-a (11) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra –, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de le tet
(a továb biak ban: Ámr.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sít ja:

1.  §

Az Ámr. 163.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„163.  § (1) A he lyi ön kor mány za tok, a több cé lú kis tér -

sé gi tár su lá sok és fel ügye le tük alá tar to zó költ ség ve té si
szer vek net tó fi nan szí ro zá sá hoz szük sé ges in for má ci ó kat
az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 31.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott havi be val lás ada ta i val
egye zõ en az e ren de let 16. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ

„Adat la pok jegy zé ké ben” rész le te zett mó don az erre kö te -
le zett nek – a mel lék let ben meg je lölt adat tar ta lom mal és
ha tár idõ re – kell a fel hasz ná lók ré szé re szol gál tat ni.

(2) A he lyi ön kor mány za tok, a több cé lú kis tér sé gi tár -
su lá sok és fel ügye le tük alá tar to zó költ ség ve té si szer vek
köz pon ti költ ség ve tés bõl tör té nõ net tó fi nan szí ro zá sá hoz
szük sé ges in for má ci ó kat a köz pon to sí tott il let mény szám -
fej tés bõl ren del ke zés re álló ada tok, illetve a köz pon to sí -
tott szám fej tést nem igény lõ he lyi ön kor mány za tok és
több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok adat szol gál ta tá sa alap ján az
Igaz ga tó ság szol gál tat ja.

(3) A köz pon to sí tott il let mény szám fej tést nem igény lõ
he lyi ön kor mány za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok il le -
tõ leg a fel ügye le tük alá tar to zó költ ség ve té si szer vek adat -
köz lé sé nek el mu lasz tá sa ese tén a he lyi ön kor mány zat,
több cé lú kis tér sé gi tár su lás, il le tõ leg ezek költ ség ve té si
szer ve ré szé re a Kincs tár a tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sát fel -
füg gesz ti.

(4) Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
31.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be val lá si, il le tõ leg
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get – a köz pon to sí tott il let -
mény szám fej tés rend sze ré be tar to zó he lyi ön kor mány za -
tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok és fel ügye le tük alá tar -
to zó költ ség ve té si szer vek vo nat ko zá sá ban – az Igaz ga tó -
ság tel je sí ti, a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 20-ig.

(5) A he lyi ön kor mány za tok net tó fi nan szí ro zá sa ha tá -
lya alá tar to zó, köz pon to sí tott il let mény szám fej tést nem
igény lõ he lyi ön kor mány zat, több cé lú kis tér sé gi tár su lás,
il le tõ leg a fel ügye le tük alá tar to zó költ ség ve té si szerv
(ide ért ve az OEP ál tal net tó mó don fi nan szí ro zott ön kor -
mány za ti egész ség ügyi in téz ményt is) az adó zás rend jé rõl
 szóló 2003. évi XCII. tör vény 31.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott be val lá si, il le tõ leg adat szol gál ta tá si kö te le zett -
sé get – a Kincs tár ré szé re tel je sí tett net tó fi nan szí ro zá si
adat szol gál ta tás sal egye zõ adat tar ta lom mal – sa ját adó szá -
mán tel je sí ti az APEH ré szé re 2006. áp ri lis hó nap já tól a
tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 20-ig.

(6) A (4) és (5) be kez dés sze rin ti be val lást, adat szol gál -
ta tást az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény -
ben elõ ír tak sze rint kell el ké szí te ni és elekt ro ni kus úton
be nyúj ta ni.

(7) A Kincs tár az Áht. 63.  § (6) be kez dé se sze rint be -
nyúj tott, nem tel je sült azon na li be sze dé si meg bí zá sok ese -
té ben a két net tó fi nan szí ro zá si kör rõl a Belügyminiszté -
rium ré szé re min den hó nap 10-éig kü lön-kü lön szol gál tat
ada tot a ka mat szá mí tás alap já ul szol gá ló tény le ges na pok
szá má ról.

(8) A he lyi ön kor mány za tok net tó fi nan szí ro zá sa ha tá -
lya alá tar to zó, köz pon to sí tott il let mény szám fej tést nem
igény lõ ön kor mány zat, több cé lú kis tér sé gi tár su lás, il le tõ -
leg a fel ügye le tük alá tar to zó költ ség ve té si szer vek (ide ért -
ve az OEP ál tal net tó mó don fi nan szí ro zott ön kor mány za ti 
egész ség ügyi in téz mé nye ket is) ada ta i ról (név, adó szám
stb.), il le tõ leg azok ban be kö vet ke zett vál to zás ról a Kincs -
tár az APEH felé havi rend sze res ség gel ada tot szol gál tat.”
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2.  §

Az Ámr. a kö vet ke zõ 169.  §-sal egé szül ki:
„169.  § A 163.  § (4) és (5) be kez dé se sze rin ti be val lást

és adat szol gál ta tást a be val lás sal nem érin tett – 2006. ja -
nuár, feb ru ár, már ci us – hó na pok ról össze von tan kell tel je -
sí te ni az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
31.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott adattartalommal
2006. június 20-ig.”

3.  §

Az Ámr. 16. szá mú mel lék le te 16/A 2.1. szá mú adat lap -
ja he lyé be e ren de let 1. szá mú mel lék le te, a 16/A 4.2. szá -

mú adat lap ja he lyé be e ren de let 2. szá mú mel lék le te és a
16/B 4.2. szá mú adat lap ja he lyé be e ren de let 3. szá mú mel -
lék le te, 16/B 1.1./a szá mú adat lap ja he lyé be e ren de let
4. szá mú mel lék le te, 16/B 3.1. szá mú adat lap ja he lyé be
e ren de let 5. szá mú mel lék le te, 16/B 4.1./a szá mú adat lap ja 
he lyé be e ren de let 6. szá mú mel lék le te lép.

4.  §

Ez a ren de let 2006. má jus 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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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
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ADATKÖZL  LAP
a nettó finanszírozásba bevont 

költségvetési szervek adatszolgáltatásához 
2006. év .....................hónap

Sor-
szám 

Megnevezés Összeg (Ft) *** 

1. Személyi juttatások bruttó összege 
     a/1.) Az összevont adóalapot terhel  megállapított adóel leg összege  
     a/2.) A különadózó jövedelmek adóalapját terhel  adó 
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (a/1.+a/2.)

     b/1.) Társasházaknak kifizetett jövedelemb l levont forrásadó 
     b/2.) Egyéb jogcímen levont személyi jövedelemadó 
     b/3.) A kifizet t terhel  személyi jövedelemadó összesen 
           b/3.-ból: reprezentáció, üzleti ajándék utáni 44 % mérték  adó 
           b/3.-ból: természetbeni juttatások utáni 44 % mérték  adó  
           b/3.-ból: cégautó adó 
           b/3.-ból: más, a kifizet t terhel  személyi jövedelemadó 
           b/3.-ból: önkormányzat által fizetend  33 % illetve 8 % mérték  személyi jövedelemadó  
           b/3.-ból: a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás adója  
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó összesen (b/1.+b/2.+b/3.)

c.) El z  évi elszámolási különbözet 
2. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) 

     a/1.) A foglalkoztatót terhel  18% mérték  nyugdíjbiztosítási járulék – az ápolási díj kivételével  

     a/2.) Az ápolási díj után a foglalkoztatót terhel  18 % mérték  nyugdíjbiztosítási járulék    
a.) A foglalkoztatót terhel  18% mérték  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 terhel  8,5 % mérték  nyugdíjjárulék (b/1.+b/2.)

     c/1.) Magánnyugdíjpénztári tagokat terhel  nyugdíjjárulék 
     c/2.) Magánnyugdíjpénztári tagokra vonatkozóan a GYES, GYED, ápolási díj után fizetett nyugdíjjárulék  
c.) A magánszemélyt terhel  0,5 % mérték  nyugdíjjárulék (c/1.+c/2.)

d.) Határozat – járuléktartozás 
3. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c+d) 

a.) A munkáltatót terhel  11 % mérték  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
4. Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c) 

a.) Munkaadói járulék 
b.) Munkavállalói járulék 
c.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 % mérték  kötelezettség  
d.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 25 % mérték  kötelezettség  
     e/1.) 11 % mérték  egészségügyi hozzájárulás 
     e/2.) 25 % mérték  egészségügyi hozzájárulás 
e.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás  (e/1.+e/2.) 
f.) Tételes egészségügyi hozzájárulás   
     g/1.) 11 % mérték  egészségbiztosítási járulék 
     g/2.)   9 % mérték  nyugdíjbiztosítási járulék 
g.) Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (g/1.+g/2.)  
     h/1.)  11 % mérték  személyi jövedelemadó – nyugdíjas munkavállaló esetében  
     h/2.)  11 % mérték  személyi jövedelemadó – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében  
     h/3.)  11 % mérték  személyi jövedelemadó – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében  
     h/4.)    4 % mérték  nyugdíjjárulék 
     h/5.) 0,1 % mérték  nyugdíjjárulék 
h.) Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (h/1.+h/2.+h/3.+h/4.+h/5.)  

5. Egyéb kötelezettségek (a+b+c+d+e+f+g+h)
6. Önellen rzési pótlék 
7. Határozat – bírság 
8. Határozat – késedelmi pótlék 
9. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség (2+3+4+5+6+7+8) 
10. Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség * 
11. Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  fizetési kötelezettség **

A feltüntetett adatok az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott 
bevallás adataival megegyeznek. 

,   ......... év  .....................................hó  .........nap                
    *  Csak önálló tb. kifizet helyek töltik ki 
  **  Tájékoztató adat 
***  Az adatlapot forintban, de a bevallással megegyez en ezer forintra kerekítve kell kitölteni. 

neve:  
címe:       

törzsszáma:                           
adószáma:                      

pénzforgalmi jelz száma:                   
pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési
szerv 



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]

MEGYEI ÖSSZESÍTÕ

2006. év .................. hónap
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Megye                            kódja / sorszám   /

                                                        neve  
Igazgatóság                    kvázi adószáma  
                      lebonyolítási számlaszáma  
                                                        címe  

I.
A helyi önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások központi forrásból származó járandóságaik terhére elszámolt 

kötelezettségeinek adatszolgáltatásáról az Egészségbiztosítási  és a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettségeir l

Sorszám Megnevezés Összeg (Ft) 
     a/1.) Az összevont adóalapot terhel  megállapított adóel leg összege  
     a/2.) A különadózó jövedelmek adóalapját terhel  adó 
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (a/1.+a/2.)                                                                 

     b/1.) Társasházaknak kifizetett jövedelemb l levont forrásadó  
     b/2.) Egyéb jogcímen levont személyi jövedelemadó 
     b/3.) A kifizet t terhel  személyi jövedelemadó összesen 
           b/3.-ból: reprezentáció, üzleti ajándék utáni 44 % mérték  adó  
           b/3.-ból: természetbeni juttatások utáni 44 % mérték  adó   
           b/3.-ból: cégautó adó 
           b/3.-ból: más, a kifizet t terhel  személyi jövedelemadó  
           b/3.-ból: önkormányzat által fizetend  33 % illetve 8 % mérték  személyi jövedelemadó  
           b/3.-ból: a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás adója  
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó összesen (b/1.+b/2.+b/3.)            

c.) El z  évi elszámolási különbözet 
1. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)                   (kód: 103) 

     a/1.) A foglalkoztatót terhel  18 % mérték  nyugdíjbiztosítási járulék  - az ápolási díj kivételével  
     a/2.) Az ápolási díj után a foglalkoztatót terhel  18 % mérték  nyugdíjbiztosítási járulék    
a.) A foglalkoztatót terhel  18 % mérték  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 terhel  8,5 % mérték  nyugdíjjárulék (b/1.+b/2.)

     c/1.) Magánnyugdíjpénztári tagokat terhel  nyugdíjjárulék  
     c/2.) Magánnyugdíjpénztári tagokra vonatkozóan a GYES, GYED, ápolási díj után fizetett nyugdíjjárulék  
c.) A magánszemélyt terhel  0,5 % mérték  nyugdíjjárulék (c/1.+c/2.)

d.) Határozat – járuléktartozás 
2. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c+d)                                                                                (kód: 125) 

a.) A munkáltatót terhel  11 % mérték  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
3. Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c) (kód: 124) 

a.) Munkaadói járulék                                                                                                          (kód: 144)
b.) Munkavállalói járulék                                                                                                      (kód: 145)
c.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 % mérték  kötelezettség                                                               (kód: 186)
d.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 25 % mérték  kötelezettség                                                               (kód: 186)
     e/1.) 11 % mérték  egészségügyi hozzájárulás 
     e/2.) 25 % mérték  egészségügyi hozzájárulás 
e.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (e/1.+e/2.)                (kód: 152)
f.) Tételes egészségügyi hozzájárulás                                     (kód: 153)
     g/1.) 11 % mérték  egészségbiztosítási járulék 
     g/2.)   9 % mérték  nyugdíjbiztosítási járulék 
g.) Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (g/1.+g/2.) (kód: 190)

neve:

címe:       

törzsszáma:                           

adószáma :                      
TB törzsszám:                      

pénzforgalmi jelz száma:                   

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Önkormányzat / 
Többcélú kistérségi 
társulás / Megye összesen
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Sorszám Megnevezés Összeg (Ft) 
      h/1.)  11 % mérték  személyi jövedelemadó – nyugdíjas munkavállaló esetében                                                  (kód: 193)  
      h/2.)  11 % mérték  személyi jövedelemadó – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas 

               munkavállaló esetében                                                                                                                                  (kód: 191) 
      h/3.)  11 % mérték  személyi jövedelemadó – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló 

               esetében                                                                                                                                                         (kód:192) 
      h/4.)    4 % mérték  nyugdíjjárulék         (kód: 191)  
      h/5.) 0,1 % mérték  nyugdíjjárulék         (kód: 192)  
 h.) Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (h/1.+h/2.+h/3.+h/4.+h/5.)   

4. Egyéb kötelezettségek (a+b+c+d+e+f+g+h)                                  
5. Önellen rzési pótlék                                                                                                                                                  (kód: 215) 
6. Határozat – bírság                                                                                                                                                     (kód: 215) 
7. Határozat – késedelmi pótlék                                                                                                                                    (kód: 138) 
8. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség (1+2+3+4+5+6+7) 
9. Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség

II.
A központi költségvetésb l az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást az Áht. ... § (...) alapján (nettó módon) megillet

pénzügyi teljesítésr l, a „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet hely által teljesített ellátások” igénylésér l

Sorszám Megnevezés Összeg (Ft) 
1. Támogatás összesen 1

2. Lemondás miatt keletkezett, az el irányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztató adat) 

3. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség 2

4. Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség

5. Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 

6. El z  id szak halmozott nettó tartozásai  

7. El z  id szak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat

8. Kisebbségi fenntartói kiegészít  támogatás elszámolása 

9. Egyházi kiegészít  támogatás elszámolása 

10. Más jogszabály alapján keletkezett t ketartozás

11. Más jogszabály alapján keletkezett kamattartozás 

12. Jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás visszavonása 

13. Csökkent  tételek összesen (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 

        a/1.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

        a/2.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

        a/3.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

14. A kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (a/1.+a/2.+a/3.)3

        a/1.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

        a/2.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

        a/3.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

15.
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
(a/1.+a/2.+a/3.) 

       a/1.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

       a/2.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

       a/3.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

16.
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
foglalkoztatottat terhel  kötelezettségei (a/1.+a/2.+a/3.)3

       a/1.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

       a/2.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

       a/3.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

17.
Az Igazgatóságot megillet  kifizet hely által  teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási  
ellátások (a/1.+a/2.+a/3.)4
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Sorszám Megnevezés Összeg (Ft) 
18. Az Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása – pénzügyileg teljesítend 5

19. Nettó finanszírozásba bevont folyósítandó költségvetési juttatás kiutalás – az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl
határid t követ  harmadik hónap kivételével – pénzügyileg teljesítend 6

20. Következ  hónapot terhel  tartozás megel legezés – pénzügyileg teljesítend 6,7

21. Az önkormányzatot terhel , Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása – megfizet  az önkormányzat az 
Igazgatósággal kötött külön megállapodásban rögzített id pontig

22. Az Igazgatóság tárgyhavi forgót ke igénye (17+18+21) 

23. A következ  hónapot terhel  tartozásból a köztehertartozás összege – az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl
határid t követ  második hónapban 7,8

24. Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban levont összeg8

25. Az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapot terhel  lemondás miatt fennálló tartozás 9

26. Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban levont összeg10

27. Lemondással korrigált nettó utalás az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban– 
pénzügyileg teljesítend 11

28. A lemondás miatt benyújtandó inkasszó – pénzügyileg teljesítend 12

       a/1.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás (14 a/1.+15 a/1.) 

       a/2.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások (14 a/2.+15 a/2.) 

       a/3.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások (14 a/3.+15 a/3.) 

29. Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összesen(14+15) – tájékoztató adat 

_______________________, …… év …………………… hó ………….nap 

P. H. 

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

1.  Részletezése a 16/A 4.1. számú adatlapon  
2. Részletezése a 16/A 4.2. számú adatlap I. pontjában 
3. Az önkormányzatot / többcélú  kistérségi társulást megillet  összeg 
4. Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesít 
5. Az Igazgatóság forgót ke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig arra az önkormányzat /  többcélú kistérségi társulást nettó finanszírozásánál

figyelembe vett támogatások, hozzájárulások, a kifizet  által teljesített  társadalombiztosítási 
és családtámogatási ellátások összege a köztartozások, az el z  id szak felhalmozott tartozása és kamatai, más jogszabály alapján keletkezett t ke- és kamattartozás, valamint a 
jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás visszavonása beszámításán felül – fedezetet nyújt. 

6. Kiutalás  (Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  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 összegér l benyújtott azonnali beszedési megbízásról ( inkasszó ) a Kincstár az Igazgatóságot a Belügyminisztérium útján a benyújtást követ  hónap 5. napjáig értesíti. 
8. Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  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 szerepl  határid t követ  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 szerepl  határid t követ  harmadik hónapban az el z  hónap 25. sorában szerepl  összeg 
10. Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban szerepelhet adat 
  19 > 0 esetén kerül kitöltésre 
  ha 19 – 25  0 , akkor 25. sorban szerepl  összeg 
  ha 19 – 25 < 0 , akkor 19. sorban szerepl  összeg 
11. Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  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 szerepl  határid t követ  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 



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]
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Megye                            kódja / sorszám   /

                                                        neve  

Igazgatóság                    kvázi adószáma  
                      lebonyolítási számlaszáma  
                                                        címe  

MEGYEI ÖSSZESÍT
2006. év ..................hónap

I.
Az OEP támogatásból (nettó módon) finanszírozott járandóságaik terhére elszámolt kötelezettségeinek 
adatszolgáltatásáról az Egészségbiztosítási  és a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettségeir l

Sorszám Megnevezés Összeg (Ft) 
     a/1.) Az összevont adóalapot terhel  megállapított adóel leg összege  
     a/2.) A különadózó jövedelmek adóalapját terhel  adó 
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (a/1.+a/2.)                                                                 

     b/1.) Társasházaknak kifizetett jövedelemb l levont forrásadó  
     b/2.) Egyéb jogcímen levont személyi jövedelemadó 
     b/3.) A kifizet t terhel  személyi jövedelemadó összesen  
           b/3.-ból: reprezentáció, üzleti ajándék utáni 44 % mérték  adó  
           b/3.-ból: természetbeni juttatások utáni 44 % mérték  adó   
           b/3.-ból: cégautó adó 
           b/3.-ból: más, a kifizet t terhel  személyi jövedelemadó  
           b/3.-ból: önkormányzat által fizetend  33 % illetve 8 % mérték  személyi jövedelemadó  
           b/3.-ból: a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás adója  
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó összesen (b/1.+b/2.+b/3.)            

c.) El z  évi elszámolási különbözet 
1. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)                   (kód: 103) 

     a/1.) A foglalkoztatót terhel  18 % mérték  nyugdíjbiztosítási járulék  – az ápolási díj kivételével  
     a/2.) Az ápolási díj után a foglalkoztatót terhel  18 % mérték  nyugdíjbiztosítási járulék    
a.) A foglalkoztatót terhel  18 % mérték  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 terhel  8,5 % mérték  nyugdíjjárulék (b/1.+b/2.)

     c/1.) Magánnyugdíjpénztári tagokat terhel  nyugdíjjárulék  
     c/2.) Magánnyugdíjpénztári tagokra vonatkozóan a GYES, GYED, ápolási díj után fizetett nyugdíjjárulék  
c.) A magánszemélyt terhel  0,5 % mérték  nyugdíjjárulék (c/1.+c/2.)

d.) Határozat – járuléktartozás 
2. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c+d)                                                                                (kód: 125) 

a.) A munkáltatót terhel  11 % mérték  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
3. Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c) (kód: 124) 

a.) Munkaadói járulék                                                                                                          (kód: 144)
b.) Munkavállalói járulék                                                                                                      (kód: 145)
c.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 % mérték  kötelezettség                                                               (kód: 186)
d.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 25 % mérték  kötelezettség                                                               (kód: 186)
     e/1.) 11 % mérték  egészségügyi hozzájárulás 
     e/2.) 25 % mérték  egészségügyi hozzájárulás 
e.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (e/1.+e/2.)                (kód: 152)
f.) Tételes egészségügyi hozzájárulás                                     (kód: 153)
     g/1.) 11 % mérték  egészségbiztosítási járulék 
     g/2.)   9 % mérték  nyugdíjbiztosítási járulék 
g.) Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (g/1.+g/2.) (kód: 190)
     h/1.)  11 % mérték  személyi jövedelemadó – nyugdíjas munkavállaló esetében                                                 (kód: 193)  
     h/2.)  11 % mérték  személyi jövedelemadó – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében 
(kód: 191) 

      h/3.)  11 % mérték  személyi jövedelemadó – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (kód: 
192) 

      h/4.)    4 % mérték  nyugdíjjárulék        (kód: 191)  
      h/5.) 0,1 % mérték  nyugdíjjárulék        (kód: 192)  
 h.) Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (h/1.+h/2.+h/3.+h/4.+h/5.)   

4. Egyéb kötelezettségek (a+b+c+d+e+f+g+h)                                  

neve:

címe:       

törzsszáma:                           

adószáma :                      
OEP kód:         TB törzsszám:         

pénzforgalmi jelz száma:                   

Pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési szerv /  
Megye összesen
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Sorszám Megnevezés Összeg (Ft) 
5. Önellen rzési pótlék                                                                                                                                                  (kód: 215) 
6. Határozat – bírság                                                                                                                                                     (kód: 215) 
7. Határozat – késedelmi pótlék                                                                                                                                    (kód: 138) 
8. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség (1+2+3+4+5+6+7) 
9. Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség

II.
Az OEP támogatásból a költségvetési szerveket az Áht. ... § (...) alapján (nettó módon) megillet  pénzügyi teljesítésr l,

a „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet hely által teljesített ellátások” igénylésér l

Sorszám Megnevezés Összeg (Ft) 
1. A tárgyhavi nettósítás alapját képez  támogatás  összege 1

2. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség 2

3. Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség

4. Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 

5. El z  id szak halmozott nettó tartozásai  

6. El z  id szak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat

7. Csökkent  tételek összesen (2+3+4+5+6) 

        a/1.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

        a/2.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

        a/3.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

8. A kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (a/1.+a/2.+a/3.)3

        a/1.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

        a/2.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

        a/3.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

9.
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
(a/1.+a/2.+a/3.) 

       a/1.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

       a/2.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

       a/3.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

10.
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
foglalkoztatottat terhel  kötelezettségei (a/1.+a/2.+a/3.)3

       a/1.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

       a/2.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

       a/3.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

11.
Az Igazgatóságot megillet  kifizet hely által  teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási  
ellátások (a/1.+a/2.+a/3.)4

12. Az Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása – pénzügyileg teljesítend 5

13. Kiutalás (+) a gazdálkodó részére6

14. Következ  hónapot terhel  tartozás megel legezés – pénzügyileg teljesítend 6,7

15. Az intézményt terhel , Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása  

16. Az Igazgatóság tárgyhavi forgót ke igénye (11+12+15) 

       a/1.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

       a/2.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

       a/3.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

17. Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összesen(8+9) – tájékoztató adat 

_______________________, …… év …………………… hó ………….nap 

P. H. 

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

1. Részletezése a 16/B 4.1. számú adatlapon 
2. Részletezése a 16/B 4.2. számú adatlap I. táblázatában 
3. A költségvetési szervet megillet  összeg 
4. Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást 

az Igazgatóság teljesít 
5. Az Igazgatóság forgót ke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig arra a költségvetési szervezet nettó finanszírozásánál
  figyelembe vett támogatások, hozzájárulások, a kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege – a köztartozások valamint 
  az el z  id szak felhalmozott tartozása és kamatai beszámításán felül – fedezetet nyújt. 
6. Kiutalás 1–7+8+10–12 > 0 esetén a 13. sor kerül kitöltésre és a 14. sor értéke 0 
 Megel legezés 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 
7. A tartozás összegér l benyújtott azonnali beszedési megbízásról (inkasszó) a Kincstár az Igazgatóságot a Belügyminisztérium útján 
8. A benyújtást követ  hónap 5. napjáig értesíti.
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Megye kódja:
neve:

18. oszlopból: 

Járóbeteg

szakellátás

18. oszlopból: 

CT, MRI

18. oszlopból: 

Aktív

fekv beteg

szakellátás

18. oszlopból: 

Speciális fin. 

fekv beteg

5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18/a. 18/b. 18/c. 18/d. 19

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

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP

A GYÓGYÍTÓ-MEGEL Z  ELLÁTÁSOK EL IRÁNYZATAI TERHÉRE TELJESÍTEND  KIFIZETÉSEK
AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRTÓL

2006.  év .............… hónap

Szolgáltatói kör típusa: nettó
Kifizetés típusa: havi

Megye összesen

6 7 20

Mentés Laboratóriumi 

ellátás

Összevont

szakellátás

Krónikus

fekv beteg

ellátás

Beteg-szállítás

és orvosi 

rendelvény

halott-szállítás

M vese-

kezelés

M ködési

költségel leg

Célel -

irányzatok

Házi

szak-ápolás

Háziorvosi -, 

háziorvosi

ügyeleti ellátás

Véd n i

szolgáltatás,

anya-, gyermek

és

ifjúságvédelem

Fogászati

ellátás

Gondozó-

intézeti

gondozás

18+19)

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

el leg

Egy havi külön 

juttatás el lege

Gyógyító-megel z  ellátás Tárgyhavi összes 

10+11+
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3744 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/45. szám

ELSZÁMOLÁS 
az OEP támogatásból a költségvetési szervet az Áht. ... § (...) alapján  

(nettó módon) megillet  pénzügyi teljesítésr l
2006. év .............hónap

Sor-
szám 

Megnevezés Összeg (Ft) 

a.) Járandóság el leg
b.) Egy havi kölön juttatás el lege
c.) Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 
d.) Véd n i szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 
e.) Fogászati ellátás 
f.) Gondozóintézeti gondozás 
g.) Betegszállítás és orvosi rendelvény  halott-szállítás 
h.) M vese kezelés 
i.) Házi szakápolás 
j.) M ködési költségel leg
k.) Célel irányzatok
l.) Mentés 
m.) Laboratóriumi ellátás 
n.) Összevont szakellátás 
    i) Járóbeteg szakellátás 
    ii) CT, MRI 
    iii) Aktív fekv beteg szakellátás 
    iv) Speciális finanszírozású fekv beteg
o.) Krónikus fekv beteg ellátás 
p.) Járandóság el leg  visszavonása 
q.) Egy havi külön juttatás el legének tárgyhavi visszatartása 
r.) M ködési el leg visszavonása 
s.) OVSZ vérellátás levonása 
t.) Gyógyító-megel z  ellátás hónap els  munkanapján utalt összege 
u.) Egyéb csökkent  tételek (pl. ellen rzés miatti visszavonás stb.) 

1. Tárgyhavi nettósítás alapját képez  támogatás összege (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o-p-q-r-s-t-u) 
2. A személyi juttatások bruttó összege 

     a/1.) Az összevont adóalapot terhel  megállapított adóel leg összege  
     a/2.) A különadózó jövedelmek adóalapját terhel  adó 
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (a/1.+a/2.)
     b/1.) Társasházaknak kifizetett jövedelemb l levont forrásadó  
     b/2.) Egyéb jogcímen levont személyi jövedelemadó 
     b/3.) A kifizet t terhel  személyi jövedelemadó összesen 
           b/3.-ból: reprezentáció, üzleti ajándék utáni 44 % mérték  adó  
           b/3.-ból: természetbeni juttatások utáni 44 % mérték  adó   
           b/3.-ból: cégautó adó 
           b/3.-ból: más a kifizet t terhel  személyi jövedelemadó  
           b/3.-ból: önkormányzat által fizetend  33 % illetve 8 % mérték  személyi jövedelemadó  
           b/3.-ból: a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás adója  
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó összesen (b/1.+b/2.+b/3.)
c.) El z  évi elszámolási különbözet 

3. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) 
     a/1.) A foglalkoztatót terhel  18 % mérték  nyugdíjbiztosítási járulék  - az ápolási díj kivételével  
     a/2.) Az ápolási díj után a foglalkoztatót terhel  18 % mérték  nyugdíjbiztosítási járulék    
a.) A foglalkoztatót terhel  18 % mérték  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 terhel  8,5 % mérték  nyugdíjjárulék (b/1.+b/2.)
     c/1.) Magánnyugdíjpénztári tagokat terhel  nyugdíjjárulék  
     c/2.) Magánnyugdíjpénztári tagokra vonatkozóan a GYES, GYED, ápolási díj után fizetett nyugdíjjárulék  
c.) A magánszemélyt terhel  0,5 % mérték  nyugdíjjárulék (c/1.+c/2.)
d.) Határozat – járuléktartozás 

4. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c+d) 
a.) A munkáltatót terhel  11 % mérték  egészségbiztosítási járulék  

neve:

címe:       

törzsszáma:                           

OEP-kód:                           

adószáma:                      
pénzforgalmi jelz száma:                   

Pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési
szerv 
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Sor-
szám 

Megnevezés 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

5. Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c) 
 a.) Munkaadói járulék 
 b.) Munkavállalói járulék 
 c.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 % mérték  kötelezettség  
 d.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 25 % mérték  kötelezettség  
      e/1.) 11 % mérték  egészségügyi hozzájárulás 
      e/2.) 25 % mérték  egészségügyi hozzájárulás 
 e.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (e/1.+e/2.)  

f.) Tételes egészségügyi hozzájárulás   
     g/1.) 11 % mérték  egészségbiztosítási járulék 
     g/2.)   9 % mérték  nyugdíjbiztosítási járulék 
g.) Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (g/1.+g/2.)  
     h/1.)  11 % mérték  személyi jövedelemadó – nyugdíjas munkavállaló esetében  
     h/2.)  11 % mérték  személyi jövedelemadó – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében  
     h/3.)  11 % mérték  személyi jövedelemadó – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében  
     h/4.)    4 % mérték  nyugdíjjárulék 
     h/5.) 0,1 % mérték  nyugdíjjárulék 
h.) Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (h/1.+h/2.+h/3.+h/4.+h/5.)  

6. Egyéb kötelezettségek (a+b+c+d+e+f+g+h)
7. Önellen rzési pótlék 
8. Határozat – bírság 
9. Határozat – késedelmi pótlék 
10. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség (3+4+5+6+7+8+9)
11. Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség 
12. Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 
13. Befizetési kötelezettségek összesen (10+11+12) 
14. El z  id szak halmozott nettó tartozásai  
15. El z  id szak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat
16. Csökkent  tételek összesen (13+14+15) 
17. Az Igazgatóságot megillet  kifizet hely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási

 ellátások 1

18. Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási 
ellátások foglalkoztatottat terhel  kötelezettségei2

19. A kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 2

20. Az Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása 3

21. Nettó finanszírozásba bevont folyósítandó költségvetési juttatás kiutalás 4

22. Következ  hónapot terhel  tartozás megel legezés 4

23. A költségvetési szervet terhel , Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása 3 – megfizet   a költségvetési szerv az 
Igazgatósággal kötött külön megállapodásban rögzített id pontig

24. Az Igazgatóság tárgyhavi forgót ke igénye (17+20+23) 

25. El z  hónap rendkívüli utalásai 5

26. Az állami adóhatóságnál nyilvántartott kötelezettség (3+4a+4b+4c+5a+5b+6+7) 5

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

1 Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az 
Igazgatóság teljesíti 

2 A költségvetési szervet megillet  összeg 
3 Az Igazgatóság forgót ke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig arra a költségvetési szervezet nettó finanszírozásánál

figyelembe vett támogatások, hozzájárulások, a kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege – a köztartozások 
valamint az el z  id szak felhalmozott tartozása és kamatai beszámításán felül – fedezetet nyújt 

4 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 

5 Tájékoztató adat 
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Megye kódja:
neve:

Ügyintéz neve:
telefonszáma:

Tárgyhavi

támogatás

összesen

(5a+5b+

5c+5d+

5e+5f+

5g+5h+

5i+5j+

5k+5l+

5m+5n+5o-

5p-5q-5r-

5s-5t-5u)

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

Járóbeteg

szakellátás

CT, MRI Aktív 

fekv beteg

Speciális

finszírozású

szakellátás fekv beteg

5 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 5h 5i 5j 5k 5l 5m 5n 5n i 5n ii 5n iii 5n iv 5o

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

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

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

MEGYEI ÖSSZESÍT
az OEP által finanszírozott költségvetési szervek nettó finanszírozásba bevont támogatásáról

 2006. év ................hónap

Megye összesen

M ködési

költségel leg

Célel -

irányzatok

Mentés Laboratóriumi 

ellátás

Házi

szakápolás

Járandóság el leg  Egy havi 

külön juttatás 

el lege

Háziorvosi,

háziorvosi

ügyeleti ellátás

Véd n i

szolgáltatás,

anya-, gyermek

és ifjúság-

védelem

Összevont

szakellátás

Krónikus

fekv beteg

ellátás

Ebb l

Fogászati

ellátás

Gondozó-

intézeti

gondozás

Beteg-szállítás

és orvosi 

rendelvény

halott-szállítás

M vese-

kezelés



A Kormány
91/2006. (IV. 18.) Korm.

rendelete

az önkormányzat által szervezett közcélú
foglalkoztatás 2006. évi elõirányzatának módosítási

rendjérõl és a többlettámogatás igénylésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: T.) 8. szá mú
mel lék le te II/2. b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A te le pü lé si ön kor mány zat a köz cé lú fog lal koz ta tás
tá mo ga tá sá hoz kap cso ló dó, a T. 8. szá mú mel lék le té nek
II/2. b) pont já ban meg ha tá ro zott 2006. évi elõ irány za tá nak 
(a továb biak ban: ere de ti elõ irány zat) elsõ fél évi fel hasz ná -
lá sá ról a köz pon ti költ ség ve tés sel a (2)–(3) be kez dés sze -
rint el szá mol.

(2) Az el szá mo lás az egyes pénz be li szo ciá lis el lá tá sok
fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak sza bá lya i ról  szóló
30/1993. (II. 17.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
8. szá mú mel lék le té ben kö zölt ada tok alap ján tör té nik.

(3) A Ma gyar Ál lam kincs tár te rü le ti leg ille té kes Igaz -
ga tó sá ga (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) a te le pü lé si ön kor -
mány za tok ál tal a 2006. ja nu ár–jú ni us hó na pok ra köz cé lú
fog lal koz ta tás hoz igé nyelt tá mo ga tá sok nak R. 8. szá mú
mel lék let 9. b) pont ja sze rin ti össze ge it össze sí ti (a továb -
biak ban: elsõ fél éves fel hasz ná lás), és az össze sí tett ada to -
kat a Bel ügy mi nisz té ri um ré szé re me gyén ként, te le pü lés -
so ros bon tás ban – elekt ro ni kus úton – jú li us 15-éig, a jú -
lius hó nap ban tör té nõ elõ leg igény lés sel egy ide jû leg meg -
kül di.

(4) A Bel ügy mi nisz té ri um az össze sí tett ada to kat – öt
mun ka na pon be lül – a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka -
ügyi Mi nisz té rium, a Pénz ügy mi nisz té rium, valamint az
If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé gi
 Minisztérium ré szé re tá jé koz ta tá sul meg kül di.

(5) A Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri -
um a T. 8. szá mú mel lék let II/2. a) pont ja sze rin ti „Köz -
mun ka prog ram ban való ön kor mány za ti rész vé tel tá mo ga -
tá sa” elõ irány zat I. fél évi fel hasz ná lá si ada ta i ról – te le pü -
lé si ön kor mány za ton kén ti, il le tõ leg több cé lú kis tér sé gi
tár su lá son kén ti bon tás ban –, va la mint az I. fél évi ma rad -
vány össze gé rõl au gusz tus 15-éig tá jé koz tat ja a Bel ügy mi -
nisz té ri u mot, az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély -
egyen lõ sé gi Mi nisz té ri u mot, va la mint a Pénz ügy mi nisz té -
ri u mot.

2.  §

(1) A te le pü lé si ön kor mány zat ere de ti elõ irány za ta az
elsõ fél éves el szá mo lás alap ján mó do sí tás ra ke rül
(a továb biak ban: mó do sí tott éves elõ irány zat).

(2) Amennyi ben az elsõ fél éves fel hasz ná lás nem éri el a 
tá mo ga tás éves össze gé nek idõ ará nyos ré szét (50 szá za lé -
kát), 2006. au gusz tus 1-jé vel a T. 8. szá mú mel lék le te
II/2. b) pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti mó do sí tott
éves elõ irány zat ke rül meg ál la pí tás ra.

(3) Ha a te le pü lé si ön kor mány zat elsõ fél éves fel hasz -
ná lá sa el éri vagy meg ha lad ja a tá mo ga tás éves össze gé nek
idõ ará nyos ré szét, ak kor a mó do sí tott elõ irány zat össze ge
azo nos az ere de ti elõ irány zat tal.

(4) A pá lyá za ti jo gu kat át ru há zó azon te le pü lé si ön kor -
mány za tok ese té ben, ame lyek nél a T. 8. szá mú mel lék le té -
nek II/2. a) pont ja sze rint az ön kor mány zat ra jutó tá mo ga -
tás össze ge ma ga sabb, mint az (5) be kez dés ben sze rep lõ
összeg, a te le pü lé si ön kor mány zat éves mó do sí tott elõ -
irány za ta a két összeg kü lönb sé gé vel nõ.

(5) A te le pü lé si ön kor mány zat ra jutó összeg meg egye -
zik a köz mun ka prog ram pá lyá za ton el nyert összeg nek a
pá lyá zat ban sze rep lõ – a te le pü lé si ön kor mány zat ha tá ro -
za tá ban fog lalt – fog lal koz ta tot ti lét szám ra jutó össze gé -
vel.

(6) A Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té -
rium 2006. áp ri lis 30-áig ér te sí ti a Bel ügy mi nisz té ri u mot a 
több ön kor mány zat rész vé te lé vel be nyúj tott köz mun ka
pá lyá zat ban sze rep lõ fog lal koz ta tot tak te le pü lé sen kén ti
lét szá má ról.

3.  §

A mó do sí tott éves elõ irány za tok ról a Belügyminiszté -
rium az Igaz ga tó sá go kon ke resz tül 2006. au gusz tus 1-jé ig
ér te sí ti a te le pü lé si ön kor mány za to kat.

4.  §

(1) Az ere de ti elõ irány za tok hoz ké pest tör tént elõ irány -
zat-csök ken té sek or szá gos szin ten össze sí tett össze gé bõl,
valamint a T. 8. szá mú mel lék let II/2. a) pont ja sze rin ti
„Köz mun ka prog ram ban való ön kor mány za ti rész vé tel tá -
mo ga tá sa” elõ irány zat I. fél évi ma rad vá nyá ból a IX. He lyi
ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je zet költ ség ve té sé ben
elõ irány zat-tar ta lék (a továb biak ban: tar ta lék) kép zõ dik.
A tar ta lék össze gé rõl a Bel ügy mi nisz té ri um az Igaz ga tó sá -
go kon ke resz tül ér te sí ti a te le pü lé si ön kor mány za to kat.

(2) A tar ta lék ból az a te le pü lé si ön kor mány zat igé nyel -
het köz cé lú fog lal koz ta tás cél já ra több let tá mo ga tást,
amely nél a mó do sí tott éves elõ irány zat nak és az elõ leg -
igény lé sek együt tes össze gé nek a kü lönb sé ge ke ve sebb,
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mint az elsõ fél évi fel hasz ná lás egy ha vi át la ga (a továb -
biak ban: több let igény lés). A te le pü lé si ön kor mány zat
több let igény lé sé nek egy ha vi össze ge nem le het több, mint
az elsõ fél évi fel hasz ná lás egy havi át la ga.

(3) A te le pü lé si ön kor mány zat no vem ber, de cem ber hó -
nap ban több let igény lést nem nyújt hat be.

(4) A több let igény lés rõl a te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ je a tárgy hó nap – elsõ al ka lom mal au gusz tus –
10-éig a mel lék let sze rin ti adat la pon ér te sí ti az Igaz ga tó sá -
got.

(5) Az Igaz ga tó ság a be ér ke zett több let igény lé se ket
össze sí ti, és az össze sí tett ada to kat a Bel ügy mi nisz té ri um
ré szé re me gyén ként, te le pü lés so ros bon tás ban – elekt ro ni -
kus úton – min den hó nap 15-éig meg kül di. A Bel ügy mi -
nisz té ri um az össze sí tett ada to kat – öt mun ka na pon be lül – 
a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té rium,
valamint az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen -
lõ sé gi Mi nisz té rium ré szé re tá jé koz ta tá sul meg kül di.

(6) A több let igény lé sek tel je sí té se – a ha von ta be ér ke -
zett igé nyek nek meg fele lõen – a tar ta lék ere jé ig tör té nik.
Ha a tar ta lék össze ge nem ele gen dõ a havi igény lé sek tel -
jes ki elé gí té sé re, a fel osz tás a még ren del ke zés re álló tar ta -
lék és az adott havi igény lé sek össze gé nek ará nyá ban tör -
té nik.

(7) A Bel ügy mi nisz té ri um az Igaz ga tó sá gon ke resz tül a
tárgy hó nap 30-áig ér te sí ti a te le pü lé si ön kor mány za tot a
több let igény lés alap ján biz to sí tott tá mo ga tás ról, és a mó -
do sí tott éves elõ irány zat nak a több let igény lés alap ján biz -
to sí tott tá mo ga tás össze gé vel tör té nõ mó do sí tá sá ról.

(8) A te le pü lé si ön kor mány zat a több let igény lés alap ján 
mó do sí tott elõ irány zat ter hé re az egyes pénz be li szo ciá lis
el lá tá sok el szá mo lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 62/2006.
(III. 27.) Korm. ren de let ben fog lal tak sze rint igé nyel he ti a
tá mo ga tást.

(9) Azok nál a te le pü lé si ön kor mány za tok nál, ahol év
vé gén a tény le ges fel hasz ná lás nem éri el a (7) be kez dés -
ben sze rep lõ elõ irány za tot, a Bel ügy mi nisz té ri um az éves
tény le ges fel hasz ná lás össze ge sze rint ha tá roz za meg az
éves mó do sí tott elõ irány za tot, és er rõl az Igaz ga tó sá gon
ke resz tül 2007. feb ru ár 20-áig tá jé koz tat ja a te le pü lé si ön -
kor mány za to kat.

5.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az ön kor mány zat ál tal szer ve zett köz cé lú fog lal koz -
ta tás 2005. évi elõ irány za tá nak mó do sí tá si rend jé rõl és a
több let tá mo ga tás igény lé sé rõl, valamint az egyes lakás -
célú köl csö nök bõl ere dõ adós sá gok ren de zé sé rõl  szóló
11/2005. (I. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
83/2005. (IV. 28.) Korm. ren de let 1–4.  §-a, 6.  §-a (2) be -
kez dé sé nek a) pont ja, valamint mel lék le te.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 91/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez

Adatlap
a települési önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggõ elõirányzat-módosítás

igényléséhez

......... év .......................... tárgyhónap

1. Me gye meg ne ve zé se: .....................................................................................................................................................

2. Ön kor mány zat meg ne ve zé se:.........................................................................................................................................

3. KSH kód ja (2 szám je gyû me gye kód + 5 szám je gyû te le pü lés azo no sí tó):.....................................................................

4. A fog lal koz ta tá si tá mo ga tás tárgy évi elõ leg igény lé sé nek ala ku lá sa
a) a tárgy év ben fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyel he tõ összeg (az éves mó do sí tott elõ -

irány zat össze gét kell fel tün tet ni): ................... Ft
b) a tárgy hó nap pal be zá ró lag fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyelt elõ le gek együt tes össze ge: ................... Ft
c) a tárgy év ben még ren del ke zés re álló ke ret [4. a) és 4. b) ro vat kü lönb sé ge]: ................... Ft

5. Fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyel he tõ havi elõ irány zat-több let (a tárgy év ja nu ár–jú ni us
hó nap ja i ra igé nyelt tá mo ga tás egy havi át la gá nak meg fe le lõ összeg): ................... Ft

6. Fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyel he tõ éves elõ irány zat-több let
a) az 5-ös ro vat ban sze rep lõ összeg szo roz va az igény lést kö ve tõ hó nap tól no vem ber hó nap pal

be zá ró lag a hó na pok szá má val: ................... Ft



2006/45. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3749

b) a tárgy év ben még ren del ke zés re álló ke ret [meg egye zik a 4. c) ro vat össze gé vel]: ................... Ft
c) fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén igé nyel he tõ több let tá mo ga tás össze ge [meg egye zik a 6. a) és

6. b) ro vat kü lönb sé gé vel]: ................... Ft

7. Fog lal koz ta tá si tá mo ga tás cí mén tény le ge sen igé nyelt több let-elõ irány zat éves össze ge

[a 7-es ro vat össze ge nem ha lad hat ja meg a 6. c) ro vat össze gét]: ................... Ft

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

P. H.

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

         jegy zõ alá írá sa                 pol gár mes ter alá írá sa

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 fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény
55.  §-a (1) be kez dé sé nek f) és h) pont ja i ban ka pott fel -
hatalmazás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség szer ve ze té rõl, fel -
adat- és ha tás kö ré rõl, valamint a fo gyasz tó vé del mi bír ság
fel hasz ná lá sá ról  szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 4.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a § ere de ti szö veg e (1) be kez dés re
vál to zik:

„(2) A 2006/2004/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let vég re haj tá sá nak össze han go lá sát a Ma gyar Köz tár -
sa ság ban – össze kö tõ hi va tal ként – a Fo gyasz tó vé del mi
Fõ fel ügye lõ ség vég zi.”

2.  §

Az R. 10.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A ren de let 4.  §-ának (2) be kez dé se a fo gyasz tó vé -

del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá -
gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló, 2004. ok tó ber 27-i
2006/2004/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
4. cik ke (1) be kez dé sé nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren -
del ke zést ál la pít ja meg.”

3.  §

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

(2) Ez a ren de let a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al -
kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt -
mûködésrõl  szóló, 2004. ok tó ber 27-i 2006/2004/EK euró -
pai par la men ti és ta ná csi ren de let 4. cik ke (1) be kez dé sé -
nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja
meg.

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

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 Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap -
ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi célú pénz ügyi esz kö zök rõl (LIFE)
 szóló, az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2004. szep tem ber
15-ei 1682/2004/EK ren de le té vel mó do sí tott, az Euró pai



Par la ment és a Ta nács 2000. jú li us 17-ei 1655/2000/EK
ren de le te 3. cik ké nek (4) be kez dé sé ben és 4. cik ké nek
(5) be kez dé sé ben fog lalt fel ada tok vég re haj tá sá ról a kör -
nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ezzel egy ide jû leg

a) ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Köz tár sa ság és az Euró pai
Kö zös sé gek és annak tag ál la mai kö zöt ti Tár su lá si Ta nács
1/2001. szá mú, a Ma gyar Köz tár sa ság nak a kör nye zet vé -
de lem pénz ügyi esz kö zei (LIFE) prog ram ban tör té nõ rész -
vé te le mó do za ta i nak és fel té te le i nek el fo ga dá sá ról  szóló
ha tá ro za ta ki hir de té sé rõl  szóló 10/2001. (I. 30.) Korm.
ren de let;

b) a kör nye zet vé de lem pénz ügyi esz kö zei (LIFE) prog -
ram har ma dik sza ka szá nak ke re té ben, az e ren de let ha tály -
ba lé pé sé nek idõ pont ját meg elõ zõ en meg kez dett, illetve a
2005. no vem ber 30-ig be adott pá lyá za tok kal érin tett pro -
jek tek ese té ben a tá mo ga tás költ sé gei kö zött el nem szá -
molt le nem von ha tó ál ta lá nos for gal mi adó ra a Ma gyar
Köz tár sa ság és az Euró pai Kö zös sé gek és annak tag ál la -
mai kö zöt ti Tár su lá si Ta nács 1/2001. szá mú, a Ma gyar
Köz tár sa ság nak a kör nye zet vé de lem pénz ügyi esz kö zei
(LIFE) prog ram ban tör té nõ rész vé te le mó do za ta i nak és
fel té te le i nek el fo ga dá sá ról  szóló ha tá ro za ta ki hir de té sé rõl
 szóló 10/2001. (I. 30.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le -
té nek 6. pont já ban fog lal ta kat to vább ra is al kal maz ni kell.

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

A Kormány
94/2006. (IV. 18.) Korm.

rendelete

a megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatalról
és egyes földmûvelésügyi szakigazgatási feladatokat

megállapító jogszabályok módosításáról  szóló
44/1991. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi va tal lé te sí té sé -
rõl és az egyes ha tás kört meg ál la pí tó jog sza bá lyi ren del ke -
zé sek mó do sí tá sá ról  szóló 1991. évi VII. tör vény 3.  §-ában 
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi va tal ról és
egyes föld mû ve lés ügyi szak igaz ga tá si fel ada to kat meg -

állapító jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 44/1991.
(III. 14.) Korm. ren de let 7/B.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez -
dés sel egé szül ki, és a § ere de ti szö ve gé nek szá mo zá sa
(1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A hi va tal köz re mû kö dik a me zõ gaz da sá gi szö vet -
ke ze ti üz let rész hez kap cso ló dó va gyon vesz tés rész le ges
meg té rí té sé hez szük sé ges té nyek és ada tok fel tá rá sá ban,
valamint az ezek kel kap cso la tos lis ták össze ál lí tá sá ban és
je len té sek el ké szí té sé ben.”

2.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül a
szö vet ke zet szék he lye sze rin ti föld mû ve lés ügyi hi va tal nál 
bár ki be je len tést te het, ha olyan szö vet ke zet rõl van tu do -
má sa, amely a me zõ gaz da sá gi ter me lõ szö vet ke ze tek rõl
 szóló 1967. évi III. tör vény ha tá lya alá tar to zott és a szö -
vet ke ze tek rõl  szóló 1992. évi I. tör vény ha tály ba lé pé sé rõl
és az át me ne ti sza bá lyok ról  szóló 1992. évi II. tör vény sze -
rint át ala kult, majd 2005. má jus 31. nap já ig fel szá mo lás sal 
jog utód nél kül meg szûnt.

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

A Kormány
95/2006. (IV. 18.) Korm.

rendelete

a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos
hatósági eljárás rendjérõl

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

A rendelet hatálya

1.  §

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

2.  §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.  §

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

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

A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság
feladatai

4.  §

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

(2) A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság
ha tó sá gi te vé keny sé ge kö ré ben az aláb bi fel ada to kat
 végzi:

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

tek, illetve rend kí vü li ese mé nyek kivizsgálása.

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

5.  §

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

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

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

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

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

A szakhatósági közremûködés

6.  §

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

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

Az anyagnem-felelõs feladatai

7.  §

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

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

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

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

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

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

Az építtetõ feladatai

8.  §

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

anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek, ka taszt ró fák,
ka taszt ró fa hely ze tek, ve szély hely ze tek ve szé lye i nek meg -
elõ zé sé re, az eset le ges bal eset ha tá sa i nak eny hí té sé re és az 
oko zott kör nye ze ti ká rok hely re ál lí tá sá ra,
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b) együtt mû köd ni a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos
sú lyos bal ese tek ki vizs gá lá sá ban a ve szé lyes ka to nai ob -
jek tum fel ügye le ti hatósággal.

A HONVÉDSÉGI ÜZEMELTETÕ FELADATAI

A biztonsági jelentés és a biztonsági elemzés

9.  §

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

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

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

(4) Amennyi ben a biz ton sá gi je len tés, illetve biz ton sá gi
elem zés mi nõ sí tett ada tot is tar tal maz, a hon véd sé gi üze -
mel te tõ egy ide jû leg mi nõ sí tett ada tot nem tar tal ma zó biz -
ton sá gi je len tést, illetve biz ton sá gi elem zést is köteles
elkészíteni és benyújtani.

(5) A fel sõ kü szöb ér té kû ve szé lyes ka to nai ob jek tum
hon véd sé gi üze mel te tõ je a la kos sá gi tá jé koz ta tó ki ad -
vány hoz szük sé ges tar ta lom mal el ké szí ti a biz ton sá gi je -
len tés ki vo na tát. A biz ton sá gi je len tés ki vo na ta leg alább a
kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a ve szé lyes ka to nai ob jek tum ra vo nat ko zó in for má -
ci ók:

aa) a hon véd sé gi üze mel te tõ neve, a ve szé lyes ka to nai
ob jek tum címe,

ab) a ve szé lyes ka to nai ob jek tum tá jé koz ta tá sért fe le -
lõs sze mély neve, be osz tá sa, elérhetõsége,

ac) tá jé koz ta tás ar ról, hogy a ve szé lyes ka to nai ob jek -
tum e jog sza bály alap ján fel sõ küszöbértékû,

ad) annak ki nyi lat koz ta tá sa, hogy a hon véd sé gi üze -
mel te tõ min den tõle el vár ha tót meg tett a ve szé lyes anya -
gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek meg elõ zé sé re, és a ki -
ala kult bal ese tek hatásainak mér sék lé sé re;

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

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

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

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

A belsõ védelmi terv

10.  §

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

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

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

11.  §

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

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

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

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

Az engedélykérelem

12.  §

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

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

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

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

Az engedélyezési eljárás

13.  §

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

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

14.  §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.  §

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

16.  §

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

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

17.  §

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

Ellenõrzés

18.  §

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

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

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

A dominóhatás vizsgálata

19.  §

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

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

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

(2) A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság a
do mi nó ha tás ban érin tett ve szé lyes ka to nai ob jek tu mok
irá nyá ba in téz ke dik azok ve szé lyes anya gok kal kap cso la -
tos sú lyos bal eset-meg elõ zé si cél ki tû zé se i nek, biz ton sá gi
irá nyí tá si rend sze ré nek, bel sõ vé del mi ter ve i nek össze -
han go lá sá ra a biz ton sá gi elem zés vagy biz ton sá gi je len tés
so ron kí vü li fe lül vizs gá la tá nak kez de mé nye zé sé vel.

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

A veszélyességi övezet

20.  §

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

(2) A BM OKF a 17.  § sze rint ré szé re meg kül dött biz -
ton sá gi je len tés, il let ve biz ton sá gi elem zés kéz hez vé te lét
köve tõen meg vizs gál ja a ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel -
ügye le ti ha tó ság ja vas la tát és – a ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló
18/2006. (I. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 25.  §

(1)–(3) be kez dé sek ben sza bá lyo zot tak nak meg fele lõen –
el lát ja a ve szé lyes ka to nai ob jek tum kö rü li ve szé lyes sé gi
öve zet ki je lö lé sé vel kap cso la tos fel ada to kat. A ve szé lyes -
sé gi öve zet ki je lö lé sé rõl a BM OKF tá jé koz tat ja a ve szé -
lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó sá got.

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

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

A külsõ védelmi tervezés és a lakosság
tájékoztatása

21.  §

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

A jelentési, tájékoztatási rendszer

22.  §

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

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

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

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

d) a meg tett in téz ke dé sek rõl.

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

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

Záró és vegyes rendelkezések

23.  §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A veszélyes katonai objektum azonosítása

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

2. Ha a ve szé lyes ka to nai ob jek tum ban je len lé võ ve -
szé lyes anyag(ok) mennyi sé ge el éri vagy meg ha lad ja a
2. osz lop ban meg ha tá ro zott ér té ket, de nem éri el a 3. osz -
lop ban meg ha tá ro zott ér té ket, ak kor a ve szé lyes ka to nai
ob jek tum alsó kü szöb ér té kû. Ha a ve szé lyes ka to nai ob -
jek tum ban je len lévõ ve szé lyes anyag(ok) mennyi sé ge el -
éri vagy meg ha lad ja a 3. osz lop ban meg ha tá ro zott értéket,
akkor a veszélyes katonai objektum felsõ küszöbértékû.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. táb lá zat

Anyaglista

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

Ve szé lyes anya gok

Kü szöb mennyi ség
(ton ná ban)

alsó fel sõ

Am mó ni um-nit rát (lásd az 1. szá mú
meg jegy zést) 5 000 10 000

Am mó ni um-nit rát (lásd a 2. szá mú
meg jegy zést) 1 250 5 000

Am mó ni um-nit rát (lásd a 3. szá mú
meg jegy zést) 350 2 500

Am mó ni um-nit rát (lásd a 4. szá mú
meg jegy zést) 10 50

Ká li um-nit rát (lásd az 5. szá mú
meg jegy zést) 5 000 10 000

Ká li um-nit rát (lásd a 6. szá mú
meg jegy zést) 1 250 5 000

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

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

Bróm 20 100

Klór 10 25

Nik kel ve gyü le tek be lé le gez he tõ
for má ban (nik kel-mon oxid,
nik kel-di oxid, nik kel-szul fid,
tri nik kel-di szul fid, di nik kel-tri oxid) 1

Eti lén-imin 10 20

Flu or 10 20

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

Hid ro gén 5 50

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

Ólom-al ki lá tok 5 50

Fo ko zot tan tûz ve szé lyes csepp fo lyó sí tott 
gá zok (be le ért ve a csepp fo lyó sí tott
szén hid ro gén gá zo kat) és a föld gáz 50 200

Ace ti lén 5 50

Eti lén-oxid 5 50

Pro pi lén-oxid 5 50

Me ta nol 200 5 000

4,4-Me ti lén-bisz (2-kló ra ni lin) és/vagy
sói, por alak ban 0,01

Me til-izo ci a nát 0,15

Csepp fo lyós oxi gén 200 2 000

To lu ol-di i zo ci a nát 10 100

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

Ar zén-tri hid rid (ar zin) 0,2 1
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1. osz lop 2. osz lop 3. osz lop

Ve szé lyes anya gok

Kü szöb mennyi ség
(ton ná ban)

alsó fel sõ

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

Kén-dik lo rid 1 1

Kén-tri oxid 15 75

Po li klór-di ben zo-fu rá nok és
po li klór-di ben zo-di oxi nok7 (be le ért ve a
TCDD-t) TCDD egyen ér ték ben
szá mol va 0,001

A kö vet ke zõ rák kel tõ anya gok
5 tö meg% fe let ti kon cent rá ci ó ban:
4-Ami no-bi fe nil és/vagy sói,
ben zo-tri klo rid, ben zi din és/vagy sói,
bisz (klór me til)-éter,
klór me til-me til-éter, 1,2-dib róm-etán,
di etil-szul fát, di me til-szul fát,
di me til-kar ba mo il-klo rid,
1,2-dib róm-3-klórp ro pán,
1,2-di me til-hid ra zin, di me til-nit ró za min,
he xa me til-fosz for-tri amid, hid ra zin,
2-naf til-amin és/vagy sói, 4-nit ro-di fe nil
és 1,3-pro pán-szul ton 0,5 2

Kõ olaj ter mé kek: 2 500 25 000

a) Ga zo li nok és ben zi nek

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

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

Meg jegy zé sek az 1. táb lá zat hoz:

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

Olyan am mó ni um-nit rát ala pú össze tett/komp lex mû -
trá gyák ra vo nat ko zik (am mó ni um-nit rát mel lett fosz fá tot
és/vagy ká li sót tar tal maz nak), ame lyek ben az ammó -
nium-nitrátból származó nitrogéntartalom

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lö ní tett anya gok ra, va la mint am mó ni um-nit rát ra és am mó -
ni um-nit rát ké szít mé nyek re, tisz ta am mó ni um-nit rát ala pú 
mû trá gyák ra és a 2. és 3. meg jegy zés ben em lí tett ammó -
nium-nitrát ala pú össze tett/komp lex mû trá gyák ra, ame lye -
ket új ra gyár tás ra, új ra fel dol go zás ra, vagy a biz ton sá gos
fel hasz ná lás ér de ké ben tör té nõ ke ze lés re a vég fel hasz ná -
ló tól vissza jut tat nak vagy vissza ju tat tak egy gyár tó hoz át -
me ne ti tá ro lás ra, vagy új ra fel dol go zás ra, mert töb bé nem
fe lel nek meg a 2. és 3. meg jegy zés ben meg ha tá ro zott mi -
nõ sé gi elõ írásoknak.

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

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

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

7. Po li klór-di ben zo-fu rá nok és po li klór-di ben zo-di oxi -
nok
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A po li klór-di ben zo-fu rá nok és po li klór-di ben zo-di oxi -
nok mér ték adó tö me gét a kö vet ke zõ együtt ha tók se gít sé -
gé vel szá mít juk ki:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OCDF 0,001

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

2. táb lá zat

Az 1. táblázatban nem szereplõ anyagok
és készítmények veszélyességi osztályai

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

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

Kü szöb mennyi ség
(ton ná ban)

alsó fel sõ

1. na gyon mér ge zõ ek 5 20

2. mér ge zõ ek 50 200

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

4. rob ba nó anya gok és ké szít mé nyek [ahol
az anyag, a ké szít mény vagy a ter mék a
2. szá mú meg jegy zés sze rint az ADR 1.4.
al osz tá lyá ba tartozik] 50 200

5. rob ba nó anya gok és ké szít mé nyek [ahol
az anyag, a ké szít mény vagy ter mék a
2. szá mú meg jegy zés sze rint az ADR 1.1.,
1.2., 1.3., 1.5., 1.6. al osz tá lyá ba vagy az R2, 
R3 koc ká za tot jel zõ mon dat bár me lyi ke alá
tartozik] 10 50

6. ke vés bé tûz ve szé lyes anya gok és
ké szít mé nyek [ha az anyag ra vagy
ké szít mény re a 3. a) meg jegy zés de fi ní ci ó ja 
vonatkozik] 5 000 50 000

7. a) tûz ve szé lyes anya gok és
ké szít mé nyek [ha az anyag ra vagy
ké szít mény re a 3. b) 1. meg jegy zés
de fi ní ci ó ja vonatkozik] 50 200

7. b) tûz ve szé lyes fo lya dé kok [ha az
anyag ra vagy ké szít mény re a 3. b) 
2. meg jegy zés de fi ní ci ó ja vonatkozik] 5 000 50 000

8. fo ko zot tan tûz ve szé lyes gá zok és
fo lya dé kok [ha az anyag ra vagy
ké szít mény re a 3. c) meg jegy zés de fi ní ci ó ja 
vonatkozik] 10 50

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

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

Kü szöb mennyi ség
(ton ná ban)

alsó fel sõ

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

(I) R50: na gyon mér ge zõ a vízi
szer ve ze tek re (be le ért ve az R50/53) 100 200

(II) R51/53: mér ge zõ a vízi szer ve ze tek re és 
a vízi kör nye zet ben hosszan tar tó
ká ro so dást okozhat 200 500

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

(I) R14: víz zel he ve sen re a gál (be le ért ve az
R 14/15) 100 500

(II) R29: víz zel érint kez ve mér ge zõ gá zok
kép zõd nek 50 200

Meg jegy zé sek a 2. táb lá zat hoz:

1. a) A ve gyi anya gok és ké szít mé nyek ve szé lyes sé gi
osz tály ba so ro lá sa a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi
XXV. tör vény (a továb biak ban: Kb. tv.) és vég re haj tá si
ren de le te sze rint tör té nik. Olyan anya gok és ké szít mé nyek
ese té ben, ame lye ket nem a Kb. tv. és vég re haj tá si ren de le -
te sze rint kell ve szé lyes anyag ként osz tá lyoz ni (pél dá ul a
hul la dé kok), de ame lyek je len van nak vagy je len le het nek
egy ve szé lyes ka to nai ob jek tum ban, és ame lyek az üzem -
ben meg ál la pí tott fel té te lek mel lett a ve szé lyes anya gok -
kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek po ten ci á lis le he tõ sé ge
szem pont já ból egyen ér té kû tu laj don sá gok kal ren del kez -
nek vagy va ló szí nû leg ilyen tu laj don sá gok kal ren del kez -
het nek, azok nak a ve szé lyes sé gi osz tá lyo zá sát a rá juk vo -
nat ko zó külön jogszabályok vagy vizsgálati módszerek
alapján kell elvégezni, a táblázat 1. oszlopába történõ
besorolásukra alkalmas módon.

b) Az anya gok be so ro lá sá nál az EU Il le té kes Szak bi -
zott sá ga ál tal ki adott kü lön jegy zék ben sze rep lõ ve szé -
lyes sé gi osz tály ba so ro lást kell el sõd le ge sen mér va dó nak
te kin te ni. A ve szé lyes anya gok tu laj don sá ga i ról, ve szé -
lyes sé gi osz tály ba so ro lá suk ról  szóló in for má ció a Fo dor
Jó zsef Köz egész ség ügyi Köz pont Or szá gos Ké mi ai Biz -
ton sá gi Intézete Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálatától kérhetõ.

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

d) A nem is mert ve szé lyes sé gû, hul la dé ko kat is tar tal -
ma zó ke ve rék ese té ben mind ad dig, amíg an nak tény le ges
ve szé lyes sé gét a hon véd sé gi üze mel te tõ nem iga zol ja, a
ke ve rék ve szé lyes sé gi osz tály ba so ro lá sa kor a ke ve rék ben 
je len lé võ vagy je len lé võ nek fel té te lez he tõ össze te võk kö -
zül an nak a ve szé lyes sé gét kell al kal maz ni a tel jes ke ve -
rék mennyi ség re, amely hez az 1., il le tõ leg 2. táb lá zat ban a
leg ala cso nyabb kü szöb ér ték tar to zik.
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e) A ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek ve szé lyé nek meg ha tá ro zá sa so rán a 2. és 3. pont ban
fel so rolt anyag cso por tok ese té ben az ott sze rep lõ fel té te le -
ket is figye lembe kell ven ni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) azok az anya gok, ame lyek égé se je len tõs su gár zó
hõt ered mé nyez, vagy

b) ame lyek egy más után úgy ég nek el, hogy csak kis -
mér té kû rob ba nás sal vagy ki ve tés sel, vagy ezek egy ide jû
fel lé pé sé vel jár nak.”

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

1.5. al osz tály: „Rend kí vül kis mér ték ben ér zé keny, tö -
meg rob ba nás ve szé lyét ma guk ba rej tõ anya gok, ame lyek
ér zé ket len sé ge olyan, hogy nor má lis szál lí tá si kö rül mé -
nyek kö zött be in du lá suk vagy égé sük rob ba nás ba való át -

me ne té nek va ló szí nû sé ge rend kí vül cse kély. Mi ni má lis
kö ve tel mény ezen anya gok ra néz ve, hogy a kül sõ tûz ha tá -
sá nak vizs gá la ta so rán nem sza bad fel rob ban ni uk.”

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

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

3. A 6., 7. és 8. ve szé lyes sé gi osz tály ba so rolt ke vés bé
tûz ve szé lyes, tûz ve szé lyes és fo ko zot tan tûz ve szé lyes
anyagok jelentése:

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

b) Tûz ve szé lyes fo lya dé kok:

1.– anya gok és ké szít mé nyek, ame lyek szo ba hõ -
mér sék le ten le ve gõ vel érint kez ve fel for ró sod -
hat nak, majd meg gyul lad hat nak, min den ne mû
ener gia be vi tel nél kül. (R17 koc ká za tot jel zõ
mon dat);

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

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

c) Fo ko zot tan tûz ve szé lyes gá zok és fo lya dé kok:

1. csepp fo lyós anya gok és ké szít mé nyek, ame lyek
lob ba nás pont ja 0 °C alatt van, a for rás pont ja (for -
rás tar to mány ese tén a kez de ti for rás pont) pe dig
35 °C-on vagy alat ta van (R12 koc ká za tot jel zõ
mon dat elsõ fran cia be kez dé se), és

2. gáz-hal maz ál la po tú anya gok és ké szít mé nyek,
ame lyek szo ba hõ mér sék le ten és szo ká sos (nor -
má lis) nyo má son le ve gõ vel érint kez ve tûz ve szé -
lye sek (R12 koc ká za tot jel zõ mon dat má so dik
fran cia be kez dé se), és ame lyek gáz vagy szu per -
kri ti kus ál la pot ban van nak, va la mint
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3. fo lya dék-hal maz ál la po tú, ke vés bé tûz ve szé lyes
és tûz ve szé lyes anya gok és ké szít mé nyek, me lye -
ket for rás pont juk nál ma ga sabb hõ mér sék le ten tá -
rol nak.

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

A biztonsági jelentés elkészítésének tartalmi
és formai követelményei

1. Tar tal mi kö ve tel mé nyek

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

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

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

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

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

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

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

(ál lan dó, ide ig le nes), köz in téz mé nyek (is ko lák, kór há zak,
temp lo mok, rend õrség, tûzoltóság stb.),

c) a kü lön le ges ter mé sze ti ér té ket kép vi se lõ te rü le tek,
mû em lé kek és tu risz ti kai nevezetességek,

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

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

1.2.3. A hon véd sé gi üze mel te tõ be mu tat ja, hogy a ve -
szé lyes ka to nai ob jek tum kör nye ze té ben ve szé lyes ipa ri

üzem üze mel te tõk, il let ve más hon véd sé gi üze mel te tõk ál -
tal foly ta tott ve szé lyes te vé keny sé gek is mert, le het sé ges
ha tá sa it figye lembe vet ték.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

meg ál la pí tá sok, kü lö nös te kin tet tel a ve szé lyes anya gok ra
és technológiákra.

1.3.2. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum mé ret ará nyos
hely szín raj zát, amely be mu tat ja az ob jek tum egé szét és
váz la to san fel tün te ti a ve szé lyes és tá ro ló lé te sít mé nye ket,
és amely al kal mas az alábbiak azonosítására:

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

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

sé ges víz nye rõ he lyek,
d) a ve szé lyes ka to nai ob jek tum ból és az ob jek tum ré -

szek bõl ki ve ze tõ, ki me ne kí tés re, fel vo nu lás ra alkalmas
útvonalak,

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

mé nyei.

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

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

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

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

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

ad ha tók a biz ton sá gi adat lap pal és an nak szük ség sze rin ti
kiegészítésével.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lé te sít mé nyek,
n) az el sõ se gély nyúj tó és men tõ szer ve ze tek,
o) a biz ton sá gi szol gá lat,
p) a kör nye zet vé del mi szol gá lat,
q) az üze mi mû sza ki biz ton sá gi szol gá lat,
r) ka taszt ró fa-el há rí tá si szer ve zet,

s) a ja ví tó és kar ban tar tó te vé keny ség,

t) a la bo ra tó ri u mi há ló zat,

u) a szenny víz-há ló za tok,

v) az üze mi mo ni tor ing há ló za tok,

w) a tûz jel zõ és rob ba ná si tö mény sé get ér zé ke lõ rend -
sze rek,

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

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

Ezek a kö vet ke zõk:

a) fo lya mat áb rák,

b) tech no ló gi ai le írá sok,

c) jel lem zõ tech no ló gi ai pa ra mé te rek, mint pél dá ul:
kon cent rá ció, nyo más, hõ mér sék let, je len lé võ ve szé lyes
anya gok ma xi má lis mennyi sé gei,

d) a tech no ló gia vé del mi és jel zõ rend sze re i nek leírása,

e) a nor mál üzem vi tel tõl el té rõ üze mi ál la po tok (üzem -
in dí tás, üzem le ál lás, üzemzavarok).

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

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

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

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

c) A be épí té si (te le pí té si, el he lye zé si) kö rül mé nye ket is 
tar tal ma zó mé ret ará nyos össze ál lí tá si jel le gû váz la ton,
met szet raj zon, il le tõ leg fény ké pen kell be mu tat ni azt a be -
ren de zést (ké szü lé ket, tá ro lót, csõ hi dat stb.), ame lyen
(ahol) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tet 
meg elõ zõ anyag ki ju tás sal járó bár mely meg hi bá so dás
 bekövetkezik. A be mu ta tás nak al kal mas nak kell len nie a
ki ke rü lõ ve szé lyes anyag mennyi sé gé nek meghatározá -
sára.

1.7. A ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset 
ál tal való ve szé lyez te tés értékelése

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

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

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

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

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

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

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

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

1.7.4. A hon véd sé gi üze mel te tõ a biz ton sá gi je len tés -
ben – az azo no sí tott ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú -
lyos bal eset gya ko ri sá ga és kö vet kez mé nyei alap ján –
meg ha tá roz za a sé rü lés egyé ni koc ká za ta ér té ke i nek alap -
ján a ve szé lyes sé gi öve ze te ket. Ha a ve szé lyes ka to nai ob -
jek tum ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos balese -
teinek több faj ta ká ro sí tó ha tá sa le het (mér ge zõ anya gok
lég kö ri ter je dé se, túl nyo más vagy su gár zó hõ), ak kor min -
den egyes ha tás ra kü lön ha tá roz meg ve szé lyes sé gi öve ze -
tet. A koc ká zat mér té ké nek – a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek elõ zõ pon tok ban le írt gya ko ri sá -

gá nak és sú lyos sá gá nak figye lembe véte lével tör té nõ –
meg határozásakor a hon véd sé gi üze mel te tõ bár mi lyen, e
cél ra a nem zet kö zi gya kor lat ban el fo ga dott mód szert
hasz nál hat. Az em be ri sé rü lést oko zó ha tá sok mel lett
figye lembe kell ven ni a ve szé lyes ka to nai ob jek tum kö rül
a kör nye ze tet és – ha ilye nek van nak – a kü lön le ges ter mé -
sze ti értékeket is.

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

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

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

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

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

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

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

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

kell fel hasz nál ni.

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

1.9.1. A biz ton sá gi je len tés nek szer ves ré sze a biz ton -
sá gi irá nyí tá si rend szer bemutatása.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.11. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum épí té si en ge dé lye -
zé si el já rá sá val (be le ért ve a bõ ví tést is) egy idõ ben a ve -
szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság hoz be nyúj -
tan dó 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 ter ve zett fel sze re lé sek és inf ra struk tú ra; 1.7. az épí -
té si stá di um ban elõ re lát ha tó szin ten; 1.10.;

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

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

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

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

2. For mai kö ve tel mé nyek

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

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

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

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

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

A biztonsági elemzés elkészítésének tartalmi
és formai követelményei

1. Tar tal mi kö ve tel mé nyek

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

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

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

b) a tech no ló gi á ban al kal ma zott biz ton sá gi meg ol dá -
sok (ké mi ai tech no ló gi ai, gé pé sze ti és irány tech ni kai) ér -
té ke lé se;
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c) a ter ve zé si fi lo zó fia be mu ta tá sa azon lé te sít mé nyek
ese té ben, ahol ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese ti ve széllyel le het szá mol ni. A do ku men tá ci ó nak ré -
sze le het:

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

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

2. For mai kö ve tel mé nyek

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

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

A belsõ védelmi terv tartalmi
és formai követelményei

1. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

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

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

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

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

2. Tar tal mi kö ve tel mé nyek

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

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

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

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

2.2. A ve szély hely ze ti irá nyí tás be mu ta tá sa.
En nek ré szei:
a) a ve szély hely ze ti irá nyí tó szer ve zet,
b) a vé de ke zé si te vé keny sé get el in dí tó, a vé de ke zést

irá nyí tó és más meg je lölt, fel adat- és ha tás kör rel bíró sze -
mé lyek neve, be osz tá sa és el ér he tõ sé gi ada tai,

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

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

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

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

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

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

3. For mai kö ve tel mé nyek

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



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

Kérelem veszélyes katonai objektum engedélyezéséhez

Ik ta tó szám: ............

Ada tok:

1. A ké rel me zõ neve: .......................................................................................................................................................

   címe: ............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. A köz re mû kö dõ ter ve zõ(k)

neve címe jo go sult sá ga

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

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

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

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

neve címe képesítése

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

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

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

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

7. Mel lék le tek

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

ter ve zõi nyi lat ko zat 1 pld

ki vi te le zõi nyi lat ko zat 1 pld

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

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

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

bel sõ vé del mi terv

egyéb ok irat ……… pld

Ké re lem:

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

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

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

alá írás

* A kí vánt rész alá hú zan dó!
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6. melléklet

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

Az engedélyezési és hatósági felügyeleti
tevékenység során alkalmazott követelmények,

módszerek és kritériumok

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5. A hon véd sé gi üze mel te tõ a biz ton sá gi je len tés -
ben, il le tõ leg biz ton sá gi elem zés ben azo no sí tott ve szé -
lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset be kö vet ke -
zé se va ló szí nû sé gé nek gya ko ri sá ga és kö vet kez mé nye i -
nek sú lyos sá ga alap ján a ve szé lyes sé gi öve zet min den
pont já ra meg ha tá roz za az egyé ni és a tár sa dal mi koc ká -
zat mér té két. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti
ha tó ság fe lül vizs gál ja azt, hogy a hon véd sé gi üze mel te -
tõ, a koc ká za tok meg ha tá ro zá sa kor a meg fe le lõ ki in du -
lá si mu ta tó kat, szá mí tá si mód sze re ket he lye sen al kal -
maz ta-e, az al kal ma zott fel té te le zé sek iga zol ha tó ak-e.

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

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

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

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

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

1.7. A tár sa dal mi koc ká zat el fo gad ha tó sá gá nak felté -
tele

A tár sa dal mi koc ká zat ki szá mí tá sa kor nem csak a ve -
szé lyes sé gi öve zet ben élõ la kos sá got, ha nem az ott nagy
szám ban idõ sza ko san tar tóz ko dó em be re ket (pél dá ul mun -
ka he lyen, be vá sár ló köz pont ban, is ko lá ban, szó ra koz ta tó
in téz mény ben stb.) is figye lembe kell ven ni. Mi nél több
em bert érint a ha lá los ha tás, a tár sa dal mi koc ká zat an nál
ke vés bé el fo gad ha tó. Így az egyé ni koc ká za ti szin tek ál -
lan dó ér té ke i vel el len tét ben, a tár sa dal mi koc ká za ti szin tet 
csak a ha lá los ál do za tok vár ha tó szá má nak függ vé nye ként
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le het meg ha tá roz ni. A tár sa dal mi koc ká za tot a hon véd sé gi 
üze mel te tõ F-N gör be for má já ban szem lél te ti.

Az F-N gör be x-ten ge lye a ha lá lo zá sok szá mát (N) je lö -
li. A ha lá lo zá sok szá mát lo ga rit mi kus ská lán kell meg je le -
ní te ni, és a leg ki sebb meg je le ní tett ér ték 1 le gyen. Az F-N
gör be y-ten ge lye az N vagy an nál több em ber ha lá lá val
járó bal ese tek összeg zett gya ko ri sá gát je len ti. E hal mo zott 
gya ko ri sá got lo ga rit mi kus ská lán kell meg je le ní te ni, és a
leg ki sebb meg je le ní tett ér ték 10–9 1/év le gyen.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság
fe lül vizs gál ja a hon véd sé gi üze mel te tõ ál tal be nyúj tott

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

En nek  során:

2.2. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság
fe lül vizs gál ja azt, hogy a bel sõ vé del mi terv a ve szé lyes
anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek min den fel tárt
ká ro sí tó ha tá sa kö vet kez mé nye i nek ha té kony csök ken té -
sé re re á li san vég re hajt ha tó fel ada to kat tar tal maz-e. Meg -
vizs gál ja a biz ton sá gi je len tés ben vagy a biz ton sá gi elem -
zés ben fel tárt ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek ve szé lye it és e bal ese tek kö vet kez mé nye i nek ér -
té ke lé sét. El len õr zi azt, hogy a bel sõ vé del mi terv ben meg -
je lölt in téz ke dé sek le fe dik-e a ve szé lyes ka to nai ob jek tu -
mon, ob jek tum ré szen be lül és an nak kör nye ze té ben fel té -
te le zett és min den ká ro sí tó ha tást. Meg fe le lõ nek mi nõ sít -
he tõ az a bel sõ vé del mi terv, amely ben a hon véd sé gi üze -
mel te tõ a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek min den ká ro sí tó ha tá sá nak csök ken té sé re meg fe le lõ
in téz ke dést ter vez.

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

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

2.5. A ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság fe -
lül vizs gál ja azt, hogy a bel sõ vé del mi terv ben meg je lölt szer -
ve ze tek ren del kez nek-e meg fe le lõ szak fel sze re lés sel és
egyé ni vé dõ fel sze re lés sel, és ezek mû sza ki ál la po ta le he tõ vé
te szi-e az al kal ma zá su kat. Ha son ló kép pen el len õr zi azt, hogy 
a fel ada ta ik ra való fel ké szí té sük, il let ve az elõ írt rend ben
való gya ko rol ta tá suk do ku men tál tan meg tör tént-e.
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A Kor mány
96/2006. (IV. 18.) Korm.

ren de le te

ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve szély hely zet
so rán te en dõ in téz ke dé sek rõl szó ló

 87/2006. (IV. 14.) Korm. ren de let ha tá lyá nak
ki ter jesz té sé rõl

1. §

(1) A Kor mány az Al kot mány 35. §-a (1) be kez dé sé nek 
i) pont já ban, va la mint a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá -
nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl szó ló 1999.
évi LXXIV. tör vény (a to váb bi ak ban: Kat. tv.) 7. §-a (1)
be kez dé sé nek   a) és b) pont já ban meg ál la pí tott jog kö ré -
ben – a pol gá ri vé de lem rõl szó ló 1996. évi XXXVII. tör -
vény 2. §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja sze rint – a 87/2006. 
(IV. 14.) Korm. ren de let ben (a to váb bi ak ban: R.) meg ha -
tá ro zot ta kon túl – ár ví zi ve szély hely ze tet hir det ki 2006.
áp ri lis 18-án 17.00 órá tól, a to váb bi – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott – te rü le tek re.

(2) A ve szély hely zet Jász-Nagy kun-Szol nok és Bé kés
me gyé ben a Hár mas-Kö rös part vo na la ál tal érin tett te le pü -
lé sek köz igaz ga tá si te rü le té re is ki ter jed. 

(3) A Kor mány a ve szély hely zet nek meg fe le lõ en a
Hár mas-Kö rös mind két part ján, a Ket tõs-Kö rös torkola -

táig a 12.01 és 12.03 vé del mi sza ka sza in rend kí vü li
készültséget rendel el.

2. §

(1) A Kor mány a ren de le ti úton be ve ze tett intézkedé -
seirõl – a Kat. tv. 7. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján
– az Or szág gyû lést ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.

(2) A Kor mány az R. 2. §-ának (2) be kez dé se alap ján
tett in téz ke dé se i rõl – a Kat. tv. 8. §-a alap ján – a köz tár sa -
sá gi el nö köt ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.

3. §
 
(1) Ez a ren de let 2006. áp ri lis 18-án 17.00 óra kor lép

ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve szély hely zet
so rán te en dõ in téz ke dé sek rõl szó ló 76/2006. (IV. 3.)
Korm. ren de let 3. §-ának (3) be kez dé se.

(3)  A Kor mány – a Kat. tv. 7. §-ának (3) be kez dé se
alap ján – e ren de let köz szol gá la ti mû sor szó rók út ján tör té -
nõ rend kí vü li ki hir de té sét ren de li el.

 Gyur csány Fe renc s., k.,
mi nisz ter el nök
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Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se-
géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ-
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 9576 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax:
267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó gon do zá sá ban 2004. ja nu ár 1-jé tõl je le nik meg a
 Közbeszerzések Ta ná csá nak hi va ta los lap ja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, Bu da -
pest VIII., So mogyi Bé la u. 6. címén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 fax szá mán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 95 760 Ft, fél év re: 50 400 Ft, ne gyedévre: 26 460 Ft.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i
Béla u. 6., tel./fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út
30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

cí mû la pot ................. pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kéz be sí te ni:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .........................................................................

Ut ca, ház szám: ........................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ............................................................................

Elõ fi ze té si díj egy év re 95 760 Ft
fél év re 50 400 Ft
ne gyed év re 26 460 Ft

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

Kel te zés: ………………………………………

               ……………………………………………………

                      cég szerû aláírás
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