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A Kormány tagjainak
rendeletei

2006/46. szám

(2) A megszüntetett vagy a rendszeresítettõl eltérõ
egyenruházati cikkeknek egyenruhaként, illetve egyenruhán való viselése, továbbá az egyenruházati cikkeknek a
rendszeresítettõl bármilyen eltérést okozó megváltoztatása
és átalakítása nem megengedett.

A belügyminiszter
20/2006. (IV. 19.) BM
rendelete

4. §

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek,
valamint a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok
egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának
ruházati és öltözködési szabályzatáról

(1) A ruházati és felszerelési tárgyak meglétét, folyamatos utánpótlását, valamint az öltözködési elõírások betartását az igényjogosultak szolgálati elõljárója, továbbá az
anyagi-technikai szakszolgálat vezetõje, ruházati ügyintézõje rendszeresen ellenõrzi.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 342. §-a (2) bekezdésének a), továbbá e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

ELSÕ RÉSZ
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Rendõrség, a Határõrség, a
katasztrófavédelem hivatásos szervei, a Rendõrtiszti Fõiskola hallgatói és a BM Oktatási Fõigazgatóság irányítása
alá tartozó oktatási intézmények tanulói, a külön jogszabály alapján berendeltek és a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok (a továbbiakban: önálló szervek) egyenruhaellátásra jogosult személyi állományára (a továbbiakban:
igényjogosultak), továbbá a hivatásos állományból nyugállományba helyezett személyekre.

(2) Ruhaszemlét évente legalább két alkalommal kell
tartani az egyenruha viselésre kötelezett személyi állomány öltözetének ellenõrzése érdekében. A ruhaszemle
megtartására az állományilletékes parancsnok köteles
intézkedni.
(3) A ruházati szemle kiterjed a igényjogosultak öltözeteire és felszerelési cikkeire (beleértve azokat az öltözeteket és felszerelési cikkeket is, amelyeket az ellenõrzéskor
nem visel), különös tekintettel a szolgálati, gyakorló,
valamint a speciális szolgálati öltözet, illetve munka- és
védõruházat, továbbá a formaruházat hiánytalan meglétére, állagmegóvására, megfelelõ tárolására, rendeltetésszerû használatára, minõségi állapotára, egységes, az évszaknak megfelelõ viseletére.
(4) A szemlékrõl minden esetben jegyzõkönyvet kell
készíteni, amelyben rögzíteni kell a szemle lefolytatását,
eredményét.
(5) Az önálló szervek vezetõi intézkednek a ruhaszemle
során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére. A ruhaszemlérõl és a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedésrõl szóló jelentést minden év január 15-éig kell megküldeniük a BM közgazdasági helyettes államtitkár útján
a belügyminiszter részére.

2. §
5. §
Az állományilletékes parancsnok – berendeltek esetében munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ – (a továbbiakban: állományilletékes parancsnok), továbbá a személyzeti szervek kötelesek az állományba vételrõl szóló kinevezési okmány (állományparancs) egy-egy példányát a
pénzügyi és anyagi-technikai szakszolgálatok részére
megküldeni.

A szolgálati elöljáró felelõs a szolgálatban lévõ, valamint a közös rendezvényen részt vevõ, egyenruha-viselésre jogosultak egyöntetû és kulturált öltözködéséért. Az
egyenruházati cikkek összetételét a szolgálati követelményekre, a rendezvények jellegére (viselési alkalom), továbbá a viselési idõszakra tekintettel kell meghatározni.

3. §

6. §

(1) Az igényjogosult csak rendszeresített, a szolgálati
feladataihoz igazodó egyenruházati terméket és felszerelési cikket viselhet.

A szolgálati elöljáró köteles intézkedni, hogy az igényjogosult a ruházati ellátás alapvetõ szabályait, valamint az
ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit megismerje.
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7. §

Az egyenruházati és felszerelési cikkeknek, illetve ezek
utánzatának polgári személy, valamint polgári szervezet
általi felhasználását az irányításuk alá tartozó szervek
vonatkozásában az országos rendõrfõkapitány, a Határõrség országos parancsnoka és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban:
BM OKF) fõigazgatója engedélyezi.
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felsorolását, valamint a Rendõrtiszti Fõiskola hallgatói
részére kialakított formaruházati, alapellátási normát
e rendelet 1–6. melléklete tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ
I. fejezet
RUHÁZATI SZABÁLYZAT

8. §
A ruházati szakszolgálat
A belügyminiszter, illetve a BM közgazdasági helyettes
államtitkár által jóváhagyott rendszeresített egyenruházati
cikkek, a külön rendelkezésben meghatározott rendszeresítési jegyzõkönyvben foglaltak szerint beszerezhetõek,
valamint az önálló szervnél bevezethetõek a vonatkozó ruházati norma módosítását megelõzõen is.

9. §
Az önálló szervek az igényjogosultak részére az egyenruházati cikkeket és a felszerelési tárgyakat saját költségvetésük terhére szerzik be.

12. §
(1) A ruházati szakszolgálat a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervei részére, valamint ezen szerveknek a folyamatos mûködéséhez szükséges ruházati és
felszerelési anyagok, továbbá a ruházati ellátással összefüggõ szolgáltatásokat biztosítja.
(2) A ruházati szakszolgálat gazdálkodási körébe tartozó termékek felsorolását – a BM Beruházási és Közbeszerzési Zártkörû Részvénytársaság (a továbbiakban: BM
BK Zrt.) által összeállított – ruházati részletes cikkjegyzék
tartalmazza.

10. §
(1) Nem kötelezõ az egységes, nyári és téli, szolgálati
egyenruházatot beszerezni:
a) a Rendõrség állományában szolgálatot teljesítõ polgári ruhás normába soroltaknak, valamint az Országos
Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Köztársasági Õrezred személyi állományának,
b) a Határõrség állományában szolgálatot teljesítõ polgári ruhás normába soroltaknak,
c) a BM OKF és területi, helyi szerveinél szolgálatot
teljesítõ hivatásos állományúaknak,
d) a vezényelt, illetve a berendelt hivatásos állomány
tagjának, amennyiben a szolgálat ellátásához nincs kötelezõen elõírva a szolgálati egyenruha viselése,
e) a rendelkezési állományban lévõknek,
f) annak, aki 2006. december 31-ig nyugállományba
vonul, és nem közterületen teljesít szolgálatot.
(2) Amennyiben a berendelt hivatásos állomány tagjának az állományilletékes parancsnok szolgálati ruha viselését rendeli el, abban az esetben az 5. mellékletben meghatározottak szerint kell rendelkezni az egyenruházatról.

11. §
Az egyenruházati alapellátási normákat, illetve a berendelt állomány tagjai részére elõírt egyenruházati cikkek

Ruházati szakszolgálat szervezeti felépítése
és feladatai
13. §
(1) A ruházati szakszolgálat felsõfokú szakirányító
szerve a BM Közigazgatási Államtitkára által kijelölt
szerv, amely:
a) szakmailag felügyeli, illetve ellenõrzi az önálló szerveknél mûködõ ruházati szakszolgálati ág tevékenységét,
b) kidolgozza és rendszeresen karbantartja a szakszolgálat szabályzatait, szakmai utasításait, ezen belül az alapellátási ruházati normákat,
c) intézkedik a bevezetésre tervezett ruházati cikkek
rendszeresítési eljárásának lefolytatására, illetve a rendszeresítési jegyzõkönyvek felterjesztésére,
d) állást foglal az ellátás, gazdálkodás során felmerülõ
vitás ügyekben,
e) ellátja a minõsített idõszakkal kapcsolatos feladatokat,
f) figyelemmel kíséri a szabályzatok, szakmai utasítások végrehajtását, az önálló szervek által végzett használatból való kivonási eljárások szabályszerûségét.
(2) A ruházati szakszolgálat központi beszerzõ és ellátó
szerve a BM BK Zrt., amely szervezi és végzi az önálló
szervek ruházati és felszerelési anyagokkal való – igény
szerinti – ellátását.
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(3) A BM BK Zrt.:
a) a BM közgazdasági helyettes államtitkár elõzetes
jóváhagyását követõen évente meghatározza a központi
beszerzésû ruházati termékek körét, méretmegoszlását és
egységárait. Az önálló szervek megbízása alapján ellátja a
közbeszerzési törvényben, illetve a BM Beszerzési Szabályzatban foglaltak szerinti egyenruházati cikkek beszerzését, valamint tárolását, kiadását,
b) az igénybejelentéseket alapul véve megtervezi a
hivatásos állomány ellátási szükségleteit, elkészíti a ruházati és felszerelési anyagok központi beszerzési és ellátási
tervét. Az állomány részére szükséges termékeket a gazdálkodó szervek megrendelései alapján folyamatosan biztosítja,
c) negyedévenként tájékoztatót küld a BM BK Zrt. által
beszerzett cikkeket árusító egyenruházati boltok mûködését biztosító szerv részére a hivatásos állomány egyenruházati termékeinek aktuális nyilvántartási árairól,
d) a beszerzési körébe tartozó egyenruházati termékek
beszerzési megbízásaihoz szükséges irányárait az önálló
szervek részére évenként biztosítja,
e) a beszerzések végrehajtása után tájékoztatja az érintett önálló szerveket az egyenruházati termékek nyilvántartási árairól,
f) elkészíti a – beszerzési körébe tartozó – ruházati
anyagok részletes cikkjegyzékét,
g) meghatározza a ruházati termékek minõségi átvételének szabályait, módszereit, ellátja az ezzel összefüggõ
feladatokat,
h) ellátja a ruházati termékek reklamációs ügyintézését,
i) folyamatosan ellátja a hatáskörébe utalt, illetve az
önálló szerv által finanszírozott, BM fejezeti (központi)
minõsített idõszaki készletek frissítését, cseréjét, valamint
a vonatkozó külön elõírásoknak megfelelõen – valamennyi cikkre és méretre kiterjedõen – gondoskodik az
ellátási tartalékkészletek szinten tartásáról.
(4) A ruházati szakszolgálat középfokú szakirányító
szerve az önálló szerv állományilletékes parancsnoka által
jóváhagyott Szervezeti és Mûködési Szabályzatban meghatározott szervezeti egység.
(5) A ruházati szakszolgálat középfokú szakirányító
szerve:
a) szakmailag irányítja, illetve ellenõrzi a végrehajtó
gazdálkodó szerveknél mûködõ ruházati szakszolgálati ág
munkáját,
b) irányítja a ruházati szükségletek felmérését, illetve
szervezi az önálló szerv zavartalan mûködéséhez szükséges ellátást,
c) irányítja a szervezeti minõsített idõszaki készletek
tervezését, biztosítását, a készletekkel való gazdálkodást,
a minõsített idõszaki feladatok végrehajtására történõ felkészítést,
d) gondoskodik az igényjogosultak egyenruházatának
és felszerelési cikkeinek folyamatos biztosításáról, forgalmazásáról; ennek érdekében saját üzemeltetésû egyenru-
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házati boltot hoz létre, vagy szerzõdést köt – cikkeinek forgalmazására, illetve méretes készítésére – az egyenruházati boltokat és a méretes ruhákat, valamint lábbeliket
készítõ egységeket üzemeltetõ szervekkel, cégekkel,
e) szabályozza a saját üzemeltetésû egyenruházati boltok mûködési rendjét, valamint minden év november
30-áig elkészíti és megküldi a BM BK Zrt. részére a boltok
üzemeltetéséhez szükséges következõ évi cikkenkénti
igénybejelentést,
f) minden év december 31-éig kialakítja és az érintett
szerveknek megküldi a következõ évre érvényes bolti árjegyzéket,
g) a szolgálati követelmények változásainak megfelelõen kezdeményezi a ruházati ellátási, szolgáltatási, illetve
készletezési normák módosítását, a korszerûtlen ruházati
termékek rendszerbõl való kivonását, valamint új ruházati
termékek rendszeresítését,
h) végrehajtja a minõsített idõszaki készletekkel kapcsolatos tervezési, biztosítási és gazdálkodási feladatokat,
továbbá a minõsített feladatok végrehajtására történõ felkészülést,
i) irányítja a ruházati szakszolgálatok vezetõinek szakmai továbbképzését,
j) meghatározza a ruházati szakszolgálat végrehajtó,
gazdálkodó szerveinek – az e rendeletben nem szabályozott – feladatait.
(6) A ruházati szakszolgálat végrehajtó szerve: a (4) bekezdésben meghatározott szervek gazdálkodó szervezeteinek mûszaki vagy anyagi, üzemeltetési és fenntartási szervezeti egységeinek a vezetõje, valamint a gazdálkodó
alegységeknél a szolgálatvezetõ, továbbá a hivatásos önkormányzati tûzoltóságoknál a technikai, anyagi, pénzügyi elõadó.
(7) A ruházati szakszolgálat végrehajtó szerve:
a) gondoskodik az igényjogosultak felszerelésérõl, az
alegységek megfelelõ színvonalú ellátottságáról, illetve a
raktári készletek állagmegóvásáról, valamint a leszerelõk
elszámoltatásáról,
b) összeállítja a központi beszerzés körébe tartozó ruházati termékek igénybejelentéseit,
c) a szervezeti mûködési szabályzatban meghatározottak szerint irányítja, illetve ellenõrzi a saját üzemeltetésû
egyenruházati bolt tevékenységét,
d) a BM BK Zrt.-tõl folyamatosan igényli a saját üzemeltetésû egyenruházati bolt mûködéséhez szükséges
egyenruházati és felszerelési cikkeket,
e) évente legalább két alkalommal ellenõrzi a személyi
állomány öltözködési színvonalát, az illetékes szolgálati
elöljáróval együttmûködve bejelentett vagy nem bejelentett ruhaszemléket tart, és szükség esetén javaslatot tesz
a parancsnoki intézkedésekre,
f) ellátja a helyi beszerzéseket és a központi beszerzési
hatáskörbe tartozó ruházati termékek felvételezését,
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g) ellenõrzi az illetékességi körébe tartozó egyenruházati cikkeket készítõ méretes telephelyek mûködését, valamint az anyag- és árukészletet,
h) végrehajtja a minõsített idõszaki készletekkel kapcsolatos tervezési, biztosítási és gazdálkodási feladatokat,
továbbá a minõsített idõszaki feladatok végrehajtására történõ felkészülést,
i) ellátja a ruházati anyaggazdálkodással összefüggõ
adminisztratív és belsõ ellenõrzési teendõket.

c) az egyenruházati cikkeket csak egyenruha jellegüktõl megfosztva [karjelvényt, állományjelzést, gombot,
vállszalagot, váll-lapot, parolit, feliratot, valamint paszpólozást (a továbbiakban: kiegészítõk) eltávolítva] viselheti
polgári öltözetként. Az igényjogosult polgári személy
részére sem az egyenruhát, sem a kiegészítõket nem ajándékozhatja el, illetve nem értékesítheti,
d) a használatra kiadott, illetve biztosított cikkeket – a
testhez igazítást kivéve – nem alakíthatja át.

14. §

A ruházati termékek csoportosítása

(1) Az önálló szerv vezetõje:
a) biztosítja a feltételeket a 13. § (5) bekezdésében
meghatározott feladatok végrehajtásához,
b) e rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével
részletesen meghatározza a ruházati szakszolgálat középfokú, illetve végrehajtó szerve a vezetõjének, valamint az
anyagi szolgálatba beosztottaknak a ruházati anyaggazdálkodással és szakszolgálattal összefüggõ, továbbá az igényjogosultaknak – részükre a jogviszonyuk alapján biztosított – egyen- és egyéb ruházati, illetve felszerelési cikkek
használatával, állagmegóvásával, javításával kapcsolatos
kötelmeit és felelõsségi elveit.

16. §

(2) A ruházati szakszolgálat végrehajtó szervének a vezetõje:
a) biztosítja a feltételeket a 13. § (7) bekezdésében
meghatározott feladatok végrehajtásához,
b) gondoskodik arról, hogy az igényjogosult állományban beállott változásról (különösen az új felvétel, áthelyezés, vezénylés, leszerelés esetén) a szakszolgálat állományparancs útján értesüljön;
c) felelõs az igényjogosultak öltözködésének irányításáért, illetve az öltözködés megfelelõ színvonalon tartásáért.

Az igényjogosult általános kötelmei
és felelõssége
15. §
Az igényjogosult:
a) felelõs a részére kiadott, valamint az általa vásárolt
egyenruházati anyagok megõrzéséért, rendeltetésszerû
használatáért vagy állagmegóvásáért, továbbá az egyenruházat megvásárlására és utánpótlására kifizetett összegek,
illetve biztosított utalványfüzet célirányos felhasználásáért,
b) köteles a ruházatát mindig olyan állapotban tartani
és úgy öltözködni, hogy a szolgálati követelményeknek
megfeleljen, valamint a rendvédelmi szerv tekintélyét ne
sértse,

(1) A ruházati termékek:
a) a hivatásos állomány egyenruházati cikkei (felsõruházat, fehérnemû, lábbeli, sapka, valamint személyi felszerelés), ezek alap- és kellékanyagai,
b) a formaruházat,
c) a munka- és védõruházatok, illetve védõeszközök,
d) a sportruházatok és sportfelszerelések,
e) a ruházati egységfelszerelési anyagok,
f) a csapatzászlók, szolgálati jelvények, kitüntetések és
tartozékai,
g) a javító és karbantartó anyagok.
(2) A ruházati és felszerelési anyagok felsorolását
a szakszolgálat cikkjegyzéke részletezi.
(3) Az általános követelményeken túl a BM BK Zrt.
cikkjegyzéke tartalmazza a termékek értékelési kategóriáját, illetve magában foglalja a nyilvántartáshoz szükséges
jelöléseket.
(4) A ruházati anyagok osztályozását (értékelését) a
számviteli törvény vonatkozó szabályai szerint kell végrehajtani.
(5) Az osztályozás eseteirõl és végrehajtásának módjáról a középfokú ruházati szakszolgálat vezetõje intézkedik.

A ruházati szükségletek felmérése, az anyagok
átadás-átvétele, valamint szállítása
17. §
(1) A ruházati és felszerelési anyagok átadását, illetve
átvételét minden esetben bizonylatok alapján kell végrehajtani.
(2) A ruházati és felszerelési anyagok átadásának, illetve átvételének, valamint szállításának, továbbá a ruházati
és felszerelési anyagok állagmegóvásának részletes szabályai meghatározására a középfokú szakirányító szerv vezetõje intézkedik.
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II. fejezet
ELLÁTÁSI ALAPELVEK
A hivatásos állomány ruházati ellátásának
rendszere és szabályai
18. §

(1) Az igényjogosultakat a szolgálati beosztáshoz és feladatainak végrehajtásához igazodó ruházati ellátás illeti meg.
Az igényjogosultak a ruházati normákban meghatározott
egyenruházati és felszerelési cikkek beszerzéséhez alapellátási egyenruházati ellátmányban, ezt követõen évente utánpótlási egyenruházati ellátmányban részesülnek.
(2) Az alapellátási egyenruházati ellátmány az egyenruházati felszereltség megalapozását, az utánpótlási egyenruházati ellátmány pedig az elhasználódott egyenruházati és felszerelési cikkek pótlását, valamint a fejlesztés eredményeként
újonnan rendszeresített egyenruházat és kiegészítõ cikkeinek
megvásárlását szolgálja. A vegyes ruhás normába sorolt állomány az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére polgári
ruházati cikkeket is vásárolhat. Alapellátási norma szerint,
gyakorló egyenruházattal ellátott polgári ruhás normába sorolt állomány az utánpótlási kötelezettségének teljesítése
után – az utánpótlási egyenruházati ellátmány – fennmaradó
forintösszeget polgári ruházati cikkek vásárlására fordíthatja.
Az egyenruha viselésére nem kötelezett hivatásos állomány
esetében az utánpótlási egyenruházati ellátmány polgári ruházati cikkek vásárlására szolgál.
(3) Az igényjogosult az alapellátási egyenruházati ellátmányból és az utánpótlási egyenruházati ellátmányból a
kijelölt egyenruházati bolt és méretes szabóság útján köteles gondoskodni az alapellátási normában meghatározott
termékek beszerzésérõl, rendszeres karbantartásáról, illetve az elhasználódott és szolgálatban már nem viselhetõ
alapellátási cikkek utánpótlásáról.
(4) A közvetlen szolgálati elöljáró köteles a beosztott
ruházatát folyamatosan ellenõrizni és mindazon termékeket pótoltatni, amelyek az alapellátási normában elõírt
mennyiséggel szemben hiányoznak, vagy amelyek utánpótlása elhasználtság miatt szükséges.
(5) Az alapellátásban részesültek a besorolásukra
1–6. mellékletben elõírt alapellátási normában meghatározott ruházati és felszerelési cikkekkel, illetve a beszerzésére kifizetett vagy ruházati utalványfüzetben jóváírt alapellátási egyenruházati ellátmány és az utánpótlási egyenruházati ellátmány összegeivel elszámoltathatók.
Az ellátás módja
19. §
(1) Az igényjogosultak részére az alapellátási egyenruházati ellátmány és az utánpótlási egyenruházati ellátmány
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folyósítása az igényjogosult szolgálati helye szerint illetékes gazdálkodó szerv pénzügyi szakszolgálata útján történik.
(2) A gazdálkodó szervet csak a saját állományukba tartozó vagy az ellátás tekintetében hatáskörükbe tartozó
igényjogosultak részére adhatnak ruházati ellátást, illetve
alapellátási és utánpótlási egyenruházati ellátmányt. A
tábornoki állomány tagjának ruházati ellátása feltételeirõl
a szolgálati hely szerinti szerv gondoskodik.
(3) Az új felszerelõk alapellátási egyenruházati ellátmányának összegét az egyenruházati boltok mûködését a
BM BK Zrt. által kiadott árjegyzék egységárait alapul
véve kell kiszámítani. Az alapellátási egyenruházati ellátmány az igényjogosult részére – a Határõrség országos
parancsnokának vagy az országos rendõrfõkapitánynak
vagy a BM OKF fõigazgatójának intézkedése alapján –
készpénzben vagy természetben vagy ruházati utalványfüzetben biztosítható.
(4) Az igényjogosult az egyenruházati és felszerelési
cikkeket készpénzfizetés ellenében, valamint az erre a célra rendszeresített ruházati utalványfüzet felhasználásával
szerezhetik be.
(5) Az egyenruházati boltok kötelesek biztosítani az
ellátási körzetükhöz nem tartozó hivatásos állomány utánpótlási jellegû igényeit is, valamint ellenõrizni – a szolgálati igazolvány felmutatását kérve – a vásárlásra való jogosultságot.
(6) Azok a nyugdíjasok, akik az igazolványukba való
bejegyzés szerint egyenruha viselésére jogosultak, a nyugállományba vonulásukat közvetlenül megelõzõ szolgálati
beosztásuknak megfelelõ ruházati normában szereplõ
egyenruházati cikkeket vásárolhatnak az egyenruházati
boltban, az erre jogosító igazolvány felmutatását követõen.
(7) Alapellátáskor és alapellátás-kiegészítés során az
igényjogosultak részére konfekcionált termékeket (természetbeni ellátás), a termékek árát (készpénz) vagy ruházati
utalványt kell biztosítani, az önálló szerv vezetõje által
kiadott intézkedésben meghatározottak szerint. A méretes
ruházatok, illetve lábbelik beszerzési ára csak azokra a
cikkekre fizethetõ ki, amelyekbõl az igényjogosult méretére konfekcionált kivitelû nem áll rendelkezésre.
(8) A méretes és konfekcionált ár közötti különbözetet,
illetve a méretre igazítás költségét az alapellátásban és az
alapellátás-kiegészítésben részesülõknek ki kell fizetni. A
méretes egyenruházati cikkeket az igényjogosultság vizsgálatával egyidejûleg a ruházati szakszolgálat végrehajtó
szerve rendeli meg.
(9) Az alapellátás és alapellátás-kiegészítés keretében
az igényjogosult részére, megfelelõ méret esetén a szerv
raktári készletében lévõ I. osztályú, új ruházati termék is
biztosítható. A felszerelési cikkek – az osztályozási értékkülönbözet egyidejû jóváírásával – a gazdálkodó szerv
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használt készletébõl is kiadható. Az így jóváírt összeget az
adott naptári év december 31-éig ki kell fizetni.
(10) Az 51. §-ban meghatározott egységes társasági
egyenruházat megvásárlása az utánpótlási egyenruházati
ellátmány terhére történhet.
(11) Ahol az állományilletékes parancsnok a társasági
egyenruházatot – alegység szinten – kötelezõ viseletként
rendeli el, ott az ellátás költségét az illetékes ruházati szakszolgálat átvállalhatja.
(12) Amennyiben az illetékes ruházati szakszolgálat
nem vállalja át a (11) bekezdésben meghatározott viselet
költségét, abban az esetben a hivatásos állomány tagjának
a 23. § (4) bekezdésében meghatározottak alapján az utánpótlási egyenruházati ellátmánya terhére kell beszereznie
az egységes, sötétkék színû társasági egyenruházatot, a
munkáltató szerv vezetõjének intézkedése alapján.
(13) Az igényjogosultnak egyenruha vásárlása céljából
a szolgálati helyérõl Budapestre és vissza történõ utazása
szolgálati utazásnak minõsül.
(14) Ha áthelyezés esetén az igényjogosult állomáshelye megváltozik, és az igényjogosult által megrendelt
méretes ruházati cikk elkészítéséhez a munkát vállaló egység már hozzákezdett, akkor az átalakítást annak az egységnek kell befejezni, amelyik az átalakítást megkezdte.
Az áthelyezett igényjogosult részére lehetõvé kell tenni,
hogy az új állomáshelyérõl a ruhapróbák, illetve az elkészült cikkek átvétele érdekében elutazhasson, amely utat
szolgálati utazásnak kell tekinteni.
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mába besoroltak szolgálati feladataikat egyenruhában látják el,
b) a vegyes ruhás alapellátási norma az, amely egyenruházati és felszerelési cikkeken túl meghatározott összegû – polgári ruházat vásárlását szolgáló – ruhapénzt is tartalmaz, amely normába besoroltak szolgálati feladatok
ellátása során polgári és egyenruhát is viselhetnek,
c) a polgári ruhás alapellátási norma az, amely a hivatásos állomány esetében gyakorló ruházatot és polgári ruhapénzt vagy csak polgári ruhapénzt tartalmaz, és az ide
sorolt igényjogosultak csak polgári ruházatban teljesítenek szolgálatot.
(4) A próbaidõ alatt csökkentett alapellátási egyenruházati norma is alkalmazható.
(5) Az igényjogosultak alapellátási normába való besorolása a szolgálati beosztás alapján történik. A ruházati
normába történõ besorolásról mindig az érvényes állománytábla alapján kell határozni. Eltérõ beosztásban történõ foglalkoztatás esetében a ruházati normába történõ
besorolásról az állományilletékes parancsnok határoz. A
ruházati normába történõ besorolásról, átsorolásról, átminõsítésrõl az állományilletékes parancsnok állományparancsban intézkedik.
(6) Az alapellátást az állományparancs alapján kell kiadni. Ettõl eltérni csak az állományilletékes parancsnok
külön engedélye alapján lehet.

Az alapellátás általános szabályai

(7) Az alapellátásra való igényjogosultság kezdõ idõpontja:
a) új kinevezés esetén az állományparancsban meghatározott idõpont,
b) a már szolgálati viszonyban lévõkre vonatkozóan az
átminõsítés napja.

20. §

(8) Az alapellátás kiadásának terhelési idõpontja az
igényjogosultság kezdeti hónapjának elsõ napja.

(1) Az alapellátás egyszeri járandóság. Rendeltetése,
hogy az igényjogosultak a szolgálatuk megkezdésekor
rendelkezzenek mindazon ruházati és felszerelési cikkekkel, amelyek a szolgálati feladataik ellátásához szükségesek, illetve amelyeket az alapellátási norma számukra
elõír.
(2) Az alapellátási norma az új felszerelõk elsõ ellátásához szükséges ruházati és felszerelési anyagok körét, illetve mennyiségét határozza meg. A normában elõírt cikkek
beszerzése minden igényjogosult részére kötelezõ. Az
alapellátási egyenruházati- és hallgatói formaruházati normákat, valamint azon termékek felsorolását, amellyel a berendelt állomány tagjainak kell rendelkezni, (amennyiben
azt a fogadó szerv vezetõje elõírja), az 1–6. melléklet tartalmazza.
(3) A szolgálati feladatokhoz igazodóan az alapellátási
norma típusai:
a) az egyenruhás alapellátási norma, amely kizárólag
egyenruházati és felszerelési cikkeket tartalmaz, és e nor-

(9) Az alapellátási egyenruházati normában szereplõ
cikkeket vagy azok árát, illetve a ruházati utalványt, valamint a polgári ruhapénzt az igényjogosultság keletkezésének idõpontjában kell biztosítani. Ettõl eltérni csak – az
alapellátási norma elõírásainak megfelelõen – a próbaidõre felvett személyek esetében lehet.
(10) Teljes alapellátásra igényjogosultak:
a) az új felvétel esetén a hivatásos állományba kinevezettek,
b) a tábornokká kinevezettek (ruhaszínváltozással járó
áthelyezés esetén),
c) azok az áthelyezettek, akik a fogadó szervnél rendszerben lévõ egyik ruházati cikkel sem kerültek elõzõleg
ellátásra.
(11) A teljes alapellátásban részesülõk esetében
– amennyiben az önálló szervnél vagy más fegyveres
szervnél utánpótlási egyenruházati ellátmányban részesültek – a tárgyévre folyósított utánpótlási egyenruházati
ellátmánynak az év hátralévõ hónapjaira esõ hányadát túlellátásként kell kezelni, és azt a következõ naptári évben
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járó csökkentett utánpótlási egyenruházati ellátmányból le
kell vonni.
(12) Amennyiben az új felszerelõk az alapellátásra kifizetett vagy ruházati utalványfüzetben jóváírt forintösszeg
felhasználásáról a szakszolgálat felé – az erre kijelölt idõn
belül a vásárlást, anyagkiadást bizonyító dokumentum bemutatásával – nem számolnak el, abban az esetben az el
nem számolt összeg forintértékét túlellátásként kell számukra elõjegyezni, és azt az esedékessé váló utánpótlási
egyenruházati ellátmányból le kell vonni.

(7) Amennyiben az áthelyezett igényjogosult az egységes, szolgálati egyenruházattal vagy más tovább használatra alkalmas egyenruházati cikkel ellátásra került, azt a
fogadó szerv az áthelyezett részére nem biztosítja.

Az alapellátás-kiegészítés általános szabályai

(1) A Magyar Honvédséghez, a büntetés-végrehajtás
szervezetéhez, a Vám- és Pénzügyõrséghez, a nemzetbiztonsági szolgálatokhoz, a Katonai Ügyészséghez, valamint a Rendõrséghez, a Határõrséghez vagy a BM
OKF-hez áthelyezett hivatásos állományúnak – a rohamsisak és a speciális egyenruházat kivételével – térítésmentesen a tulajdonába kell adni mindazokat a ruházati és felszerelési cikkeket, amelyek az új alapellátási normában
nem szerepelnek vagy az új szervnél nem viselhetõek. A
rohamsisakot és a speciális egyenruházatot a ruházati
szakszolgálat végrehajtó szerve bevonja és azt az új felszerelõk ellátására felhasználja.

21. §
(1) Az alapellátás-kiegészítésre igényjogosultak:
a) a szerven belül polgári ruhás állományból vegyes és
egyenruhás állományba, illetve a vegyes ruhás állományból egyenruhás állományba, valamint az egyenruhás állományból vegyes ruhás állományba átsorolt,
b) a Rendõrségtõl a Határõrséghez – vagy fordítva – áthelyezett, normabesorolásától függetlenül,
c) az az áthelyezett, aki további használatra alkalmas, a
fogadó szervnél rendszeresített egyenruházati vagy egyéb
felszerelési cikkel elõzõleg részben ellátásra került, és részére a kiegészítés indokolt.
(2) Az átszerelési költség összegének kiszámításánál
figyelembe kell venni:
a) az új alapellátási norma szerint kiegészítésként
adandó ruházati és felszerelési cikkek forintértékét,
b) az új szervnél az eltérõ alapszínük miatt nem viselhetõ ruházati és felszerelési cikkek helyett kiadásra kerülõ
cikkek forintértékét,
c) a gombozási, átalakítási (igazítási), vállszalag-bevarrási és paroli-rávarrási költségeket.
(3) Az igényjogosultak az átszerelési költség terhére
kötelesek gondoskodni a hiányzó ruházati és felszerelési
cikkek beszerzésérõl vagy az egyenruházat átszerelésérõl.
(4) Az áthelyezett igényjogosult részére az utánpótlási
egyenruházati ellátmányt – az átadó szerv által kiadott igazolás figyelembevételével – a fogadó szerv csak az áthelyezés idõpontjától biztosítja.
(5) Az átszerelési költség összegének kiszámításánál a
ruházati és felszerelési cikkek tekintetében az egyenruházati bolt érvényben lévõ árjegyzékében az I. osztályú
szériagyártású cikkekre meghatározott árakat, míg a munkadíjak tekintetében a területileg illetékes – önálló egységgel szerzõdéses viszonyban lévõ – egyenruházatot készítõ
egység árait kell alapul venni. Ettõl eltérni csak a 19. §
(7) és (8) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével lehet.
(6) Az alapellátás-kiegészítésben részesülõk a tárgyévben kifizetett utánpótlási egyenruházati ellátmány teljes
összegére jogosultak.

Alapellátás és alapellátás-kiegészítés során
alkalmazandó általános szabályok
22. §

(2) Ha az igényjogosult hivatásos szolgálati viszonya év
közben szûnik meg, akkor a tárgyévben kifizetett utánpótlási egyenruházati ellátmányból csak a hivatásos állományban töltött hónap utolsó napjáig esedékes összegre
jogosult, az alapellátmányként birtokában lévõ ruházati és
felszerelési cikkek tekintetében az (1) bekezdés rendelkezéseit kell értelemszerûen alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott áthelyezés esetén
a tulajdonban meghagyott ruházati és felszerelési cikkeket
két évig meg kell õrizni. Két éven belül történt újbóli áthelyezés esetén – amennyiben az állományparancs másképpen nem rendelkezik – a tulajdonban meghagyott ruházati
és felszerelési cikkek helyett az önálló szerv költségvetését terhelõen másik nem adható ki. Errõl az érintetteket
írásban tájékoztatni kell.
(4) Az alapellátás-kiegészítés keretében vegyes és polgári ruhás normatípusba átsoroltak részére az alapellátási
normában szereplõ polgári ruhapénz nem jár.
(5) Az igényjogosult részére soron kívüli elõléptetéskor
egy pár rendfokozati jelzéssel ellátott váll-lapot kell kiadni, és az önálló szerv költségvetése terhére elszámolni.
(6) Rendfokozati visszavetéskor átszerelési költség nem
fizethetõ.

Az alapellátás utánpótlásának általános szabályai
23. §
(1) A teljes alapellátás terhelési idõpontjától számított
12 hónapig utánpótlási egyenruházati ellátmány nem jár.
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(2) Az utánpótlási egyenruházati ellátmány az elhasználódott egyenruházati és felszerelési cikkek utánpótlására,
vagy a fejlesztés eredményeként újonnan rendszeresített
egyenruházatnak és kiegészítõ cikkeknek a megvásárlására szolgál. A tábornoki állomány tagjai részére az utánpótlási egyenruházati ellátmányt – amennyiben jogszabály
másként nem rendelkezik – az az önálló szerv fizeti ki,
ahol állományban van.
(3) A fejlesztés eredményeként újonnan rendszeresített
egyenruházat finanszírozását – külön jogszabályban foglaltaknak megfelelõen – az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére kell megoldani.
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pontjának elsõ évfordulóján esedékes a 20. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével,
b) ha átmeneti jelleggel szünetelt az utánpótlási egyenruházati ellátmány folyósítása. Ebben az esetben az ismételt szolgálatba állás hónapjának elsõ napjától az év végéig
esedékes utánpótlási egyenruházati ellátmányhányadot, az
ismételt szolgálatba állás hónapjának elsõ napjával szabad
az igényjogosultnak jóváírni és kifizetni a 25. § figyelembevételével.
(11) A ruházatok testsúlygyarapodás vagy testsúlycsökkenés miatt szükségessé váló testhez igazításáról az igényjogosult az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére
köteles gondoskodni.

(4) Amennyiben a tárgyévi utánpótlási egyenruházati
ellátmány forintösszegének külön jogszabályban meghatározott százalékát az újonnan rendszeresített cikkek beszerzési ára eléri vagy meghaladja, úgy az adott évben az
utánpótlási egyenruházati ellátmány külön jogszabályban
meghatározott összegét vissza lehet tartani ezen egyenruházat részbeni ellentételezésére. A különbözetet a következõ évi utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére túlellátásként kell elõjegyezni.

(12) Az utánpótlási egyenruházati ellátmány rendeltetés
szerinti felhasználását – az önálló szerv vezetõjének intézkedése alapján – folyamatosan ellenõrizni kell.

(5) A túlellátásként elõjegyzett összeget – az utánpótlási
egyenruházati ellátmányt terhelõ teljes kiegyenlítésig –
minden évben az adott éves egyenruházati utánpótlási ellátmány külön jogszabályban meghatározott százalékával
lehet csökkenteni.

A 22. § (5) bekezdésében meghatározottak kivételével
az igényjogosult elõléptetésével kapcsolatos átszerelési
költség az igényjogosultat terheli, amit az igényjogosult
szolgálati helye szerinti illetékes ruházati szakszolgálat
– az állományilletékes parancsnok jóváhagyásával – átvállalhat.

(6) A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok az igényjogosultak részére az egyenruházati és felszerelési termékeket saját költségvetésük terhére szerzik be.
(7) A hivatásos állomány tagja külön jogszabályban
meghatározottak szerint jogosult utánpótlási egyenruházati ellátmányra.
(8) Az utánpótlási egyenruházati ellátmányt mindig
január 1-jével kell az igényjogosult javára írni, és – az
újonnan rendszeresített egyenruházat cikkeinek beszerzésére a (3)–(5) bekezdés szerint kialakított összeggel csökkentve vagy teljes egészében – június 30-áig kell kifizetni.
(9) A szolgálati viszony megszûnésekor még ki nem
fizetett utánpótlási egyenruházati ellátmányt a szolgálatban töltött idõre pótlólag idõarányosan biztosítani kell. A
nyugállományba helyezettek a birtokukban lévõ ruházati
és felszerelési cikkeket – a rohamsisak és speciális egyenruházat kivételével – térítésmentesen megtarthatják.
(10) Nem kell a szolgálati viszony megszûnésekor még
ki nem fizetett utánpótlási egyenruházati ellátmányt a
szolgálatban töltött idõre pótlólag idõarányosan biztosítani:
a) ha az igényjogosult az alapellátást az elõzõ évben
kapta meg. Ebben az esetben az alapellátás kiadását követõ évben csökkentett utánpótlási egyenruházati ellátmányhányad jár, amely év közben az alapellátás terhelési idõ-

Elõléptetés esetén alkalmazandó szabályok
24. §

Az utánpótlás átmeneti szüneteltetésének
szabályai
25. §
(1) Illetmény nélküli szabadságon lévõ személy, valamint a gyermekgondozási díjban, illetve gyermekgondozási segélyben részesülõk utánpótlási egyenruházati ellátmányt a távollétük egész idõtartamára nem kaphatnak. A
távollét idõtartamát – összevontan – egész hónapokban
kell számítani, a töredék hónap nem vehetõ figyelembe. A
részükre elõre kifizetett utánpótlási egyenruházati ellátmánynak azon részét, amelyre vonatkozóan a jogosultság
nem áll fenn, túlellátásként kell elõjegyezni, és a következõ évi utánpótlási egyenruházati ellátmányból le kell
vonni, illetve leszerelés esetén vissza kell téríttetni.
(2) A szolgálati beosztásukból felfüggesztettek, továbbá az elõzetes letartóztatásba helyezettek és a katonai fogdában letöltendõ szabadságvesztésre ítéltek részére – függetlenül annak idõtartamától – esedékessé váló utánpótlási
egyenruházati ellátmány nem jár.
(3) Ha a szolgálati viszonyból történõ felfüggesztésre
okot adó fegyelmi, illetve büntetõeljárásban jogerõsen
olyan döntést hoztak, amely alapján az igényjogosult szol-
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gálati jogviszonyát meg kell szüntetni, vagy ha a szolgálati
viszonyból történõ felfüggesztésre okot adó fegyelmi,
illetve büntetõeljárásban érintett igényjogosult szolgálati
jogviszonya a fegyelmi, illetve büntetõeljárás jogerõs befejezését megelõzõen egyéb okból szûnik meg, az igényjogosultnak a fegyelmi, illetve büntetõeljárás megindításának elsõ naptári hónapja utolsó napjától visszamenõleges
hatállyal kell elszámolnia a 28. §-ban meghatározottak
szerint.
(4) Ha az igényjogosult a szolgálati jogviszonyának felfüggesztésére okot adó fegyelmi, illetve büntetõeljárás
jogerõs befejezését követõen továbbra is szolgálati
viszonyban marad, úgy visszamenõlegesen ki kell adni
vagy fizetni részére a visszatartott és esedékessé vált utánpótlási ruházati ellátmányt.
(5) Nem szünetel az ellátás azon igényjogosultak részére:
a) akiket állományviszonyuk fenntartása mellett a
Hszt. 43. és 44. §-ában meghatározottak szerint más szervhez vezényeltek vagy berendeltek,
b) akiket a Rendõrtiszti Fõiskolára – kettõs jogállású
hallgatóként – vezényeltek,
c) akik szülési szabadságukat töltik,
d) akik betegállományban vannak.

A megrongálódott, elveszett vagy megsemmisült
termékek pótlása
26. §
(1) A megrongálódott, megsemmisült vagy elveszett
egyenruházati és felszerelési cikkek pótlásából adódó
kárra a külön jogszabályban meghatározott kártérítési felelõsség szabályait kell alkalmazni.
(2) Az egyenruházati és felszerelési cikkek megrongálódását, megsemmisülését, elvesztését az igényjogosultnak haladéktalanul írásban jelentenie kell a szolgálati elöljárójánál. A kárfelelõsség megállapításától függetlenül
intézkedni kell az egyenruházati és felszerelési cikkek
javításáról, pótlásáról, amit az illetékes ruházati szakszolgálat megelõlegez.
(3) Amennyiben a kár bekövetkeztében a használó vagy
harmadik személy vétkessége nem állapítható meg, a kárt
az önálló szerv viseli. Az erre irányuló igényt külön jogszabályban foglaltak szerint kell elbírálni.
(4) Amennyiben a kárért harmadik személy felelõs, az
állományilletékes parancsnok intézkedik a kár összegének
megtérítése iránt.
(5) A kártérítés összegét a tisztítás, javítás címén teljesített tényleges kifizetés, pótlás szükségessége esetén a kár
bekövetkezése elõtti használhatósági foknak megfelelõ
érték alapján kell megállapítani, amelyhez értékbecslõ
vagy szakértõ igénybe vehetõ.
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A szolgálati viszony megszûnése esetén
követendõ eljárás
27. §
(1) A (2)–(4) bekezdésben meghatározottak szerint kell
elszámolni a ruházati illetmények tekintetében azokkal az
igényjogosultakkal, akiknek a szolgálati viszonya a Hszt.
53. §-ában foglalt esetek miatt szûnt meg.
(2) Azokkal szemben, akiknek a szolgálati viszonya
a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárónak és a hivatásos
állomány tagjának közös megegyezésével szûnt meg, az
alapellátásként kiadott ruházati és felszerelési cikkek,
illetve az utánpótlási egyenruházati ellátmány elszámolása
tekintetében a két fél között történt megegyezésben rögzítettek szerint kell eljárni. Amennyiben – a ruházati és felszerelési cikkekre, valamint az egyenruházati ellátmányra
vonatkozóan – a két fél között nem jött létre megegyezés,
abban az esetben a hivatásos állomány tagját e rendelet
általános rendelkezései szerint kell elszámoltatni.
(3) Azoktól, akiknek a szolgálati viszonya a próbaidõ
alatt szûnt meg, a kiadott ruházati és felszerelési cikkeket
– az alsóruházati termékek és zoknik kivételével azonnali
hatállyal – be kell vonni.
(4) Azoktól, akiknek a szolgálati viszonya az utolsó
alapellátást, valamint az utolsó alapellátás-kiegészítést
követõ két éven belül nem nyugdíjazás vagy elhalálozás
következtében szûnt meg; továbbá, akiknek – szolgálati
idõre való tekintet nélkül –, beleértve a 2 évnél régebben
szolgálókat is, lemondás [Hszt. 55. §], a hivatásos szolgálatra méltatlanná válás [Hszt. 56. §-a (2) bek.-ének
b) pontja], a szolgálati viszony megszüntetése vagy lefokozás fenyítés kiszabásával [Hszt. 53. §-ának e) pontja],
büntetõeljárás keretében szolgálati viszony megszüntetés,
lefokozás vagy közügyektõl eltiltás alkalmazásával [Hszt.
53. §-ának f) pontja], a képzési kötelezettség teljesítésének
elmulasztása [Hszt. 59. §-a (1) bek.-ének b) pontja], az
összeférhetetlenség megszüntetésének elmulasztása
[Hszt. 59. §-a (1) bek.-ének d) pontja] miatt szûnt meg a
szolgálati viszonyuk, azoktól az alapellátásként kiadott ruházati és felszerelési cikkeket – az alsóruházati termékek
és zoknik kivételével – be kell vonni.
(5) Attól az igényjogosulttól, akinek a szolgálati viszonya a (4) bekezdésben meghatározottak szerint szûnt meg
és a leadásra kötelezett cikkek értéke az eredeti érték
50%-át nem éri el, továbbá, ha bizományosi árusításra a
területileg illetékes egyenruházati boltban lehetõség van,
azokat bevonni nem szabad, helyettük a leadásra kötelezett cikkek forintértékének 50%-át kell az igényjogosulttól
visszatéríttetni.
(6) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott esetekben
térítési díj megállapításakor a felszereléskor biztosított
egységárakat kell alkalmazni.
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(7) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott esetekben
az egy éven belüli leszerelõknél az egyenruházati termékek vásárlására kifizetett összegbõl az esetleg még meg
nem vásárolt cikkekre esõ teljes összeget vissza kell téríttetni.
(8) A leszerelõk a leszerelés évében kifizetett utánpótlási egyenruházati ellátmányból, továbbá a vegyes- és polgári ruhás normába soroltak egy éven belüli leszerelésekor
a polgári ruhapénzbõl csak a leszerelés vagy az azt megelõzõ felfüggesztés hónapjának végéig esedékes összegre
igényjogosultak, ezért az ezen felüli részt kötelesek
visszafizetni.
(9) Az az igényjogosult, akinek az utolsó alapellátást
követõ két évi szolgálat után nem a Hszt. 53. §-ának
e)–f) pontjában meghatározott okból, továbbá a Hszt.
56. §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben, valamint nem nyugdíjazás folytán szûnt meg a szolgálati viszonya, a szolgálati viszony megszûnésének évében
kifizetett utánpótlási egyenruházati ellátmányból csak a
szolgálati jogviszonya megszûnése hónapjának utolsó
napjáig esedékes összegre jogosult.
(10) Szolgálati idõre való tekintet nélkül a szolgálati
jogviszonya megszûnése hónapjának utolsó napjáig esedékes összegre jogosult az az igényjogosult, akinek a szolgálati viszonya a Hszt. 56. §-a (1) bekezdésének a) pontja,
a Hszt. 56. §-a (2) bekezdésének a) pontja, valamint a
Hszt. 59. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján szûnt
meg.
(11) A (3) és (4) bekezdés kivételével az igényjogosult
szolgálati viszonyának megszûnésekor a rohamsisakot és
a speciális ruházati cikket köteles leadni, míg a birtokukban lévõ többi ruházati és felszerelési cikket térítésmentesen megtarthatják, azok készpénzbeli visszaváltását nem
igényelhetik.
(12) A Hszt. 185. §-ában meghatározott rokkantsági
vagy baleseti rokkantsági nyugállományba helyezettek,
valamint akiknek a szolgálati jogviszonya a Hszt.
56. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján átszervezés
miatt szûnt meg, a birtokukban lévõ ruházati és felszerelési cikkeket – a rohamsisak és speciális ruházati cikkek
kivételével – térítésmentesen megtarthatják. A rohamsisakot be kell vonni. Ezen igényjogosultak az utolsó
szolgálati évre jóváírt utánpótlási egyenruházati ellátmányra jogosultak.
(13) Az elhunyt hivatásos személyek ruházatára és felszerelésére – a rohamsisak és speciális ruházati cikkek
kivételével – a szolgálati idõre való tekintet nélkül az
öröklési jog általános szabályai az irányadók. Az utolsó
szolgálati évre jóváírt – egész évi – utánpótlási egyenruházati ellátmányt – amennyiben még nem került kifizetésre –
az örökös részére ki kell fizetni. A kifizetett utánpótlási
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egyenruházati ellátmánynak azon részét, amelyre a jogosultság megszûnt, visszatéríttetni nem kell.

Az elszámolás rendje és a nyilvántartás
okmányai
28. §
(1) A ruházati alapellátásról és egyenruházati utánpótlási egyenruházati ellátmányról egyénenkénti Ruházati
elszámolási könyvet kell készíteni, amit minden év december 31-éig le kell zárni (a továbbiakban: zárás).
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idõponton kívül
a Ruházati elszámolási könyvet le kell zárni az igényjogosult szolgálati viszonyának megszûnésekor, továbbá
olyan, a rendvédelmi szervek közötti áthelyezés esetén,
amely a ruhaellátási normatípusok közötti átsorolással is
együtt jár.
(3) A rendszeres évi záráskor az elszámolás idõpontjáig
jóváírt és ki nem fizetett összegeket jóváírásként, az esetleges túlellátást pedig terhelésként kell a következõ évre
átvinni.
(4) Az elszámolást a szolgálati viszony megszûnésekor,
továbbá a (2) bekezdésben meghatározott áthelyezés esetén a 26. § elõírásai szerint kell végrehajtani.
(5) Az igényjogosult más szervhez történõ áthelyezésekor vagy a Rendõrtiszti Fõiskolára vezénylésekor a Ruházati elszámolási könyvet – bizonylataival együtt – az új
szerv gazdálkodó szervéhez 8 napon belül meg kell küldeni. Más rendvédelmi szervhez történõ áthelyezés esetén
az áthelyezett részére kifizetett utánpótlási ruházati ellátmányról és a tulajdonában hagyott ruházati termékek körérõl a másik rendvédelmi szervnek elszámolást kell küldeni.
(6) A tábornokká kinevezettek Ruházati elszámolási
könyvét a szolgálati hely szerint illetékes ruházati szakszolgálat vezeti, valamint végzi a ruházattal kapcsolatos
elszámolást.

A szerzõdéses határõr állomány egyenruházati
ellátása
29. §
A szerzõdéses határõr egyenruházata cikkösszetételének, mennyiségének, valamint az ellátási gazdálkodás
részletes szabályainak meghatározásáról – a közgazdasági
helyettes államtitkár elõzetes egyetértésével – a Határõrség országos parancsnoka intézkedik.
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III. fejezet

A MUNKA-, VÉDÕRUHÁZATI,
ILLETVE VÉDÕESZKÖZ-, VÉDÕÉS EGYSÉGKÉSZLET-ELLÁTÁS RENDSZERE
ÉS SZABÁLYAI
Az ellátás alapelvei
30. §
(1) Az igényjogosultat a hatályos normák figyelembevételével munkaruházat vagy ruhahasználati járulék; védõruházat, védõeszköz, védõfelszerelés (a továbbiakban:
egyéni védõfelszerelés); továbbá ruházati egységfelszerelés illeti meg.
(2) Az igényjogosultat nagyfokú szennyezõdéssel vagy
a ruházat jelentõs mértékû kopásával járó munkakörökben
munkaruházat vagy ruhahasználati járulék illeti meg.
(3) Az igényjogosultat az egészséget, testi épséget
veszélyeztetõ munkakörökben, illetve közegészségügyi
vagy szolgálati érdekbõl egyéni védõfelszerelés illeti
meg.
(4) Az igényjogosultnak speciális szolgálati feladat ellátásakor a feladat ellátását segítõ vagy annak ellátását
szolgáló – a fogyasztási egységekre meghatározott – ruházati egységfelszerelés biztosítható.
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külön jogszabály alapján kell kialakítani. E rendelet hatálya alá tartozó szerveknél kizárólag olyan egyéni védõfelszerelést lehet használni, amely a vonatkozó jogszabályban meghatározott megfelelõségi tanúsítvánnyal vagy
tanúsítással, EK típustanúsítvánnyal vagy EK megfelelõségi nyilatkozattal rendelkezik.
(2) Az igényjogosultak részére kiadásra kerülõ munkaruházatok viselési idejének meghatározásakor szigorúan
mérlegelni kell a ruházat viselésének rendszerességét,
átlagos idõtartamát.
(3) A munkaruha-ellátást – több munkakör ellátása esetén – arra a munkakörre kell biztosítani, amelynek végzésével az igényjogosult a munkaidejének nagyobb részét
tölti. A munkaruha kihordási idejének meghatározásakor
azonban mérlegelni kell a többi munkakör ellátásával járó
szennyezõdés, kopás mértékét is.
(4) Az egyéni védõfelszerelést a munkavégzés vagy
más tevékenység egész idõtartamára – függetlenül a tevékenység formájától és a munkaidõtõl –, a munka végzése
során elõforduló minden ártalomra biztosítani kell.
(5) Ha az igényjogosultak egészségének, illetve testi
épségének megóvása vagy a közegészségügyi érdek indokolttá teszi, a ruházati szakszolgálat illetékes szerve a normában meghatározott eseteken kívül is köteles a megfelelõ
egyéni védõfelszerelést biztosítani.

Az ellátási normák kiadása
Az ellátási normák tartalmi követelményei
33. §
31. §
(1) Az igényjogosultak ellátása a 33. § (1) bekezdése
alapján kiadott alapellátási és utánpótlási normán alapul.
(2) A normák meghatározzák, illetve tartalmazzák:
a) az igényjogosultság alapját képezõ munkaköröket
vagy fogyasztási egységeket,
b) az egyes munkakörökre vagy fogyasztási egységekre felszámítható ruházatok, egyéni védõfelszerelések
cikkösszetételét, a cikkek mennyiségi egységét, mennyiségét, a ruhahasználati járulék összegét,
c) a juttatás jellegét (munkaruha, egyéni védõfelszerelés, ruházati egységfelszerelés, ruhahasználati járulék),
d) a kiadott cikkek egy-egy darabra vagy párra vetített
viselési (használati) idejét.

Az ellátási normák és készletek kialakítása
32. §
(1) Az ellátási normákat és készleteket a különféle károsító hatásokat és közegészségügyi érdekeket meghatározó

(1) A Rendõrség tekintetében az országos rendõrfõkapitány, a Határõrség tekintetében a Határõrség
országos parancsnoka, a BM OKF tekintetében a BM OKF
fõigazgatója adja ki:
a) az egyenruha- és speciális jellegû munkaruházat,
valamint egyenruha jellegû ruházati egységkészlete tekintetében – a BM informatikai és közgazdasági helyettes
államtitkára által elõzetesen jóváhagyott –,
b) az egyéni védõfelszerelés, valamint formaruházat és
ezen termékek kiegészítõ cikkei tekintetében (a hivatásos
önkormányzati tûzoltóságokra kiterjedõen is)
az ellátási normákat.
(2) A nem egyenruha jellegû munkaruházat, továbbá
nem egyenruha jellegû védõfelszerelés tekintetében az
önálló szerv vezetõje; a ruházati egységfelszerelések
tekintetében a önálló szerv gazdálkodó szervének a vezetõje (parancsnoka), a rendõrségnél az országos rendõrfõkapitány adja ki az ellátási normákat.
(3) A vitás esetekben a Belügyminisztérium illetékes
szerve, valamint az illetékes érdekvédelmi szervezet
együttes állásfoglalása az irányadó.
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Az ellátás elõkészítésének szabályai
34. §
A gazdálkodó szervek ellátási szükségleteik fedezetét a
hatályos normák és a tervezési elõírások alapján, az éves
költségvetés keretében tervezik és biztosítják.

A tervezett viselési (használati) idõ
meghatározása
35. §
(1) A tervezett viselési (használati) idõt teljes munka(szolgálati) idõ, illetve – a ruházati egységfelszerelések
körében – a tényleges használati idõ figyelembevételével,
teljes hónapokra kell meghatározni. A terhelés idõpontja
az igényjogosultság kezdeti hónapjának elsõ napja.

3789

(5) Az igényjogosultak részére kiadott egyéni védõfelszerelés az önálló szerv tulajdonát képezi. A védõfelszerelésnek kihordási ideje nincs, mindaddig viselni kell, amíg
rendeltetésszerû használatra alkalmas. A védõképességét
az illetékes vezetõ (parancsnok) vagy megbízottja rendszeresen ellenõrzi, a szükséges cseréje iránt soron kívül
intézkedik. Az egyéni védõfelszerelést használó személy
köteles azonnal jelenteni, ha a felszerelés már nem javítható, illetve ha nagyfokú károsodása, védõképességének
az elõírt mértéket meghaladó csökkenése következik be.
(6) A 33. § (1) és (2) bekezdése alapján kiadott norma
alapján biztosított lejárt viselési idejû munkaruházatot,
valamint az elhasználódott, szolgálati célra alkalmatlan
egyéni védõfelszerelést az igényjogosultság további fennállása esetén pótolni szükséges. A munkaruha-utánpótlás
kiadásának késedelme esetén az igényjogosultat visszamenõleges hatályú ellátás illeti meg. Az igényjogosult
hibájából eredõ késedelem esetén a viselési idõ a kiadás
idõpontjával veszi kezdetét.

(2) Az egyéni védõfelszerelések viselési és a ruházati
egységfelszerelések használati idejének számítási (tervezési) alapjául a 33. § (1) és (2) bekezdése alapján kiadott
norma szolgál.

(7) A munkaruha kiadásakor az igényjogosulttal közölni kell a ruházat viselési idejét, illetve az utánpótlás idõpontját, továbbá azt, hogy a munkaruházat mosatása, karbantartása az igényjogosult kötelessége. A ruházat a viselési idõ lejártáig az önálló szerv, ezt követõen a használó
tulajdonát képezi.

A szükségletek kielégítése,
a járandóságok rendelkezésre bocsátása

(8) A ruhahasználati járulék összege megszabott, attól
eltérni nem lehet. A járulékot, az igényjogosultság kezdetekor Készpénz-kifizetési jegyzéken, egy évre elõre kell
kifizetni. Utánpótlása az alapellátást követõ 13. hónap elsõ
napjától esedékes. A tárgyévre járó csökkentett utánpótlási egyenruházati ellátmányt, valamint a további évekre
esedékes utánpótlást minden év január 1-jei hatállyal, elõre kell kifizetni.

36. §
(1) Az igényjogosultak akkor válnak a 30. § (1) bekezdésben meghatározott ellátásra jogosulttá, ha szerzõdés,
kinevezés, áthelyezés, vezénylés, berendelés folytán olyan
munkakörbe lépnek, amelyben a hatályos normák szerint
valamilyen juttatás megilleti õket.
(2) Az igényjogosultak ellátását a szolgálati helyük szerint illetékes ruházati szakszolgálat a hatályos normák
figyelembevételével, a ruházat természetbeni kiadása
vagy pénzbeni kifizetése útján teljesíti.
(3) Az áthelyezettek speciális védõfelszerelésének
átadás-átvételérõl az átadó, illetve az átvevõ szerv az áthelyezés elõtt megállapodhat.
(4) Az egyéni védõfelszerelések, valamint a munkaruházatok az igényjogosultak részére kizárólag természetben biztosíthatók. Természetben biztosítható cikkek helyett pénzbeni megváltás nem adható. Az egyéni védõfelszereléssel történõ ellátást és utánpótlást elsõsorban a raktári készletben tárolt, használt, de kellõ védõképességû
cikkekbõl kell biztosítani. Új minõségû ruházat védõfelszerelési célra csak akkor adható ki, ha a raktári készletben
megfelelõ jellegû, méretû használt ruházat nincs. Az egyéni védõfelszerelések javítási, mosatási, tisztítási költségei
az önálló szervet terhelik.

Az ellátás szüneteltetése és a viselési idõ
módosítása
37. §
(1) A munkaruházat viselési idejébe nem számítható
be a megszakítás nélkül egy hónapot meghaladó tanfolyamon (amennyiben ott munkaruházatát nem használja), illetmény nélküli, rendkívüli vagy szülési szabadságon, valamint szolgálati viszony felfüggesztése alatt eltöltött idõ.
(2) A felsorolt esetekben a viselési idõt a távollét idõtartamának arányában meg kell hosszabbítani. A meghosszabbítást egész hónapokban kell számolni.
(3) A már kifizetett ruhahasználati járulékot betegség,
valamint szülési szabadság miatt történõ távolmaradás
esetén túlellátmányként elõjegyezni nem kell.
(4) Ha a betegség, szülési szabadság vagy illetmény nélküli szabadság igénybevétele a következõ évben (évek-
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ben) is fennáll, a ruhahasználati járulék folyósítása szünetel. Az újabb igényjogosultság az ismételt munkába állás
hónapjának elsõ napjával veszi kezdetét. Ebben az esetben
az év végéig esedékes hányadnak megfelelõ összeget kell
jóváírni és kifizetni.

Elveszett, megsemmisült
vagy megrongálódott cikkek pótlása
38. §
(1) Az elveszett, továbbá a szolgálat ellátása közben
vagy elemi csapás következtében megrongálódott, megsemmisült egyéni védõfelszerelést, valamint a le nem járt
viselési idejû munkaruházatot – a megrongálódott ruházat
bevonása mellett – pótolni kell.
(2) Az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült
cikk pótlását akkor is biztosítani kell, ha a kár az igényjogosult hibájából keletkezett. Ilyen esetben a pótlásként
kiadott munkaruhára a kiadás napjával kezdõdõ teljes
viselési idõt kell számítani.
(3) A használatra kiadott ruházat elvesztése, megrongálódása, megsemmisülése esetén – függetlenül attól, hogy a
kár kinek a hibájából következett be – jegyzõkönyvet kell
felvenni, és külön jogszabályban foglaltak szerint kártérítési eljárást kell lefolytatni.
(4) Amennyiben a kárért harmadik személy felelõs, ellene az érvényben lévõ jogszabályoknak megfelelõen a kár
megtérítése iránt intézkedni kell.

Az igényjogosultság megszûnésekor követendõ
eljárás
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(3) A nyugállományba helyezett a használatban lévõ, le
nem járt viselési idejû munkaruházatot térítésmentesen
megtarthatja.
(4) Az elhalálozott használatában volt egyéni védõfelszerelést be kell vonni. Hiánya esetén jegyzõkönyvet kell
felvenni, kimondva az önálló szerv kárviselését. Az elhalálozott munkaruházatát térítésmentesen a közvetlen hozzátartozó tulajdonába kell adni, ha közvetlen hozzátartozó
nincs, akkor be kell vonni.
(5) Az igényjogosultság megszûnésekor a volt igényjogosult a ruhahasználati járulék jogalap nélkül igénybe vett
hányadát köteles – az önálló szerv által kiadott intézkedésben foglaltak szerint – visszatéríteni.

Nyilvántartási elõírások
40. §
A használatra (természetben vagy készpénzben) kiadott
munkaruházatot Munkaruha-nyilvántartó lapon, az egyéni
védõfelszerelést Felszerelési lapon kell – mennyiségben és
értékben – nyilvántartani.

IV. fejezet
A RENDÕRTISZTI FÕISKOLA,
VALAMINT RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK,
EGYÉB ISKOLÁK, TANFOLYAMOK HALLGATÓINAK,
TANULÓINAK RUHÁZATI ELLÁTÁSA
Rendõrtiszti Fõiskola nappali tagozatos hallgatóinak
ruházati ellátása

39. §
41. §
(1) Az igényjogosult a használatára kiadott valamennyi
egyéni védõfelszerelést, valamint a viselési idõ 50%-ánál
rövidebb ideig használt munkaruházatot vagy ellenértékét
– a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel –
köteles visszaszolgáltatni a szolgálati viszonya megszûnésekor; más önálló szervhez történõ áthelyezéskor vagy tartós vezényléskor; három hónapnál hosszabb ideig tartó
illetmény nélküli szabadság megkezdésekor; és olyan
munkakörbe kerüléskor, amelyben a juttatás már nem illeti
meg.
(2) A térítési összeg megállapításánál a munkaruházat
mindenkor érvényes árát osztani kell a normában megjelölt viselési idõ hónapjának számával, és az így kapott
eredményt annyival kell megszorozni, ahány teljes hónap
a viselési idõ 50%-ából még hátravan. Érvényes ár alatt a
hatályos elszámolóárat kell érteni.

(1) A Rendõrtiszti Fõiskola (a továbbiakban: fõiskola)
hallgatója (a továbbiakban: hallgató) a 6. mellékletben felsorolt ellátásra jogosult.
(2) A fõiskolai öltözet alapellátási normáját a rendelet
6. melléklete tartalmazza.
(3) A fõiskolai öltözet viselési idejérõl (kihordási idejérõl), valamint a ruházatokra vonatkozó egyéb szabályok
megalkotásáról – a BM közgazdasági helyettes államtitkárának elõzetes egyetértésével – a fõiskola fõigazgatója
intézkedik.
(4) A hallgatók formaruházati ellátásáról a fõiskola
anyagi szolgálata köteles gondoskodni.
(5) A hallgatók fõiskolai évfolyamjelzést és karjelvényt
viselnek, amelyet a fõiskola térítésmentesen biztosít.
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(6) A fõiskolai formaruházati cikkek karbantartásáról
a hallgatók saját maguk kötelesek gondoskodni.
(7) A fõiskolára hallgatónak vezényelt hivatásos állomány tagját az alapellátási egyenruházati normák között
átsorolni nem kell. Ha a fõiskolára vezényelt hivatásos
állomány tagja sötétkék bevetési egyenruházattal nem rendelkezik, abban az esetben a küldõ szerv a részére az
1. melléklet II. alapellátási ruházati norma, megjegyzés
rész 4. pontjának b) alpontja szerinti bevetési egyenruházatot biztosít. A ruházati elszámolási könyvét – okmányaival együtt – a küldõ szerv a vezényléssel egyidejûleg,
de legkésõbb az iskolakezdést követõ 8 napon belül a fõiskola részére megküldi.
(8) A hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának
a fõiskolai képzés ideje alatt történõ megszûnése esetén,
a ruházati elszámolást tekintve e szabályzat elõírásait kell
alkalmazni.

Rendészeti szakközépiskolák, egyéb iskolák,
valamint tanfolyamok tanulóinak ruházati ellátása
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b) a kitûzött célok megvalósítását elõsegítõ vagy gátló
körülményeket, a végrehajtás esetleges elmaradásának
okait,
c) a szakirányító szerv észrevételeit, javaslatait.

A beszámolás sajátos követelményei
44. §
Az általános követelmények mellett – az anyagi-technikai szakszolgálat sajátos feladatait figyelembe véve – a beszámoló jelentés az állomány ruházati ellátottságára, különösen a mennyiségi ellátottságra, az ellátottság folyamatosságára, a minõségi színvonalra, az elért fejlõdésre vagy
visszaesésre, a méretválaszték megfelelõségére; továbbá
az öltözködés színvonalára, a ruházati termékek korszerûségére, különösen az öltözködés kulturáltságára, a kulturáltság elért szintjére, a rendszeresített vagy megengedett
öltözeti cikkek követelményeknek megfelelõ alkalmasságára, viselési tapasztalatokra vonatkozó információkat,
jellemzõket tartalmazza.

42. §
(1) A rendészeti szakközépiskolák tanulóinak ruházati
ellátására vonatkozó szabályokat, valamint az ellátással
összefüggõ egyes feladatokat külön jogszabály tartalmazza.
(2) Az egyéb iskolákra, tanfolyamokra, illetve a Magyar
Honvédség tanintézeteibe, valamint a külföldi tanintézetekbe vezényelt igényjogosultak ruházati ellátásának szabályai meghatározására az országos rendõrfõkapitány, a
Határõrség országos parancsnoka, valamint a BM OKF
fõigazgatója, továbbá a hivatásos önkormányzati tûzoltóság állományilletékes parancsnoka intézkedik.

V. fejezet
A BESZÁMOLTATÁS
ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE
A beszámolás általános követelményei
43. §
(1) Az önálló szervek a gazdálkodási évben kifejtett
ruházati szaktevékenységükrõl a Belügyminisztérium illetékes szerve intézkedésére beszámoló jelentést és adatszolgáltatást kötelesek készíteni.
(2) A beszámoló jelentés általános követelményként
tartalmazza:
a) a gazdálkodási év célkitûzéseit,

HARMADIK RÉSZ
ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZAT
Az egyenruházati cikkek viselésének
általános szabályai
45. §
(1) Egyenruha viselésére jogosultak az 1. §-ban meghatározott szervek hivatásos és szerzõdéses állományú tagjai, továbbá a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek, amennyiben az egyenruházati cikkek viselésére
engedélyt kaptak és attól utólag nem tiltották el.
(2) Az egyenruhás normatípusba sorolt igényjogosult
szolgálatban egyenruhát köteles viselni, kivéve, ha szolgálati elöljárója szolgálati érdekbõl polgári ruha viselését
rendeli el.
(3) A vegyes ruhás normatípusba sorolt igényjogosult
szolgálatban polgári ruhát visel. A szolgálat ellátásának
érdekében, a szervezeti hovatartozás demonstrálása és az
egyöntetû megjelenés biztosítása céljából a szolgálati elöljáró egyenruha viselését is elrendelheti.
(4) A polgári ruhás normatípusba sorolt igényjogosult
ruházatának mindig az adott szolgálati feladat követelményeihez kell igazodnia. Az az igényjogosult, aki szolgálati
feladatát titkos információgyûjtés keretében végzi, kizárólag polgári eredetû és jellegû ruházati cikket viselhet. A titkos információgyûjtõ szolgálatot ellátó személy nem
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viselhet – átalakított formában sem – olyan egyenruházati
eredetû öltözeti cikket, amelybõl szervezeti hovatartozására lehet következtetni.
(5) Az egyenruha viselésére jogosult szolgálati célú külföldi tartózkodása folyamán az egyenruházati cikkek viselését az utazást engedélyezõ parancsnok hagyja jóvá.
(6) Az igényjogosult polgári ruhát visel, ha megrokkant,
ha beosztásából felfüggesztették, valamint ha nem szolgálati céllal külföldön tartózkodik.

46. §
(1) A hivatásos állomány tagja a szolgálat teljesítésének
idején kívül polgári ruhát viselhet, szolgálati helyére polgári ruhában mehet, illetve polgári ruhában távozhat.
(2) A hivatásos szolgálattal össze nem függõ, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony folytatása során
egyenruházati cikk nem viselhetõ.
(3) A közterületen és a hivatali helyiségben a szolgálati
követelményeknek, illetve a rendvédelmi szerv jellegének, tekintélyének megfelelõ tiszta és kulturált öltözet
viselhetõ.
(4) Az öltözködési könnyítés a szolgálati elöljáró engedélyével – a szolgálati követelmények figyelembevételével – hajtható végre.

47. §
(1) A rendszeresített egyenruházati cikkeknek a viselési
alkalomhoz és a viselési idõszakhoz alkalmazkodó öltözködési lehetõséget kell biztosítaniuk. A viselési alkalom és
viselési idõszak szerint az egyenruházat:
a) dísz-,
b) társasági,
c) szolgálati vagy köznapi,
d) gyakorló, továbbá
e) nyári,
f) téli és
g) átmeneti
öltözetek lehetnek.
(2) A viselési idõszakok:
a) nyári idõszak: június 1-jétõl szeptember 15-ig,
b) téli idõszak: december 1-jétõl március 15-ig,
c) átmeneti idõszak: március 16-tól május 30-ig és
szeptember 16-tól november 30-ig tart.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott idõszakokra elõírt
rendszeresített egyenruházatot irányadónak kell tekinteni.
Az aktuális viselési idõszakban bekövetkezõ szélsõséges
idõjárási viszonyok vagy szélsõséges hõmérsékleti értékek esetén az öltözet meghatározása a szolgálati elöljáró
hatáskörébe tartozik.
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48. §

(1) Az egyenruha viselésére jogosultak öltözetének egységességérõl az állományilletékes parancsnok köteles
gondoskodni.
(2) Az egységes öltözködés elrendelésére jogosult:
a) a belügyminiszter, az önálló szervek állományára,
valamint a tanintézetekbe vezényelt igényjogosultakra
országosan,
b) az országos rendõrfõkapitány, a Határõrség országos
parancsnoka, a BM OKF fõigazgatója a szervezetükre
vonatkozóan országosan,
c) a területi, helyi szervek vezetõi, illetve a Rendõrtiszti Fõiskola fõigazgatója, valamint a rendészeti szakközépiskola igazgatója mûködési területükre vonatkozóan.
(3) Az (2) bekezdésben meghatározott vezetõ az ott
meghatározott hatáskörét szervezetszerû helyettesére átruházhatja. A közös szolgálati feladat teljesítésekor az egységes öltözködésrõl az a vezetõ jogosult határozni, akinek
utasításadási jogköre valamennyi vezetõre kiterjed.

49. §
(1) A szolgálati elöljáró felelõs beosztottai öltözködéséért. Köteles ellenõrizni, hogy ruházatuk megfelel-e az
adott szolgálati követelményeknek a szervezeti egység jellegének. A szolgálati elöljárónak meg kell követelnie,
hogy a ruházat mindig jó állapotú, tiszta és kulturált
legyen.
(2) Az egyen- és kiegészítõ ruházati cikkek viselési változatairól szóló szabályozás megalkotásáról az országos
rendõrfõkapitánynak, a Határõrség országos parancsnokának, továbbá a BM OKF fõigazgatójának, valamint a hivatásos önkormányzati tûzoltóság parancsnokának, továbbá
a berendelt állomány tekintetében – ott, ahol az egyenruházat viselését a fogadó szerv vezetõje elõírta – a fogadó
szerv vezetõjének, e rendelet kiadását követõ 90 napon
belül kell intézkednie.

Az egyenruházati cikkek viselésének
különös szabályai
50. §
(1) A szolgálati váll-lapon és a társasági parolin hatágú
csillagot kell elhelyezni a következõk szerint:
a) egy csillag esetén a váll-lap és paroli középvonalán,
hogy annak alsó szélétõl a csillag közepe 15 mm-re essen,
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b) két csillag esetén a váll-lap és paroli középvonalára
merõlegesen, hogy annak alsó szélétõl a csillagok közepe
15 mm-re essen,
c) három csillag esetén két csillagot a váll-lap és paroli
alsó szélétõl 15 mm-re, a harmadikat pedig úgy, hogy azok
egyenlõ oldalú háromszöget zárjanak be.
(2) A testületi jelvényt a rendfokozati jelzések középvonalán, azok felsõ szélétõl a váll-lap esetében 12 mm-re,
a paroli esetében 20 mm-re kell elhelyezni.
(3) A központi tisztikar tagjai a társasági zubbonyon az
erre a célra rendszeresített díszzsinórt viselhetnek.
(4) A kitüntetési szalagsáv elhelyezése a társasági zubbonyon a bal oldalon lévõ zsebtakaró felett közvetlenül,
annak szélével párhuzamosan úgy, hogy a szalagsáv és
a zseb középvonala egybeessen. Egy sorban legfeljebb
négy kitüntetés viselhetõ.
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(6) A vegyes ruhás normába sorolt (amennyiben nem
egyenruhában teljesít szolgálatot), illetve a polgári ruhás
normába sorolt igényjogosult, szolgálati helyén a névkitûzõt az állományilletékes parancsnok intézkedésének megfelelõen viseli.

53. §
A nyugállományba helyezettek egyenruha viselésének
jogosultságáról a nyugállományba helyezési parancs intézkedik. Az egyenruhát az öltözködési elõírások figyelembevételével kell viselni. A hivatásos állományból
nyugállományba helyezett személy egyenruhát csak a
hivatásos állománykategóriát kifejezõ jelvény nélkül
viselhet.

51. §
A Rendõrség, a Határõrség, valamint a BM OKF hivatásos állományú tagjai – megengedett öltözetként –
egységes, sötétkék színû társasági egyenruházatot viselhetnek. Az ORFK Köztársasági Õrezred állománya részére a társasági sapka és a társasági nõi kalap, illetve a
társasági zubbony és a társasági kosztümkabát palackzöld színû, a társasági pantalló és a társasági szoknya fekete színû.

52. §
(1) Az igényjogosult a 47. § (1) bekezdésének b) és
c) pontjában meghatározott társasági, illetve a szolgálati,
köznapi öltözetén névkitûzõt visel.
(2) A névkitûzõ a viselõjének teljes nevét tartalmazó
„BODONI ANTIQUA” betûtípusú, nagy nyomtatott betûvel írott, 80x14 mm méretû, lekerekített sarkú, ezüst színû
fémlap. A betûk fekete színûek.
(3) A névkitûzõt az egyenruházati öltözetek jobb oldali
mellrészén lévõ zsebfedõ felsõ szélének tûzésén, középen
– a hivatásos állománykategóriát kifejezõ hímzett jelvény
alatt – vagy az ennek megfelelõ helyen kell elhelyezni.
(4) A névkitûzõ ballonkabáton, felöltõn, fésûsköpenyen, posztóköpenyen, valamint a szolgálati bõrdzsekin és
a szolgálati télikabáton nem viselhetõ.
(5) A névkitûzõvel történõ elsõ ellátás az igényjogosultak részére térítésmentes, az ezzel kapcsolatos költségek
az illetékes szerveket terhelik.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
54. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a belügyminiszter
irányítása alá tartozó önálló szervezetek, valamint hivatásos önkormányzati tûzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állománya Ruházati Szabályzatának kiadásáról szóló 21/1998. (IV. 22.) BM rendelet, valamint az
annak módosításairól szóló 1/2000. (I. 21.), 13/2003.
(III. 28.), 47/2003. (XII. 9.) és a 27/2004. (VI. 11.) BM
rendelet, továbbá a belügyminiszter irányítása alá tartozó
önálló szervezetek egyenruha viselésére jogosult személyi
állománya öltözködésének szabályozásáról szóló 17/1995.
(BK 19.) BM utasítás.
(2) Az 51. §-ban meghatározott sötétkék színû, egységes, társasági egyenruházathoz a Bocskai fazonú társasági
sapka 2006. december 31-éig viselhetõ, ezt követõen ezen
egyenruházathoz csak tányérsapka hordható.
(3) Az egységes, nyári és téli, szolgálati egyenruházat
bevezetésével kiváltott egyenruházati termékek 2006. december 31-éig viselhetõk, kivéve a berendelt hivatásos
állomány tagjait, akik ezen kiváltott egyenruházati cikkeket 2009. december 31-éig viselhetik.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

3794

MAGYAR KÖZLÖNY
1. melléklet
a 20/2006. (IV. 19.) BM rendelethez

Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

17.

Ingblúz, rövid ujjú,
világoskék
Bõrkesztyû, téli,
fekete
Fehér ing, hosszú
ujjú
Fehér ing, rövid ujjú
Gyakorló ing, hosszú
ujjú, szürke***
Téli ing és téli alsónadrág, szürke
Nyakkendõ, sötétkék
Nyaksál, sötétkék
Bokazokni, sötétkék
Téli gyakorlózokni,
fehér
Nyári gyakorlózokni,
fehér
Félcipõ, bõrtalpú,
fekete
Félcipõ, nyári, bõrtalpú, fekete
Gyakorlóbakancs,
fekete***
Nadrágszíj, fekete
Szolgálati, nyári
sapka, sötétkék
(baseball)
Szolgálati, téli sapka,
fekete, szerelve
Szolgálati, nyári
dzseki, sötétkék
Szolgálati, nyári pantalló, sötétkék
Szolgálati ing, rövid
ujjú, vállpántos, világoskék
Szolgálati nyakkendõ, sötétkék
Szolgálati, nyári
zokni, sötétkék
Szolgálati ing,
hosszú ujjú, vállpántos, világoskék
Szolgálati, téli pantalló, sötétkék
Szolgálati farmernadrág, sötétkék

db

2

pár

1

db

2

db
db

2
2

db

1

db
db
pár
pár

2
1
2
2

pár

2

pár

1

pár

1

pár

1

db
db

1
1

db

1

db

1

db

1

db

2

db

1

pár

2

db

2

db

1

db

1

ELSÕ RÉSZ
A rendõrség alapellátási egyenruházati normái

18.

I.

19.

Alapellátási norma a Rendõrség tábornokai részére

20.
21.

(Az ORFK Köztársasági Õrezred tábornokait
is beleértve)*

22.
23.
24.
25.
26.

Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

1.

Fésûs tányérsapka,
sötétkék, szerelve
Téli sapka, mûszõrmés, szürke***
65M gyakorlósapka,
szürke, szerelve***
Fésûsköpeny,
mûszõrme béléssel,
sötétkék
Fésûsfelöltõ, sötétkék
Ballonkabát, 4/4-es,
sötétkék
Ballonkabát, 3/4-es,
sötétkék, mûszõrme
béléssel
Fésûs társasági
öltöny, sötétkék, szerelve
Fésûsöltöny, sötétkék, szerelve
Jeszteröltöny, sötétkék, szerelve
Jeszterpantalló,
sötétkék
Téli gyakorlókabát
és -bélés, szürke***
Nyári gyakorlózubbony, szürke***
Nyári gyakorlónadrág, szürke***
Szolgálati pulóver,
sötétkék
Ingblúz, hosszú ujjú,
világoskék

db

2

db

1

db

1

db

1

db

1

30.

db

1

31.
32.

db

1

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

27.
28.
29.

33.
db

1
34.

db

1

35.

db

1

36.

db

1

db

1

37.
38.
db
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1
39.

db

1

db

1

40.

db

2

41.
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Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

42.

Szolgálati garbó,
sötétkék
Szolgálati bõrdzseki,
melegbéléssel, fekete
Szolgálati, csapadék
ellen védõ kabát,
sötétkék
Szolgálati derékszíj,
fekete
Szolgálati bõrkesztyû, fekete
Szolgálati, téli zokni,
sötétkék
Szolgálati félcipõ,
fekete
Szolgálati váll-lap
(+3 db rozetta és 3 db
testületi jelvény)
vagy hímzett, szolgálati váll-lap, testületi
színû**
Karjelvény
Váll-lap, tábornoki,
szerelve
Bevetési egyenruházat, sötétkék****
Szövött kitüntetési
szalagsáv
Málhazsák
Rohamsisak
Vállszalag, tábornoki, szerelve

db

1

db

1

db

1

db

1

pár

1

pár

2

pár

1

pár

3

43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
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1/b) A bevetési egyenruházat az alábbi ruházati termékekbõl áll (megengedett viselet, csak az új felszerelõket
kell alapellátásként ellátni):
A cikk megnevezése

Mennyiség/Me.

a) szövetsapka (pilotka), sötétkék
b) bevetési dzseki, sötétkék
c) bevetési zubbony, sötétkék
d) bevetési nadrág, sötétkék
e) bevetési bakancs, fekete
f) bevetési póló,
g) tépõzáras, rendfokozati jelzés, szerelve

1 db
1 db
1 db
1 db
1 pár
2 db
2 db

II.
Egyenruhás, férfi, alapellátási norma
a Rendõrség állománya részére
(Kivéve az ORFK Köztársasági Õrezred állománya)
Sorszám

Megnevezés

Me.

Alapellátás
mennyisége

1.

Szolgálati, nyári sapka (baseball)
Szolgálati, nyári dzseki, sötétkék
Szolgálati, nyári pantalló,
sötétkék
Szolgálati ing, rövid ujjú,
vállpántos, v.kék
Szolgálati nyakkendõ, sötétkék
Szolgálati, nyári zokni, sötétkék
Szolgálati bõrdzseki, melegbéléssel, fekete
Szolgálati, téli pantalló, sötétkék
Szolgálati bõrkesztyû, fekete
Szolgálati, téli sapka, szerelve, fekete
Szolgálati ing, hosszú ujjú,
vállpántos, világoskék
Szolgálati farmernadrág,
sötétkék
Szolgálati garbó, sötétkék
Szolgálati pulóver, sötétkék
Szolgálati, csapadék ellen
védõ kabát, sötétkék
Szolgálati félcipõ, fekete

db

1

db

1

db

1

db

2

db

1

pár

2

db

1

db

1

pár
db

1
1

db

2

db

1

db
db
db

1
1
1

pár

1

db
pár

2
4

2.

klt.

1

3.

klt.

2

4.

db
db
pár

1
1
4

5.

* Az ORFK Köztársasági Õrezred tábornokai a testületük részére
rendszeresített színû ruházati cikkeket viselhetnek.
** A hímzett, szolgálati váll-lap, csak a rendszeresítését követõen
adható ki.
*** Nem adható ki azok részére, akik a bevetési egyenruházattal már
ellátásra kerültek.
**** Alap-felszerelési ellátmányként csak az új felszerelõknek kell kiadni. A bevetési egyenruházat cikkeinek felsorolása a „Megjegyzés” rész
1. pontjának b) alpontjában szerepel. A beszerzéséig a 2., 3., 12., 13., 14., 21.
és 30. sorszámok alatt szereplõ termékeket kell kiadni.

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

1. Megjegyzés:
1/a) A Rendõrség tábornoki állománya – megengedett
öltözetként – bevetési egyenruházatot viselhet.
A bevetési egyenruházat megvásárlása az utánpótlási
egyenruházati ellátmány terhére történhet. Ahol a munkáltató a bevetési egyenruházatot – egy-egy alegység szintjén – kötelezõ viseletként rendeli el, ott az érintett hivatásos állomány tagjainak, e ruházat beszerzését – az illetékes
szerv az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére –
kötelezõen elõírhatja.

12.
13.
14.
15.
16.
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Sorszám

Megnevezés

Me.

Alapellátás
mennyisége

17.

Szolgálati, téli zokni, sötétkék
Szolgálati derékszíj, fekete
Szolgálati, téli, mellrészes
nadrág, sötétkék
Szolgálati váll-lap (+2 db
rozetta és 2 db testületi jelvény) vagy hímzett válllap*, testületi színû
Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos
Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos
Téli ing
Téli alsónadrág
Téli pamutzokni
Nyári pamutzokni
Bevetési egyenruházat, sötétkék**
65M gyakorlósapka, szerelve***
Téli gyakorlózubbony övvel***
Téli zubbonybélés***
65M gyakorlózubbony***
65M gyakorlónadrág***
65M gyakorlóbakancs***
Névkitûzõ (fém, szúrós)
Jelsíp
Jelsípzsinór
Karjelvény
Málhazsák
Rohamsisak

pár

2

db
db

1
1

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

szolgálati egyenruházatot kell a szerv költségvetése terhére kiadni.
3/a) Motoros szolgálatot ellátók speciális szolgálati
egyenruházata (kivéve: körzeti megbízott):
Mennyiség/Me.

aa)
pár

3

ab)
ac)

db

2

db

2

db
db
pár
pár
klt.

1
1
2
2
1

db

1

db

1

db
db
db
pár
db
db
db
db
db
db

1
1
1
1
1
1
1
4
1
1

* A hímzett szolgálati váll-lap csak a rendszeresítést követõen adható ki.
** Alap-felszerelési ellátmányként csak az új felszerelõknek kell
kiadni. A bevetési egyenruházat cikkeinek felsorolása a „Megjegyzés” rész
4/b) pontjában szerepel.
*** Nem adható ki azok részére, akik a bevetési egyenruházattal már
ellátásra kerültek.

Megjegyzés:
1. A közlekedésrendészeti feladatokat ellátó állományt
normán felül – egységfelszerelésként – fehér vállszíjas
derékszíjjal, fehér tányérsapkával és fehér cérnakesztyûvel is el kell látni.
2. A normában felsorolt cikkeken kívül – alapellátásként és a viselési idõ lejárta után utánpótlásként – a
3. pontban felsorolt szolgálatokat ellátók részére speciális
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ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)

szövetsapka (pilotka), sötétkék
kétrészes motoros felsõruházat (kék)
kétrészes motoros alsóruházat (kék)
motoros csizma
vízirendészeti teniszing
nyári motoros kesztyû
téli motoros kesztyû
tépõzáras rendfokozati jelzés, szerelve
karjelvény

Kihordási idõ

1 db

2 év

1 db

2 év

1 db
1 pár
3 db
1 pár
1 pár

2 év
2 év
1 év
2 év
2 év

2 db
2 db

2 év
2 év

b) Vízi rendészeti szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
Mennyiség/Me.

ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bj)
bk)
bl)
bm)

viharruha, kétrészes
vízi rendészeti viharmellény
vízi rendészeti védõkesztyû
viharcsizma
vízi rendészeti félcipõ
vízi rendészeti teniszing
vízi rendészeti rövidnadrág
vízi rendészeti sildes sapka
pamutzokni, fehér
vízi rendészeti hosszú nadrág
vízi rendészeti téli sapka
tépõzáras rendfokozati jelzés, szerelve
karjelvény

Kihordási idõ

1 db
1 db
1 db
1 pár
1 pár
3 db
2 db
1 db
4 db

3 év
3 év
2 év
3 év
1 év
1 év
2 év
1 év
1 év

1 db
1 db

1 év
2 év

2 db
2 db

2 év
2 év

c) Lovas szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
Mennyiség/Me.

ca)
cb)
cc)
cd)

lovaglónadrág (nyári)
lovaglónadrág (téli)
lovaglónadrág (gyakorló)
lovaglócsizma

1 db
1 db
1 db
1 pár

Kihordási idõ

1 év
1 év
1 év
2 év

d) Kutyavezetõi szolgálatot ellátók speciális szolgálati
egyenruházata:
Mennyiség/Me.

da)

kutyavezetõi öltöny

2 db

Kihordási idõ

2 év

2006/46. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

e) Bevetési egységeknél szolgálatot ellátók speciális
szolgálati egyenruházata:
Mennyiség/Me.

ea)
eb)

szövetsapka (pilotka), fekete
speciális, bevetési zubbony,
fekete
speciális, bevetési nadrág,
fekete
speciális, bevetési dzseki, fekete
speciális, bevetési póló, fekete
speciális, bevetési bakancs,
fekete
tépõzáras rendfokozati jelzés, csillaggal, szerelve
karjelvény

ec)
ed)
ee)
ef)
eg)
eh)

Kihordási idõ

Me.

Alapellátás
mennyisége

2.

Fehér ing, hosszú
ujjú, vállpántos
Fehér ing, rövid ujjú,
vállpántos
Szolgálati pulóver
Szolgálati, nyári
sapka (baseball)
Szolgálati, ing, rövid
ujjú, vállpántos, világoskék
Szolgálati ing,
hosszú ujjú, vállpántos, világoskék
Karjelvény
Szolgálati derékszíj,
fekete
Szolgálati váll-lap
(+3 db rozetta és 2 db
testületi jelvény)
vagy hímzett válllap*, testületi színû
Szolgálati, téli sapka,
szerelve
Szolgálati, nyári
pantalló (nõi), sötétkék
Szolgálati, nyakkendõ, sötétkék
Szolgálati garbó,
sötétkék
Szolgálati, csapadék
ellen védõ kabát,
sötétkék
Szolgálati, nyári
zokni, sötétkék
Szolgálati, téli zokni
Nõi csizma***
Jelsíp
Jelsípzsinór
Névkitûzõ (fém,
szúrós)
Szolgálati, nyári
dzseki
Szolgálati félcipõ,
fekete
Szolgálati, téli pantalló (nõi)
Szolgálati bõrkesztyû
(nõi)

db

2

db

2

db
db

1
1

db

2

db

2

db
db

4
1

pár

3

db

1

db

1

db

1

db

1

db

1

pár

2

pár
pár
db
db
db

2
1
1
1
1

db

1

pár

1

db

1

pár

1

3.

1 db

2 év

1 db

2 év

4.
5.

1 db

3 év

2 db

1 év

1 pár

2 év

2 db
2 db

2 év
2 év

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

Mennyiség/Me.

4/ba) szövetsapka (pilotka), sötétkék
4/bb) bevetési dzseki, sötétkék
4/bc) bevetési zubbony, sötétkék
4/bd) bevetési nadrág, sötétkék
4/be) bevetési bakancs, fekete
4/bf) speciális, bevetési póló
4/bg) tépõzáras, rendfokozati jelzés,
szerelve

1 db
1 db
1 db
1 db
1 pár
2 db
2 db

II/1.
Egyenruhás, nõi, alapellátási norma
a Rendõrség állománya részére

Megnevezés

Szövetsapka
(pilotka), szerelve

15.

16.
17.
18..
19.
20.
21.
22.

(Kivéve az ORFK Köztársasági Õrezred állománya)

1.

Megnevezés

2 év

A cikk megnevezése

Sorszám

Sorszám

1 db

f) A normán felül 1 db jó láthatóságot biztosító mellényt (MSZ EN 471 szerinti 9587-es fluoreszcens citromsárga) kell kiadni, speciális egyenruházati cikként.
4/a) A Rendõrség egyenruhás férfi állománya – megengedett öltözetként – bevetési egyenruházatot viselhetnek.
A bevetési egyenruházat megvásárlása az utánpótlási
egyenruházati ellátmány terhére történhet. Ahol a munkáltató a bevetési egyenruházatot – egy-egy alegység szintjén – kötelezõ viseletként rendeli el, ott az érintett hivatásos állomány tagjainak, e ruházat beszerzését – az illetékes
szerv az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére – kötelezõen elõírhatja.
4/b) A bevetési egyenruházat az alábbi ruházati termékekbõl áll (megengedett viselet, csak az új felszerelõket
kell alapellátásként ellátni):

Me.

Alapellátás
mennyisége

db

1

3797

23.
24.
25.
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4. a) Motoros szolgálatot ellátók speciális szolgálati
egyenruházata:

Sorszám

Megnevezés

Me.

Alapellátás
mennyisége

26.

Szolgálati bõrdzseki,
melegbéléssel, fekete
Szolgálati farmernadrág, sötétkék
Szolgálati, téli, mellrészes nadrág, sötétkék**
Bevetési egyenruházat, sötétkék**
Téli alsó**
Téli ing**
Nyári pamutzokni**
Téli pamutzokni**
Málhazsák**
Rohamsisak**

db

1

db

1

aa)

db

1

ab)

27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

klt.

1

db
db
pár
pár
db
db

1
1
2
2
1
1

* A hímzett váll-lap csak a rendszeresítését követõen kell kiadni.
** Alap-felszerelési ellátmányként csak az új felszerelõknek kell kiadni. A bevetési egyenruházat cikkeinek felsorolása a Megjegyzés rész 5. pontjának b) alpontjában szerepel.
*** Nem adható ki azok részére, akik a bevetési egyenruházattal már
ellátásra kerültek.

Megjegyzés:
1. A közlekedésrendészeti feladatokat ellátó állományt
normán felül – egységfelszerelésként – fehér vállszíjas
derékszíjjal, fehér tányérsapkával és fehér cérnakesztyûvel is el kell látni.
2. Az alábbi nõi egyenruházati termékek:
a) nyári szolgálati sapka,
b) téli szolgálati sapka, szerelve,
c) szövetsapka (pilotka),
d) szolgálati nyári- és bõrdzseki,
e) szolgálati ing, rövid és hosszú ujjú, vállpántos, világoskék,
f) fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos,
g) fehér ing, rövid ujjú, vállpántos,
h) szolgálati nyakkendõ, sötétkék,
i) szolgálati, nyári és téli zokni, sötétkék,
j) szolgálati farmernadrág, sötétkék,
k) szolgálati garbó, sötétkék,
l) szolgálati pulóver,
m) szolgálati, csapadék ellen védõ kabát, sötétkék,
n) szolgálati derékszíj, fekete,
o) szolgálati félcipõ, fekete,
p) jelsíp,
r) jelsípzsinór
a rendõr egyenruhás férfi alapellátási normában lévõ cikkekkel megegyeznek.
3. A normában felsorolt cikkeken kívül – alapellátásként és viselési idõ lejárta utáni utánpótlásként – a 4. pontban felsorolt szolgálatokat ellátók részére speciális szolgálati egyenruházatot kell a szerv költségvetése terhére
kiadni..
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Megnevezés

ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)

kétrészes motoros felsõruházat (kék)
kétrészes motoros alsóruházat (kék)
motoros csizma
vízi rendészeti teniszing
nyári, motoros kesztyû
téli, motoros kesztyû
tépõzáras rendfokozati jelzés, szerelve
karjelvény

Mennyiség/Me.

Kihordási idõ

1 db

2 év

1 db
1 pár
3 db
1 pár
1 pár

2 év
2 év
1 év
2 év
2 év

2 db
2 db

2 év
2 év

b) Vízi rendészeti szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
Megnevezés

ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bj)
bk)
bl)
bm)

viharruha, kétrészes
vízi rendészeti viharmellény
vízi rendészeti védõkesztyû
viharcsizma
vízi rendészeti félcipõ
vízi rendészeti teniszing
vízi rendészeti rövidnadrág
vízi rendészeti, sildes sapka
pamutzokni, fehér
vízi rendészeti, hosszú nadrág
vízi rendészeti, téli sapka
tépõzáras rendfokozati jelzés, szerelve
karjelvény

Mennyiség/Me.

Kihordási idõ

1 db
1 db
1 db
1 pár
1 pár
3 db
2 db
1 db
4 db
1 db
1 db

3 év
3 év
2 év
3 év
1 év
1 év
2 év
1 év
1 év
1 év
2 év

2 db
2 db

2 év
2 év

c) Lovas szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
Megnevezés

ca)
cb)
cc)
cd)

lovaglónadrág (nyári)
lovaglónadrág (téli)
lovaglónadrág (gyakorló)
lovaglócsizma

Mennyiség/Me.

1 db
1 db
1 db
1 pár

Kihordási idõ

1 év
1 év
1 év
2 év

d) Kutyavezetõi szolgálatot ellátók speciális szolgálati
egyenruházata:
Megnevezés

da)

kutyavezetõi öltöny

Mennyiség/Me.

2 db

Kihordási idõ

2 év

e) Bevetési egységeknél szolgálatot ellátók speciális
szolgálati egyenruházata:
Megnevezés

ea)

speciális, bevetési zubbony,
fekete

Mennyiség/Me.

1 db

Kihordási idõ

2 év
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Mennyiség/Me.

Megnevezés

eb)
ec)
ed)
ee)
ef)
eg)

speciális, bevetési nadrág,
fekete
speciális, bevetési dzseki,
fekete
speciális, bevetési póló,
fekete
speciális, bevetési bakancs,
fekete
tépõzáras rendfokozati jelzés, szerelve
karjelvény

Kihordási idõ

4.
1 db

2 év

1 db

3 év

2 db

1 év

1 pár

2 év

2 db
2 db

2 év
2 év

5.

f) A normán felül 1 db jó láthatóságot biztosító mellényt (MSZ EN 471 szerinti 9587-es fluoreszcens citromsárga) kell kiadni, speciális egyenruházati cikként.
5/a) A Rendõrség egyenruhás, nõi állománya tagjai –
megengedett öltözetként bevetési egyenruházatot viselhetnek.
A bevetési egyenruházat megvásárlása az utánpótlási
egyenruházati ellátmány terhére történhet. Ahol a munkáltató a bevetési egyenruházatot – egy-egy alegység szintjén – kötelezõ viseletként rendeli el, ott az érintett hivatásos állomány tagjainak e ruházat beszerzését – az illetékes
szerv az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére –
kötelezõen elõírhatja.
5/b) A bevetési egyenruházat az alábbi ruházati termékekbõl áll (megengedett viselet, csak az új felszerelõket
kell alapellátásként ellátni):
A cikk megnevezése

Mennyiség/Me.

5ba) bevetési dzseki, sötétkék
5bb) bevetési zubbony, sötétkék
5bc) bevetési nadrág, sötétkék
5bd) bevetési bakancs, fekete
5be) bevetési póló
5bf) tépõzáras rendfokozati jelzés,
szerelve

1 db
1 db
1 db
1 db
2 db

Polgári ruhás, férfi, alapellátási norma
a Rendõrség állománya részére
(Kivéve az ORFK Köztársasági Õrezred állománya)

1.
2.
3.

Megnevezés

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

19.
20.
21.
22.

Megnevezés

Me.

Alapellátás
mennyisége

Szolgálati, téli sapka, szerelve
Téli gyakorló zubbony övvel**
Téli zubbonybélés**
65M gyakorlózubbony**
65M gyakorlónadrág**
65M gyakorlóbakancs**
Téli ing
Téli alsónadrág
Szolgálati bõrkesztyû, fekete
Téli pamutzokni
Nyári pamutzokni
Szolgálati ing, rövid ujjú,
vállpántos, világoskék**
Szolgálati ing, hosszú ujjú,
vállpántos, világoskék**
Szolgálati derékszíj, fekete****
Szolgálati váll-lap (+2 db rozetta és 2 db testületi jelvény) vagy hímzett
szolgálati váll-lap***, testületi színû
Málhazsák
Rohamsisak
Névkitûzõ
Polgári ruhapénz

db

1

db

1

db
db
db
pár
db
db
pár
pár
pár
db

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

db

1

db

1

pár

2

db
db
db
Ft

1
1
1
A mindenkori utánpótlási
egyenruházati
ellátmány
összege

2 db

III.

Sorszám

Sorszám

3799

Me.

Bevetési egyenruházat, sötét- klt.
kék*
65M gyakorló sapka, szerel- db
ve**
Mûszõrmés, téli sapka**
db

Alapellátás
mennyisége

1
1
1

* Alap-felszerelési ellátmányként csak az új felszerelõknek kell
kiadni. A bevetési egyenruházat cikkeinek felsorolása a „Megjegyzés” rész
5. pontjának b) alpontjában szerepel.
** Nem adható ki azok részére, akik a bevetési egyenruházattal már
ellátásra kerültek.
*** A hímzett szolgálati váll-lap csak a rendszeresítését követõen adható ki.
**** Szolgálati váll-lap csak azon személy részére kell kiadni, aki:
a) ügyeletesi beosztásba sorolt, vagy
b) ügyeletesi beosztásba nem sorolt és a III. norma szerint 65M gyakorló
egyenruházattal került ellátásra.

Megjegyzés:
1. Az ügyeletesi beosztásba sorolt állományt – az alapellátási normában szereplõ cikkeken felül – az alábbi ruházati termékekkel is el kell látni:
A cikk megnevezése

a) szolgálati nyári sapka (baseball)
b) szolgálati, nyári dzseki, sötétkék

Mennyiség/Me.

1 db
1 db

3800
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A cikk megnevezése

Mennyiség/Me.

c) szolgálati, nyári pantalló, sötétkék
1 db
d) szolgálati pulóver, sötétkék
1 db
e) szolgálati nyakkendõ, sötétkék
1 db
f) szolgálati, nyári zokni, sötétkék
1 pár
g) szolgálati félcipõ, fekete
1 pár
h) fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos
1 db
i) fehér ing, rövid ujjú, vállpántos
1 db
j) szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, világos kék
1 db
k) szolgálati ing, rövid ujjú, vállpántos, világos kék
1 db
2. Az alapellátási polgári ruhapénzt a szolgálati viszony kezdetekor egy évre elõre kell kifizetni.
3. Bûnügyi és egyéb speciális szakterületen operatív szolgálatot ellátó, polgári ruhás hivatásos állomány tagjai részére,
a normában felsorolt cikkeken felül 1 db akciómellényt (UV
sárga) kell a szerv költségvetése terhére kiadni. Az akciómellény utánpótlása az utánpótlási ruhapénz terhére történik.
A normákban felsorolt cikkeken kívül – alapellátásként
és a viselési idõ lejárta után utánpótlásként – a 3. pontban
felsorolt szolgálatokat ellátók részére speciális szolgálati
egyenruházatot kell a szerv költségvetése terhére kiadni.
4. a) Motoros szolgálatot ellátók speciális szolgálati
egyenruházata (kivéve: körzeti megbízott):
Megnevezés

aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)

szövetsapka (pilotka), sötétkék
kétrészes motoros felsõruházat (kék)
kétrészes motoros alsóruházat (kék)
motoros csizma
vízirendészeti teniszing
nyári motoros kesztyû
téli motoros kesztyû
tépõzáras rendfokozati jelzés, szerelve
karjelvény

Mennyiség/Me.

2 év

1 db

2 év

1 db
1 pár
3 db
1 pár
1 pár

2 év
2 év
1 év
2 év
2 év

2 db
2 db

2 év
2 év

b) Vízi rendészeti szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
Megnevezés

ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bj)

viharruha kétrészes
vízi rendészeti viharmellény
vízi rendészeti védõkesztyû
viharcsizma
vízi rendészeti félcipõ
vízi rendészeti teniszing
vízi rendészeti rövidnadrág
vízi rendészeti sildes sapka
pamutzokni, fehér
vízi rendészeti hosszú nadrág

Mennyiség/Me.

Megnevezés

bk)
bl)
bm)

vízi rendészeti téli sapka
tépõzáras rendfokozati jelzés, szerelve
karjelvény

Mennyiség/Me.

Kihordási idõ

1 db

2 év

2 db
2 db

2 év
2 év

c) Lovas szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
Megnevezés

ca)
cb)
cc)
cd)

lovaglónadrág (nyári)
lovaglónadrág (téli)
lovaglónadrág (gyakorló)
lovaglócsizma

Mennyiség/Me.

1 db
1 db
1 db
1 pár

Kihordási idõ

1 év
1 év
1 év
2 év

d) Kutyavezetõi szolgálatot ellátók speciális szolgálati
egyenruházata:
Megnevezés

da)

kutyavezetõi öltöny

Mennyiség/Me.

2 db

Kihordási idõ

2 év

e) Bevetési egységeknél szolgálatot ellátók speciális
szolgálati egyenruházata:

Kihordási idõ

1 db

2006/46. szám

Megnevezés

ea)
eb)
ec)
ed)
ee)
ef)
eg)
eh)

szövetsapka (pilotka)
speciális, bevetési zubbony,
fekete
speciális, bevetési nadrág,
fekete
speciális, bevetési dzseki, fekete
speciális, bevetési póló, fekete
speciális, bevetési bakancs,
fekete
tépõzáras rendfokozati jelzés, szerelve
karjelvény

Mennyiség/Me.

Kihordási idõ

1 db

2 év

1 db

2 év

1 db

2 év

1 db

3 év

2 db

1 év

1 pár

2 év

2 db
2 db

2 év
2 év

Kihordási idõ

1 db
1 db
1 db
1 pár
1 pár
3 db
2 db
1 db
4 db

3 év
3 év
2 év
3 év
1 év
1 év
2 év
1 év
1 év

1 db

1 év

5/a) A Rendõrség polgári ruhás, férfi állománya tagjai – amennyiben azt alapellátásként nem kapták meg –
megengedett öltözetként bevetési egyenruházatot viselhetnek.
A bevetési egyenruházat megvásárlása az utánpótlási
egyenruházati ellátmány terhére történhet. Ahol a munkáltató és bevetési egyenruházatot – egy-egy alegység szintjén – kötelezõ viseletként rendeli el, ott az érintett hivatásos állomány tagjainak e ruházat beszerzését – az illetékes
szerv az utánpótlási egyenruházati ellátmány terhére – kötelezõen elõírhatja.
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5/b) A bevetési egyenruházat az alábbi ruházati termékekbõl áll (megengedett viselet, csak az új felszerelõket
kell alapellátásként ellátni):
A cikk megnevezése

Mennyiség/Me.

5/ba) szövetsapka (pilotka) sötétkék
5/bb) szolgálati téli sapka, szerelve
fekete
5/bc) bevetési dzseki, sötétkék
5/bd) bevetési zubbony, sötétkék
5/be) bevetési nadrág, sötétkék
5/bf) bevetési bakancs, fekete
5/bg) bevetési póló
5/bh) tépõzáras rendfokozati jelzés,
szerelve

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
2 db
2 db

A cikk megnevezése

Megnevezés

Polgári ruhás, nõi, alapellátási norma
a Rendõrség állománya részére

aa)
ab)

(Kivéve az ORFK Köztársasági Õrezred állománya)

ac)

1.

A cikk megnevezése

Polgári ruhapénz

Me.

Ft

Alapellátás
mennyisége

A mindenkori
utánpótlási
egyenruházati
ellátmány
összege

Megjegyzés:
1. Az ügyeletesi beosztásba sorolt állományt – az alapellátási normában szereplõ cikkeken felül – az alábbi ruházati termékekkel is el kell látni:
A cikk megnevezése

a) szolgálati, nyári sapka, sötétkék
(baseball)
b) szolgálati, nyári dzseki, sötétkék
c) szolgálati, nyári pantalló, sötétkék
d) szolgálati ing, rövid ujjú, vállpántos, világoskék
f) szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, világoskék
g) fehér ing, rövid ujjú, vállpántos
h) fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos
i) szolgálati pulóver, sötétkék
j) szolgálati nyakkendõ, sötétkék
k) szolgálati, nyári zokni, sötétkék
l) szolgálati félcipõ, fekete

Mennyiség/Me.

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 pár
1 pár

Mennyiség/Me.

m) szolgálati derékszíj, fekete
1 db
n) szolgálati váll-lap, szerelve
2 db
2. Az alapellátási polgári ruhapénzt a szolgálati
viszony kezdetekor egy évre elõre kell kifizetni.
3. Bûnügyi és egyéb speciális szakterületen operatív
szolgálatot ellátó, polgári ruhás hivatásos állomány tagjai
részére a normákban felsorolt cikkeken felül 1 db akciómellényt (UV sárga) kell a szerv költségvetése terhére
kiadni. Az akciómellény utánpótlása az utánpótlási ruhapénz terhére történik.
A normákban felsorolt cikkeken kívül – alapellátásként
és a viselési idõ lejárta után utánpótlásként – a 4. pontban
felsorolt szolgálatokat ellátók részére speciális szolgálati
egyenruházatot kell a szerv költségvetése terhére kiadni.
4. a) Motoros szolgálatot ellátók speciális szolgálati
egyenruházata (kivéve: körzeti megbízott):

III/1.

Sorszám
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ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)

szövetsapka (pilotka)
kétrészes motoros felsõruházat (kék)
kétrészes motoros alsóruházat (kék)
motoros csizma
vízirendészeti teniszing
nyári motoros kesztyû
téli motoros kesztyû
tépõzáras rendfokozati jelzés, szerelve
karjelvény

Mennyiség/Me.

Kihordási idõ

1 db

2 év

1 db

2 év

1 db
1 pár
3 db
1 pár
1 pár

2 év
2 év
1 év
2 év
2 év

2 db
2 db

2 év
2 év

b) Vízi rendészeti szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
Megnevezés

ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bj)
bk)
bl)
bm)

viharruha kétrészes
vízi rendészeti viharmellény
vízirendészeti védõkesztyû
viharcsizma
vízi rendészeti félcipõ
vízi rendészeti teniszing
vízi rendészeti rövidnadrág
vízi rendészeti sildes sapka
pamutzokni, fehér
vízi rendészeti hosszú nadrág
vízi rendészeti téli sapka
tépõzáras rendfokozati jelzés, szerelve
karjelvény

Mennyiség/Me.

Kihordási idõ

1 db
1 db
1 db
1 pár
1 pár
3 db
2 db
1 db
4 db
1 db
1 db

3 év
3 év
2 év
3 év
1 év
1 év
2 év
1 év
1 év
1 év
2 év

2 db
2 db

2 év
2 év

c) Lovas szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
Megnevezés

ca)
cb)

lovaglónadrág (nyári)
lovaglónadrág (téli)

Mennyiség/Me.

1 db
1 db

Kihordási idõ

1 év
1 év
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Mennyiség/Me.

Megnevezés

cc)
cd)

lovaglónadrág (gyakorló)
lovaglócsizma

Kihordási idõ

1 db
1 pár

1 év
2 év

Sorszám
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A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

4.

Társasági zubbony,
palackzöld (szolgálati használatra)*

db

1

5.

Szolgálati, nyári pantalló, fekete

db

1

2 év

6.

Nyakkendõ, fekete

db

2

e) Bevetési egységeknél szolgálatot ellátók speciális
szolgálati egyenruházata:

7.

Szolgálati, nyári
zokni, fekete

pár

2

8.

Fehér ing, hosszú
ujjú, vállpántos

db

2

9.

Fehér ing, rövid ujjú,
vállpántos

db

2

10.

Szolgálati ing, rövid
ujjú, vállpántos, zöld

db

2

11.

Szolgálati ing,
hosszú ujjú, vállpántos, zöld

db

2

12.

Pulóver, palackzöld,
zöld rátéttel

db

1

13.

Szolgálati, téli pantalló, fekete

db

1

14.

Szolgálati garbó,
fekete

db

1

MÁSODIK RÉSZ

15.

Szolgálati télikabát,
zöld*

db

1

Az ORFK Köztársasági Õrezred
alapellátási egyenruházati normái

16.

Szolgálati, csapadék
ellen védõ kabát,
zöld

db

1

17.

Szolgálati derékszíj,
fekete

db

1

18.

Szolgálati bõrkesztyû, fekete

pár

1

19.

Szolgálati, téli zokni,
fekete

pár

2

d) Kutyavezetõi szolgálatot ellátók speciális szolgálati
egyenruházata:
Mennyiség/Me.

Megnevezés

da)

kutyavezetõi öltöny

2 db

Mennyiség/Me.

Megnevezés

ea)
eb)

szövetsapka (pilotka)
speciális bevetési zubbony,
fekete
speciális bevetési nadrág,
fekete
speciális bevetési dzseki,
fekete
speciális bevetési póló,
fekete
speciális bevetési bakancs,
fekete
tépõzáras rendfokozati jelzés, csillaggal, szerelve
karjelvény

ec)
ed)
ee)
ef)
eg)
eh)

Kihordási idõ

Kihordási idõ

1 db

2 év

1 db

2 év

1 db

2 év

1 db

3 év

2 db

1 év

1 pár

2 év

2 db
2 db

2 év
2 év

I.
Egyenruhás, férfi, alapellátási norma
az ORFK Köztársasági Õrezred állománya
részére
Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

1.

Szolgálati, nyári
sapka, palackzöld
(Bocskai fazon)

db

1

20.

Szolgálati félcipõ,
gumitalpú,
fekete

pár

1

2.

Szolgálati, téli sapka,
szerelve, fekete, szõrmés

db

1

21.

pár

5

3.

Szolgálati, nyári
dzseki, palackzöld

db

1

Szolgálati váll-lap
(+2 db rozetta és 2 db
testületi jelvény),
vagy hímzett, szolgálati váll-lap**, testületi színû
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Me.

Alapellátás
mennyisége

Nyakkendõtû,
Köztársasági
Õrezredi

db

1

23.

Barettsapka, palackzöld

db

1

24.

Nyakkendõtû, parlamenti

db

1

25.

Hímzett
karjelvény,
Köztársasági
Õrezred, testületi
színû

db

4

26.

Jelsíp

db

1

27.

Bevetési egyenruházat, sötétkék
(Köztársasági
Õrezred felirattal)***

klt.

1

65 M gyakorló
sapka, zöld****

db

29.

82 M kabát****

db

1

30.

82 M kabátbélés****

db

1

31.

65 M gyakorlózubbony, zöld****

db

1

32.

65 M gyakorlónadrág, zöld****

db

1

33.

85M gyakorlóbakancs****

pár

1

34.

Téli ing

db

1

35.

Téli alsónadrág

db

1

36.

Nyári pamutzokni

pár

2

37.

Téli pamutzokni

pár

2

38.

Málhazsák, zöld

db

1

39.

Névkitûzõ

db

1

Sorszám

22.

28.

A cikk megnevezése

3803

Megjegyzés:
1. A bevetési egyenruházat (Köztársasági Õrezredi felirattal) az alábbi ruházati termékekbõl áll (csak az új felszerelõket kell alapellátásként ellátni):
A cikk megnevezése

Mennyiség/Me.

a) szövetsapka (pilotka) sötétkék
b) bevetési dzseki, sötétkék
c) bevetési zubbony, sötétkék
d) bevetési nadrág, sötétkék
e) bevetési bakancs, fekete
f) bevetési póló
g) tépõzáras rendfokozati jelzés,
szerelve

1 db
1 db
1 db
1 db
1 pár
2 db
2 db

I/1.
Egyenruhás, nõi, alapellátási norma
az ORFK Köztársasági Õrezred állománya
részére

1
Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

1.

Szolgálati, nyári
sapka, palackzöld
(Bocskai fazon)
Szolgálati téli sapka,
szerelve, fekete, szõrmés
Szolgálati, nyári
dzseki, palackzöld
Társasági kosztümkabát (hosszított),
palackzöld (szolgálati használatra)*
Szolgálati, nyári pantalló, nõi, fekete
Nyakkendõ, fekete
Szolgálati, nyári
zokni, fekete
Fehér ing, hosszú
ujjú, vállpántos
Fehér ing, rövid ujjú,
vállpántos
Szolgálati ing, rövid
ujjú, vállpántos, zöld
Szolgálati ing,
hosszú ujjú, vállpántos, zöld
Pulóver, palackzöld,
zöld rátéttel

db

1

db

1

db

1

db

1

db

1

db
pár

2
2

db

2

db

2

db

2

db

2

db

1

2.

3.

* A szolgálati télikabáttal és a társasági zubbonnyal, palackzöld
(szolgálati használatra), alapellátásként 2010. december 31-ig kerül ellátásra
az egyenruhás normába sorolt állomány.
** A hímzett szolgálati váll-lap csak a rendszeresítését követõen
adható ki.
*** Alap-felszerelési ellátmányként csak az új felszerelõknek adható
ki. A bevetési egyenruházat cikkeinek felsorolása a „Megjegyzés” rész
1. pontjában szerepel. Beszerzéséig a 28–33. sorszámok alatt szereplõ termékeket kell kiadni.
**** Nem adható ki azok részére, akik a bevetési egyenruházattal már
ellátásra kerültek.

4.

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

12.
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Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

13.

Szolgálati, téli pantalló, nõi, fekete
Szolgálati garbó,
fekete
Szolgálati télikabát,
zöld*
Szolgálati, csapadék
ellen védõ kabát,
zöld
Szolgálati derékszíj,
fekete
Szolgálati bõrkesztyû, nõi
Szolgálati, téli zokni,
fekete
Szolgálati félcipõ,
gumitalpú, fekete
Szolgálati váll-lap
(+2db rozetta és 2 db
testületi jelvény),
vagy hímzett, szolgálati váll-lap**, testületi színû
Nyakkendõtû, Köztársasági Õrezredi
Barettsapka, palackzöld
Nyakkendõtû, parlamenti
Hímzett karjelvény,
Köztársasági Õrezred, testületi színû
Jelsíp
Bevetési egyenruházat, sötétkék
(Köztársasági
Õrezred felirattal)***
Téli ing
Téli alsónadrág
Nyári pamutzokni
Téli pamutzokni
Málhazsák, zöld
Névkitûzõ

db

1

db

1

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
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Megjegyzés:
1. A bevetési egyenruházat (Köztársasági Õrezredi felirattal) az alábbi ruházati termékekbõl áll (csak az új felszerelõket kell alapellátásként ellátni):
A cikk megnevezése

db

1

db

1

db

1

pár

1

pár

2

pár

1

pár

5

Mennyiség/Me.

a) szövetsapka (pilotka) sötétkék
b) bevetési dzseki, sötétkék
c) bevetési zubbony, sötétkék
d) bevetési nadrág, sötétkék
e) bevetési bakancs, fekete
f) bevetési póló,
g) tépõzáras rendfokozati jelzés,
szerelve

1 db
1 db
1 db
1 db
1 pár
2 db
2 db

I/2.
A Díszegység speciális, szolgálati egyenruházati
normái

A) Tiszti állomány egyenruházata
db

1

db

1

db

1

db

4

db
klt.

db
db
pár
pár
db
db

1
1

1
1
2
2
1
1

* A szolgálati télikabáttal és a társasági kosztümkabát (hosszított),
palackzöld (szolgálati használatra), alapellátásként 2010. december 31-éig
kerül ellátásra az egyenruhás normába sorolt állomány.
** A hímzett szolgálati váll-lap csak a rendszeresítését követõen adható ki.
*** Alap-felszerelési ellátmányként csak az új felszerelõknek adható ki.
A bevetési egyenruházat cikkeinek felsorolása a „Megjegyzés” rész 1. pontjában szerepel.

Fsz.

Megnevezés

Me.

Mennyiség

Eszmei
viselési
idõ

1.

Tiszti föveg

db

1

3 év

2.

Tiszti kisatilla

db

1

3 év

3.

Tiszti pantalló

db

2

3 év

4.

Kun köpeny

db

1

5 év

5.

Fekete, cúgos
cipõ

pár

1

2 év

6.

Cérnakesztyû
fehér

pár

6

1 év

7.

Fehér póló,
hosszú ujjú, férfi

db

6

1 év

8.

Cérnazokni
fekete

pár

6

1 év

9.

Fekete fonott
vállszíjas derékszíj, kardtartó
csatlékkal

db

1

5 év

10.

Fonott kardtartó,
rejtett

db

1

5 év

11.

Kardbojt (arany)

db

1

3 év
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Megnevezés

3805

Me.

Mennyiség

Eszmei
viselési
idõ

Fsz.

Megnevezés

Me.

Mennyiség

Eszmei
viselési
idõ

12.

Nadrágszíj,
fekete bõr

db

1

3 év

14.

Köpenytartó zsák

db

1

szükség
szerint

13.

Ruhazsák

db

1

szükség
szerint

15.

Ingpótló, fehérgallér

db

3

1 év

14.

Köpenytartó zsák

db

1

szükség
szerint

16.

Fonott kardtartó,
rejtett

db

1

5 év

15.

Ingpótló fehérgallér

db

3

1 év
II.
Vegyes ruhás, férfi, alapellátási norma
az ORFK Köztársasági Õrezred zászlósi
és tiszthelyettesi állománya részére

I/3.
B) Zászlósi állomány egyenruházata

Sorszám
Megnevezés

Me.

Mennyiség

Eszmei
viselési
idõ

1.

Díszõr kalpag

db

1

3 év

2.

Dísztoll

db

1

1 év

3.

Nagyatilla

db

1

3 év

4.

Díszõr pantalló

db

2

3 év

5.

Kun köpeny

db

1

5 év

6.

Fekete, cúgos
cipõ

pár

1

2 év

7.

Cérnakesztyû,
fehér

pár

6

1 év

Fehér póló,
hosszú ujjú

db

Cérnazokni,
fekete

pár

Fekete, fonott,
vállszíjas derékszíj, kardtartó
csatlékkal

db

11.

Kardbojt
(palaszürke)

db

1

3 év

12.

Nadrágszíj,
fekete bõr

db

1

3 év

13.

Ruhazsák

db

1

szükség
szerint

Fsz.

8.
9.
10.

6
6
1

Me.

Mennyiség

1.

Társasági sapka,
palackzöld (Bocskai
fazon)

db

1

2.

Társasági zubbony,
palackzöld

db

1

3.

Társasági pantalló,
fekete

db

2

4.

Társasági felöltõ,
fekete

db

1

5.

Nyakkendõ, fekete

db

1

6.

Szolgálati, nyári
zokni, fekete

pár

1

7.

Fekete félcipõ, zárt,
bõrtalpú

pár

1

8.

Fehér ing, hosszú
ujjú, vállpántos

db

1

9.

Fehér ing, rövid ujjú,
vállpántos

db

1

10.

Szolgálati ing, rövid
ujjú, vállpántos, zöld

db

1

11.

Szolgálati ing,
hosszú ujjú, vállpántos, zöld

db

1

12.

Szolgálati pulóver,
palackzöld

db

1

13.

Barettsapka, palackzöld

db

1

14.

Derékszíj, fekete

db

1

1 év
1 év
5 év

A cikk
megnevezése

3806
Sorszám

MAGYAR KÖZLÖNY
A cikk
megnevezése

Me.

Mennyiség

Szolgálati váll-lap
(+2 db rozetta és 2 db
testületi jelvény)
vagy hímzett szolgálati váll-lap***,
testületi színû

pár

2

Hímzett karjelvény,
Köztársasági Õrezredi, testületi színû

db

17.

Nyakkendõtû, Köztársasági Õrezredi

db

1

18.

Nyakkendõtû, parlamenti

db

1

19.

Bevetési egyenruházat, sötétkék (Köztársasági Õrezred
felirattal)*

klt.

1

20.

65 M gyakorlósapka,
zöld**

db

1

21.

Mûszõrmés téli
sapka**

db

1

22.

82 M kabát**

db

1

23.

82 M kabátbélés**

db

1

24.

65 M gyakorlózubbony, zöld**

db

1

25.

65 M gyakorlónadrág, zöld**

db

1

26.

85 M gyakorlóbakancs**

pár

1

27.

Téli ing

db

1

28.

Téli alsónadrág

db

1

29.

Téli pamutzokni

pár

2

30.

Nyári pamutzokni

pár

2

31.

Szolgálati bõrkesztyû, fekete

pár

32.

Málhazsák, zöld

33.

Névkitûzõ

34.

Polgári ruhapénz

15.

16.

2

2006/46. szám

jában szerepel. Beszerzéséig a 20–26. sorszámok alatt szereplõ termékeket
kell kiadni.
** Nem adható ki azok részére, akik a bevetési egyenruházattal már
ellátásra kerültek.
*** A hímzett szolgálati váll-lap csak a rendszeresítését követõen adható ki.

Megjegyzés:
1. A bevetési egyenruházat (Köztársasági Õrezredi felirattal) az alábbi ruházati termékekbõl áll (csak az új felszerelõket kell alapellátásként ellátni):
A cikk megnevezése

Mennyiség/Me.

a) szövetsapka (pilotka), sötétkék
b) szolgálati téli sapka, szerelve,
fekete
c) bevetési dzseki, sötétkék
d) bevetési zubbony, sötétkék
e) bevetési nadrág, sötétkék
f) bevetési bakancs, fekete
g) bevetési póló
h) tépõzáras rendfokozati jelzés,
szerelve

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 pár
2 db
2 db

II/1.
Vegyes ruhás, férfi, csökkentett alapellátási norma
az ORFK Köztársasági Õrezred fõtiszti
és tiszti állománya részére

Sorszám

A cikk
megnevezése

Me.

Mennyiség

1.

Társasági sapka,
palackzöld (Bocskai
fazon)

db

1

2.

Társasági zubbony,
palackzöld

db

1

3.

Társasági pantalló,
fekete

db

1

1

4.

Társasági felöltõ,
fekete

db

1

db

1

5.

Nyakkendõ, fekete

db

1

db

1

6.

Szolgálati, nyári
zokni, fekete

pár

1

7.

Fekete félcipõ, zárt,
bõrtalpú

pár

1

8.

Fehér ing, hosszú
ujjú, vállpántos

db

1

9.

Fehér ing, rövid ujjú,
vállpántos

db

1

10.

Derékszíj, fekete

db

1

A mindenkori
utánpótlási
egyenruházati ellátmány
összegének
50%-a

* Alap-felszerelési ellátmányként csak az új felszerelõknek adható ki.
A bevetési egyenruházat cikkeinek felsorolása a „Megjegyzés” rész 1. pont-

2006/46. szám
Sorszám

MAGYAR KÖZLÖNY
A cikk
megnevezése
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Megjegyzés:
1. Az ügyeleti szolgálatba besorolt állományt – az alapellátási normában meghatározottakon felül – az alábbi termékekkel is el kell látni:

Me.

Mennyiség

Szolgálati váll-lap
(+2 db rozetta és 2 db
testületi jelvény)
vagy hímzett szolgálati váll-lap***,
testületi színû

pár

2

12.

Hímzett karjelvény,
Köztársasági Õrezredi, testületi színû

db

2

13.

Nyakkendõtû, Köztársasági Õrezredi

db

1

14.

Bevetési egyenruházat, sötétkék (Köztársasági Õrezred
felirattal)*

klt.

1

15.

65 M gyakorlósapka,
zöld**

db

1

16.

Mûszõrmés téli
sapka**

db

1

17.

82 M kabát**

db

1

18.

82 M kabátbélés**

db

1

19.

65 M gyakorlózubbony, zöld**

db

1

20.

65 M gyakorlónadrág, zöld**

db

1

Vegyes ruhás, nõi, alapellátási norma
az ORFK Köztársasági Õrezred állománya részére

21.

85 M gyakorlóbakancs**

pár

1

Sorszám

22.

Téli ing

db

1

23.

Téli alsónadrág

db

1

24.

Téli pamutzokni

pár

2

25.

Nyári pamutzokni

pár

2

26.

Szolgálati bõrkesztyû, fekete

pár

1

27.

Málhazsák, zöld

db

1

28.

Névkitûzõ

db

1

29.

Polgári ruhapénz

11.

A cikk megnevezése

Mennyiség/Me.

a) szolgálati ing, rövid ujjú, zöld
b) szolgálati ing, hosszú ujjú, zöld

2. A bevetési egyenruházat (Köztársasági Õrezredi felirattal) az alábbi ruházati termékekbõl áll (csak az új felszerelõket kell alapellátásként ellátni):
A cikk megnevezése

* Alap-felszerelési ellátmányként csak az új felszerelõknek adható ki.
A bevetési egyenruházat cikkeinek felsorolása a „Megjegyzés” rész 2. pontjában szerepel. Beszerzéséig a 15–21. sorszámok alatt szereplõ termékeket
kell kiadni.
** Nem adható ki azok részére, akik a bevetési egyenruházattal már
ellátásra kerültek.
*** A hímzett szolgálati váll-lap csak a rendszeresítését követõen adható ki.

Mennyiség/Me.

a) szövetsapka (pilotka), sötétkék
b) szolgálati téli sapka, szerelve,
fekete
c) bevetési dzseki, sötétkék
d) bevetési zubbony, sötétkék
e) bevetési nadrág, sötétkék
f) bevetési bakancs, fekete
g) bevetési póló
h) tépõzáras rendfokozati jelzés,
szerelve

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
2 db
2 db

II/2.

1.
2.

3.
4.

A mindenkori
utánpótlási egyenruházati ellátmány
összegének
50%-a

1 db
1 db

5.
6.
7.
8.
9.

A cikk
megnevezése

Társasági nõi kalap,
palackzöld
Társasági kosztümkabát (hosszított),
palackzöld
Társasági szoknya,
fekete
Társasági, nõi
felöltõ, fekete
Nyakkendõ, fekete
Társasági, nõi cipõ,
fekete
Fehér ing, hosszú
ujjú, vállpántos
Fehér ing, rövid ujjú,
vállpántos
Szolgálati váll-lap
(+2 db rozetta és 2 db
testületi jelvény)
vagy hímzett szolgálati váll-lap*, testületi színû

Me.

Mennyiség

db

1

db

1

db

1

db

1

db
pár

1
1

db

1

db

1

pár

2

3808
Sorszám

10.

11.
12.
13.

MAGYAR KÖZLÖNY
A cikk
megnevezése

Hímzett karjelvény,
Köztársasági Õrezredi, testületi színû
Nyakkendõtû, Köztársasági Õrezredi
Névkitûzõ
Polgári ruhapénz

Me.

Mennyiség

Sorszám

db

2

16.

db

1

17.
18.

2006/46. szám
Megnevezés

Hímzett karjelvény,
Köztársasági Õrezredi, testületi színû
Málhazsák, zöld
Polgári ruhapénz

Me.

Alapellátás
mennyisége

db

2

db
Ft

1
A mindenkori
utánpótlási
egyenruházati
ellátmány
összege

db
1
A mindenkori utánpótlási egyenruházati
ellátmány összegének 50%-a

* A hímzett szolgálati váll-lap csak a rendszeresítését követõen adható ki.

III.
Polgári ruhás, férfi, alapellátási norma
az ORFK Köztársasági Õrezred állománya részére
Sorszám

Megnevezés

Me.

Alapellátás
mennyisége

1.

Bevetési egyenruházat, sötétkék (Köztársasági Õrezred
felirattal)*
65M gyakorlósapka,
szerelve**
Mûszõrmés, téli
sapka**
82M kabát**
82M kabátbélés**
65M gyakorlózubbony, zöld**
65M gyakorlónadrág,
zöld**
85M gyakorlóbakancs**
Téli ing
Téli alsónadrág
Szolgálati bõrkesztyû, fekete
Téli pamutzokni
Nyári pamutzokni
Szolgálati derékszíj,
fekete
Szolgálati váll-lap
(+2 db rozetta és 2 db
testületi jelvény)
vagy hímzett szolgálati váll-lap**, testületi színû

klt.

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

* Alap-felszerelési ellátmányként csak az új felszerelõknek adható ki.
A bevetési egyenruházat cikkeinek felsorolása a „Megjegyzés” rész 1. pontjában szerepel. Beszerzéséig a 2–8. és 15. sorszámok alatt szereplõ termékeket kell kiadni.
** Nem adható ki azok részére, akik a bevetési egyenruházattal már
ellátásra kerültek.
*** A hímzett szolgálati váll-lap csak a rendszeresítését követõen adható ki.

Megjegyzés:
1. A bevetési egyenruházat (Köztársasági Õrezredi felirattal) az alábbi ruházati termékekbõl áll (csak az új felszerelõket kell alapellátásként ellátni):
A cikk megnevezése

Mennyiség/Me.

a) szövetsapka (pilotka), sötétkék
b) szolgálati téli sapka, szerelve,
fekete
c) bevetési dzseki, sötétkék
d) bevetési zubbony, sötétkék
e) bevetési nadrág, sötétkék
f) bevetési bakancs, fekete
g) bevetési póló
h) tépõzáras rendfokozati jelzés,
szerelve

1 db

db

1

db

1

db
db
db

1
1
1

db

1

pár

1

III/1.

db
db
pár

1
1
1

Polgári ruhás, nõi, alapellátási norma
az ORFK Köztársasági Õrezred állománya részére

pár
pár
db

2
2
1

pár

2

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
2 db
2 db

Sorszám

Az ellátmány
megnevezése

Me.

1.

Polgári ruhapénz

Ft

Alapellátás
mértéke

A mindenkori
utánpótlási
egyenruházati
ellátmány
összege

Megjegyzés:
Az alapellátási polgári ruhapénzt a szolgálati viszony
kezdetekor egy évre elõre kell kifizetni.
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2. melléklet
a 20/2006. (IV. 19.) BM rendelethez
A Határõrség alapellátási, egyenruházati normái
I.
Alapellátási norma a Határõrség tábornokai, valamint
a II/B normába nem tartozó, egyenruhás normába
sorolt tiszti állomány részére
Sorszám

1.

A cikk megnevezése

Mennyiség
és mennyiségi egység

Sorszám

3809
A cikk megnevezése

Mennyiség
és mennyiségi egység

18.

Szolgálati, HÕR, téli
kesztyû, fekete

1 pár

19.

Szolgálati derékszíj, fekete

1 db

20.

Szolgálati télikabát, sötétkék

1 db

21.

Szolgálati, HÕR, téli
sapka, szerelve, fekete

1 db

22.

Bevetési huzatruha****

1 db

23.

Rendészeti félcipõ,
fekete**

1 pár

24.

Szolgálati bakancs, fekete

1 pár

25.

Barettsapka, zöld, szerelve

1 db

26.

Fehér ing, hosszú ujjú,
vállpántos

1 db

27.

Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos

1 db

28.

Határvadász jelvény

9 db

29.

Határvadász jelvény
(tépõzáras)

2 db

Társasági sapka, szerelve,
a nõi állomány részére:
társasági kalap*

1 db

Társasági zubbony, szerelve, a nõi állomány részére:
hosszított, társasági kosztümkabát*

1 db

Társasági pantalló, a nõi
állomány részére: társasági
szoknya*

1 db

4.

Nyakkendõ*

1 db

5.

Társasági félcipõ, fekete*

1 pár

30.

Igazgatósági karjelvény

9 db

6.

Társasági bõrkesztyû,
fekete*

1 pár

31.

Igazgatósági karjelvény
(tépõzáras)

3 db

7.

Társasági nadrágszíj*

1 db

32.

„Border Guard” felirat

8 db

8.

Szolgálati, nyári sapka
sötétkék (baseball)

1 db

33.

3 pár

9.

Szolgálati, nyári dzseki,
sötétkék

1 db

Szolgálati váll-lap (+2 db
rozetta és 2 db testületi
jelvény) vagy szolgálati,
hímzett váll-lap***

10.

Szolgálati ing, rövid ujjú,
vállpántos, világoskék

2 db

34.

Névkitûzõ
(fém, szúrós)

1 db

11.

Szolgálati, nyári pantalló,
sötétkék

1 db

35.

Nyakkendõtû

1 db

36.

Hímzett névtábla****

2 db

12.

Szolgálati nyakkendõ,
sötétkék

1 db

37.

Tábornoki tölgyfalevél
(aranyszínû) gallérra*

2 pár

13.

Szolgálati, nyári zokni,
sötétkék

2 pár

38.

Tábornoki tölgyfalevél
(ezüstszínû)*

3 pár

14.

Szolgálati, csapadék ellen
védõ öltözet, sötétkék
(kétrészes)

1 db

39.

Szolgálati, téli zokni,
sötétkék

2 pár

15.

Szolgálati pulóver,
sötétkék

1 db

40.

Málhazsák

1 db

16.

Szolgálati ing, hosszú ujjú
vállpántos, világoskék

2 db

17.

Szolgálati farmernadrág,
sötétkék

1 db

2.

3.

* Csak a tábornoki rendfokozattal rendelkezõk részére.
** Rendszeresítéséig szolgálati félcipõt kell kiadni.
*** A szolgálati, hímzett váll-lap, csak a rendszeresítését követõen
adható ki.
**** Csak a rendszeresítését követõen adható ki a Határõrség országos
parancsnoka által kiadott intézkedésben meghatározott állomány tagjai
részére.

3810

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/46. szám

II.
Egyenruhás, alapellátási norma
a Határõrség férfi és nõi állománya részére

Sorszám

A cikk megnevezése

Tiszthelyettesi
és zászlósi
állomány
,,A”

Határrendészeti kirendeltségek
tiszti állománya, illetve a
Bevetési
Fõosztály
(osztályok),
határvadász
századok
tiszti állománya ,,B”

Sorszám

A cikk megnevezése

Tiszthelyettesi
és zászlósi
állomány
,,A”

Határrendészeti kirendeltségek
tiszti állománya, illetve a
Bevetési
Fõosztály
(osztályok),
határvadász
századok
tiszti állománya ,,B”

15.

Szolgálati télikabát,
sötétkék

1 db

1 db

16.

Szolgálati garbó,
sötétkék

1 db

1 db

1.

Szolgálati, nyári
sapka, sötétkék
(besaball)

1 db

1 db

17.

Szolgálati, HÕR, téli
sapka, szerelve,
fekete

1 db

1 db

2.

Szolgálati, nyári
dzseki, sötétkék

1 db

1 db

18.

Szolgálati, téli pantalló, sötétkék

1 db

1 db

3.

Szolgálati ing, rövid
ujjú, vállpántos, világoskék

2 db

2 db

19.

Szolgálati, mellrészes
nadrág, sötétkék

1 db

1 db

20.

1 pár

Szolgálati, nyári pantalló, sötétkék

1 db

1 db

Szolgálati bakancs,
fekete

1 pár

4.

21.

1 db

Szolgálati nyakkendõ, sötétkék

1 db

1 db

Barettsapka, zöld,
szerelve

1 db

5.

22.

1 db

Szolgálati, nyári
zokni, sötétkék

2 pár

2 pár

Fehér ing, hosszú
ujjú, vállpántos

1 db

6.

23.

1 db

Szolgálati, csapadék
ellen védõ öltözet,
sötétkék (kétrészes)

1 db

1 db

Fehér ing, rövid ujjú,
vállpántos

1 db

7.

24.

Határvadász jelvény

10 db

10 db

8.

Szolgálati pulóver,
sötétkék

1 db

1 db

25.

Határvadász jelvény
(tépõzáras)

2 db

2 db

9.

Szolgálati ing,
hosszú ujjú, vállpántos, világoskék

2 db

2 db

26.

Igazgatósági karjelvény

9 db

9 db

27.

2 db

2 db

Szolgálati farmernadrág, sötétkék

1 db

Igazgatósági karjelvény (tépõzáras)

28.

9 db

9 db

Szolgálati, téli zokni,
sötétkék

2 pár

„Border Guard”
felirat

29.

3 pár

3 pár

12.

Szolgálati, HÕR, téli
kesztyû, fekete

1 pár

1 pár

13.

Szolgálati derékszíj,
fekete

1 db

1 db

Szolgálati váll-lap
(+2 db rozetta, 2 db
testületi jelvény)
vagy szolgálati, hímzett váll-lap, testületi
színû**

14.

Rendészeti félcipõ,
fekete*

1 pár

1 pár

30.

Névkitûzõ (fém,
szúrós)

1 db

1 db

10.
11.

1 db
2 pár

2006/46. szám

Sorszám

MAGYAR KÖZLÖNY

A cikk megnevezése

Tiszthelyettesi
és zászlósi
állomány
,,A”

Határrendészeti kirendeltségek
tiszti állománya, illetve a
Bevetési
Fõosztály
(osztályok),
határvadász
századok
tiszti állománya ,,B”

31.

Nyakkendõtû

1 db

1 db

32.

Hímzett névtábla***

2 db

2 db

33.

Rendészeti nadrág,
sötétkék***

1 db

1 db

34.

Bevetési huzatruha,
sötétkék***

2 db

1 db

35.

Fényvisszaverõ
mellény***

1 db

1 db

Málhazsák

1 db

36.

1 db

* Rendszeresítéséig szolgálati félcipõt kell kiadni.
** A szolgálati, hímzett váll-lap, csak a rendszeresítését követõen adható ki.
*** Csak a rendszeresítését követõen adható ki, a Határõrség országos
parancsnoka által kiadott intézkedésben meghatározott állomány tagjai
részére.

Megjegyzés:
A hivatásos állomány egyenruhás normába sorolt tagja,
aki nem kötelezett az egységes, szolgálati egyenruházat
beszerzésére, a khakiszínû egyenruházatához, khakiszínû,
rövid ujjú, vállszalagos inget – mint megengedett ruházati
cikket – viselhet.

III.
Polgári ruhás, alapellátási norma
a Határõrség férfi és nõi állománya részére

Sorszám

1.

A cikk megnevezése

Polgári ruhapénz

Me.

Ft

Alapellátás
mennyisége

A mindenkori
utánpótlási
egyenruházati
ellátmány
összege

3811
IV.

Alapellátási, egyenruházati norma
a Határõr Zenekar állománya részére

Sorszám

A cikk megnevezése

Mennyiség
és mennyiségi
egység

1.

Társasági sapka, szerelve,
a nõi állomány tagjai
részére: társasági kalap

1 db

2.

Társasági zubbony, szerelve, a nõi állomány részére:
hosszított, társasági kosztümkabát

1 db

3.

Társasági pantalló, a nõi
állomány tagjai részére:
társasági szoknya

1 db

4.

Társasági félcipõ, fekete

1 pár

5.

Társasági nadrágszíj

1 db

6.

Szolgálati ing, rövid ujjú,
vállpántos, világoskék

2 db

7.

Szolgálati, nyári pantalló,
sötétkék

1 db

8.

Szolgálati nyakkendõ,
sötétkék

1 db

9.

Szolgálati, nyári zokni,
sötétkék

2 pár

10.

Szolgálati, csapadék ellen
védõ kabát, sötétkék

1 db

11.

Szolgálati pulóver, sötétkék

1 db

12.

Szolgálati ing, hosszú ujjú,
vállpántos, világoskék

2 db

13.

Szolgálati, téli zokni, sötétkék

2 pár

14.

Szolgálati derékszíj, fekete

1 db

15.

Rendészeti félcipõ, fekete*

1 pár

16.

Szolgálati télikabát, sötétkék

1 db

17.

Szolgálati, HÕR, téli
sapka, szerelve, fekete

1 db

18.

Szolgálati, téli pantalló,
sötétkék

1 db

19.

Barettsapka, zöld, szerelve

1 db
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20.

Fehér ing, hosszú ujjú,
vállpántos

1 db

21.

Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos

1 db

22.

Határvadász jelvény

8 db

23.

Határvadász jelvény
(tépõzáras)

2 db

24.

Igazgatósági karjelvény

7 db

25.

Igazgatósági karjelvény
(tépõzáras)

2 db

26.

„Border Guard” felirat

7 db

27.

Szolgálati váll-lap (+2 db
rozetta és 2 db testületi jelvény) vagy szolgálati, hímzett váll-lap, testületi
színû**

3 pár

28.

Névkitûzõ (fém, szúrós)

1 db

29.

Nyakkendõtû

1 db

* Rendszeresítéséig szolgálati félcipõt kell kiadni.
** A szolgálati, hímzett váll-lap, csak a rendszeresítését követõen adható ki.

3. melléklet
a 20/2006. (IV. 19.) BM rendelethez
A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
(a továbbiakban: BM OKF), valamint az irányítása
alá tartozó szervek hivatásos polgári védelmi
és hivatásos tûzoltó állományának alapellátási,
egyenruházati normái
I.
Alapellátási norma
a BM OKF polgári védelmi tábornokai részére
Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

1.

Társasági sapka, szerelve, tábori barna

db

1

Ballonkabát, 4/4-es,
khaki

db

Társasági zubbony,
szerelve, khaki

db

2.
3.

2006/46. szám
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Me.

Alapellátás
mennyisége

4.

Társasági pantalló,
fekete

db

1

5.

Szolgálati pulóver,
sötétkék

db

1

6.

Társasági bõrkesztyû,
nyári, barna

pár

1

7.

Kötött kesztyû, fehér

pár

2

8.

Téli ing és téli alsónadrág, khaki

db

1

9.

Atlétatrikó, fehér

db

3

10.

Rövid alsónadrág,
fehér

db

3

11.

Társasági nyakkendõ,
fekete

db

1

12.

Nyaksál, khaki

db

1

13.

Társasági zokni,
fekete

pár

1

14.

Téli gyakorlózokni,
fehér

pár

2

15.

Nyári gyakorlózokni,
fehér

pár

2

16.

Társasági félcipõ,
fekete

pár

1

17.

Derékszíj vállszíjjal

db

1

18.

Társasági nadrágszíj,
fekete

db

1

19.

Karjelvény

db

2

20.

Váll-lap, tábornoki
csillaggal

pár

4

21.

Szövött kitüntetési
szalagsáv

klt.

2

22.

Vállpántos, hosszú
ujjú, fehér ing

db

1

23.

Barettsapka, meggyvörös

db

1

24.

Gyakorlódzseki,
melegbéléssel, kék

db

1

25.

Gyakorlózubbony,
kék

db

1

26.

Gyakorlónadrág, kék

db

1

Sorszám
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Me.

Alapellátás
mennyisége

Egységes, téli gyakorlókabát és bélés,
szürke

db

1

14.

Nyári gyakorlózubbony, szürke

db

1

Me.

Alapellátás
mennyisége

Sorszám
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27.

Rövid ujjú póló,
fehér

db

1

28.

Vállpántos, rövid
ujjú, fehér ing

db

1

29.

Vállpántos, hosszú
ujjú, világoskék ing

db

1

15.

Nyári gyakorlónadrág, szürke

db

1

30.

Vállpántos, rövid
ujjú, világoskék ing

db

1

16.

Szolgálati pulóver,
szürke

db

1

31.

Gyakorlóbakancs
(magasított), fekete

pár

1

17.

Ingblúz, hosszú ujjú,
szürke

db

1

32.

Öntapadós rendfokozati jelzés

db

2

18.

Ingblúz, rövid ujjú,
szürke

db

1

19.

Bõrkesztyû, téli,
fekete

pár

1

20.

Bõrkesztyû, nyári,
fekete

pár

1

21.

Fehér ing, hosszú
ujjú

db

1

22.

Szürke ing, hosszú
ujjú

db

2

23.

Szürke ing, hosszú
ujjú, gyakorló

db

2

24.

Téli ing és téli alsónadrág, szürke

db

1

25.

Atlétatrikó, fehér

db

3

26.

Rövid alsónadrág,
fehér

db

3

27.

Nyakkendõ, szürke

db

2

II.
Alapellátási norma
a BM OKF tûzoltó tábornokai részére
A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

1.

Fésûs tányérsapka,
szerelve, szürke

db

2

2.

Téli sapka, szürke

db

1

3.

65 M gyakorlósapka,
szerelve, szürke

db

1

4.

Fésûsköpeny,
mûszõrme béléssel,
szürke

db

1

5.

Fésûsfelöltõ, szürke

db

1

28.

Nyaksál, szürke

db

1

6.

Ballonkabát, 4/4-es,
szürke

db

1

29.

Bokazokni, szürke

pár

2

30.

pár

2

Ballonkabát, 3/4-es,
mûszõrme béléssel,
szürke

db

Téli gyakorlózokni,
fehér

31.

Nyári gyakorlózokni,
fehér

pár

2

8.

Fésûsöltöny, szerelve, szürke

db

2

32.

Félcipõ, fekete

pár

1

33.

Félcipõ, nyári, fekete

pár

1

9.

Jeszteröltöny, szerelve, szürke

db

1

34.

Gyakorlóbakancs,
fekete

pár

1

10.

Jeszterpantalló,
szürke

db

1

35.

Derékszíj vállszíjjal,
barna

db

1

11.

Társasági zubbony,
szerelve, szürke

db

1

36.

Sporttrikó, fehér

db

1

12.

Társasági pantalló,
szürke

db

1

37.

Sportnadrág

db

1

38.

Sportzokni, fehér

pár

1

Sorszám

7.

1

3814
Sorszám

MAGYAR KÖZLÖNY
A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

Sorszám

39.

Tréningruha

db

1

40.

Teniszcipõ

pár

1

41.

Karjelvény

db

2

42.

Váll-lap tábornoki
csillaggal

pár

4

43.

Szövött kitüntetési
szalagsáv

klt.

2

44.

Málhazsák

db

1

45.

Rohamsisak

db

1
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Me.

Alapellátás
mennyisége

15.

Nyári pamutzokni,
fehér

pár

3

16.

65 M gyakorlóbakancs, fekete

pár

1

17.

Málhazsák

db

1

18.

Karjelvény

db

2

19.

Váll-lap, vállszalag
csillaggal, testületi
színû

pár

3

20.

Tûzoltó gyakorlócipõ

pár

1

21.

Derékszíj, vállszíj
nélkül

db

1

III.
Egyenruhás, férfi, alapellátási norma
a BM OKF hivatásos tûzoltó állománya részére
Sorszám
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Me.

Alapellátás
mennyisége

1.

65 M gyakorlósapka,
szerelve, szürke

db

1

2.

Szolgálati pulóver,
szürke

db

1

3/4-es szolgálati kabát, mûszõrme béléssel, tûzoltó, szürke

db

4.

Téli gyakorlózubbony, övvel, szürke

db

5.

Téli zubbonybélés,
szürke

6.

IV.
Vegyes ruhás, férfi, alapellátási norma
a BM OKF polgári védelmi állománya részére
Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

1.

Társasági sapka, szerelve, tábori barna

db

1

2.

Ballonkabát, 4/4-es,
khaki

db

1

1

3.

Szolgálati pulóver,
sötétkék

db

1

db

1

4.

Társasági zubbony,
szerelve, tábori barna

db

1

65 M gyakorlózubbony, szürke

db

1

5.

db

1

7.

65 M gyakorlónadrág, szürke

db

1

8.

Kötött kesztyû,
szürke

pár

1

Társasági pantalló
(zászlós, tiszt, fõtiszt
részére fekete, tiszthelyettes részére
tábori barna)

6.

db

1

9.

Szürke ing, hosszú
ujjú, vállpántos

db

1

Bõrkesztyû, gyapjúbélelt

7.

Téli ing, khaki

db

1

10.

Szürke ing, rövid
ujjú, vállpántos

db

1

8.

Téli alsónadrág,
khaki

db

1

11.

Ing, hosszú ujjú, gyakorló, szürke

db

1

9.

Nyaksál, khaki

db

1

10.

1

Téli ing, szürke

db

1

Társasági nadrágszíj,
fekete

db

12.
13.

Téli alsónadrág,
szürke

db

1

11.

pár

3

14.

Téli pamutzokni,
fehér

pár

3

Váll-lap, vállszalag,
csillaggal, testületi
színû

12.

Karjelvény

db

2

3.

1
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Me.

Alapellátás
mennyisége
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Me.

Alapellátás
mennyisége

5.

Szolgálati pulóver,
szürke

db

1

6.

Fésûszubbony, szürke

db

1

7.

Fésûspantalló, szürke

db

1

8.

Téli gyakorlózubbony, övvel, szürke

db

1

9.

Téli zubbonybélés,
szürke

db

1

10.

Téli nadrágbélés,
szürke

db

1

11.

65 M gyakorlózubbony, szürke

db

1

Sorszám

13.

Gyakorló-barettsapka, meggyvörös

db

1

14.

Gyakorlódzseki kék,
melegbéléssel

db

1

15.

Gyakorlózubbony,
kék

db

1

16.

Gyakorlónadrág, kék

db

1

17.

Rövid ujjú póló, fehér

db

1

18.

Vállpántos, hosszú
ujjú, világoskék ing

db

1

19.

Vállpántos, rövid
ujjú, világoskék ing

db

1

20.

Gyakorlóbakancs
(magasított), fekete

pár

1

21.

Öntapadós rendfokozati jelzés

db

2

12.

65 M gyakorlónadrág, szürke

db

1

22.

Fehér ing, hosszú
ujjú vállpántos

db

1

13.

Ingblúz, hosszú ujjú,
szürke

db

1

23.

Fehér ing, rövid ujjú,
vállpántos

db

1

14.

Bõrkesztyû, gyapjúbélelt, fekete

pár

1

24.

Polgári ruhapénz

Ft

A mindenkori
utánpótlási
egyenruházati
ellátmány
50%-a

15.

Fehér ing, hosszú
ujjú, vállpánt nélküli

db

1

16.

Gyakorlóing, hosszú
ujjú, szürke

db

1

17.

Téli ing, szürke

db

1

18.

Téli alsónadrág, szürke

db

1

19.

Nyakkendõ, szürke

db

2

V.

20.

Nyaksál, szürke

db

1

Vegyes ruhás, férfi, alapellátási norma
a BM OKF tûzoltó állománya részére

21.

Bokazokni, szürke

pár

2

22.

Téli gyakorlózokni,
fehér

pár

2

23.

Nyári gyakorlózokni,
fehér

pár

2

24.

Félcipõ, normál, bõrtalpú, fekete

pár

1

25.

65 M gyakorlóbakancs, fekete

pár

1

26.

Váll-lap, vállszalag,
csillaggal, testületi
színû

pár

3
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Me.

Alapellátás
mennyisége

Fésûs tányérsapka,
szerelve, szürke

db

1

65 M gyakorlósapka,
szerelve, szürke

db

3.

Köpeny, szürke

db

1

4.

Ballonkabát, 4/4-es,
szürke

db

1

Sorszám

1.
2.

1

3816

MAGYAR KÖZLÖNY

Sorszám

A cikk megnevezése

2006/46. szám

Me.

Alapellátás
mennyisége
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Me.

Alapellátás
mennyisége

15.
16.

Gyakorlónadrág, kék
Rövid ujjú póló, fehér
Vállpántos, hosszú
ujjú, világoskék ing
Vállpántos, rövid
ujjú, világoskék ing
Gyakorlóbakancs
(magasított), fekete
Öntapadós rendfokozati jelzés
Polgári ruhapénz

db
db

1
1

db

1

db

1

pár

1

db

2

Ft

A mindenkori
utánpótlási egyenruházati
ellátmány
50%-a

27.

Karjelvény

db

2

28.

Polgári ruhapénz

Ft

A mindenkori
utánpótlási egyenruházati
ellátmány
50%-a

17.
18.
19.
20.
21.

VI.
Vegyes ruhás, nõi, alapellátási norma
a BM OKF polgári védelmi állománya részére

Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

1.

Nõi kalap, társasági,
szerelve, fekete
Társasági kosztümkabát, szerelve (tábori barna)
Társasági szoknya
(zászlós, tiszt, fõtiszt
részére fekete, tiszthelyettes részére tábori barna)
Szolgálati pulóver,
sötétkék
Téli ing, szürke
Téli alsónadrág, szürke
Téli gyakorlózokni,
fehér
Nyári gyakorlózokni,
fehér
Társasági cipõ, fekete
Váll-lap, vállszalag
csillaggal, testületi
színû
Karjelvény
Gyakorló-barettsapka, meggyvörös
Gyakorlódzseki, kék,
melegbéléssel
Gyakorlózubbony,
kék

db

1

db

1

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

db

VII.
Vegyes ruhás, nõi, alapellátási norma
a BM OKF tûzoltó állománya részére

1
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Me.

Alapellátás
mennyisége

1.

Kalap, szürke, szerelve
Fésûsköpeny, szürke
Ballonkabát 4/4-es,
szürke
Fésûszubbony, szürke
Szoknya, szürke
Szolgálati pulóver,
szürke
Fehér ing, hosszú
ujjú vállpántos
Nõi selyemblúz, fehér
Ingblúz, rövid ujjú,
övpántos, fehér
Nyakkendõ, szürke
Nyaksál, fehér
Téli bõrkesztyû, fekete
Félcipõ, ünnepi, fekete

db

1

db
db

1
1

db

1

db
db

1
1

db

1

db

1

db

1

db
db
pár

1
1
1

pár

1

db

1

db
db

1
1

pár

2

pár

1

5.
6.

pár

1

7.

pár

2

8.

2.
3.
4.

9.
db
db

2
1

db

1

10.
11.
12.

db

1

13.

2006/46. szám
Sorszám

14.

15.
16.

MAGYAR KÖZLÖNY
A cikk megnevezése

Váll-lap, vállszalag
csillaggal, testületi
színû
Karjelvény
Polgári ruhapénz

Me.

Alapellátás
mennyisége

Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

pár

4

6.

db

2

db

2

db
Ft

2
A mindenkori
utánpótlási egyenruházati
ellátmány
50%-a

Társasági nadrágszíj,
fekete
Ingblúz, rövid ujjú,
fehér, övpántos
Hosszú ujjú ing, fehér, vállpántos
Rövid ujjú ing, fehér,
vállpántos
Társasági nyakkendõ,
fekete
Társasági félcipõ, fekete
Társasági zokni, fekete
Nyaksál, fekete
Szolgálati kabát,
szürke
Hosszú ujjú, galléros
póló, kék, emblémával
Rövid ujjú, galléros
póló, kék, emblémával
Szolgálati férfi cipõ,
téli, fekete
Szolgálati nyári zokni, fekete
Szolgálati baseball
sapka, fekete,
címerrel
Szolgálati téli sapka
(textil álló résszel),
fekete, címerrel
Téli kesztyû, férfi,
fekete, béléses
Téli zokni, fekete
Szolgálati dzseki melegbéléssel,
fekete
Szolgálati zubbony,
fekete
Szolgálati derekas
nadrág, fekete
Szolgálati melles
nadrág, fekete
Szolgálati rövid nadrág, fekete
Szolgálati pulóver
(aláöltözék), szürke

db

2

db

2

db

2

pár

2

pár

3

db
db

1
1

db

2

db

2

pár

1

pár

6

db

2

db

1

pár

1

pár
db

2
1

db

2

db

2

db

1

db

1

db

1

7.

A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok hivatásos
tûzoltó állományú tagjainak alapellátási,
egyenruházati normái
Az alábbi normákban szereplõ egyenruházatokat a létesítményi tûzoltóságok tagjai, valamint az önkéntes tûzoltók is viselhetik a hivatásos állománykategóriát kifejezõ
jelvény nélkül és eltérõ színû rendfokozati jelzéssel.
A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok – nem új felszerelõ – hivatásos tûzoltó állományú tagjai ezen mellékletben szereplõ alapellátási normákban meghatározott
egyenruházati cikkeket az utánpótlási egyenruházati ellátmányuk terhére szerzik be e rendelet 23. §-ának
(4)–(6) bekezdése figyelembevételével, az állományilletékes parancsnok intézkedésben kiadott ütemezése szerint.

Tábornoki alapellátási, egyenruházati norma
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok
állománya részére
Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

1.

Társasági tányérsapka, szürke, szerelve
Társasági zubbony
szürke, szerelve
Társasági pantalló,
fekete, paszpólozva
Társasági fehér ing,
hosszú ujjú
Társasági ballonkabát, sötétszürke, szerelve

db

2

db

2

4.
5.

9.
10.
11.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

I.

3.

8.

12.

4. melléklet
a 20/2006. (IV. 19.) BM rendelethez

2.

3817

21.
22.
23.

24.
25.
db

2

db

2

db

1

26.
27.
28.

3818
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2006/46. szám

Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

29.

Emblémázott rövid
ujjú póló
Szolgálati cipõ, nyári, fekete
Szolgálati derékszíj,
fekete, címerrel
Tépõzáras sportcipõ,
fekete
Melegítõ
Karjelvény
Rendfokozati jelzés,
társasági
Rendfokozati jelzés
(fehér inghez és ingblúzhoz)
Rendfokozati jelzés,
szolgálati
Társasági vállzsinór
Társasági sapkához
fonott zsinór
Társasági sapkarózsa
Atlétatrikó
Rövid alsónadrág
Sportcipõ
Teniszcipõ
Sporttrikó
Sportnadrág
Málhazsák

db

3

6.

db

1

pár

2

7.

db

1

db

2

8.

db

1

pár

1

9.

db

1

db
db
pár

1
4
4

10.

db

1

pár

1

pár

3

12.

pár

1

db

5

13.
14.

db
db

1
1

pár
db

2
2

15.

db

2

db
db
db
pár
pár
db
db
db

2
3
3
1
1
1
1
1

16.

Társasági nadrágszíj,
fekete
Ingblúz, rövid ujjú,
fehér, övpántos
Hosszú ujjú ing, fehér, vállpántos
Rövid ujjú ing, fehér,
vállpántos
Társasági nyakkendõ,
fekete
Társasági félcipõ, fekete
Társasági zokni, fekete
Nyaksál, fekete
Szolgálati kabát,
szürke
Hosszú ujjú, galléros
póló, kék, emblémával
Rövid ujjú, galléros
póló, kék, emblémával
Szolgálati férfi cipõ,
téli, fekete
Szolgálati nyári zokni, fekete
Szolgálati baseball
sapka, fekete, címerrel
Szolgálati téli sapka
(textil állórésszel) fekete, címerrel
Téli kesztyû, férfi,
fekete, béléses
Téli zokni, fekete
Szolgálati dzseki melegbéléssel, fekete
Szolgálati zubbony,
fekete
Szolgálati derekas
nadrág, fekete
Szolgálati melles
nadrág, fekete
Szolgálati rövid nadrág, fekete
Szolgálati pulóver
(aláöltözék),
szürke

db

2

pár

1

pár

3

db

1

db

1

pár

1

pár
db

3
1

db

2

db

2

db

2

db

1

db

2

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

11.

17.
18.
19.

20.
II.
Egyenruhás, férfi, alapellátási, egyenruházati norma
a hivatásos önkormányzati tûzoltóság állománya
részére

21.
22.
23.

Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

1.

Társasági tányérsapka, szürke, szerelve
Társasági zubbony
szürke, szerelve
Társasági pantalló,
fekete, paszpólozva
Társasági fehér ing,
hosszú ujjú
Társasági ballonkabát, sötétszürke, szerelve

db

1

24.

db

1

25.

db

1

26.

db

2

27.

db

1

28.

2.
3.
4.
5.
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3819

Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

29.

Emblémázott rövid
ujjú póló
Szolgálati cipõ, nyári, fekete
Szolgálati derékszíj,
fekete, címerrel
Tépõzáras sportcipõ,
fekete
Melegítõ
Karjelvény
Rendfokozati jelzés,
társasági
Rendfokozati jelzés
(fehér inghez és ingblúzhoz)
Rendfokozati jelzés,
szolgálati
Társasági vállzsinór
Társasági sapkához
fonott zsinór
Társasági sapkarózsa

db

3

10.

db

1

pár

1

11.

db

1

db

1

12.

pár

1

pár

1

13.

pár

3

db
db
pár

1
4
2

db

1

db

2

pár

3

16.

db

2

db

5

17.

db

1

pár
db

2
1

18.

Nõi társasági kendõ,
fekete
Nõi társasági táska,
fekete
Nõi társasági cipõ,
fekete
Nõi harisnya (testszínû)
Szolgálati kabát,
szürke
Hosszú ujjú, galléros
póló, kék, emblémával
Rövid ujjú, galléros
póló, kék, emblémával
Rövid ujjú, nõi ing,
fehér, vállpántos
Szolgálati nõi téli
cipõ, fekete
Szolgálati nyári zokni, fekete
Szolgálati baseball
sapka, fekete, címerrel
Szolgálati téli sapka
(textil állórésszel),
fekete, címerrel
Téli kesztyû nõi, fekete, béléses
Téli zokni, fekete
Szolgálati dzseki melegbéléssel, fekete
Szolgálati zubbony,
fekete
Szolgálati derekas
nadrág, fekete
Szolgálati melles
nadrág, fekete
Szolgálati rövidnadrág, fekete
Szolgálati pulóver
(aláöltözék), szürke
Emblémázott rövid
ujjú póló
Szolgálati cipõ, nyári, fekete
Szolgálati derékszíj,
fekete, címerrel
Tépõzáras sportcipõ,
fekete

pár

1

pár

3

db

1

db

1

pár

1

pár
db

3
1

db

2

db

2

db

2

db

1

db

2

db

3

pár

1

db

1

pár

1

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.

14.
15.

19.
db

1
20.

III.
21.
Egyenruhás, nõi, alapellátási, egyenruházati norma
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok állománya
részére
Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

1.

Társasági nadrágszíj
fekete
Ingblúz, rövid ujjú,
fehér, övpántos
Nyaksál, fekete
Nõi társasági kalap,
szürke, szerelve
Társasági kosztümkabát (hosszított)
szürke, szerelve
Társasági szoknya,
fekete
Társasági nõi nadrág,
fekete, paszpólozva
Nõi társasági ballonkabát, sötétszürke,
szerelve
Nõi társasági selyemblúz, fehér, hosszú
ujjú

db

1

db

1

db
db

1
1

db

1

db

1

db

1

db

1

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

db

1

33.

3820
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Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

34.
35.
36.

Melegítõ
Karjelvény
Rendfokozati jelzés,
társasági
Rendfokozati jelzés
(fehér inghez és ingblúzhoz)
Rendfokozati jelzés,
szolgálati
Társasági vállzsinór
Társasági sapkarózsa

db
db
pár

1
4
2

pár

3

db

5

pár
db

2
1

37.

38.
39.
40.

Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

15.

Hosszú ujjú, galléros
póló, kék, emblémával
Rövid ujjú, galléros
póló, kék, emblémával
Szolgálati férfi cipõ,
téli, fekete
Szolgálati nyári zokni, fekete
Szolgálati baseball
sapka, fekete, címerrel
Szolgálati téli sapka
(textil állórésszel),
fekete, címerrel
Téli kesztyû, férfi,
fekete, béléses
Téli zokni, fekete
Szolgálati dzseki melegbéléssel, fekete
Szolgálati zubbony,
fekete
Szolgálati derekas
nadrág, fekete
Szolgálati melles
nadrág, fekete
Szolgálati rövid nadrág, fekete
Szolgálati pulóver
(aláöltözék), szürke
Emblémázott rövid
ujjú póló
Szolgálati cipõ, nyári, fekete
Szolgálati derékszíj,
fekete, címerrel
Tépõzáras sportcipõ,
fekete
Melegítõ
Karjelvény
Rendfokozati jelzés,
társasági
Rendfokozati jelzés
(fehér ing, ingblúz)
Rendfokozati jelzés,
szolgálati
Társasági vállzsinór

db

1

db

1

pár

1

pár

2

db

1

db

1

pár

1

pár
db

2
1

db

1

db

1

db

1

db

1

db

1

db

2

pár

1

db

1

pár

1

db
db
pár

1
4
2

pár

3

db

5

db

2

16.

17.
18.
19.

IV.

20.

Vegyes ruhás, férfi, alapellátási, egyenruházati norma
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok állománya
részére

21.
22.
23.

Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

1.

Társasági tányérsapka, szürke, szerelve
Társasági zubbony
szürke, szerelve
Társasági pantalló,
fekete, paszpólozva
Társasági fehér ing,
hosszú ujjú
Társasági ballonkabát, sötétszürke, szerelve
Társasági nadrágszíj,
fekete
Ingblúz, rövid ujjú,
fehér, övpántos
Hosszú ujjú ing, fehér, vállpántos
Rövid ujjú ing, fehér,
vállpántos
Társasági nyakkendõ,
fekete
Társasági félcipõ, fekete
Társasági zokni, fekete
Nyaksál, fekete
Szolgálati kabát,
szürke

db

1

db

1

db

1

db

2

db

1

db

1

29.

db

1

30.

db

1

31.

db

1

32.

db

1

db

1

33.
34.
35.

pár

1

36.

db
db

1
1

37.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2006/46. szám

24.
25.
26.
27.
28.

38.
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Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

Sorszám

39.

Társasági sapkához
fonott zsinór
Társasági sapkarózsa
Polgári ruhapénz

db

1

db
Ft

1
A mindenkori
utánpótlási egyenruházati
ellátmány
50%-a

40.
41.

V.
Vegyes ruhás, nõi, alapellátási, egyenruházati norma
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok állománya
részére
Sorszám

3821
A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

18.

Szolgálati nõi téli cipõ, fekete

pár

1

19.

Szolgálati nyári zokni, fekete

db

2

20.

Szolgálati baseball sapka,
fekete, címerrel

db

1

21.

Szolgálati téli sapka (textil
állórésszel) fekete, címerrel

db

1

22.

Téli kesztyû nõi, fekete,
béléses

pár

1

23.

Téli zokni, fekete

pár

2

24.

Szolgálati dzseki melegbéléssel, fekete

db

1

25.

Szolgálati zubbony, fekete

db

1

26.

Szolgálati derékrészes nadrág, fekete

db

1

27.

Szolgálati mellrészes nadrág, fekete

db

1

28.

Szolgálati pulóver (aláöltözék), szürke

db

1

29.

Emblémázott rövid ujjú
póló

db

2

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

1.

Társasági nadrágszíj, fekete

db

1

2.

Ingblúz, rövid ujjú, fehér,
övpántos

db

1

3.

Nyaksál, fekete

db

1

4.

Nõi társasági kalap szürke,
szerelve

db

1

30.

Szolgálati cipõ, nyári, fekete

pár

1

5.

Társasági kosztümkabát
(hosszított) szürke, szerelve

db

1

31.

Szolgálati derékszíj, fekete, címerrel

db

1

6.

Társasági szoknya, fekete

db

1

32.

1

Társasági nõi nadrág, fekete, paszpólozva

db

1

Tépõzáras sportcipõ,
fekete

pár

7.

33.

Melegítõ

db

1

8.

Nõi társasági ballonkabát,
sötétszürke, szerelve

db

1

34.

Karjelvény

db

4

9.

Nõi társasági selyemblúz,
fehér, hosszú ujjú

db

1

35.

Rendfokozati jelzés, társasági

pár

2

10.

Nõi társasági kendõ, fekete

db

1

36.

Rendfokozati jelzés, fehér
ingre, ingblúzra

pár

3

11.

Nõi társasági táska, fekete

db

1

37.

5

Nõi társasági cipõ, fekete

pár

1

Rendfokozati jelzés, szolgálati

db

12.
13.

Nõi harisnya (testszínû)

pár

3

38.

Társasági vállzsinór

pár

2

14.

Szolgálati kabát szürke

db

1

39.

Társasági sapkarózsa

db

1

15.

Hosszú ujjú, galléros póló,
kék, emblémával

db

1

40.

Polgári ruhapénz

Ft

16.

Rövid ujjú, galléros póló,
kék, emblémával

db

1

17.

Rövid ujjú, nõi ing, fehér,
vállpántos

db

1

A mindenkori
utánpótlási egyenruházati
ellátmány
50%-a
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VI.

Sorszám

Polgári ruhás, férfi, alapellátási, egyenruházati norma
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok részére
Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

1.

Hosszú ujjú galléros
póló, kék, emblémával
Rövid ujjú galléros
póló, kék, emblémával
Szolgálati férfi cipõ,
téli, fekete
Szolgálati nyári zokni, fekete
Szolgálati baseball
sapka, fekete, címerrel
Szolgálati téli sapka
(textil állórésszel) fekete, címerrel
Téli kesztyû, férfi,
fekete, béléses
Téli zokni, fekete
Szolgálati dzseki melegbéléssel, fekete
Szolgálati zubbony,
fekete
Szolgálati derekrészes nadrág, fekete
Szolgálati mellrészes
nadrág, fekete
Szolgálati rövid nadrág, fekete
Szolgálati pulóver
(aláöltözék), szürke
Emblémázott rövid
ujjú póló
Szolgálati cipõ, nyári, fekete
Szolgálati derékszíj,
fekete, címerrel
Tépõzáras sportcipõ,
fekete
Melegítõ
Karjelvény
Rendfokozati jelzés
szolgálati

db

1

db

1

2.

3.
4.
5.

6.

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

22.

2006/46. szám
A cikk megnevezése

Polgári ruhapénz

Me.

Ft

Alapellátás
mennyisége

A mindenkori
utánpótlási egyenruházati
ellátmány
összege

VII.
pár

1

pár

2

db

1

db

Polgári ruhás, nõi, alapellátási, egyenruházati norma
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok állománya
részére
Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

1.

Hosszú ujjú, galléros
póló, kék, emblémával
Rövid ujjú, galléros
póló, kék, emblémával
Szolgálati nõi téli
cipõ, fekete
Szolgálati nyári zokni, fekete
Szolgálati baseball
sapka, fekete, címerrel
Szolgálati téli sapka
(textil állórésszel) fekete, címerrel
Téli zokni, fekete
Szolgálati dzseki melegbéléssel, fekete
Szolgálati zubbony,
fekete
Szolgálati derekas
nadrág, fekete
Szolgálati melles
nadrág, fekete
Szolgálati pulóver
(aláöltözék), szürke
Emblémázott, rövid
ujjú póló
Szolgálati cipõ, nyári, fekete
Szolgálati derékszíj,
fekete, címerrel

db

1

db

1

pár

1

pár

2

db

1

db

1

pár
db

2
1

db

1

db

1

db

1

db

1

db

2

pár

1

db

1

1
2.

pár

1

pár
db

2
1

db

1

db

1

3.
4.
5.

6.
db

1

db

1

db

1

7.
8.
9.

db

2

pár

1

db

1

pár

1

db
db
db

1
1
2

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

16.

Tépõzáras sportcipõ,
fekete
Melegítõ
Karjelvény
Rendfokozati jelzés,
szolgálati
Polgári ruhapénz

pár

1

6.

db
db
db

1
1
2

17.
18.
19.
20.

Ft

A mindenkori
utánpótlási egyenruházati
ellátmány
összege

5. melléklet
a 20/2006. (IV. 19.) BM rendelethez
I.
Általános egyenruházati norma
a berendelt, hivatásos állomány részére*
(A BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
állományát kivéve)
Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

Mennyiség

1.

Szolgálati, nyári sapka, sötétkék (baseball)

db

1

2.

Szolgálati, téli sapka,
szerelve, fekete (csak
a berendelt hivatásos
rendõr részére)

db

1

3.

Szolgálati, HÕR., téli
sapka, szerelve, fekete (csak a berendelt
hivatásos határõr részére)

db

1

4.

Szolgálati bõrdzseki,
melegbéléssel, fekete
(csak a berendelt
hivatásos rendõr
részére)

db

1

5.

Szolgálati télikabát,
sötétkék (csak a
berendelt hivatásos
határõr részére)

Sorszám

3823
A cikk megnevezése

Me.

Mennyiség

Szolgálati, nyári
dzseki, sötétkék

db

1

7.

Szolgálati, hosszú
ujjú ing, vállpántos,
világoskék

db

2

8.

Szolgálati, rövid ujjú
ing, vállpántos, világoskék

db

2

9.

Szolgálati, nyári pantalló, sötétkék

db

1

10.

Szolgálati farmernadrág, sötétkék

db

1

11.

Szolgálati garbó, sötétkék

db

1

12.

Szolgálati pulóver,
sötétkék

db

1

13.

Szolgálati, téli zokni,
sötétkék

pár

2

14.

Szolgálati, nyári zokni, sötétkék

pár

2

15.

Szolgálati derékszíj,
fekete

pár

1

16.

Szolgálati félcipõ,
fekete

pár

1

17.

Szolgálati váll-lap,
szerelve, testületi
színû

pár

3

18.

Bevetési egyenruházat, sötétkék**

klt

1

19.

Névkitûzõ (fém, s
zúrós)

db

1

* A BM KOK berendelt állományú tagjainak – besorolásuk szerint –
a fenti normákban szereplõ cikkekkel kell rendelkezniük, és azokat a szerv
vezetõje által intézkedésben kiadott öltözködési szabályoknak megfelelõen
viselniük, valamint szükség esetén az utánpótlási egyenruházati ellátmány
terhére beszerezniük.
Az ezen normákban szereplõ termékekkel a BM KOK költségvetése terhére csak az az új felszerelõ látható el, aki más szervtõl (pl. küldõ szervtõl)
egyenruházati alapellátást még nem kapott és a BM KOK-hoz berendelték.
A fekete színû, szolgálati egyenruházat csak a rendszeresítését követõen
adható ki, illetve viselhetõ.
** A bevetési egyenruházat az alábbi ruházati termékekbõl áll:
A cikk megnevezése

db

1

Mennyiség/Me.

a) bevetési dzseki, sötétkék

1 db

b) bevetési zubbony, sötétkék

1 db

c) bevetési nadrág, sötétkék

1 db

d) bevetési bakancs, fekete

1 pár

e) bevetési póló

2 db

f) tépõzáras, rendfokozati jelzés szerelve

2 db

g) karjelvény

2 db
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II.

B)

Egyenruházati normák a BM Katasztrófavédelmi
Oktatási Központ (a továbbiakban: BM KOK)
berendelt hivatásos állománya részére*

Egyenruházati norma az egyen- és vegyes ruhás tûzoltó
berendelt hivatásos állományú nõk részére

A)

Mennyiség/Me. Mennyiség/Me.
Egyenruhás
Vegyes ruhás

A cikk megnevezése

Egyenruházati norma az egyen- és vegyes ruhás tûzoltó
berendelt hivatásos állományú férfiak részére
A cikk megnevezése

1. Szolgálati, téli dzseki, fekete,
emblémával (címer)*
2. Szolgálati, derékrészes nadrág,
fekete*
3. Hosszú ujjú, galléros póló sötétkék, emblémával (címer)*
4. Téli zokni, fekete*
5. Szolgálati, téli sapka (textil állórésszel), fekete, címerrel*
6. Könnyített bakancs,fekete*
7. Szolgálati pulóver, fekete*
8. Nadrágszíj, fekete*
9. Szolgálati, nyári dzseki, fekete,
emblémával (címer)*
10. Rövid ujjú, galléros póló, sötétkék, emblémával (címer)*
11. Szolgálati, baseball sapka, fekete, címerrel*
12. Szolgálati, nyári zokni, fekete*
13. Rendfokozati jelzés (testületi színû)*
14. Állományjelzõ, tépõzáras, fekete*
15. Névkitûzõ, tépõzáras, fekete*
16. Fésûs tányérsapka, szerelve,
szürke
17. Fésûsköpeny, szürke
18. Ballonkabát, 4/4-es, szürke
19. Szolgálati pulóver, szürke
20. Fésûszubbony, szürke
21. Fésûspantalló, szürke
22. Ingblúz, hosszú ujjú, szürke
23. Fehér ing, hosszú ujjú, vállpánt
nélkül
24. Nyakkendõ, szürke
25. Nyaksál, szürke
26. Bokazokni szürke
27. Félcipõ, normál, bõrtalpú, fekete
28. Váll-lap, vállszalag, szerelve,
(testületi színû)
29. Karjelvény
30. Polgári ruhapénz

* Csak a rendszeresítést követõen viselhetõ.

1 db

1 db

1 db

1 db

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2 db
2 pár

2 db
2 pár

8.
9.

1 db
1 pár
1 db
1 db

1 db
1 pár
1 db
1 db

10.
11.
12.
13.

1 db

1 db

2 db

2 db

14.
15.

1 db
2 pár

1 db
2 pár

3 db
3 db
3 db

3 db
3 db
3 db

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

1 db
2 db
1 db
2 pár
1 pár

1 db
2 db
1 db
2 pár
1 pár

Mennyiség/Me. Mennyiség/Me.
Egyenruhás
Vegyes ruhás

3 pár
3 pár
2 db
2 db
A mindenkori
utánpótlási
egyenruházati
ellátmány 50%-a

Kalap, szürke, szerelve
Fésûsköpeny, szürke
Ballonkabát, 4/4-es, szürke
Fésûszubbony, szürke
Szoknya, szürke
Szolgálati pulóver, szürke
Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos
Nõi selyemblúz, fehér
Ingblúz, rövid ujjú, övpántos, fehér
Nyakkendõ, szürke
Nyaksál, fehér
Félcipõ, ünnepi, fekete
Váll-lap, vállszalag, szerelve
(testületi színû)
Karjelvény
Polgári ruhapénz

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

1 db
1 db

1 db
1 db

1 db
1 db
1 db
1 pár

1 db
1 db
1 db
1 pár

3 pár
3 pár
2 db
2 db
A mindenkori
utánpótlási
egyenruházati
ellátmány 50%-a

C)
Egyenruházati norma az egyenés vegyes ruhás polgári védelmi berendelt
hivatásos állományú férfiak részére
A cikk megnevezése

1. Szolgálati, téli dzseki, fekete,
emblémával (címer)
2. Szolgálati, derékrészes nadrág,
fekete
3. Hosszú ujjú, galléros póló, sötétkék, emblémával (címer)
4. Téli zokni, fekete
5. Szolgálati téli sapka (textil állórésszel), fekete, címerrel
6. Könnyített bakancs, fekete
7. Szolgálati pulóver, fekete
8. Nadrágszíj, fekete
9. Szolgálati, nyári dzseki, fekete,
emblémával (címer)

Mennyiség/Me. Mennyiség/Me.
Egyenruhás
Vegyes ruhás

1 db

1 db

1 db

1 db

2 db
2 pár

2 db
2 pár

1 db
1 pár
1 db
1 db

1 db
1 pár
1 db
1 db

1 db

1 db
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Egyenruhás
Vegyes ruhás

A cikk megnevezése

10. Rövid ujjú, galléros póló, sötétkék, emblémával (címer)
11. Szolgálati, baseball sapka, fekete, címerrel
12. Szolgálati, nyári zokni, fekete
13. Rendfokozati jelzés (testületi
színû)
14. Állományjelzõ, tépõzáras, fekete
15. Névkitûzõ, tépõzáras, fekete
16. Társasági sapka, szerelve, tábori
barna
17. Ballonkabát, 4/4-es, khaki
18. Társasági zubbony, szerelve, tábori barna
19. Társasági pantalló (zászlós, tiszt,
fõtiszt részére fekete, tiszthelyettes részére tábori barna)
20. Nyaksál, khaki
21. Társasági nadrágszíj, fekete
22. Váll-lap, vállszalag, szerelve
(testületi színû)
23. Karjelvény
24. Fehér ing, hosszú ujjú, vállpánt
nélkül
25. Félcipõ, normál, fekete, bõrtalpú
26. Polgári ruhapénz

2 db

2 db

1 db
2 pár

1 db
2 pár

3 db

3 db

3 db
3 db

3 db
3 db

1 db
1 db

1 db
1 db

1 db

1 db

1 db
1 db
1 db

1 db
1 db
1 db

3 pár
2 db

3 pár
2 db

1 db
1 db
1 db
1 db
A mindenkori
utánpótlási
egyenruházati
ellátmány 50%-a

8. Karjelvény
9. Polgári ruhapénz

2 db
2 db
A mindenkori
utánpótlási
egyenruházati
ellátmány 50%-a

* Amennyiben a BM KOK vezetõje egyenruha egységes viselését rendeli el a berendelt állomány részére, abban az esetben a berendeltként foglalkoztatottaknak a fenti normában szereplõ cikkekkel kell rendelkezniük és
azokat a szerv vezetõje által intézkedésben kiadott öltözködési szabályoknak
megfelelõen viselniük, valamint szükség esetén az utánpótlási egyenruházati
ellátmány terhére beszerezniük. Az ezen normákban szereplõ termékekkel a
BM KOK költségvetése terhére csak az az új felszerelõ látható el, aki más
szervtõl (pl. küldõ szervtõl) egyenruházati alapellátást még nem kapott és a
BM KOK-hoz berendelték. A fekete színû, szolgálati egyenruházat csak a
rendszeresítését követõen adható ki, illetve viselhetõ.

Ha a berendelt állomány tagja a tárgyévi utánpótlási
egyenruházati ellátmányából ezen melléklet I–II. fejezetébe foglalt normák közül a rá vonatkozóban szereplõ termékeket nem tudja megvásárolni, abban az esetben a fogadó
szerv a részére a beszerzéshez szükséges forintösszeget
megelõlegezi és azt túlellátásként elõjegyzi. A túlellátásként elõjegyzett forintösszeget e rendelet 23. §-ának
(4)–(6) bekezdésében foglalt elveknek megfelelõen kell a
berendelt állomány tagjától levonni.

6. melléklet
a 20/2006. (IV. 19.) BM rendelethez
Alapellátási, formaruházati norma
a rendõrtiszti fõiskola rendõr-, határrendész-,
valamint katasztrófavédelemi szakos hallgatói részére

Egyenruházati norma
az egyen- és vegyes ruhás polgári védelmi
berendelt hivatásos állományú nõk részére

1. Nõi kalap, társasági, szerelve,
fekete
2. Ballonkabát, 4/4-es, khaki
3. Társasági kosztümkabát, szerelve (tábori barna)
4. Társasági szoknya (zászlós,
tiszt, fõtiszt részére fekete, tiszthelyettes részére tábori barna)
5. Nõi selyemblúz, fehér
6. Társasági cipõ, fekete
7. Váll-lap, vállszalag, szerelve
(testületi színû)

Mennyiség/Me. Mennyiség/Me.
Egyenruhás
Vegyes ruhás

A cikk megnevezése

III.

D)

A cikk megnevezése

3825

Sorszám

Mennyiség/Me. Mennyiség/Me.
Egyenruhás
Vegyes ruhás

1 db
1 db

1 db
1 db

1 db

1 db

1 db
1 db
1 pár

1 db
1 db
1 pár

2 pár

2 pár

A cikk megnevezése

Me.

Alapellátás
mennyisége

1.

Nyári sapka

db

1

2.

Speciális kabát

db

1

3.

Speciális nadrág

db

2

4.

Speciális zubbony

db

1

5.

Kötött kesztyû

db

1

6.

Bakancs

pár

1

7.

Póló

db

4

8.

Derékszíj

db

1

9.

Téli zokni

pár

2

10.

Hallgatói karlap

db

3

11.

Fõiskolai karjelvény

db

2

12.

Esõgallér, PVC

db

1
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Az egészségügyi miniszter
17/2006. (IV. 19.) EüM
rendelete
a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi
ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének da) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl
szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 2. számú melléklet 1137–1211. pontja szerinti összetevõt tartalmazó kozmetikai terméket gyártó vagy forgalmazó 2006. augusztus 22. napját követõen nem hozhat forgalomba. 2006. november 22. napját követõen a 2. számú melléklet 1137–1211. pontja szerinti összetevõt tartalmazó kozmetikai termék nem adható el, illetve nem adható át végsõ
felhasználónak.”
2. §
Az R. 15. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„a) a Tanács 76/768/EGK irányelve (1976. július 27.) a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl, valamint annak a 79/661/EGK, 82/368/EGK, 83/574/EGK, 88/667/EGK, 89/679/EGK, 93/35/EGK tanácsi, a
2003/15/EK európai parlamenti és tanácsi, és a 82/147/EGK, 83/191/EGK, 83/341/EGK, 83/496/EGK, 84/415/EGK,
85/391/EGK, 86/179/EGK, 86/199/EGK, 87/137/EK, 88/233/EGK, 89/174/EGK, 90/121/EGK, 91/184/EGK, 92/8/EGK,
92/86/EGK, 93/47/EGK, 94/32/EK, 95/34/EK, 96/41/EK, 97/1/EK, 97/45/EK, 98/16/EK, 98/62/EK, 2000/6/EK,
2000/11/EK, 2002/34/EK, 2003/1/EK, 2003/16/EK, 2003/80/EK, 2003/83/EK, 2004/87/EK, 2004/88/EK, 2004/93/EK,
2004/94/EK, 2005/9/EK, 2005/42/EK, 2005/52/EK, 2005/80/EK bizottsági irányelvekkel történt módosításai,”

3. §
Az R. 2. számú melléklete a következõ 1137–1211. számú anyagokkal, vegyületekkel egészül ki:
„1137. Izobutilnitrit (CAS-szám 542-56-3)
1138. Izoprén (stabilizált), (2-Metil-1,3-butadién) (CAS-szám 78-79-5)
1139. 1-Brómpropán, n-Propil-bromid (CAS-szám 106-94-5)
1140. Kloroprén (stabilizált), (2-Klórbuta-1,3-dién) (CAS-szám 126-99-8)
1141. 1,2,3-Triklórpropán (CAS-szám 96-18-4)
1142. Etilén-glikol-dimetil-éter (EGDME) (CAS-szám 110-71-4)
1143. Dinokap (ISO) (CAS-szám 39300-45-3)
1144. Diaminotoluol, technikai termék – elegy: [4-Metil-m-fenilén-diamin](1) és [2-Metil-m-fenilén-diamin](2), Metilfenilén-diamin (CAS-szám 25376-45-8)
1145. p-Klórbenzotriklorid (CAS-szám 5216-25-1)
1146. Difenil-éter; oktabróm-származék (CAS-szám: 32536-52-0)
1147. 1,2-Bisz(2-metoxietoxi)etán, Trietilén-glikol-dimetil-éter (TEGDME) (CAS-szám 112-49-2)
1148. Tetrahidrotiopirán-3-karbonsav-aldehid (CAS-szám 61571-06-0)
1149. 4,4’-Bisz(dimetilamino)benzofenon (Michler-keton) (CAS-szám 90-94-8)
1150. (S)-Oxirán-metanol, 4-Metilbenzol-szulfonát (CAS-szám 70987-78-9)
1151. 1,2-Benzol-dikarbonsav, dipentil-észter,
elágazó- és egyenesláncú [1]
(CAS-szám 84777-06-0)[1]
n-Pentil-izopentilftalát [2]
-[2]
di-n-Pentilftalát [3]
(CAS-szám 131-18-0)[3]
Diizopentilftalát [4]
(CAS-szám 605-50-5)[4]
1152. Benzil-butilftalát (BBP) (CAS-szám 85-68-7)
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1153. 1,2-Benzoldikarbonsav di-C7-11, elágazó- és egyenesláncú alkilészterek (CAS-szám 68515-42-4)
1154. elegy: Dinátrium 4-(3-etoxikarbonil-4-(5-(3-etoxikarbonil-5-hidroxi-1-(4-szulfonátofenil)pirazol-4-il)
penta-2,4-dienilidén)-4,5-dihidro-5-oxopirazol-1-il)benzolszulfonát és Trinátrium 4-(3-etoxikarbonil
-4-(5-(3-etoxikarbonil-5-oxido-1-(4-szulfonátofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidén)-4,5-dihidro-5-oxopirazol
-1-il)benzolszulfonát (EC-szám 402-660-9)
1155. (Metilén-bisz(4,1-fenilénazo(1-(3-(dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxopiridin-5,3
-diil)))-1,1’-dipiridinium-diklorid-dihidroklorid (EC-szám 401-500-5)
1156. 2-[2-Hidroxi-3-(2-klórfenil) karbamoil-1-naftilazo]-7-[2-hidroxi-3-(3-metilfenil)-2-(2-hidroxi-3(3-metilfenil)-karbamoil-1-naftilazo]-7-(2-hidroxi-3-(3-metilfenil)-karbamoil-1-naftilazofluorén-9-on (EC-szám
420-580-2)
1157. Azafenidin (CAS-szám 68049-83-2)
1158. 2,4,5-Trimetilanilin [1] (CAS-szám 137-17-7 [1] 2,4,5-Trimetilanilin-hidroklorid [2] (CAS-szám
21436-97-5) [2]
1159. 4,4’-Tiodianilin és sói (CAS-szám 139-65-1)
1160. 4,4’-Oxidianilin (p-Aminofenil-éter) és sói (CAS-szám 101-80-4)
1161. N,N,N’,N’-Tetrametil-4,4’-metilén-dianilin (CAS-szám 101-61-1)
1162. 6-Metoxi-m-toluidin (p-Krezidin) (CAS-szám 120-71-8)
1163. 3-Etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oxazolidin (CAS-szám 143860-04-2)
1164. elegy: 1,3,5-Trisz(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion és 3,5-Bisz(3-aminometilfenil)
-1-poli[3,5-bisz(3-aminometilfenil)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H) -triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion
oligomerek elegye (EC-szám 421-550-1)
1165. 2-Nitrotoluol (CAS-szám 88-72-2)
1166. Tributil-foszfát (CAS-szám 126-73-8)
1167. Naftalin (CAS-szám 91-20-3)
1168. Nonilfenol [1] (CAS-szám 25154-52-3 [1] 4-Nonilfenol, elágazó [2] (CAS-szám 84852-15-3) [2]
1169. 1,1,2-Triklóretán (CAS-szám 79-00-5)
1170. Pentaklóretán (CAS-szám 76-01-7)
1171. Vinilidén-klorid (1,1-Diklóretilén) (CAS-szám 75-35-4)
1172. Allil-klorid (3-Klórpropén) (CAS-szám 107-05-1)
1173. 1,4-Diklórbenzol (p-Diklórbenzol) (CAS-szám 106-46-7)
1174. Bisz(2-klóretil)-éter (CAS-szám 111-44-4)
1175. Fenol (CAS-szám 108-95-2)
1176. Biszfenol A (4,4’-Izopropilidéndifenol) (CAS-szám 80-05-7)
1177. Trioximetilén (1,3,5-Trioxán) (CAS-szám 110-88-3)
1178. Propargit (ISO) (CAS-szám 2312-35-8)
1179. 1-Klór-4-nitrobenzol (CAS-szám 100-00-5)
1180. Molinát (ISO) (CAS-szám 2212-67-1)
1181. Fenpropimorf (CAS-szám 67564-91-4)
1182. Epoxikonazol (CAS-szám 133855-98-8)
1183. Metil-izocianát (CAS-szám 624-83-9)
1184. N,N-Dimetilanilinium-tetrakisz(pentafluorofenil)-borát (CAS-szám 118612-00-3)
1185. O,O’-(Etenilmetilszililén)-di[(4-metilpentán-2-on)-oxim] (EC-szám 421-870-1)
1186. 2:1 arányú elegy: 4-(7-Hidroxi-2,4,4-trimetil-2-kromanil)rezorcinol-4-il-trisz(6-diazo-5,6-dihidro
-5-oxonaftalin-1-szulfonát) és 4-(7-Hidroxi-2,4,4-trimetil-2-kromanil)rezorcinol-bisz(6-diazo-5,6-dihidro
-5-oxonaftalin-1-szulfonát) (CAS-szám 140698-96-0)
1187. elegy: 4,4’-Metilén-bisz[2-(4-hidroxibenzil)-3,6-dimetilfenol] és 6-Diazo-5,6-dihidro
-5-oxo-naftalin-szulfonát (1:2) reakcióterméke, és 4,4’-Metilén-bisz[2-(4-hidroxibenzil)-3,6-dimetilfenol]
és 6-Diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalin-szulfonát (1:3) reakcióterméke (EC-szám 417-980-4)
1188. Malachit zöld hidroklorid [1] (CAS-szám 569-64-2) [1] Malachit zöld oxalát [2] (CAS-szám 18015-76-4) [2]
1189. 1-(4-Klórfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-il-metil)pentán-3-ol (CAS-szám 107534-96-3)
1190. 5-(3-Butiril-2,4,6-trimetilfenil)-2-[1-(etoxiimino)propil]-3-hidroxiciklohex-2-én-1-on (CAS-szám
138164-12-2)
1191. transz-4-Fenil-L-prolin (CAS-szám 96314-26-0)
1192. Bromoxinil-heptanoát (ISO) (CAS-szám 56634-95-8)
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1193. elegy: 5-[(4-[(7-Amino-1-hidroxi-3-szulfo-2-naftil) azo]-2,5-dietoxifenil)azo]-2-[(3-foszfonofenil)
azo]benzoesav és 5-[(4-[(7-Amino-1-hidroxi-3-szulfo-2-naftil)azo]-2,5-dietoxifenil)azo]-3-[(3-foszfonofenil)
azo]benzoesav (CAS-szám 163879-69-4)
1194. 2-{4-(2-Ammóniopropilamino)-6-[4-hidroxi-3-(5-metil-2-metoxi-4-szulfamoilfenilazo)
-2-szulfonátonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-il-amino}-2-aminopropil-formiát (EC-szám 424-260-3)
1195. 5-Nitro-o-toluidin [1] (CAS-szám 99-55-8) [1] 5-Nitro-o-toluidin-hidroklorid [2] (CAS-szám 51085-52-0)
[2]
1196. 1-(1-Naftilmetil)kvinolinium-klorid (CAS-szám 65322-65-8)
1197. (R)-5-Bromo-3-(1-metil-2-pirolidinil-metil)-1H-indol (CAS-szám 143322-57-0)
1198. Pimetrozin (ISO) (CAS-szám 123312-89-0)
1199. Oxadiargil (ISO) (CAS-szám 39807-15-3)
1200. Klórtoluron (3-(3-klór-p-tolil)-1,1-dimetilkarbamid) (CAS-szám 15545-48-9)
1201. N-[2-(3-Acetil-5-nitrotiofén-2-il-azo)-5-dietilaminofenil]-acetamid (EC-szám 416-860-9)
1202. 1,3-Bisz(vinilszulfonilacetamido)-propán (CAS-szám 93629-90-4)
1203. p-Féntidin-(4-etoxianilin) (CAS-szám 156-43-4)
1204. m-Feniléndiamin és sói (CAS-szám 108-45-2)
1205. Desztillációs maradékok (kõszénkátrány), kreozotolaj, ha > 0,005 tömeg% benzo[a]pirént tartalmaz
(CAS-szám 92061-93-3)
1206. Kreozotolaj, acenaftén-frakció, mosóolaj, ha > 0,005 tömeg% benzo[a]pirént tartalmaz (CAS-szám
90640-84-9)
1207. Kreozotolaj, ha > 0,005 tömeg% benzo[a]pirént tartalmaz (CAS-szám 61789-28-4)
1208. Kreozot, ha > 0,005 tömeg% benzo[a]pirént tartalmaz (CAS-szám 8001-58-9)
1209. Kreozotolaj, magas forráspontú desztillátum, mosóolaj, ha > 0,005 tömeg% benzo[a]pirént tartalmaz
(CAS-szám 70321-79-8)
1210. Extrakciós maradékok (szén), kreozotolajsav, mosóolaj extrakciós maradéka, ha > 0,005 tömeg%
benzo[a]pirént tartalmaz (CAS-szám 122384-77-4)
1211. Kreozotolaj, alacsony forráspontú desztillátum, mosóolaj, ha > 0,005 tömeg% benzo[a]pirént tartalmaz
(CAS-szám 70321-80-1)
(1) Az egyes összetevõket lásd a 364. hivatkozási szám alatt.
(2) Az egyes összetevõket lásd a 413. hivatkozási szám alatt.”

4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az R. 2. számú mellékletének 615. és 616. pontja, valamint 3. számú melléklete 1. részének 19. pontja.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 2. számú melléklete 687. pontjának szövege helyébe a következõ szöveg lép: „687. Dinitrotoluol, technikai minõségû (CAS-szám 121-14-2)”,
b) 3. számú melléklete 1. részének az 1a referencia szám b (Hatóanyag neve) oszlopában a „Bórsav, borátok és tetraborátok” szöveg helyébe a „Bórsav, borátok és tetraborátok a 2. számú mellékletben szereplõ 1184. hivatkozási számú
anyag kivételével” szöveg lép,
c) 3. számú melléklete 1. részének a 8. referencia szám b (Hatóanyag neve) oszlopában az „m- és p-Feniléndiaminok,
N-szubsztituált származékaik és sóik; az o-Feniléndiaminok N-szubsztituált származékai (1), azon származékok kivételével, amelyeket ez a Melléklet máshol sorol fel” szöveg helyébe a „p-Fenilén-diamin, N-szubsztituált származékai és
sói; o-Fenilén-diamin (1) N-szubsztituált származékai, azon származékok kivételével, amelyeket e melléklet máshol sorol fel” szöveg lép.
5. §
Ez a rendelet a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló, 2005. november 21-i 2005/80/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egészségügyi miniszter
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Az egészségügyi miniszter
18/2006. (IV. 19.) EüM
rendelete
az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló
34/2003. (VI. 7.) ESZCSM rendelet módosításáról
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(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
13. §-ának (1) bekezdésében a „bizottságok és titkárság”
szövegrész helyébe a „bizottságok, Szakértõi Testület és
titkárság” szövegrész lép.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egészségügyi miniszter

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
247. §-a (2) bekezdésének m), o) és p) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló
34/2003. (VI. 7.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) Az ETT a Tanácsból, az Elnökségbõl, az 5. § szerinti bizottságokból (a továbbiakban együtt: testület) és az
5/A. § szerinti, az egészségügy területén mûködõ igazságügyi szakértõi testületbõl (a továbbiakban: Szakértõi Testület) áll.”

Az egészségügyi miniszter
19/2006. (IV. 19.) EüM
rendelete
a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ,
illetve kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközökrõl,
a támogatás összegérõl és mértékérõl,
valamint a rendelés, forgalmazás, kölcsönzés
és javítás szakmai követelményeirõl szóló
19/2003. (IV. 29.) ESZCSM rendelet módosításáról

2. §
Az R. 5. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az ETT bizottságai:]
„d) Kutatási és Fejlesztési Bizottság [a)–d)-ig a továbbiakban: bizottság].”

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 83. §-a (3) bekezdése a)–b) pontjaiban
kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –, valamint a 83. § (4) bekezdése n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §

3. §
Az R. a következõ 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § Az ETT szervezeti keretein belül mûködik a
Szakértõi Testület.”

4. §
Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § A Szakértõi Testület mûködésérõl külön jogszabály rendelkezik.”

5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 2. §-a
(2) bekezdésében „– az Igazságügyi Bizottság kivételével –” szövegrész és az R. 5. §-a (2) bekezdésének
e) pontja hatályát veszti.

(1) A társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ, illetve kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközökrõl, a támogatás összegérõl és mértékérõl, valamint a rendelés,
forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeirõl szóló 19/2003. (IV. 29.) ESZCSM rendelet
(a továbbiakban: R.) 7. §-a (4) bekezdésének d) pontja helyére a következõ szövegrész lép:
[(4) A vényen az orvosnak fel kell tüntetni:]
„d) az egészségügyi szolgáltató – az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által külön jogszabály
szerint meghatározott – 9 jegyû szolgáltatói azonosítóját, a
pro família rendelés kivételével,”
(2) Az R. 7. §-ának (6) bekezdése a következõ szövegrésszel egészül ki:
„A vényen az elrendelt kölcsönzés idõtartamát is fel kell
tüntetni.”

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 1. §-a (1) bekezdésében „az egy vényre felírható
mennyiséget” szövegrész helyébe „a kihordási idõre maximálisan felírható mennyiséget” szövegrész;
b) 1. számú mellékletében a
– 02 Kötszerek;
– 03 06 06 Ödéma elleni harisnyák alsó végtagra;
– 03 06 09 Ödéma elleni harisnyák felsõ végtagra;
– 03 06 15 Kompressziós pólyák;
– 03 21 06 06 Egyszerhasználatos fecskendõk;
– 03 21 12 03 Egyszerhasználatos fecskendõtûk;
– 03 21 12 06 Egyszerhasználatos pen tûk;
– 03 33 06 03 09 Alátétek (egyszerhasználatos);
– 03 33 06 03 12 Alátétek (mosható) 38×38 cm-ig;
– 03 33 06 03 15 Alátétek (mosható) 75×85 cm felett;
– 06 24 54 18 03 Csonkharisnyák normál csonkra;
– 06 24 54 18 06 Csonkharisnyák ödemás csonkra;
– 06 24 54 18 09 Csonkharisnyák érzékeny csonkra
géllel bevonva;
– 06 30 18 Mellprotézisek;
– 09 18 Ostomiás eszközök;
– 09 18 03 03 06 Hidrokolloid gyermek;
– 09 18 03 09 06 Kétrészes zárt zacskók, gyermek;
– 09 18 06 03 06 Egyrészes öntapadós, hidrocolloid,
gyermek;
– 09 18 06 06 06 Üríthetõ zacskók, kétrészes, gyermek;
– 09 18 06 09 06 Üríthetõ egyrészes öntapadós urostomás zacskók, gyermek;
– 09 18 06 18 06 Üríthetõ kétrészes öntapadós urostomás zacskók, gyermek;
– 09 18 12 03 06 Ostomiás eszközök rögzítõi, alaplapok, gyermek;
– 21 45 24 Hallásjavító készülékek kiegészítõi (egyéni
fülillesztékek hallásjavító készülékekhez és a hallójárat
védelméhez);
– 21 45 27 Hallásjavító készülékek energiaforrásai és
ezek tartozékai;
– 21 45 30 Hallásjavító készülékek tartozékai és a hallásjavítás egyéb eszközei;
– 21 45 30 36 Jelzõeszközök, szerelt;
2. számú mellékletében a
– 02 Kötszerek;
3. számú mellékletében a
– 03 06 06 Ödéma elleni harisnyák alsó végtagra
eszközcsoportok Megjegyzés rovatában az „egy vényre”
szövegrész helyébe „a kihordási idõre” szövegrész;
c) 1. számú mellékletében a 03 06 18 Kompressziós öltözetek eszközcsoport Megjegyzés rovatában „az egy
vényre” szövegrész helyébe „a kihordási idõre” szövegrész
lép.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
12. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
1. számú mellékletében
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a) – 03 06 06 Ödéma elleni harisnyák alsó végtagra
eszközcsoport
= 03 06 06 03 Alsó végtagra II. kompressziós fokozat alcsoportjánál;
– 03 06 15 Kompressziós pólyák eszközcsoportnál;
– 03 06 15 Kompressziós pólyák eszközcsoport
= 03 06 15 03 40%-os megnyúlású alcsoportjánál;
– 03 06 18 Kompressziós öltözetek eszközcsoportnál;
– 03 27 09 Nem ortézisként használt izomingerlõk eszközcsoportnál;
– 03 33 03 Ülõpárnák felfekvési sérülések megelõzésére eszközcsoport
= 03 33 03 03 03 Egy légkamrás antidecubitus ülõpárna alcsoportjánál,
= 03 33 03 03 06 Két légkamrás antidecubitus ülõpárna alcsoportjánál,
= 03 33 03 03 09 Négy légkamrás antidecubitus ülõpárna alcsoportjánál;
– 03 33 06 Matracok és takarók felfekvési sérülések
megelõzésére eszközcsoport
= 03 33 06 03 03 Matracok alcsoportjánál,
= 03 33 06 03 06 Matracok kézipumpával alcsoportjánál,
= 03 33 06 03 09 Alátétek (egyszerhasználatos) alcsoportjánál,
= 03 33 06 03 12 Alátétek (mosható) 38×38 cm-ig alcsoportjánál,
= 03 33 06 03 15 Alátétek (mosható) 75×85 cm felett
alcsoportjánál;
– 03 48 12 Ujj- és kézgyakoroltató eszközök csoportjánál;
– 06 03 06 Ágyék-keresztcsonti ortézisek eszközcsoportnál;
– 06 03 12 Nyaki ortézisek eszközcsoportnál;
– 06 06 03 Ujj ortézisek eszközcsoportnál;
– 06 06 03 Ujj ortézisek eszközcsoport
= 06 06 03 06 Adaptálható alcsoportjánál;
– 06 06 06 Kéz ortézisek (tenyértámasztók) eszközcsoport
= 06 06 06 06 Adaptálható alcsoportjánál,
= 06 06 06 09 Egyedi méretvétel alapján készített alcsoportjánál;
– 06 06 09 Csukló ortézisek eszközcsoportnál;
– 06 06 12 Csukló és kéz ortézisek eszközcsoportnál;
– 06 06 15 Könyök ortézisek eszközcsoportnál;
– 06 06 24 Váll-könyök ortézisek eszközcsoportnál;
– 06 12 05 Boka ortézisek eszközcsoport
= 06 12 05 03 06 Akut bokaszalag sérülés konzervatív kezelése alcsoportjánál,
= 06 12 05 03 09 Merev bokaízület rögzítésére alcsoportjánál,
= 06 12 05 06 Adaptálható alcsoportjánál;
– 06 12 06 Boka-láb ortézisek eszközcsoport
= 06 12 06 06 03 Peroneus emelõ alcsoportjánál,
= 06 12 06 06 06 Ortézis lábszártörés esetén alcsoportjánál;
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– 06 12 09 Térd ortézisek eszközcsoport
= 06 12 09 06 03 Gumiszövetes oldalsínnel alcsoportjánál,
= 06 12 09 06 06 Gumiszövetes, szabályozható mozgásterjedelmû oldalsínnel, várhatóan 6 hétig tartó
rögzítésre alcsoportjánál,
= 06 12 09 09 09 Mûanyag, három hónapnál
hosszabb ideig tartó kezelésre, merev térdízülettel
alcsoportjánál,
= 06 12 09 09 12 Mûanyag, hat hétnél hosszabb ideig
tartó kezelésre, változtatható mozgástartománnyal
alcsoportjánál;
– 06 18 Felsõvégtag protézisek eszközcsoport
= 06 18 09 Alkarcsonkra alcsoportjánál,
= 06 18 15 Felkarcsonkra alcsoportjánál,
= 06 18 18 Vállcsonkra alcsoportjánál;
– 06 24 Alsó végtag protézisek eszközcsoport
= 06 24 03 Lábcsonkra alcsoportjánál,
= 06 24 09 Lábszárcsonkra alcsoportjánál,
= 06 24 15 Combcsonkra alcsoportjánál,
= 06 24 18 Csípõízületi csonkra alcsoportjánál,
= 06 24 48 Ideiglenes protézisek az alsóvégtag-amputáltak korai mobilizálására alcsoportjánál,
= 06 24 51 Alsó végtag fejlõdési rendellenességeire
alcsoportjánál;
– 09 12 03 Szoba WC eszközcsoportnál;
– 09 12 09 03 WC magasítók eszközcsoportnál;
– 09 18 03 06 Stomasapkák, stomadugók eszközcsoportnál;
– 09 27 Vizeletgyûjtõk eszközcsoportnál;
– 09 27 15 03 Rögzítések vizeletgyûjtõkhöz eszközcsoportnál;
– 12 21 03 03 Gyermek és felnõtt kerekesszék eszközcsoportnál;
– 12 21 06 Kétkezes, hátsókerék mûködtetésû kerekesszék eszközcsoportnál;
– 12 21 15 Egy oldalon mûködtetett kerekesszék eszközcsoportnál;
– 15 09 30 Etetõszondák eszközcsoportnál;
– 18 18 Támasztóeszközök eszközcsoportnál
a felírási jogosultság a következõ szövegrésszel egészül
ki: „gyermeksebész szakorvos”,
b) – 03 33 03 Ülõpárnák felfekvési sérülések megelõzésére eszközcsoport
= 03 33 03 03 03 Egy légkamrás antidecubitus ülõpárna alcsoportjánál,
= 03 33 03 03 06 Két légkamrás antidecubitus ülõpárna alcsoportjánál,
= 03 33 03 03 09 Négy légkamrás antidecubitus ülõpárna alcsoportjánál;
– 03 33 06 Matracok és takarók felfekvési sérülések
megelõzésére eszközcsoport
= 03 33 06 03 06 Matracok légpumpával alcsoportjánál,
= 03 33 06 03 09 Alátétek (egyszerhasználatos) alcsoportjánál,
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= 03 33 06 03 12 Alátétek (mosható) 38×38 cm-ig alcsoportjánál,
= 03 33 06 03 15 Alátétek (mosható) 75×85 cm felett
alcsoportjánál;
– 09 12 03 Szoba WC eszközcsoportnál;
– 09 12 09 03 WC magasítók eszközcsoportnál;
– 09 30 Betétek és tamponok eszközcsoportnál;
– 09 33 03 03 Fix fürdõkád ülõkék eszközcsoportnál;
– 09 33 03 06 Kifordítható fürdõkádülõkék eszközcsoportnál;
– 12 03 Egy karral mûködtetett járóeszközök eszközcsoportnál;
– 12 06 Mindkét karral mûködtetett járóeszközök eszközcsoportnál;
– 18 18 Támasztóeszközök eszközcsoportnál
a felírási jogosultság a következõ szövegrésszel egészül
ki: „geriáter szakorvos”.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egészségügyi miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter
18/2006. (IV. 19.) GKM
rendelete
a polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének
szakszolgálati engedélyérõl és képzésérõl szóló
3/2004. (I. 13.) GKM rendelet módosításáról
A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
30. §-ának (3) bekezdésében, 53. §-ának (6) bekezdésében
és a 74. §-ának l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következõket rendelem el:

1. §
A polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének
szakszolgálati engedélyérõl és képzésérõl szóló 3/2004.
(I. 13.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt az e rendeletben meghatározott feltételek igazolása alapján megadja, meghosszabbítja, megújítja és kiterjeszti (a továbbiakban együtt: szakszolgálati engedély
kiadása).”
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2. §

Az R. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A szakszolgálati engedélyt a légiközlekedési hatóság nem adja ki annak a személynek, aki szakszolgálatra
közbiztonsági szempontból alkalmatlan, valamint akinek a
szakszolgálatra való jogosultsága szünetel. A szakszolgálati engedélyt a légiközlekedési hatóság kiadja, ha a szakszolgálatra való jogosultság szünetelése a 11. § (1) bekezdésének e)–f) pontja miatt következett be és az engedélyes
teljesítette a 11. § (4)–(6) bekezdésében meghatározott feltételeket.”

3. §
Az R. 5. §-a (3) bekezdésének b) pontja a következõ
bc) alponttal egészül ki:
[(3) A kérelemhez csatolni kell
b) szakszolgálati engedély meghosszabbítása esetén]
„bc) a 10. § (3) bekezdésében, valamint a 11. § (1) bekezdésének e) és f) pontjában meghatározott esetben a
11. § (4)–(6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítését igazoló iratokat.”

4. §
Az R. 6. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(2) Repülõtéri repüléstájékoztató tiszt esetében]
„a) szakismereti képzést, tanfolyami keretek között a
légiközlekedési hatóság engedélyével és a légiközlekedési
hatóság által jóváhagyott képzési programmal rendelkezõ
szervezet,
b) munkahelyi gyakorlati képzést a repülõtér légiforgalmi szolgáltatója a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott képzési program alapján”
[végezhet.]

5. §
Az R. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély jogosításának érvényességi ideje 1 év,
amely egyszeri alkalommal legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható; a légiforgalmi irányító és repüléstájékoztató szakszolgálati engedély jogosítása kiterjesztésének
érvényességi ideje 2 év, az ATM repülésüzemi tiszti szakszolgálati engedély jogosítása kiterjesztésének érvényességi ideje 3 év.
(2) Az érvényesség kezdete a kiadás dátuma. A szakszolgálati engedély meghosszabbítása esetén – a (3) be-
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kezdésben foglalt eltéréssel – az újabb érvényességi idõtartam kezdõnapja a meghosszabbítandó jogosítás lejárati
napja.
(3) A szakszolgálati engedély az érvényességi idõtartam
lejártát követõen, a szakszolgálat ellátására való jogosultság szünetelése esetére a 11. § (4)–(6) bekezdésében meghatározott és a meghosszabbításra elõírt feltételek teljesítését követõen megújítható. Az újabb érvényességi idõtartam kezdõnapja a megújítás kiadásának dátuma.
(4) Képzés alatt álló személy szakszolgálatot munkahelyi jogosítással és munkahelyi gyakorlati oktató kiterjesztéssel – repülõtéri repüléstájékoztató és ATM repülésüzemi tiszt esetében munkahelyi jogosítással és 3 éves szakmai gyakorlattal – rendelkezõ, a légiforgalmi szolgáltató
által kijelölt személy felügyelete és felelõssége mellett láthat el.
(5) A megújításra e rendelet meghosszabbításra vonatkozó rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.”

6. §
(1) Az R. 16. §-ának d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„d) munkahelyi (egység) kiterjesztés (Unit endorsement): a szakszolgálati engedélybe bejegyzett és annak részét képezõ felhatalmazás, amely jelöli az ICAO azonosító
kódot, valamint azokat a szektorokat, szektorcsoportokat,
munkahelyeket, ahol a szakszolgálati engedélyes az érvényes jogosítások és a jogosítás kiterjesztések alapján szakszolgálat ellátására jogosult,”
(2) Az R. 16. §-ának f) pontja a következõ mondattal
egészül ki:
„A jogosítás kiterjesztés jelzi a meghatározott szektorokban, szektorcsoportokban vagy operatív munkahelyeken az egység által a légiforgalmi szolgáltatás nyújtásakor
használt légtérellenõrzõ berendezések típusait is,”
(3) Az R. 16. §-ának m) és n) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„m) repülõtéri irányítás látással jogosítás (Aerodrome
control visual rating – ADV): az engedélyes az ADV birtokában jogosult légiforgalmi irányító szolgálat nyújtására
olyan repülõtéren és repülõtéri körzetben (CTR), ahol mûszer szerinti megközelítési vagy indulási eljárások nincsenek közzétéve,
n) repülõtéri irányítás mûszeres jogosítás (Aerodrome
control instrument rating – ADI): az engedélyes az ADI
birtokában jogosult légiforgalmi irányító szolgálat nyújtására olyan repülõtéren és repülõtéri körzetben (CTR), ahol
mûszer szerinti megközelítési vagy indulási eljárások vannak közzétéve. Az ADI jogosítás feljogosítja a légiforgal-
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mi irányítót a repülõtéri körzethez (CTR) közvetlenül kapcsolódó egyéb irányítói körzetben (CTA) az érkezõ és induló légijármûvek számára a bevezetõ irányító szolgálat
ellátására.”

7. §
Az R. 3. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 16. §-ának b) és c) pontjában a „repülõtéri irányító körzetben (CTR)” szövegrész.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet
a 18/2006. (IV. 19.) GKM rendelethez
(1) Az R. 3. mellékletének 2.2.1.–2.2.2. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„2.2.1. Repülõtéri irányítás látással jogosítás (ADV)
Szakismeret:
– helyi repülõtérrend,
– helyi légi forgalom jellegzetességei,
– látvarepülési szabályok szerint mûködõ légijármûvek
indulási, megközelítési és várakozási eljárásai,
– a repülõtéri irányító egység és a szomszédos légiforgalmi egységek, illetve egyéb szolgálatok közötti együttmûködési eljárások,
– a repülõtéri irányító körzet (CTR) földrajzi viszonyai
és kiemelkedõ tereptárgyai,
– a riasztás helyi eljárásai, a rendelkezésre álló eszközök,
– a repülõtér 50 km-es körzetének idõjárási jellegzetességei,
– repülésmeteorológiai információk, azok értékelése,
– a rendelkezésre álló léginavigációs és egyéb mûszaki
eszközök, azok felhasználásának szabályai, kezelése.
Gyakorlati tapasztalat:
a) A b) pontban foglalt eltéréssel, gyakorlati oktató légiforgalmi irányító felügyelete mellett legalább 300 órás
szakszolgálat ellátása a gyakornok légiforgalmi irányító
szakszolgálati engedély érvényességi idején belül, amelybõl legfeljebb 150 óra a hatóság által jóváhagyott szimulátoron is végrehajtható.
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b) Olyan repülõtéren, repülõtéri körzetben, ahol az elmúlt három év átlagában végrehajtott, illetve ennek hiányában a tervezett gazdasági célú légiközlekedést végzõ
légijármû mozgás – függetlenül a maximális felszálló tömegtõl és a légijármû üléseinek számától – kevesebb mint
évi 10 000, gyakorlati oktató légiforgalmi irányító felügyelete mellett ellátott szakszolgálat ideje nem lehet kevesebb mint 150 óra a gyakornok légiforgalmi irányító
szakszolgálati engedély érvényességi idején belül, amelybõl legfeljebb 75 óra a hatóság által jóváhagyott szimulátoron is végrehajtható.
2.2.2. Repülõtéri irányítás mûszeres jogosítás (ADI)
Szakismeret:
– helyi repülõtérrend,
– helyi légiforgalom jellegzetességei, mûszeres indulási, megközelítési és megszakított megközelítési eljárások,
– látvarepülési szabályok szerint mûködõ légijármûvek
indulási, megközelítési és várakozási eljárásai,
– a repülõtéri irányító egység és a szomszédos légiforgalmi egységek, illetve egyéb szolgálatok közötti együttmûködési eljárások,
– a repülõtéri irányító körzet (CTR) földrajzi viszonyai
és kiemelkedõ tereptárgyai,
– a riasztás helyi eljárásai, a rendelkezésre álló eszközök,
– a repülõtér 50 km-es körzetének idõjárási jellegzetességei,
– repülésmeteorológiai információk, azok értékelése,
– a rendelkezésre álló léginavigációs és egyéb mûszaki
eszközök, azok felhasználásának szabályai, kezelése.
Gyakorlati tapasztalat:
a) A b) pontban foglalt eltéréssel gyakorlati oktató légiforgalmi irányító felügyelete mellett legalább 300 órás
szakszolgálat ellátása a gyakornok légiforgalmi irányító
szakszolgálati engedély érvényességi idején belül, amelybõl legfeljebb 150 óra a hatóság által jóváhagyott szimulátoron is végrehajtható.
b) Olyan repülõtéren, repülõtéri körzetben, ahol az elmúlt három év átlagában végrehajtott, illetve ennek hiányában a tervezett, gazdasági célú légiközlekedést végzõ
légijármû mozgás – függetlenül a maximális felszálló tömegtõl és a légijármû üléseinek számától – kevesebb mint
évi 10 000, gyakorlati oktató légiforgalmi irányító felügyelete mellett ellátott szakszolgálat ideje nem lehet kevesebb mint 150 óra a gyakornok légiforgalmi irányító
szakszolgálati engedély érvényességi idején belül, amelybõl legfeljebb 75 óra a hatóság által jóváhagyott szimulátoron is végrehajtható.
2.2.2.1. Toronyirányítás jogosítás kiterjesztés (TWR)
2.2.2.2. Földi mozgások irányítása felderítõ berendezéssel jogosítás kiterjesztés (GMS)
További szakismeret:
– gurító radar használata a helyi eljárásoknak megfelelõen.
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2.2.2.3. Radarirányítás jogosítás kiterjesztés (RAD)
További szakismeret:
– radareljárások alkalmazása helyi körülmények szerint.
2.2.2.4. Földi mozgások irányítása felderítõ berendezéssel és radarirányítás kiterjesztés (GMS-RAD)
További szakismeret:
– gurító radar használata a helyi eljárásoknak megfelelõen és radar eljárások alkalmazása.”
(2) Az R. 3. mellékletének 2.2. pontja a következõ 2.2.8.
ponttal egészül ki:
„2.2.8. Munkahelyi (Egység) kiterjesztés
Szakismeret: új munkahelyre történõ kiterjesztés esetén
a jogosításhoz/jogosítás kiterjesztéshez elõírt szakismereti
tárgyak.”

A gazdasági és közlekedési miniszter
19/2006. (IV. 19.) GKM
rendelete
a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdése b) pontjának 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.)
2. §-ának (4) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(A rendelet alkalmazásában)
,,f) ,,integrált vizsgálat” a használt gépjármû és pótkocsi forgalomba helyezés elõtti vizsgálata, illetõleg idõszakos vizsgálata során elvégzett vizsgálat, amely kiterjed a
jármû gyári azonosító jeleinek ellenõrzésére, valamint
mindezek adattartalmának és a jármûnyilvántartás1 adatainak összevetésére.”

2. §
Az ER. 10. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) A használt gépjármû és pótkocsi forgalomba helyezés
elõtti vizsgálata során integrált vizsgálatot is kell végezni.”
1
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §-ának 2. pontja.
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Az ER. 12. §-a a következõ (14)–(17) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az idõszakos vizsgálat során a vizsgabiztos – a
(15) bekezdésben meghatározott kivétellel – a gépjármû és
a pótkocsi azonosító adatainak ellenõrzését az 5. számú
mellékletben meghatározott technológia alkalmazásával
integrált vizsgálat keretében végzi.
(15) Az integrált vizsgálat mellõzésével – a jármûazonosítók szemrevételes ellenõrzése mellett – végezhetõ az
idõszakos vizsgálat, ha a vizsgált jármûvön már végeztek
elõzetes eredetiségvizsgálatot, illetõleg integrált vizsgálatot. Az elõzetes eredetiségvizsgálat megtörténte a következõ módokon igazolható:
a) a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó,
Nyilvántartó és Választási Hivatala által kiállított, az elõzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozattal
vagy hatósági bizonyítvánnyal,
b) a jármûhöz kiállított – az elõzetes eredetiségvizsgálat mellõzésével történt kiadásra vonatkozó záradékot nem
tartalmazó – törzskönyvvel,
c) a forgalmi engedélybe bejegyzett 1998. január
1. napját követõ forgalomba helyezési idõpont bejegyzéssel, illetõleg
d) a forgalmi engedélybe bejegyzett 1999. július
12. napját követõen tulajdonjog megszerzési idõponttal.
(16) A (14) bekezdésben meghatározott integrált vizsgálati kötelezettség hatálya alá tartozó jármû idõszakos
mûszaki vizsgálata csak olyan vizsgáló állomáson végezhetõ el, ahol biztosított az integrált vizsgálat 5. számú mellékletben meghatározott technológiája.
(17) Az integrált vizsgálat eredményét az idõszakos
vizsgálatról kiadott határozat tartalmazza.”

4. §
Az ER. 31. §-ának a) és b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:)
„a) a Tanács 70/156/EGK irányelve (1970. február 6.) a
gépkocsik és a pótkocsik típus-jóváhagyására vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt
módosító
98/91/EK,
2000/40/EK,
2004/3/EK,
2003/97/EK és 2005/66/EK európai parlamenti és tanácsi,
továbbá 2001/92/EK, 2001/116/EK, 2001/56/EK,
2001/85/EK, 2003/102/EK, 2004/78/EK, 2004/104/EK,
2005/49/EK és 2006/28/EK bizottsági irányelv;
b) az Európai Parlament és a Tanács 2002/24/EK irányelve (2002. március 18.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK irány-
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elv hatályon kívül helyezésérõl, valamint az azt módosító
2003/77/EK és 2005/30/EK bizottsági irányelv;”

1. számú melléklet
a 19/2006. (IV. 19.) GKM rendelethez

5. §

1. Az ER. 5. számú mellékletének I. fejezet 1.1.4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A forgalomba helyezés elõtti és az idõszakos vizsgálat
technológiája, a tárgyi feltételek és az ügyrend
I. fejezet: A forgalomba helyezés elõtti és az idõszakos
vizsgálat technológiájára, a tárgyi feltételekre és az ügyrendre vonatkozó általános szabályok
1. A forgalomba helyezés elõtti és az idõszakos vizsgálat technológiája]

(1) Az ER. 5. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
(2) Az ER. A. Függeléke e rendelet 2. számú melléklete
szerint módosul.
(3) Az ER. B. Függeléke e rendelet 3. számú melléklete
szerint módosul.

6. §
(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdés kivételével –
2006. április 20-án lép hatályba.
(2) Az 5. § (3) bekezdése, valamint a 3. számú melléklet
2006. május 18-án lép hatályba.
(3) Az 5. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet
3., 4., 6., 7., 9. és 10. pontjai 2006. július 1-jén lépnek hatályba.
(4) A 2. §-sal módosított ER. 10. § (7) bekezdése és a
3. §-sal megállapított ER. 12. § (14)–(17) bekezdése 2006.
augusztus 1-jén lép hatályba.
(5) A 2. számú melléklet 1., 2., 5., 8., 11., 12. és
13. pontjai 2006. augusztus 25-én lépnek hatályba.

7. §
Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2005/30/EK irányelve (2005. április 22.)
a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló 97/24/EK és 2002/24/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról a mûszaki
fejlõdéshez történõ hozzáigazításuk érdekében;
b) az Európai Parlament és a Tanács 2005/66/EK irányelve (2005. október 26.) a gépjármûvekre szerelt elülsõ
védelmi rendszerek használatáról és a 70/156/EGK tanácsi
irányelv módosításáról;
c) a Bizottság 2006/28/EK irányelve (2006. március 6.) a
gépjármûvekben jelentkezõ rádiózavarokra (elektromágneses összeférhetõségre) vonatkozó 72/245/EGK tanácsi
irányelvnek, valamint a gépjármûvek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 70/156/EGK irányelvnek a mûszaki fejlõdéshez
való hozzáigazítása érdekében történõ módosításáról.

„1.1.4. A vizsgabiztos a használt gépjármû és pótkocsi
forgalomba helyezés elõtti vizsgálata, valamint a gépjármû és pótkocsi idõszakos vizsgálata során integrált vizsgálatot is végez. Az integrált vizsgálat részletes technológiáját a Közlekedési Fõfelügyelet a külön jogszabályban1
meghatározott elõzetes eredetiségvizsgálati módszerek
közül – a biztonsági követelményekre tekintettel – választja ki és adaptálja (integrált vizsgálati technológia).”
2. Az ER. 5. számú mellékletének I. fejezet 2.1.10. és
2.1.11. pontjai helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A forgalomba helyezés elõtti és az idõszakos vizsgálat
technológiája, a tárgyi feltételek és az ügyrend
I. fejezet: A forgalomba helyezés elõtti és az idõszakos
vizsgálat technológiájára, a tárgyi feltételekre és az ügyrendre vonatkozó általános szabályok
2. A forgalomba helyezés elõtti és az idõszakos vizsgálat végzésének tárgyi feltételei
2.1. Általános követelmények]
„2.1.10. Gépjármûvek és pótkocsik idõszakos vizsgálata csak azon a vizsgáló állomáson végezhetõ, amely a
közlekedési hatóság információs rendszerével való adatcseréhez rendelkezik legalább 1024 Kbit/sec sávszélességû internet kapcsolattal, valamint az adatcserét végzõ számítástechnikai eszközökkel.
2.1.11. A 2.1.10. pontban meghatározott elektronikus
adatcserét végzõ alkalmazás telepítéséhez, illetve üzemeltetéséhez szükséges biztonsági és hardver elemekre vonatkozó részletes mûszaki feltételeket a Közlekedési Fõfelügyelet határozza meg és teszi közzé 2006. június 30-ig a
Közlekedési Értesítõben.”

1

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

A közúti jármûvek elõzetes eredetiségvizsgálatában közremûködõk
képzésének, továbbképzésének és a vizsgálóállomások mûködési feltételeinek részletes szabályairól, valamint az alkalmazható vizsgálati módszerekrõl
szóló 20/2005. (IV. 12.) BM rendelet.
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3. Az ER. 5. számú mellékletének I. fejezet 2.2. pontja
a következõ 2.2.19. ponttal egészül ki:
[A forgalomba helyezés elõtti és az idõszakos vizsgálat
technológiája, a tárgyi feltételek és az ügyrend
I. fejezet: A forgalomba helyezés elõtti és az idõszakos
vizsgálat technológiájára, a tárgyi feltételekre és az ügyrendre vonatkozó általános szabályok
2. A forgalomba helyezés elõtti és az idõszakos vizsgálat végzésének tárgyi feltételei
2.2. A forgalomba helyezés elõtti és idõszakos vizsgálat
eszközei]
„2.2.19. Az integrált vizsgálat vizsgáló eszközei:
Az eszközökre vonatkozó részletes mûszaki feltételeket
a Közlekedési Fõfelügyelet határozza meg és teszi közzé
2006. június 30-ig a Közlekedési Értesítõben.”
4. Az ER. 5. számú mellékletének I. fejezet 2.4. pontja
a következõ 2.4.6. ponttal egészül ki:
[A forgalomba helyezés elõtti és az idõszakos vizsgálat
technológiája, a tárgyi feltételek és az ügyrend
I. fejezet: A forgalomba helyezés elõtti és az idõszakos
vizsgálat technológiájára, a tárgyi feltételekre és az ügyrendre vonatkozó általános szabályok
2. A forgalomba helyezés elõtti és az idõszakos vizsgálat végzésének tárgyi feltételei
2.4. Átmeneti rendelkezések a vizsgáló eszközök biztosításához]
„2.4.6. Az 1.1.4. pont alapján meghatározott adatok
rögzítéséhez szükséges technikai eszközöket a Közlekedési Felügyeletek vizsgáló állomásain 2006. augusztus 1.
napjától kell biztosítani.”

2. számú melléklet
a 19/2006. (IV. 19.) GKM rendelethez
1. Az ER. A. Függelékének címéhez tartozó 1 jelû lábjegyzet a következõre módosul:
„1 Ez a Függelék a gépkocsik és a pótkocsik típus-jóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló 70/156/EGK tanácsi irányelvvel (1970. február 6.), valamint az azt módosító 98/91/EK, 2000/40/EK,
2001/56/EK, 2001/85/EK, 2003/102/EK, 2004/3/EK,
2003/97/EK és 2005/66/EK európai parlamenti és tanácsi,
továbbá 2001/92/EK, 2001/116/EK, 2004/78/EK,
2004/104/EK, 2005/49/EK és 2006/28/EK bizottsági
irányelvekkel megegyezõ szabályozást tartalmaz.”
2. Az ER. A. Függelékének A/1. melléklete a következõ 9.[24]–9.[24].2. pontokkal egészül ki:
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„9.[24]. Elülsõ védelmi rendszerek
9.[24].1. Be kell nyújtani a jármû részletes, fényképeket
és/vagy rajzokat tartalmazó leírását az elülsõ védelmi
rendszer, valamint a jármû elülsõ részének felépítésére,
méreteire, számottevõ referenciavonalaira és összetevõ
anyagaira vonatkozóan.
9.[24].2. Be kell nyújtani a jármû elülsõ védelmi rendszere rögzítési módjának részletes, fényképeket és/vagy
rajzokat tartalmazó leírását. E leírásnak tartalmaznia kell
valamennyi csavar méretét és a szükséges forgatónyomatékokat.”
3. Az ER. A. Függelékének A/1. mellékletének 12.7.1.
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12.7.1. a jármûvet felszerelték 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen / Nem / Opcionális
(a nem megfelelõ törlendõ)”
4. Az ER. A. Függelékének A/1. mellékletének 12.7.2.
pontja hatályát veszti.
5. Az ER. A. Függelék A/3. melléklete I. Részének
A. szakasza a következõ 9.[24]–9.[24].2. pontokkal egészül ki:
„9.[24]
9.[24].1. Be kell nyújtani a jármû részletes, fényképeket
és/vagy rajzokat tartalmazó leírását az elülsõ védelmi
rendszer, valamint a jármû elülsõ részének felépítésére,
méreteire, számottevõ referenciavonalaira és összetevõ
anyagaira vonatkozóan.
9.[24].2. Be kell nyújtani a jármû elülsõ védelmi rendszere rögzítési módjának részletes, fényképeket és/vagy
rajzokat tartalmazó leírását. E leírásnak tartalmaznia kell
valamennyi csavar méretét és a szükséges forgatónyomatékokat.”
6. Az ER. A. Függelékének A/3. melléklete I. Részének A. szakasz 12.7.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12.7.1. a jármûvet felszerelték 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel: Igen / Nem / Opcionális (a nem
megfelelõ törlendõ)”
7. Az ER. A. Függelékének A/3. melléklete I. Részének A. szakasz 12.7.2. pontja hatályát veszti.
8. Az ER. A. Függelék A/4. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat a következõ 60. számú sorral és
(*) lábjegyzettel egészül ki:
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[Jármûvek típus-jóváhagyására vonatkozó elõírások felsorolása
Tárgy

Az MR A. Függeléke
mellékletei és az azonos
szabályozást tartalmazó
irányelv száma

„60. Elülsõ védelmi 2005/66/EK
rendszer
A/60

Alkalmazási kör
Official Journal
hivatkozás

L 309.,
25. 11. 2005.,
37. o.

M1

M2

M3

N1

X(*)

–

–

X

N2

N3

O1

O2

O3

O4]

(*) Nem haladja meg a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget.”

9. Az ER. A. Függelékének IX. Mellékletében meghatározott „Megfelelõségi nyilatkozat” minták 2. oldalainak
50. pontjai helyébe a következõ – (1) jelû lábjegyzettel ellátott – pont lép:
„50. Megjegyzések(1):”
„(1) Amennyiben a gépjármûvet a 2005/50/EK határozatnak megfelelõen 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel szerelték fel, a gyártónak itt az
alábbi szöveget kell feltüntetnie: ‘24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármû’ ”

10. Az ER. A. Függelékének – a megfelelõségi igazolás mintáinak 2. oldaláról szóló – A/9. mellékletének 50.1., 50.2.
és 50.3. pontjai hatályukat vesztik, törlendõk.
11. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 1. „Lakóautók, mentõautók, halottszállító kocsik” címû táblázata a következõ 60. számú sorral egészül ki:
[Különleges rendeltetésû jármûvek tulajdonságai és az ilyen jármûvekre vonatkozó követelmények
Az irányelv száma és az azonos szabályozást tartalmazó MR A. Függeléke mellékletei
1. Lakóautók, mentõautók, halottszállító kocsik
Sorszám

„60.
(1)

Az irányelv száma és az azonos
szabályozást tartalmazó
MR A. Függeléke mellékletei

Tárgy

M1£2500 kg

M1>2500 kg(1)

M2

M3 ]

X

X

–

–

Elülsõ védelmi rend- 2005/66/EK
szer
A/60
Nem haladja meg a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget.”

12. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. „Páncélozott jármûvek” címû táblázata a következõ 60. számú sorral egészül ki:
[Különleges rendeltetésû jármûvek tulajdonságai és az ilyen jármûvekre vonatkozó követelmények
Az irányelv száma és az azonos szabályozást tartalmazó MR A. Függeléke mellékletei
2. Páncélozott jármûvek
Sorszám

Tárgy

Az irányelv száma és az azonos
szabályozást tartalmazó
MR A. Függeléke mellékletei

„60. Elülsõ védelmi 2005/66/EK
rendszer
A/60

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4]

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–”

13. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 3. „Egyéb különleges célú jármûvek (beleértve a lakókocsikat)” címû táblázata a következõ 60. számú sorral egészül ki:
[Különleges rendeltetésû jármûvek tulajdonságai és az ilyen jármûvekre vonatkozó követelmények
Az irányelv száma és az azonos szabályozást tartalmazó MR A. Függeléke mellékletei
3. Egyéb különleges célú jármûvek (beleértve a lakókocsikat)
A megadott alóli mentesítés csak akkor engedélyezhetõ, ha a gyártó hitelt érdemlõen igazolja, hogy a jármû a különleges rendeltetés következtében nem tudja teljesíteni az összes követelményt.
Sorszám

„60.

Tárgy

Az irányelv száma és az azonos
szabályozást tartalmazó
MR A. Függeléke mellékletei

Elülsõ védelmi 2005/66/EK
rendszer
A/60

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4]

–

–

–

–

–

–

–

–

–”
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3. számú melléklet
a 19/2006. (IV. 19.) GKM rendelethez

1. Az ER. B. Függelékének címéhez tartozó 1 jelû lábjegyzet a következõre módosul:
„Ez a Függelék a 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel és az azt módosító 2005/30/EK bizottsági irányelvvel megegyezõ szabályozást tartalmaz.”
2. Az ER. B. Függelék B/2. melléklet 3.2.12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.2.12. Levegõszennyezés elleni intézkedések
3.2.12.1. Kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés, kizárólag csak négyütemû motoroknál (leírás és rajzok):
3.2.12.2. További szennyezés elleni berendezések (ha
vannak ilyenek, és ha nem egy másik címsorhoz tartoznak):
3.2.12.2.1. Katalizátor: igen/nem1:
3.2.12.2.1.1. Katalizátorok és elemek száma:
3.2.12.2.1.2. A katalizátor(ok) méretei, alakja és térfogata:
3.2.12.2.1.3. A katalitikus hatás típusa:
3.2.12.2.1.4. Összes értékes fémtöltés:
3.2.12.2.1.5. Viszonylagos koncentráció:
3.2.12.2.1.6. Szubsztrátum (szerkezet és anyag):
3.2.12.2.1.7. Cellasûrûség:
3.2.12.2.1.8. Katalizátor(ok) házának típusa:
3.2.12.2.1.9. Katalizátorok elhelyezése (hely és referenciatávolság a kipufogóvezetékben):
3.2.12.2.2. Oxigénérzékelõ: igen/nem1:
3.2.12.2.2.1. Típus:
3.2.12.2.2.2. Hely:
3.2.12.2.2.3. Vezérlõtartomány:
3.2.12.2.3. Levegõbefúvás: igen/nem1:
3.2.12.2.3.1. Típus (kipufogógáz-levegõ bevezetés, levegõszivattyú stb.):
3.2.12.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés: igen/nem1:
3.2.12.2.4.1. Jellemzõk (áramlási sebesség stb.):
3.2.12.2.5. Egyéb rendszerek (leírás és mûködés):”
3. Az ER. B. Függelék B/5. melléklet I. Részének
1. pontjában foglalt felsorolás a következõkkel egészül ki:
„7: Magyarország; 8: Csehország; 20: Lengyelország;
26: Szlovénia; 27: Szlovák Köztársaság; 29: Észtország;
32: Lettország; 36: Litvánia; 49: Ciprus; 50: Málta.”
4. Az ER. B. Függelék B/5. melléklet II. Részének
1.1. pontjában foglalt lista a következõkkel egészül ki:
„– 7. Magyarország
– 8. Csehország
– 20. Lengyelország
– 26. Szlovénia
– 27. Szlovák Köztársaság
– 29. Észtország
– 32. Lettország
– 36. Litvánia
– 49. Ciprus
– 50. Málta”
1

A nem kívánt rész törlendõ.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
20/2006. (IV. 19.) GKM
rendelete
a közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról*
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
48. §-ának (3) bekezdése b) pontjának 11. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
(1) A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.)
120. §-ának 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:)
„10. a Tanács 72/245/EGK irányelve (1972. június 20.)
a gépjármûvek külsõ gyújtású motorjai által elõidézett
rádiózavarok szûrésére vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítésérõl, valamint az azt módosító 89/491/EGK,
95/54/EK, 2004/104/EK, 2005/49/EK és 2006/28/EK
bizottsági irányelvek;”
(2) Az MR. 120. §-ának 15. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:)
„15. a Tanács 74/408/EGK irányelve (1974. július 22.)
a gépjármûvek belsõ berendezéseire (ülések és rögzítésük
szilárdsága) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl, valamint az azt módosító 81/577/EGK tanácsi,
96/37/EK bizottsági és 2005/39/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvek;”
(3) Az MR. 120. §-ának 19. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:)
„19. a Tanács 76/115/EGK irányelve (1975. december
18.) a gépjármûvek biztonsági öveinek rögzítéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl, valamint
az azt módosító 81/575/EGK tanácsi, 82/318/EGK,
90/629/EGK, 96/38/EK bizottsági és 2005/41/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvek;”

* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2006. évi
46. számának II. kötete tartalmazza, melyet az elõfizetõk kérésre megkapnak
(telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

2006/46. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

(4) Az MR. 120. §-ának 31. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:)
„31. a Tanács 77/541/EGK irányelve (1977. június 28.)
a gépjármûvek biztonsági öveire és utasbiztonsági rendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl,
valamint az azt módosító 81/576/EGK tanácsi,
82/319/EGK, 90/628/EGK, 96/36/EK, 2000/3/EK bizottsági és 2005/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek;”
(5) Az MR. 120. §-ának 65. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:)
„65. az Európai Parlament és a Tanács 97/24/EK irányelve (1997. június 17.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok egyes alkatrészeirõl és jellemzõirõl, valamint az azt módosító 2002/51/EK európai parlamenti és tanácsi, 2003/77/EK és 2005/30/EK bizottsági irányelvek;”
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(2) A 2. § (7) bekezdése, valamint a 7. számú melléklet
2006. május 18-án lép hatályba.
(3) A 2. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet
2006. július 1-jén lép hatályba.
(4) A 2. § (6) bekezdése, valamint a 6. számú melléklet
2006. augusztus 25-én lép hatályba.
(5) 2006. május 18-án hatályát veszti a közúti jármûvek
forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
módosításáról szóló
a) 12/2000. (V. 24.) KHVM rendelet 17. §-a és a
B. Függelékének V. fejezetét megállapító 3. számú mellékletében foglalt rendelkezés,
b) 35/2004. (III. 30.) GKM rendelet 12. §-ának (3) bekezdése és 8. számú melléklete.

4. §

3. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2005/30/EK irányelve (2005. április 22.)
a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló 97/24/EK és 2002/24/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról a mûszaki
fejlõdéshez történõ hozzáigazításuk érdekében;
b) az Európai Parlament és a Tanács 2005/39/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a gépjármûvek üléseirõl, azok
rögzítéseirõl és a fejtámlákról szóló 74/408/EGK tanácsi
irányelv módosításáról;
c) az Európai Parlament és a Tanács 2005/40/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a gépjármûvek biztonsági öveire és utasbiztonsági rendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 77/541/EGK tanácsi irányelv módosításáról;
d) az Európai Parlament és a Tanács 2005/41/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a gépjármûvek biztonsági öveinek rögzítéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 76/115/EGK tanácsi irányelv módosításáról;
e) az Európai Parlament és a Tanács 2005/66/EK irányelve (2005. október 26.) a gépjármûvekre szerelt elülsõ
védelmi rendszerek használatáról és a 70/156/EGK tanácsi
irányelv módosításáról;
f) a Bizottság 2006/28/EK irányelve (2006. március 6.)
a gépjármûvekben jelentkezõ rádiózavarokra (elektromágneses összeférhetõségre) vonatkozó 72/245/EGK tanácsi
irányelvnek, valamint a gépjármûvek és pótkocsijaik
típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítésérõl szóló 70/156/EGK irányelvnek a mûszaki
fejlõdéshez való hozzáigazítása érdekében történõ módosításáról.

(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdés kivételével –
2006. április 20-án lép hatályba.

gazdasági és közlekedési miniszter

(6) Az MR. 120. §-a a következõ 107. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:)
„107. az Európai Parlament és a Tanács 2005/66/EK
irányelve (2005. október 26.) a gépjármûvekre szerelt
elülsõ védelmi rendszerek használatáról és a 70/156/EGK
tanácsi irányelv módosításáról.”

2. §
(1) Az MR. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú
melléklete szerint módosul.
(2) Az MR. A. Függelékének A/10. számú melléklete
e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.
(3) Az MR. A. Függelékének A/15. számú melléklete
e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.
(4) Az MR. A. Függelékének A/19. számú melléklete
e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.
(5) Az MR. A. Függelékének A/31. számú melléklete
e rendelet 5. számú melléklete szerint módosul.
(6) Az MR. A. Függeléke az e rendelet 6. számú mellékletében foglalt A/60. számú melléklettel egészül ki.
(7) Az MR. B. Függelékének B/12. számú melléklete
e rendelet 7. számú melléklete szerint módosul.

Dr. Kóka János s. k.,
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A gazdasági és közlekedési miniszter
21/2006. (IV. 19.) GKM
rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter
22/2006. (IV. 19.) GKM
rendelete

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által
lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási
díjáról szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet
módosításáról

a Gazdasági Minisztérium vállalkozási
célelõirányzatainak szabályozásáról szóló
1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:
1. §
(1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által
lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról
szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-ának (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal elõtt kezdeményezett
alább felsorolt eljárásokért:]
„g) az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának
szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
1. számú mellékletében meghatározott kategóriákba sorolható termékek forgalomba hozójának (és/vagy gyártójának), és üzletének vagy telephelyének közhitelû hatósági
nyilvántartásba vételéért.”
(2) Az R. 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az eljárási díj mértéke:
a) az (1) bekezdés a) pontjában
foglalt eljárások esetén
2 200 forint,
b) az (1) bekezdés b) pontjában
foglalt eljárások esetén
10 000 forint,
c) az (1) bekezdés c) pontjában
foglalt eljárások esetén
20 000 forint,
d) az (1) bekezdés d) pontjában
foglalt eljárások esetén
5 000 forint,
e) az (1) bekezdés e) pontjában
foglalt eljárások esetén
10 000 forint,
f) az (1) bekezdés g) pontjában
foglalt eljárások esetén
40 000 forint,
g) a másolat kiadásáért
4 000 forint.”

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezeti
kezelésû célelõirányzatainak egységes szemléletû felhasználása, kezelése, mûködése, ellenõrzése, továbbá a
vállalkozások egyszerûsített eljárási rendben való támogatásának megteremtése érdekében az államháztartásról
szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (9)–(10) bekezdéseiben és 49. §-ának o) pontjában, a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 21. §-ának
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletnek a feladatfinanszírozás körébe vont elõirányzatok felhasználásának rendjérõl
szóló VII. fejezetében és az azonos támogatási célt szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzatok, illetve az elkülönített állami pénzalapok pénzeszközei felhasználásának
speciális szabályairól szóló VIII. fejezetében foglalt
rendelkezésekkel összhangban – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
A Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. §-a (1) bekezdésének helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya alá tartozó célelõirányzatokból
támogatás – a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezõ jogi személy, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó, valamint ha a pályázati felhívás kifejezetten lehetõvé
teszi, magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon állandó lakhellyel rendelkezõ és az EGT tagállama
állampolgárának minõsülõ természetes személy részére
nyújtható.”

2. §

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követõen kezdeményezett eljárásokra kell alkalmazni.

Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott alanyi körtõl eltérõen támogatás]
„b) a Kis- és Középvállalkozói Célelõirányzat támogatási jogcímei tekintetében a kis- és középvállalkozások,

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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valamint a Kktv. 7. §-ának (2) bekezdésében meghatározott programok megvalósításában közremûködõ szervezetek részére;”
(nyújtható).

3. §
Az R. 3. §-ának (3) bekezdése a következõ h) ponttal
egészül ki:
[Nem nyújtható támogatás]
„h) azon szervezetek részére, amelyek nem felelnek
meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok – államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott – általános és különös feltételeinek, illetõleg ezen
feltételek fennállását nem, vagy nem a külön jogszabályban1 meghatározott módon igazolják.”

4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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gû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendeletet (a továbbiakban:
R.), továbbá a fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások körérõl, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati idõre vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendeletet a
következõk szerint módosítom:

1. §
Az R. 76. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„[A Hvt. 83. § (2) bekezdéséhez
és a Hjt. 47/A. §, 114. §, 114/A. §-aihoz]
76. § A Hjt. 47/A. §-ának (3) és (4) bekezdései alapján
tényleges szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos állomány tagja szolgálatteljesítésének idejét, illetményét, a
juttatások, költségtérítések, kedvezmények és támogatások mértékét a szerzõdéses katonákra vonatkozó szabályok szerint – a Hjt. 106. §-ának (3) bekezdésére is figyelemmel – kell megállapítani.”

2. §
Az R. 77. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„77. § A rendelkezésre állási díjból csak személyi jövedelemadó-elõleget, tartásdíjat, valamint a honvédség irányában fennálló tartozást lehet levonni.”

A honvédelmi miniszter
13/2006. (IV. 19.) HM
rendelete
a katonák illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól, valamint a közalkalmazottak
jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet,
továbbá a fokozottan veszélyes,
valamint az egészségkárosító beosztások körérõl,
az azokhoz kapcsolódó részletes,
valamint a csökkentett napi szolgálati idõre
vonatkozó szabályokról szóló
30/2004. (XII. 6.) HM rendelet módosításáról

3. §
Az R. 94. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„94. § (1) A Hft. 41/A. §-ának (3) bekezdése szerinti
tanulmányi pótlék feltételrendszerét és részletes jogosultsági szabályait a tanulmányi és vizsgaszabályzat tartalmazza.
(2) A Hft. 41/A. §-ának (4) bekezdése szerinti repülési
pótlék folyósításánál a 9–12. §-ok, az ejtõernyõs ugrási
pótlék folyósításánál pedig a 14–15. §-ok rendelkezéseit is
megfelelõen alkalmazni kell.”

4. §
A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. §-a (2) bekezdésének b) és e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a katonák illetményérõl és illetményjelle-

1
A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas
iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM rendelet.

Az R. 95. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„95. § (1) Az ösztöndíjas hallgató illetményét a törvényes magyar pénznemben kell megállapítani és havonta
utólag, a tárgyhót követõ hónap 5. napjáig a bankszámlájára kell átutalni.
(2) Az ösztöndíjas hallgató illetményébõl levonásnak
csak jogszabály alapján van helye.”
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5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg az R. 79. §-a hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások
körérõl, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati idõre vonatkozó szabályokról szóló
30/2004. (XII. 6.) HM rendelet
a) 1. §-ának (1) bekezdésében a „szolgálatot teljesítõ
hivatásos és szerzõdéses katonákra,” szövegrész helyébe a
„szolgálatot teljesítõ hivatásos, szerzõdéses és önkéntes
tartalékos katonákra,” szövegrész,
b) 9. §-ának (1) bekezdésében a „hivatásos és szerzõdéses állomány” szövegrész helyébe a „hivatásos és szerzõdéses állomány, valamint a tényleges szolgálatot teljesítõ
önkéntes tartalékos katonák” szövegrész,
c) 12. §-a (2) bekezdésének a) pontjában „a hivatásos
és szerzõdéses katonák” szövegrész helyébe „a hivatásos,
szerzõdéses és tényleges szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos katonák” szövegrész,
d) 13. §-a (3) bekezdésének a) pontjában „a hivatásos
és szerzõdéses katonák” szövegrész helyébe „a hivatásos,
szerzõdéses és tényleges szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos katonák” szövegrész,
e) 15. §-ában „a hivatásos és szerzõdéses katonák” szövegrész helyébe „a hivatásos, szerzõdéses és tényleges szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos katonák” szövegrész
lép.
Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter

Az informatikai és hírközlési miniszter
4/2006. (IV. 19.) IHM
rendelete
a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus
aláírással összefüggõ nyilvántartással kapcsolatos
tevékenységéért fizetendõ díjakról
Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Eat.) 27. §-a (2) bekezdésének
c) pontjában, valamint az illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
(1) Az Eat. 7. §-ának (1) bekezdésében bejelentésre kötelezett szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) a Nemze-
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ti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) nyilvántartással kapcsolatos tevékenységéért e rendelet 2. §-ának
(1) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási
díjakat (a továbbiakban: díj) köteles fizetni.
(2) Az Eat. 8/B. §-a szerinti önkéntes akkreditációs
rendszer mûködtetéséért felelõs személy vagy szervezet a
Hatóság nyilvántartással kapcsolatos tevékenységéért
e rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében meghatározott díjat
köteles fizetni.
(3) Az Eat. 24. §-ának (1) bekezdése szerint kijelölt tanúsító szervezet a Hatóság nyilvántartással kapcsolatos tevékenységéért e rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott díjat köteles fizetni.
(4) Az Eat. 17. §-ának (6) bekezdése szerinti elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértõ a Hatóság
nyilvántartással kapcsolatos tevékenységéért e rendelet
2. §-ának (4) bekezdésében meghatározott díjat köteles
fizetni.

A díj mértéke
2. §
(1) A díj mértéke:
a) nyilvántartásba vételi eljárás esetén azon Eat.
6. §-ának (1) bekezdésében felsorolt szolgáltatásonként,
amelyeket a szolgáltató nem minõsített szolgáltatóként kíván végezni, háromszázezer forint, az adatok körében bekövetkezett változás bejelentése esetén százötvenezer forint;
b) nyilvántartásba vételi eljárás esetén azon Eat.
6. §-ának (1) bekezdésében felsorolt szolgáltatásonként,
amelyeket a szolgáltató minõsített szolgáltatóként kíván
végezni, egymillió forint, az adatok körében bekövetkezett
változás bejelentése esetén háromszázezer forint;
c) ha a szolgáltató szervezetének, rendszerének, valamint a szolgáltatás során alkalmazott termékeknek és hálózatnak a külön jogszabály szerinti informatikai biztonsági
követelményeknek, vagy más önként vállalt követelményeknek való megfelelését önkéntes akkreditációs rendszer keretében tanúsíttatta, az erre vonatkozó tény nyilvántartása esetén bejelentésenként százezer forint;
d) a minõsített szolgáltató által kibocsátott hitelesítési,
idõbélyegzési, illetve archiválási rendek nyilvántartása
esetén hitelesítési, idõbélyegzési, illetve archiválási rendenként százezer forint, az adatok körében bekövetkezett
változás bejelentése esetén ötvenezer forint;
e) a szolgáltatóknak tevékenységük befejezését követõen a nyilvántartásból a szolgáltató bejelentése alapján
való törlés esetén hetvenötezer forint;
f) külföldi tanúsítvánnyal kapcsolatos bejelentés esetén
felelõsségvállalásonként százezer forint.
(2) A díj összege az Eat. 8/B. §-a szerinti önkéntes akkreditációs rendszerek nyilvántartása esetén akkreditációs
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rendszerenként százötvenezer forint, az adatok körében
bekövetkezett változás bejelentése esetén ötvenezer forint.
(3) A díj mértéke:
a) tanúsító szervezetek nyilvántartása esetén tanúsító
szervezetenként százezer forint, az adatok körében bekövetkezett változás bejelentése esetén százezer forint;
b) elektronikus aláírási termékek nyilvántartása esetén
termékenként százezer forint, az adatok körében bekövetkezett változás bejelentése esetén ötvenezer forint.
(4) A díj mértéke az Eat. 17. §-ának (6) bekezdése szerinti
elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértõ
nyilvántartásba-vételi eljárás esetén harmincezer forint.

A díj esedékessége és megfizetésének módja
3. §
(1) A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtásával egyidejûleg a Hatóság Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-00287247-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetnie.
(2) A kérelem elutasítása esetén a befizetett díj nem
visszatéríthetõ. Amennyiben a kérelmet a beérkezéstõl
számított 10. napig a kérelmezõ visszavonja, a Hatóság a
befizetett díj 50%-át visszatéríti.
(3) Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében a
díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)–(3) bekezdésében, a jogorvoslati eljárás díjára az Itv. 29. § (2) bekezdésében, a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában, az illeték biztosítására, behajtására, a fizetési kedvezményekre
az Itv. 88. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy ahol a törvény illetéket említ, azon díjat kell érteni.
A díj nyilvántartása és elszámolása
4. §
A Hatóság a díjakról külön nyilvántartást vezet. A díjak
nyilvántartására, kezelésére és elszámolására a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérõl szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba,
ezzel egyidejûleg a Hírközlési Fõfelügyeletnek az elektronikus aláírással összefüggõ minõsítéssel és nyilvántartással
kapcsolatos tevékenységéért fizetendõ díjakról szóló
20/2001. (XI. 15.) MeHVM rendelet hatályát veszti.
Kovács Kálmán s. k.,
informatikai és hírközlési miniszter
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III. rész HATÁROZATOK
A Kormány határozatai
A Kormány
1043/2006. (IV. 19.) Korm.
határozata
a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács munkájának
támogatásáról

1. A Kormány támogatja a tehetséges fiatalok segítésével foglalkozó hazai és határon túli magyar civil szervezõdések által létrehozott Nemzeti Tehetségsegítõ Tanácsot
(a továbbiakban: Tanács).
2. A Kormány felhívja az oktatási minisztert, hogy a tehetséges fiatalok megtalálásával és segítésével kapcsolatos kormányzati döntések elõmozdítása érdekében – a határon túl élõ magyar nemzetiségûek tekintetében a külügyminiszter bevonásával – kezdeményezze együttmûködési
megállapodás megkötését a Tanáccsal, amely különösen
kiterjed:
a) a Tanácsnak az oktatási miniszter által a Kormány
számára a tehetségek segítésével kapcsolatos tevékenységrõl szóló, a Tehetség Napja – minden év március 25-e –
alkalmából benyújtandó átfogó tájékoztató elkészítésébe
történõ bevonására,
b) az érintett miniszterek által a tehetséges fiatalok
megtalálásával és segítésével kapcsolatos döntésekrõl és
tevékenységrõl – az oktatási miniszter útján – a Tanács
számára történõ tájékoztatás nyújtására,
c) a Tanácsnak az Oktatási Minisztérium koordinálásában folyó tehetségsegítõ programok – így különösen a tudományos diákköri mozgalom, az Arany János
Tehetséggondozó Program, az Útravaló Ösztöndíjprogram, és a tehetséggondozó tanulmányi versenyek – célkitûzéseinek, illetve az így ellátott feladatok továbbfejlesztési irányainak meghatározásába történõ bevonására, továbbá
d) az oktatási miniszternek a Tanács munkájában való
részvételére
vonatkozó részletes szabályokra.
Felelõs: oktatási miniszter
Határidõ: folyamatos
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3. A Kormány pályázatok kiírásával segíti a tehetségtámogató programokat.
Felelõs:

oktatási miniszter
egészségügyi miniszter
gazdasági és közlekedési miniszter
ifjúsági, családügyi, szociális
és esélyegyenlõségi miniszter
informatikai és hírközlési miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Határidõ: folyamatos
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megszervezése érdekében bármely más módon mozgósító
tevékenységet fejt ki.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá,
hogy sérti a Ve. 3. §-ának b) pontjában foglalt önkéntes
részvétel elvét és a Ve. 3. §-ának a) pontjában foglalt választás tisztasága alapelvét, ha valaki más választópolgár
részére, de tudta nélkül igényel részére mozgóurnát.
Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

VI. rész

Az Országos Választási Bizottság
14/2006. (IV. 18.) OVB
állásfoglalása
a kampánycsend tárgyában

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
13/2006. (IV. 13.) OVB
állásfoglalása
a mozgóurnás szavazás egyes kérdéseirõl
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. §
(4) bekezdésének a) pontjában, a 99/K. § (5) bekezdésének
a) pontjában, 105/A. § (4) bekezdésének a) pontjában,
124/A. § (3) bekezdésének a) pontjában, 131/A. § a) pontjában és 143/A. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a 12/2002. (IV. 2.) OVB állásfoglalás fenntartásával az alábbi
állásfoglalást
adja ki:
A Ve. 61. § (3) bekezdése szerint „A mozgásában gátolt
választópolgárt szavazásának lehetõvé tétele érdekében
– kérésére – a szavazatszámláló bizottság legalább két
tagja mozgóurnával felkeresi”.
A Ve.-ben foglalt szabályozás szerint a mozgóurnás
szavazást a mozgásában gátolt választópolgárnak kell igényelnie, és a szándékát a szavazatszámláló bizottságnál
kell bejelentenie. Az igénylés vagy bejelentés formáját a
törvény nem szabályozza.
A választópolgár szándéka bejelentéséhez segítséget
igénybe vehet, de az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint sérti a Ve. 3. § a) és d) pontjaiban foglalt, a
választás tisztaságának megóvása, választási csalás megakadályozása, valamint a jóhiszemû és rendeltetésszerû
joggyakorlás választási alapelvét az, ha a mozgóurnás szavazásra bárki felhívást tesz közzé, közremûködõi szolgáltatást, közvetítõi tevékenységet kínál, vagy a szavazás

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. §
(4) bekezdésének a) pontjában, 99/K. § (5) bekezdésének
a) pontjában, 105/A. § (4) bekezdésének a) pontjában,
124/A. § (3) bekezdésének a) pontjában, 131/A. § a) pontjában és 143/A. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a kampánycsend tárgyában az alábbi
állásfoglalást
adja ki:
A Ve. 40. § (2) bekezdése szerint „a szavazást megelõzõ
nap 0 órától a szavazás befejezéséig választási kampányt
folytatni tilos (kampánycsend)”.
A Ve. 41. §-a értelmében „[a] kampánycsend megsértésének minõsül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen: a választópolgárok számára a
jelölt vagy a jelölõ szervezet által ingyenesen juttatott
szolgáltatás (szavazásra történõ szervezett szállítás,
étel-ital adása), pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok,
a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak osztogatása, választási plakát (a továbbiakban: plakát) elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton”.
Az Országos Választási Bizottság, a 11/1998. (V. 18.)
állásfoglalásának hatályon kívül helyezésével, az alábbiak
szerint foglal állást:
– A kampánycsend megsértésének minõsül, ha annak
beállta után bármely írott vagy elektronikus médium a választással összefüggésbe hozható személyt vagy pártot
említ vagy szerepeltet, a jelöltek számáról és összetételérõl, az esetleges visszalépésekrõl stb. információt szolgáltat, amennyiben ez a cselekmény alkalmas a választópolgárok választói akaratának befolyásolására. Ez a követel-
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mény irányadó a korábban felvett programok ismétlésére
is. A kampánycsend idején a kiesett jelöltrõl szóló tájékoztatásra a Ve. 67. § (3) bekezdése értelmében a szavazatszámláló bizottság jogosult.
– A kampánycsend megsértésének minõsül az olyan
magatartás is, amikor jelöltek, jelölõ szervezetek vagy mások szervezetten – a kampánycsend idõszaka alatt – a választópolgárok részére külön kérés vagy elõzetes felhatalmazás nélkül a választáson történõ részvételre, egyes jelöltek vagy jelölõ szervezetek támogatására buzdító
SMS-t, e-mailt vagy automatizált hívásmódú üzeneteket
küldenek.
– Az állampolgárok, mint magánszemélyek közötti
személyes kommunikáció – tartalmától és formájától
[pl. levél, SMS, e-mail, internetes napló (blog)] – függetlenül nem valósítja meg a kampánycsend megsértését.
– A közszereplõk, jelöltek vagy jelölõ szervezetek listáin szereplõ személyek által írt internetes napló, a jelöltek
vagy jelölõ szervezetek honlapjai kampánycsend alatt nem
frissíthetõk, azok adattartalma nem változtatható meg. A
korlátozás független attól, hogy a honlapot tartalmazó
adathordozó eszközt hol helyezték el, ha annak adattartalma Magyarországról elektronikus úton elérhetõ. Kampánycsendsértést azonban csak a magyar joghatóság alá
tartozó személy vagy szervezet követhet el.
– A választópolgárok külön, elõzetes megrendelése
alapján, az általuk megadott e-mail címre elektronikus
úton eljuttatott tájékoztatás, egyéb információ megküldése
– annak konkrét tartalmától függetlenül – az önkéntesség
következtében nem lehet alkalmas a választópolgárok választói akaratának befolyásolására, így a kampánycsend
megsértését sem valósíthatja meg.
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nyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát hitelesíti. A határozat ellen az annak közzétételét követõ 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz
címezve az Országos Választási Bizottsághoz lehet kifogást benyújtani.
Indokolás
I.
Muity Mihály 2006. február 3-án országos népi kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének mintapéldányát nyújtotta
be hitelesítés céljából az Országos Választási Bizottsághoz. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ szerepel:
„A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.
évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: kisebbségi törvény)
61. § (2) bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelentjük, hogy a magyarországi bunyevác kisebbséghez tartozunk, és a kisebbségi törvényben foglalt
feltételeknek megfelelünk. Kérjük a tisztelt Országgyûlést, hogy a kisebbségi törvény alapján a bunyevác népcsoportot ismerjék el nemzeti kisebbségként, és a hivatkozott
törvény 61. § (1) bekezdésében a ‘Magyarországon honos
népcsoportok’ felsorolását, a bunyevác kisebbségi népcsoporttal egészítse ki.”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az
aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya a törvényben foglalt tartalmi, valamint formai követelményeknek megfelel, ezért hitelesítésének akadálya nincs.

II.
Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

A határozat a Nek. tv. 1. § (1) bekezdésén, 61. § (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, a Ve. 117. §-án, a 124/A. §
(3) bekezdésének b) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.
Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
221/2006. (IV. 18.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény
(a továbbiakban: Nek. tv.) 61. § (2) bekezdése által alkalmazni rendelt, az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban:
Nsztv.) 2. §-ában, valamint a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §
(3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Muity Mihály (6500 Baja, Tanya IV. ker.) által be-

Az Országos Választási Bizottság
222/2006. (IV. 18.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §
(3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Stekler Ottó által a Zöld Párt (Kállósemjén, Kossuth u.
109/A) képviseletében benyújtott országos népszavazási
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kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A határozat
ellen az annak közzétételét követõ 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címezve az Országos Választási Bizottsághoz lehet kifogást benyújtani.
Indokolás
I.
Stekler Ottó 2006. március 22-én országos népszavazási
kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének mintapéldányát nyújtotta be hitelesítés céljából az Országos Választási Bizottsághoz. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepel:
„Akarja-e Ön, hogy az Országgyûlés törvényt alkosson
arról, hogy ha az országgyûlési választások után kormányt
alakító pártok nem tartják be a saját kampánykiadványaikban tényszerûen vagy számszerûen leírt egyértelmû választási ígéreteiket, amit a ciklus végén egy 13 fõs kisorsolt, választásra jogosult, érettségizett emberekbõl álló bizottság ellenõriz a tényszerû és számszerû hivatalos adatok alapján, akkor a parlamenti képviselõik a kitöltött parlamenti ciklus idejére kapott mindenfajta anyagi juttatásaikat kötelesek visszafizetni az államkasszába, legkésõbb
180 nappal a mandátumuk lejárta után, ellenkezõ esetben
napi tízezer forinttal számolva letöltendõ börtönbüntetéssel válthatják meg az adósságukat?”
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a
népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem egyértelmû,
mert arra a választópolgárok egyértelmû igennel vagy
nemmel válaszolni nem tudnak. A kérdésben használt kifejezések ugyanis (,,tényszerûen vagy számszerûen leírt
egyértelmû választási ígéretek”; „tényszerû és számszerû
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hivatalos adatok”; „tízezer forinttal számolva letöltendõ
börtönbüntetéssel megváltható adósság”) olyan mértékû
bizonytalanságot hordoznak, mely alapján a feltenni kívánt kérdés nem világos, és sokféle értelmezési lehetõséget vet fel.
Az Alkotmánybíróság 50/2001. (XI. 22.) AB határozatában kifejtette: „(...) a népszavazás eredménye nem vonhatja el az Országgyûlésnek mint alkotmányozó hatalomnak a jogkörét”. Ezzel kapcsolatban megjegyzi az Országos Választási Bizottság, hogy a feltenni kívánt kérdés
alapján megtartásra kerülõ eredményes népszavazás az Alkotmány 20. § (2) bekezdésébõl és a képviselõi mandátum
megszûnésének eseteit felsoroló 20/A. § (1) bekezdésébõl
levezethetõ – 2/1993. (I. 22.) AB határozat, ABH 1993,
33, 37–38. – szabad mandátumú képviseleti rendszer lényegét korlátozná azzal, hogy büntetõ jellegû szankcióval
sújtja az országgyûlési képviselõt az e minõségében tett
cselekményei miatt.
A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadásáról döntött.

II.
A határozat az Alkotmány 20. §-ának (2), valamint
20/A. §-ának (1) bekezdésein, az országos népszavazásról
és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény
2. §-án, 10. §-ának b) pontján, 13. §-ának (1) bekezdésén, a
Ve. 117. §-ának (1) bekezdésén, 118. §-ának (3)–(5) bekezdésein, a 124/A. § (3) bekezdésének b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Baranya Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(7623 Pécs, Rákóczi út 30.)
hirdetménye
Az FVM Baranya Megyei Földmûvelésügyi Hivatala – a földrendezõ és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. §-ának (5) bekezdése alapján –
nyilvános sorsolást
hirdet meg az újpetrei Petõfi Mezõgazdasági Termelõszövetkezet használatában nyilvántartott, részarány-földtulajdonnak megfelelõ földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Pécs, Rákóczi út 30., FVM Hivatal
A sorsolás idõpontja: 2006. május 19., 9 óra
A sorsoláson részvételre jogosultak köre: Petõfi Mezõgazdasági Termelõszövetkezet, Újpetre gazdálkodási területén
részarány-földtulajdonnal (aranykoronával) rendelkezõ személyek.
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Sorsolásra kerülõ földrészletek adatai:
Település: Áta
Helyrajzi szám

Terület
(ha, m2)

Mûvelési ág

Sorsolandó AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Tulajdoni hányad

023

gyep (1)

0,5112

2,30

1/1

–

053/1

erdõ

0,2574

1,16

116/328

–

0147

gyep (1)

0,3191

1,44

1/1

–

Település: Egerág
Helyrajzi szám

019/12

Terület
(ha, m2)

Mûvelési ág

szántó

0,0604

Sorsolandó AK érték

0,81

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Tulajdoni hányad

84/4170

–

Település: Kisherend
Helyrajzi szám

Terület
(ha, m2)

Mûvelési ág

Sorsolandó AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Tulajdoni hányad

09/62

szántó

0,5013

9,22

922/18096

–

034/5

szántó/erdõ

1,4093

45,49

4549/7456

–

Település: Kiskassa
Helyrajzi szám

0106

Terület
(ha, m2)

Mûvelési ág

gyep (1)

0,1111

Sorsolandó AK érték

0,50

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Tulajdoni hányad

150/4323

–

Település: Nagytótfalu
Helyrajzi szám

055/3

Terület
(ha, m2)

Mûvelési ág

szántó

0,0713

Sorsolandó AK érték

0,99

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Tulajdoni hányad

99/364

–

Település: Peterd
Helyrajzi szám

Terület
(ha, m2)

Mûvelési ág

Sorsolandó AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Tulajdoni hányad

036

szántó

0,0533

1,39

417/397980

–

079/3

szántó

0,1617

1,46

1/1

–

Település: Vokány
Helyrajzi szám

Terület
(ha, m2)

Mûvelési ág

Sorsolandó AK érték

Tulajdoni hányad

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

10/48

szántó

0,7549

17,76

8880/211395

–

049/65

szántó

0,1765

4,30

430/25132

–

064/35

szántó

0,1646

3,08

308/632

–
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Terület
(ha, m2)

Mûvelési ág

Sorsolandó AK érték

2006/46. szám
A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Tulajdoni hányad

093/7

gyep (1)

0,4458

3,399

1/1

–

611/1

szántó

0,0028

0,03

1/1

–

Település: Szemely
Helyrajzi szám

594

Terület
(ha, m2)

Mûvelési ág

gyep (1)

0,0035

Sorsolandó AK érték

0,01

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Tulajdoni hányad

3/506

–

Település: Kozármisleny
Helyrajzi szám

Terület
(ha, m2)

Mûvelési ág

Sorsolandó AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Tulajdoni hányad

039/1

erdõ

0,0755

0,34

204/61566

–

2717

kert

0,1624

2,26

1/1

–

Település: Újpetre
Helyrajzi szám

Terület
(ha, m2)

Mûvelési ág

Sorsolandó AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Tulajdo6ni hányad

108/1

beépítetlen terület 6,86

0,1972

1/1

kivett terület

108/3

beépítetlen terület 4,59

0,1320

1/1

kivett terület

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
Több részarány-tulajdonos egyezségen alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó
csere-megállapodásokat a Földmûvelésügyi Hivatal figyelembe veszi.
A közös igényt a sorsolás kezdetéig a helyszínen, a cserét pedig a sorsolást követõ 15 napig lehet a Földmûvelésügyi
Hivatalhoz benyújtani. A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolást követõ 48 órán belül a Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz címzett, de a Baranya Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz
(7623 Pécs, Rákóczi út 30.) kifogást nyújthat be.
Tóth Sándor s. k.,
mb. hivatalvezetõ

A Magyar Szegényeket Pártoló Párt
2005. évi vagyonmérlege
A vagyon megnevezése

1. Állóeszközök és beruházások
11. Ingatlanok
12. Gépek, berendezések és felszerelések
13. Jármûvek
16. Üzemkörön kívüli állóeszközök

Forintban

–
–
–
–
–
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A vagyon megnevezése

Forintban

17. Állóeszközök értékcsökkenése
18. Jóléti állóeszközök
19. Beruházások

–
–
–

2. Készletek
21., 22. Anyagok
23. Fogyóeszközök
24. Befejezetlen termelés és félkész termék
26. Késztermék
27., 28. Áruk
29. Jóléti készletek

–
–
–
–
–
–
–

3. Pénzügy és bankszámlák
31–32. Pénz- és bankszámlák
33. Adósok, vevõk
35. Elszámolás munkavállalókkal
37. Egyéb elszámolások
38. Elkülönített elszámolások
39. Átmenõ aktívák
Eszközök összesen

–
–
–
–
–
–
–
–
A vagyon megnevezése

Forintban

3. Pénzeszközök
32. Beruházási juttatás
34. Szállítók
35. Elszámolás a munkavállalókkal
36. Elszámolás az állami költségvetéssel
37. Egyéb elszámolások
39. Átmenõ passzívák

–
–
–
–
–
–
–

4. Alapok
41. Állóeszközök alapjai
42. Forgóeszközök alapjai
43. Tartalékok
44. Érdekeltségi alapok
45. Kölcsönadott és kapott eszközök alapjai
46. Egyéb alapok
48. Elkülönített alapok
49. Évi mérleg és eredményszámlák
Források összesen

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Varga Árpád s. k.,
pártelnök

A Nyugdíjasok Pártja 2005. évi pénzügyi zárómérlege
Forintban

Bevételek
1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésbõl származó támogatás
a) Alapösszeg
b) Pártra adott szavazatok arányában kapott összeg

12 600
–
–
–
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3. Egyéb hozzájárulások
a) Jogi személyektõl
b) Jogi személynek nem minõsülõ gazdasági társaságoktól
c) Magánszemélyektõl
4. A párt propaganda tevékenységébõl
5. A párt gazdálkodó tevékenységébõl
6. A párt által alapított vállalat és korlátolt felelõsségû társaság nyereségébõl
7. Egyéb bevétel
Bank kamat és letéti jegy beváltása

–
–
–
–
–
–
–
236 700
1 213

Összes bevétel a gazdasági évben:

250 513

Kiadások
1. Hozzájárulás juttatása
a) A párt országgyûlési csoportjai számára
b) A párt helyi szervei számára
c) A párt által támogatott intézmények számára
d) Más társadalmi szervezetek számára
e) Külföldi intézmények
2. Személyzeti költségek
a) Munkabérek
b) Utazási költségtérítés
c) Társadalombiztosítási hozzájárulás
d) Szociális, üdülési stb. támogatás
3. Általános költségek
a) Adók, illetékek
b) Épületek fenntartása, közüzemi díjak
c) Helyiségek bérlete
d) Adminisztrációs és postaköltségek
e) Klf. egyéb költségek
4. Sajtó- és propagandaköltségek
5. Választással kapcsolatos költségek
6. Egyéb tevékenységgel kapcsolatos költségek

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
484 625
–
250 828
68 121
157 844
7 832
–
–
–

Összes kiadás a gazdasági évben:

484 625

Dr. Michaletzky Vilmos s. k.,
elnök

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül –
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
984012A

471223B

082542E

009653F

217033B

930453D

757521B

803283C

562739C

415841A

311248E

440892D

144788B

547909E

169100E
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214758D

282206B

271963C

472771B

975184B

646824A

263040D

637911B

814329C

169301F

618624F

065503F

325076D

562598E

533939B

592906B

089113C

156332C

912729F

552863F

704049F

500020C

340865C

981079C

563038E

704791C

527545F

603158B

380813C

306347C

016900D

866178A

479874F

616851E

128192B

860707C

694442D

246927F

661200C

343832B

688305F

080629F

096352C

340677D

303228D

306348B

120890F

343492D

541037C

457205E

921761B

499855C

871448C

346122C

445563D

368468E

098155A

471797D

803576E

096826D

643313D

353270F

216252C

829001A

556727D

595689B

65030A

956091B

809647C

202695A

161662F

484046A

740655F

609553F

461512E

052049C

343473E

269656F

980238B

798190E

575068D

405800B

967174A

084216E

828575A

753363E

380993E

626399A

250357D

623533B

675214F

577880F

706376D

847957A

993483A

830369F

633356B

454529F

240513B

461312E

219626B

630310B

529526E

249935D

844973F

589102C

182616B

202135C

967744F

712859D

145813D

568161E

224640B

938860F

371784C

506940B

691950C

813765D

525438C

557877B

044561F

495673F

063129D

908714F

110872F

358024E

475703D

527404E

574011D

341297D

158728E

360941D

216907A

699432B

423984F

425584F

439331D

270633E

439748B

572397D

690082C

646052C

835387A

803564E

730952E

925568D

466279E

314548C

681337F

095686F

653186B

462255C

278662E

861759B

775579A

129891F

454665A

480841E

431258C

488186C

249320A

879196F

751544B

320002F

403630B

511918D

338697A

769318E

885821C

944509F

605146E
012386D

930365C
434741B

362032D
400798A

767432A
120275C

751352E
411173F

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

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

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

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

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

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

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

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

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

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

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

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

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