
* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2006. évi 46. szá má nak II. kö te te tar tal maz za, me lyet az elõ fizetõk  kérésre meg kap nak (telefon : 
266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357).

A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2006. áp ri lis 19.,

szerda

46. szám
I. kötet

Ára: 1679,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

20/2006. (IV. 19.) BM r. A bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek, va la mint a hi va tá -
sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok egyen ru ha-el lá tás ra jo go sult
sze mé lyi ál lo má nyá nak ru há za ti és öltözködési szabályzatáról . 3778

17/2006. (IV. 19.) EüM r. A koz me ti kai ter mé kek biz ton sá gos sá gá ról, gyár tá si, for gal ma zá si
fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi el len õr zé sé rõl szó ló 40/2001.
(XI. 23.) EüM rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3826

18/2006. (IV. 19.) EüM r. Az Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács ról szó ló 34/2003. (VI. 7.)
ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3829

19/2006. (IV. 19.) EüM r. A tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ, il let ve köl csö nöz -
he tõ gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rõl, a tá mo ga tás össze gé rõl és
mér té ké rõl, va la mint a ren de lés, for gal ma zás, köl csön zés és ja ví -
tás szak mai kö ve tel mé nye i rõl szó ló 19/2003. (IV. 29.) ESZCSM
rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3829

18/2006. (IV. 19.) GKM r. A pol gá ri lé gi for gal mi szol gá lat szak sze mély ze té nek szak szol gá la ti
en ge dé lyé rõl és kép zé sé rõl szó ló 3/2004. (I. 13.) GKM rendelet
módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3831

19/2006. (IV. 19.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szó ló 5/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3834

20/2006. (IV. 19.) GKM r. A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga lom ban tar tá -
sá nak mû sza ki fel té te le i rõl szó ló 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM
rendelet mó do sí tá sá ról* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3838

21/2006. (IV. 19.) GKM r. A Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ál tal le foly ta tott
egyes el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól szó ló 101/2005.
(XI. 24.) GKM rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3840

22/2006. (IV. 19.) GKM r. A Gaz da sá gi Mi nisz té ri um vál lal ko zá si cél elõ irány za ta i nak sza bá -
lyo zá sá ról szó ló 1/2001. (I. 5.) GM ren de let módosításáról . . . . 3840

13/2006. (IV. 19.) HM r. A ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá sa i ról, va la mint a
köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról szó ló 3/2002. (I. 25.) HM ren -
de let, to váb bá a fo ko zot tan ve szé lyes, va la mint az egész ség ká ro -
sí tó be osz tá sok kö ré rõl, az azok hoz kap cso ló dó rész le tes, va la -
mint a csök ken tett napi szol gá la ti idõ re vo nat ko zó szabályokról
szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet módosításáról . . . . . . . . . . 3841

4/2006. (IV. 19.) IHM r. A Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság nak az elekt ro ni kus alá írás sal össze -
füg gõ nyil ván tar tás sal kap cso la tos te vé keny sé gé ért fi ze ten dõ dí -
jak ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3842

1043/2006. (IV. 19.) Korm. h. A Nem ze ti Te het ség se gí tõ Ta nács mun ká já nak tá mo ga tá sá ról . . . . 3843

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 13/2006. (IV. 13.) OVB ál lás fog -
la lá sa a moz gó ur nás sza va zás egyes kérdéseirõl . . . . . . . . . . . . . 3844

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 14/2006. (IV. 18.) OVB ál lás fog -
la lá sa a kam pány csend tárgyában. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3844

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 221/2006. (IV. 18.) OVB ha tá ro -
za ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3845

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 222/2006. (IV. 18.) OVB ha tá ro -
za ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3845

A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um Ba ra nya
 Megyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta lá nak hirdetménye . . . . . . . . . . 3846

A Ma gyar Sze gé nye ket Pár to ló Párt 2005. évi va gyon mér le ge . . . . 3848

A Nyug dí ja sok Párt ja 2005. évi pénz ügyi zá ró mér le ge . . . . . . . . . . 3849

A BM Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal
közleménye. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3850



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

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

rendelete

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek,
valamint a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok

egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának
ruházati és öltözködési szabályzatáról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 342.  §-a (2) be kez dé sé nek a), to -
váb bá e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

ELSÕ RÉSZ

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed a Rend õr ség, a Ha tár õr ség, a
ka taszt ró fa vé de lem hi va tá sos szer vei, a Rend õr tisz ti Fõ is -
ko la hall ga tói és a BM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság irá nyí tá sa
alá tar to zó ok ta tá si in téz mé nyek ta nu lói, a kü lön jog sza -
bály alap ján be ren del tek és a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz -
ol tó sá gok (a továb biak ban: ön ál ló szer vek) egyenruha-
 ellátásra jo go sult sze mé lyi ál lo má nyá ra (a továb biak ban:
igény jo go sul tak), to váb bá a hi va tá sos ál lo mány ból nyug -
ál lo mány ba he lye zett sze mé lyek re.

2.  §

Az állományille té kes pa rancs nok – be ren del tek ese té -
ben mun kál ta tói jog kört gya kor ló ve ze tõ – (a továb biak -
ban: állományille té kes pa rancs nok), to váb bá a személy -
zeti szer vek kö te le sek az ál lo mány ba vé tel rõl  szóló ki ne -
ve zé si ok mány (ál lo mány pa rancs) egy-egy pél dá nyát a
pénz ügyi és anya gi-tech ni kai szak szol gá la tok ré szé re
meg kül de ni.

3.  §

(1) Az igény jo go sult csak rend sze re sí tett, a szol gá la ti
fel ada ta i hoz iga zo dó egyen ru há za ti ter mé ket és felszere -
lési cik ket vi sel het.

(2) A meg szün te tett vagy a rend sze re sít et tõl el té rõ
egyen ru há za ti cik kek nek egyen ru ha ként, il let ve egyen -
ruhán való vi se lé se, to váb bá az egyen ru há za ti cik kek nek a
rend sze re sít et tõl bár mi lyen el té rést oko zó meg vál toz ta tá sa 
és át ala kí tá sa nem meg en ge dett.

4.  §

(1) A ru há za ti és fel sze re lé si tár gyak meg lé tét, fo lya ma -
tos után pót lá sát, va la mint az öl töz kö dé si elõ írások betar -
tását az igény jo go sul tak szol gá la ti elõl já ró ja, to váb bá az
anya gi-tech ni kai szak szol gá lat ve ze tõ je, ru há za ti ügyin -
tézõje rend sze re sen el len õr zi.

(2) Ru ha szem lét éven te leg alább két al ka lom mal kell
tar ta ni az egyen ru ha vi se lés re kö te le zett sze mé lyi ál lo -
mány öl tö ze té nek el len õr zé se ér de ké ben. A ru ha szem le
meg tar tá sá ra az állományille té kes pa rancs nok kö te les
 intézkedni.

(3) A ru há za ti szem le ki ter jed a igény jo go sul tak öl tö ze -
te i re és fel sze re lé si cik ke i re (be le ért ve azo kat az öl tö ze te -
ket és fel sze re lé si cik ke ket is, ame lye ket az el len õr zés kor
nem vi sel), kü lö nös te kin tet tel a szol gá la ti, gya kor ló,
 valamint a spe ci á lis szol gá la ti öl tö zet, il let ve mun ka- és
vé dõ ru há zat, to váb bá a for ma ru há zat hi ány ta lan meglé -
tére, ál lag meg óvá sá ra, meg fe le lõ tá ro lá sá ra, ren del te tés -
sze rû hasz ná la tá ra, mi nõ sé gi ál la po tá ra, egy sé ges, az év -
szak nak meg fe le lõ vi se le té re.

(4) A szem lék rõl min den eset ben jegy zõ köny vet kell
ké szí te ni, amely ben rög zí te ni kell a szem le le foly ta tá sát,
ered mé nyét.

(5) Az ön ál ló szer vek ve ze tõi in téz ked nek a ru ha szem le
so rán ta pasz talt hi á nyos sá gok meg szün te té sé re. A ru ha -
szem lé rõl és a hi á nyos sá gok meg szün te té sé re tett in téz ke -
dés rõl  szóló je len tést min den év ja nu ár 15-éig kell meg -
kül de ni ük a BM köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár út ján
a bel ügy mi nisz ter ré szé re.

5.  §

A szol gá la ti elöl já ró fe le lõs a szol gá lat ban lévõ, va la -
mint a kö zös ren dez vé nyen részt ve võ, egyen ru ha-vi se lés -
re jo go sul tak egy ön te tû és kul tu rált öl töz kö dé sé ért. Az
egyen ru há za ti cik kek össze té te lét a szol gá la ti követel -
ményekre, a ren dez vé nyek jel le gé re (vi se lé si al ka lom), to -
váb bá a vi se lé si idõ szak ra te kin tet tel kell meg ha tá roz ni.

6.  §

A szol gá la ti elöl já ró kö te les in téz ked ni, hogy az igény -
jo go sult a ru há za ti el lá tás alap ve tõ sza bá lya it, va la mint az
ez zel kap cso la tos jo ga it és kö te le zett sé ge it meg is mer je.
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7.  §

Az egyen ru há za ti és fel sze re lé si cik kek nek, il let ve ezek
után za tá nak pol gá ri sze mély, va la mint pol gá ri szer ve zet
ál ta li fel hasz ná lá sát az irá nyí tá suk alá tar to zó szer vek
 vonatkozásában az or szá gos rend õrfõkapitány, a Ha tár õr -
ség or szá gos pa rancs no ka és a Bel ügy mi nisz té ri um Or szá -
gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság (a továb biak ban:
BM OKF) fõ igaz ga tó ja en ge dé lye zi.

8.  §

A bel ügy mi nisz ter, il let ve a BM köz gaz da sá gi he lyet tes 
ál lam tit kár ál tal jó vá ha gyott rend sze re sí tett egyen ru há za ti
cik kek, a kü lön ren del ke zés ben meg ha tá ro zott rend sze re -
sí té si jegy zõ könyv ben fog lal tak sze rint be sze rez he tõ ek,
va la mint az ön ál ló szerv nél be ve zet he tõ ek a vo nat ko zó ru -
há za ti nor ma mó do sí tá sát meg elõ zõ en is.

9.  §

Az ön ál ló szer vek az igény jo go sul tak ré szé re az egyen -
ru há za ti cik ke ket és a fel sze re lé si tár gya kat sa ját költ ség -
ve té sük ter hé re szer zik be.

10.  §

(1) Nem kö te le zõ az egy sé ges, nyá ri és téli, szol gá la ti
egyen ru há za tot be sze rez ni:

a) a Rend õr ség ál lo má nyá ban szol gá la tot tel je sí tõ pol -
gá ri ru hás nor má ba so rol tak nak, va la mint az Or szá gos
Rend õr-fõ ka pi tány ság (a továb biak ban: ORFK) Köztár -
sasági Õr ez red sze mé lyi ál lo má nyá nak,

b) a Ha tár õr ség ál lo má nyá ban szol gá la tot tel je sí tõ pol -
gá ri ru hás nor má ba so rol tak nak,

c) a BM OKF és te rü le ti, he lyi szer ve i nél szol gá la tot
tel je sí tõ hi va tá sos ál lo má nyú ak nak,

d) a ve zé nyelt, il let ve a be ren delt hi va tá sos ál lo mány
tag já nak, amennyi ben a szol gá lat el lá tá sá hoz nincs köte -
lezõen elõ ír va a szol gá la ti egyen ru ha vi se lé se,

e) a ren del ke zé si ál lo mány ban lé võk nek,
f) an nak, aki 2006. de cem ber 31-ig nyug ál lo mány ba

vo nul, és nem köz te rü le ten tel je sít szol gá la tot.

(2) Amennyi ben a be ren delt hi va tá sos ál lo mány tag já -
nak az állományille té kes pa rancs nok szol gá la ti ruha vi se -
lé sét ren de li el, ab ban az eset ben az 5. mel lék let ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint kell ren del kez ni az egyen ru há zat ról.

11.  §

Az egyen ru há za ti alap el lá tá si nor má kat, il let ve a be ren -
delt ál lo mány tag jai ré szé re elõ írt egyen ru há za ti cik kek

fel so ro lá sát, va la mint a Rend õr tisz ti Fõ is ko la hall ga tói
 részére ki ala kí tott for ma ru há za ti, alap el lá tá si nor mát
e ren de let 1–6. mel lék le te tar tal maz za.

MÁSODIK RÉSZ

I. fejezet

RUHÁZATI SZABÁLYZAT

A ruházati szakszolgálat

12.  §

(1) A ru há za ti szak szol gá lat a bel ügy mi nisz ter irányí -
tása alá tar to zó ön ál ló szer vei ré szé re, va la mint ezen szer -
vek nek a fo lya ma tos mû kö dé sé hez szük sé ges ru há za ti és
fel sze re lé si anya gok, to váb bá a ru há za ti el lá tás sal össze -
füg gõ szol gál ta tá so kat biz to sít ja.

(2) A ru há za ti szak szol gá lat gaz dál ko dá si kö ré be tar -
tozó ter mé kek fel so ro lá sát – a BM Be ru há zá si és Köz be -
szer zé si Zárt kö rû Rész vény tár sa ság (a továb biak ban: BM
BK Zrt.) ál tal össze ál lí tott – ru há za ti rész le tes cikk jegy zék 
tar tal maz za.

Ruházati szakszolgálat szervezeti felépítése
és feladatai

13.  §

(1) A ru há za ti szak szol gá lat fel sõ fo kú szak irá nyí tó
szer ve a BM Köz igaz ga tá si Ál lam tit ká ra ál tal ki je lölt
szerv, amely:

a) szak ma i lag fel ügye li, il let ve el len õr zi az ön ál ló szer -
vek nél mû kö dõ ru há za ti szak szol gá la ti ág te vé keny sé gét,

b) ki dol goz za és rend sze re sen kar ban tart ja a szak szol -
gá lat sza bály za ta it, szak mai uta sí tá sa it, ezen be lül az alap -
el lá tá si ru há za ti nor má kat,

c) in téz ke dik a be ve ze tés re ter ve zett ru há za ti cik kek
rend sze re sí té si el já rá sá nak le foly ta tá sá ra, il let ve a rend -
sze re sí té si jegy zõ köny vek fel ter jesz té sé re,

d) ál lást fog lal az el lá tás, gaz dál ko dás so rán fel me rü lõ
vi tás ügyek ben,

e) el lát ja a mi nõ sí tett idõ szak kal kap cso la tos felada -
tokat,

f) fi gye lem mel kí sé ri a sza bály za tok, szak mai uta sí tá -
sok vég re haj tá sát, az ön ál ló szer vek ál tal vég zett hasz ná -
lat ból való ki vo ná si el já rá sok sza bály sze rû sé gét.

(2) A ru há za ti szak szol gá lat köz pon ti be szer zõ és el lá tó
szer ve a BM BK Zrt., amely szer ve zi és vég zi az ön ál ló
szer vek ru há za ti és fel sze re lé si anya gok kal való – igény
sze rin ti – el lá tá sát.
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(3) A BM BK Zrt.:
a) a BM köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár elõ ze tes

 jóváhagyását köve tõen éven te meg ha tá roz za a köz pon ti
be szer zé sû ru há za ti ter mé kek kö rét, mé ret meg osz lá sát és
egy ség ára it. Az ön ál ló szer vek meg bí zá sa alap ján el lát ja a
köz be szer zé si tör vény ben, il let ve a BM Be szer zé si Sza -
bály zat ban fog lal tak sze rin ti egyen ru há za ti cik kek be szer -
zé sét, va la mint tá ro lá sát, ki adá sát,

b) az igény be je len té se ket ala pul véve meg ter ve zi a
 hivatásos ál lo mány el lá tá si szük ség le te it, el ké szí ti a ru há -
za ti és fel sze re lé si anya gok köz pon ti be szer zé si és el lá tá si
ter vét. Az ál lo mány ré szé re szük sé ges ter mé ke ket a gaz -
dál ko dó szer vek meg ren de lé sei alap ján fo lya ma to san biz -
to sít ja,

c) ne gyed éven ként tá jé koz ta tót küld a BM BK Zrt. ál tal 
be szer zett cik ke ket áru sí tó egyen ru há za ti bol tok mûkö -
dését biz to sí tó szerv ré szé re a hi va tá sos ál lo mány egyen -
ru há za ti ter mé ke i nek ak tu á lis nyil ván tar tá si ára i ról,

d) a be szer zé si kö ré be tar to zó egyen ru há za ti ter mé kek
be szer zé si meg bí zá sa i hoz szük sé ges irány ára it az ön ál ló
szer vek ré szé re éven ként biz to sít ja,

e) a be szer zé sek vég re haj tá sa után tá jé koz tat ja az érin -
tett ön ál ló szer ve ket az egyen ru há za ti ter mé kek nyil ván -
tar tá si ára i ról,

f) el ké szí ti a – be szer zé si kö ré be tar to zó – ru há za ti
anya gok rész le tes cikk jegy zé két,

g) meg ha tá roz za a ru há za ti ter mé kek mi nõ sé gi át vé te -
lé nek sza bá lya it, mód sze re it, el lát ja az ez zel össze füg gõ
fel ada to kat,

h) el lát ja a ru há za ti ter mé kek rek la má ci ós ügy in té zé sét,
i) fo lya ma to san el lát ja a ha tás kö ré be utalt, il let ve az

ön ál ló szerv ál tal fi nan szí ro zott, BM fe je ze ti (köz pon ti)
mi nõ sí tett idõ sza ki kész le tek fris sí té sét, cse ré jét, va la mint
a vo nat ko zó kü lön elõ írásoknak meg fele lõen – va la -
mennyi cikk re és mé ret re ki ter je dõ en – gon dos ko dik az
 ellátási tar ta lék kész le tek szint en tar tá sá ról.

(4) A ru há za ti szak szol gá lat kö zép fo kú szak irá nyí tó
szer ve az ön ál ló szerv állományille té kes pa rancs no ka ál tal
jó vá ha gyott Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ban meg -
ha tá ro zott szer ve ze ti egy ség.

(5) A ru há za ti szak szol gá lat kö zép fo kú szak irá nyí tó
szer ve:

a) szak ma i lag irá nyít ja, il let ve el len õr zi a vég re haj tó
gaz dál ko dó szer vek nél mû kö dõ ru há za ti szak szol gá la ti ág
mun ká ját,

b) irá nyít ja a ru há za ti szük ség le tek fel mé ré sét, il let ve
szer ve zi az ön ál ló szerv za var ta lan mû kö dé sé hez szük sé -
ges el lá tást,

c) irá nyít ja a szer ve ze ti mi nõ sí tett idõ sza ki kész le tek
ter ve zé sét, biz to sí tá sát, a kész le tek kel való gaz dál ko dást,
a mi nõ sí tett idõ sza ki fel ada tok vég re haj tá sá ra tör té nõ fel -
ké szí tést,

d) gon dos ko dik az igény jo go sul tak egyen ru há za tá nak
és fel sze re lé si cik ke i nek fo lya ma tos biz to sí tá sá ról, for gal -
ma zá sá ról; en nek ér de ké ben sa ját üze mel te té sû egyen ru -

há za ti bol tot hoz lét re, vagy szer zõ dést köt – cik ke i nek for -
gal ma zá sá ra, il let ve mé re tes ké szí té sé re – az egyenruhá -
zati bol to kat és a mé re tes ru há kat, va la mint láb be li ket
 készítõ egy sé ge ket üze mel te tõ szer vek kel, cé gek kel,

e) sza bá lyoz za a sa ját üze mel te té sû egyen ru há za ti bol -
tok mû kö dé si rend jét, va la mint min den év no vem ber
30-áig el ké szí ti és meg kül di a BM BK Zrt. ré szé re a bol tok 
üze mel te té sé hez szük sé ges kö vet ke zõ évi cik ken kén ti
igény be je len tést,

f) min den év de cem ber 31-éig ki ala kít ja és az érin tett
szer vek nek meg kül di a kö vet ke zõ évre ér vé nyes bol ti ár -
jegy zé ket,

g) a szol gá la ti kö ve tel mé nyek vál to zá sa i nak meg fele -
lõen kez de mé nye zi a ru há za ti el lá tá si, szol gál ta tá si, il let ve 
kész le te zé si nor mák mó do sí tá sát, a kor sze rût len ru há za ti
ter mé kek rend szer bõl való ki vo ná sát, va la mint új ru há za ti
ter mé kek rend sze re sí té sét,

h) vég re hajt ja a mi nõ sí tett idõ sza ki kész le tek kel kap -
cso la tos ter ve zé si, biz to sí tá si és gaz dál ko dá si fel ada to kat,
to váb bá a mi nõ sí tett fel ada tok vég re haj tá sá ra tör té nõ fel -
ké szü lést,

i) irá nyít ja a ru há za ti szak szol gá la tok ve ze tõ i nek szak -
mai to vább kép zé sét,

j) meg ha tá roz za a ru há za ti szak szol gá lat vég re haj tó,
gaz dál ko dó szer ve i nek – az e ren de let ben nem sza bá lyo -
zott – fel ada ta it.

(6) A ru há za ti szak szol gá lat vég re haj tó szer ve: a (4) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott szer vek gaz dál ko dó szer ve ze te i -
nek mû sza ki vagy anya gi, üze mel te té si és fenn tar tá si szer -
ve ze ti egy sé ge i nek a ve ze tõ je, va la mint a gaz dál ko dó
 alegységeknél a szol gá lat ve ze tõ, to váb bá a hi va tá sos ön -
kor mány za ti tûz ol tó sá gok nál a tech ni kai, anya gi, pénz -
ügyi elõ adó.

(7) A ru há za ti szak szol gá lat vég re haj tó szer ve:

a) gon dos ko dik az igény jo go sul tak fel sze re lé sé rõl, az
al egy sé gek meg fe le lõ szín vo na lú el lá tott sá gá ról, il let ve a
rak tá ri kész le tek ál lag meg óvá sá ról, va la mint a le sze re lõk
el szá mol ta tá sá ról,

b) össze ál lít ja a köz pon ti be szer zés kö ré be tar to zó ru -
há za ti ter mé kek igény be je len té se it,

c) a szer ve ze ti mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint irá nyít ja, il let ve el len õr zi a sa ját üze mel te té sû
egyen ru há za ti bolt te vé keny sé gét,

d) a BM BK Zrt.-tõl fo lya ma to san igény li a sa ját üze -
mel te té sû egyen ru há za ti bolt mû kö dé sé hez szük sé ges
egyen ru há za ti és fel sze re lé si cik ke ket,

e) éven te leg alább két al ka lom mal el len õr zi a sze mé lyi
ál lo mány öl töz kö dé si szín vo na lát, az ille té kes szol gá la ti
elöl já ró val együtt mû köd ve be je len tett vagy nem be je len -
tett ru ha szem lé ket tart, és szük ség ese tén ja vas la tot tesz
a pa rancs no ki in téz ke dé sek re,

f) el lát ja a he lyi be szer zé se ket és a köz pon ti be szer zé si
ha tás kör be tar to zó ru há za ti ter mé kek fel vé te le zé sét,
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g) el len õr zi az ille té kességi kö ré be tar to zó egyen ru há -
za ti cik ke ket ké szí tõ mé re tes te lep he lyek mû kö dé sét, va la -
mint az anyag- és áru kész le tet,

h) vég re hajt ja a mi nõ sí tett idõ sza ki kész le tek kel kap -
cso la tos ter ve zé si, biz to sí tá si és gaz dál ko dá si fel ada to kat,
to váb bá a mi nõ sí tett idõ sza ki fel ada tok vég re haj tá sá ra tör -
té nõ fel ké szü lést,

i) el lát ja a ru há za ti anyag gaz dál ko dás sal össze füg gõ
ad mi niszt ra tív és bel sõ el len õr zé si te en dõ ket.

14.  §

(1) Az ön ál ló szerv ve ze tõ je:
a) biz to sít ja a fel té te le ket a 13.  § (5) be kez dé sé ben

meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sá hoz,
b) e ren de let ren del ke zé se i nek figye lembe véte lével

rész le te sen meg ha tá roz za a ru há za ti szak szol gá lat kö zép -
fo kú, il let ve vég re haj tó szer ve a ve ze tõ jé nek, va la mint az
anya gi szol gá lat ba be osz tot tak nak a ru há za ti anyag gaz dál -
ko dás sal és szak szol gá lat tal össze füg gõ, to váb bá az igény -
jo go sul tak nak – ré szük re a jog vi szo nyuk alap ján biz to sí -
tott – egyen- és egyéb ru há za ti, il let ve fel sze re lé si cik kek
hasz ná la tá val, ál lag meg óvá sá val, ja ví tá sá val kap cso la tos
kö tel me it és fe le lõs sé gi el ve it.

(2) A ru há za ti szak szol gá lat vég re haj tó szer vé nek a ve -
ze tõ je:

a) biz to sít ja a fel té te le ket a 13.  § (7) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sá hoz,

b) gon dos ko dik ar ról, hogy az igény jo go sult ál lo mány -
ban be ál lott vál to zás ról (kü lö nö sen az új fel vé tel, át he lye -
zés, ve zény lés, le sze re lés ese tén) a szak szol gá lat ál lo -
mány pa rancs út ján ér te sül jön;

c) fe le lõs az igény jo go sul tak öl töz kö dé sé nek irányí -
tásáért, il let ve az öl töz kö dés meg fe le lõ szín vo na lon tar -
tásáért.

Az igényjogosult általános kötelmei
és felelõssége

15.  §

Az igény jo go sult:
a) fe le lõs a ré szé re ki adott, va la mint az ál ta la vá sá rolt

egyen ru há za ti anya gok meg õr zé sé ért, ren del te tés sze rû
hasz ná la tá ért vagy ál lag meg óvá sá ért, to váb bá az egyen ru -
há zat meg vá sár lá sá ra és után pót lá sá ra ki fi ze tett össze gek,
il let ve biz to sí tott utal vány fü zet cél irá nyos felhasználá -
sáért,

b) kö te les a ru há za tát min dig olyan ál la pot ban tar ta ni
és úgy öl töz köd ni, hogy a szol gá la ti kö ve tel mé nyek nek
meg fe lel jen, va la mint a rend vé del mi szerv te kin té lyét ne
sért se,

c) az egyen ru há za ti cik ke ket csak egyen ru ha jel le gük -
tõl meg foszt va [kar jel vényt, ál lo mány jel zést, gom bot,
váll sza la got, váll-la pot, pa ro lit, fel ira tot, va la mint pasz pó -
lo zást (a továb biak ban: ki egé szí tõk) el tá vo lít va] vi sel he ti
pol gá ri öl tö zet ként. Az igény jo go sult pol gá ri sze mély
 részére sem az egyen ru hát, sem a ki e gé szí tõ ket nem aján -
dé koz hat ja el, il let ve nem ér té ke sít he ti,

d) a hasz ná lat ra ki adott, il let ve biz to sí tott cik ke ket – a
test hez iga zí tást ki vé ve – nem ala kít hat ja át.

A ruházati termékek csoportosítása

16.  §

(1) A ru há za ti ter mé kek:
a) a hi va tá sos ál lo mány egyen ru há za ti cik kei (fel sõ ru -

há zat, fe hér ne mû, láb be li, sap ka, va la mint sze mé lyi fel -
sze re lés), ezek alap- és kel lék anya gai,

b) a for ma ru há zat,
c) a mun ka- és vé dõ ru há za tok, il let ve vé dõ esz kö zök,
d) a sport ru há za tok és sport fel sze re lé sek,
e) a ru há za ti egy ség fel sze re lé si anya gok,
f) a csa pat zász lók, szol gá la ti jel vé nyek, ki tün te té sek és

tar to zé kai,
g) a ja ví tó és kar ban tar tó anya gok.

(2) A ru há za ti és fel sze re lé si anya gok fel so ro lá sát
a szak szol gá lat cikk jegy zé ke rész le te zi.

(3) Az ál ta lá nos kö ve tel mé nye ken túl a BM BK Zrt.
cikk jegy zé ke tar tal maz za a ter mé kek ér té ke lé si ka te gó ri á -
ját, il let ve ma gá ban fog lal ja a nyil ván tar tás hoz szük sé ges
je lö lé se ket.

(4) A ru há za ti anya gok osz tá lyo zá sát (ér té ke lé sét) a
szám vi te li tör vény vo nat ko zó sza bá lyai sze rint kell vég re -
haj ta ni.

(5) Az osz tá lyo zás ese te i rõl és vég re haj tá sá nak mód -
járól a kö zép fo kú ru há za ti szak szol gá lat ve ze tõ je intéz -
kedik.

A ruházati szükségletek felmérése, az anyagok
átadás-átvétele, valamint szállítása

17.  §

(1) A ru há za ti és fel sze re lé si anya gok át adá sát, il let ve
át vé te lét min den eset ben bi zony la tok alap ján kell vég re -
haj ta ni.

(2) A ru há za ti és fel sze re lé si anya gok át adá sá nak, il let -
ve át vé te lé nek, va la mint szál lí tá sá nak, to váb bá a ru há za ti
és fel sze re lé si anya gok ál lag meg óvá sá nak rész le tes sza bá -
lyai meg ha tá ro zá sá ra a kö zép fo kú szak irá nyí tó szerv ve -
ze tõ je in téz ke dik.
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II. fejezet

ELLÁTÁSI ALAPELVEK

A hivatásos állomány ruházati ellátásának
rendszere és szabályai

18.  §

(1) Az igény jo go sul ta kat a szol gá la ti be osz tás hoz és fel -
ada ta i nak vég re haj tá sá hoz iga zo dó ru há za ti el lá tás il le ti meg. 
Az igény jo go sul tak a ru há za ti nor mák ban meg ha tá ro zott
egyen ru há za ti és fel sze re lé si cik kek be szer zé sé hez alap el lá -
tá si egyen ru há za ti el lát mány ban, ezt köve tõen éven te után -
pót lá si egyen ru há za ti el lát mány ban ré sze sül nek.

(2) Az alap el lá tá si egyen ru há za ti el lát mány az egyen ru há -
za ti fel sze relt ség meg ala po zá sát, az után pót lá si egyen ru há za -
ti el lát mány pe dig az el hasz ná ló dott egyen ru há za ti és fel sze -
re lé si cik kek pót lá sát, va la mint a fej lesz tés ered mé nye ként
új on nan rend sze re sí tett egyen ru há zat és ki egé szí tõ cik ke i nek 
meg vá sár lá sát szol gál ja. A ve gyes ru hás nor má ba so rolt ál lo -
mány az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány ter hé re pol gá ri
ru há za ti cik ke ket is vá sá rol hat. Alap el lá tá si nor ma sze rint,
gya kor ló egyen ru há zat tal el lá tott pol gá ri ru hás nor má ba so -
rolt ál lo mány az után pót lá si kö te le zett sé gé nek tel je sí té se
után – az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány – fenn ma ra dó
fo rint össze get pol gá ri ru há za ti cik kek vá sár lá sá ra for dít hat ja. 
Az egyen ru ha vi se lé sé re nem kö te le zett hi va tá sos ál lo mány
ese té ben az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány pol gá ri ru -
há za ti cik kek vá sár lá sá ra szol gál.

(3) Az igény jo go sult az alap el lá tá si egyen ru há za ti el lát -
mány ból és az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány ból a
ki je lölt egyen ru há za ti bolt és mé re tes sza bó ság út ján kö te -
les gon dos kod ni az alap el lá tá si nor má ban meg ha tá ro zott
ter mé kek be szer zé sé rõl, rend sze res kar ban tar tá sá ról, il let -
ve az el hasz ná ló dott és szol gá lat ban már nem vi sel he tõ
alap el lá tá si cik kek után pót lá sá ról.

(4) A köz vet len szol gá la ti elöl já ró kö te les a be osz tott
ru há za tát fo lya ma to san el len õriz ni és mind azon ter mé ke -
ket pó tol tat ni, ame lyek az alap el lá tá si nor má ban elõ írt
mennyi ség gel szem ben hi á nyoz nak, vagy ame lyek után -
pót lá sa el hasz nált ság  miatt szük sé ges.

(5) Az alap el lá tás ban ré sze sül tek a be so ro lá suk ra
1–6. mel lék let ben elõ írt alap el lá tá si nor má ban meg ha tá ro -
zott ru há za ti és fel sze re lé si cik kek kel, il let ve a beszerzé -
sére ki fi ze tett vagy ru há za ti utal vány fü zet ben jó vá írt alap -
el lá tá si egyen ru há za ti el lát mány és az után pót lá si egyen -
ru há za ti el lát mány össze ge i vel el szá mol tat ha tók.

Az ellátás módja

19.  §

(1) Az igény jo go sul tak ré szé re az alap el lá tá si egyen ru -
há za ti el lát mány és az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány 

fo lyó sí tá sa az igény jo go sult szol gá la ti he lye sze rint ille -
tékes gaz dál ko dó szerv pénz ügyi szak szol gá la ta út ján tör -
té nik.

(2) A gaz dál ko dó szer vet csak a sa ját ál lo má nyuk ba tar -
to zó vagy az el lá tás te kin te té ben ha tás kö rük be tar to zó
igény jo go sul tak ré szé re ad hat nak ru há za ti el lá tást, il let ve
alap el lá tá si és után pót lá si egyen ru há za ti el lát mányt. A
 tábornoki ál lo mány tag já nak ru há za ti el lá tá sa fel té te le i rõl
a szol gá la ti hely sze rin ti szerv gon dos ko dik.

(3) Az új fel sze re lõk alap el lá tá si egyen ru há za ti el lát má -
nyá nak össze gét az egyen ru há za ti bol tok mû kö dé sét a
BM BK Zrt. ál tal ki adott ár jegy zék egy ség ára it ala pul
véve kell ki szá mí ta ni. Az alap el lá tá si egyen ru há za ti el lát -
mány az igény jo go sult ré szé re – a Ha tár õr ség or szá gos
 parancsnokának vagy az or szá gos rend õrfõkapitánynak
vagy a BM OKF fõ igaz ga tó já nak in téz ke dé se alap ján –
kész pénz ben vagy ter mé szet ben vagy ru há za ti utalvány -
füzetben biz to sít ha tó.

(4) Az igény jo go sult az egyen ru há za ti és fel sze re lé si
cik ke ket kész pénz fi ze tés el le né ben, va la mint az erre a cél -
ra rend sze re sí tett ru há za ti utal vány fü zet fel hasz ná lá sá val
sze rez he tik be.

(5) Az egyen ru há za ti bol tok kö te le sek biz to sí ta ni az
 ellátási kör ze tük höz nem tar to zó hi va tá sos ál lo mány után -
pót lá si jel le gû igé nye it is, va la mint el len õriz ni – a szol gá -
la ti iga zol vány fel mu ta tá sát kér ve – a vá sár lás ra való jo go -
sult sá got.

(6) Azok a nyug dí ja sok, akik az iga zol vá nyuk ba való
be jegy zés sze rint egyen ru ha vi se lé sé re jo go sul tak, a nyug -
ál lo mány ba vo nu lá su kat köz vet le nül meg elõ zõ szol gá la ti
be osz tá suk nak meg fe le lõ ru há za ti nor má ban sze rep lõ
egyen ru há za ti cik ke ket vá sá rol hat nak az egyen ru há za ti
bolt ban, az erre jo go sí tó iga zol vány fel mu ta tá sát köve -
tõen.

(7) Alap el lá tás kor és alap el lá tás-ki egé szí tés so rán az
igény jo go sul tak ré szé re kon fek ci o nált ter mé ke ket (ter mé -
szet be ni el lá tás), a ter mé kek árát (kész pénz) vagy ru há za ti
utal ványt kell biz to sí ta ni, az ön ál ló szerv ve ze tõ je ál tal
 kiadott in téz ke dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint. A mé re tes
ru há za tok, il let ve láb be lik be szer zé si ára csak azok ra a
cik kek re fi zet he tõ ki, ame lyek bõl az igény jo go sult mére -
tére kon fek ci o nált ki vi te lû nem áll ren del ke zés re.

(8) A mé re tes és kon fek ci o nált ár kö zöt ti kü lön bö ze tet,
il let ve a mé ret re iga zí tás költ sé gét az alap el lá tás ban és az
alap el lá tás-ki egé szí tés ben ré sze sü lõk nek ki kell fi zet ni. A
mé re tes egyen ru há za ti cik ke ket az igény jo go sult ság vizs -
gá la tá val egy ide jû leg a ru há za ti szak szol gá lat vég re haj tó
szer ve ren de li meg.

(9) Az alap el lá tás és alap el lá tás-ki egé szí tés ke re té ben
az igény jo go sult ré szé re, meg fe le lõ mé ret ese tén a szerv
rak tá ri kész le té ben lévõ I. osz tá lyú, új ru há za ti ter mék is
biz to sít ha tó. A fel sze re lé si cik kek – az osz tá lyo zá si ér ték -
kü lön bö zet egy ide jû jó vá írá sá val – a gaz dál ko dó szerv

3782 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/46. szám



hasz nált kész le té bõl is ki ad ha tó. Az így jó vá írt össze get az
adott nap tá ri év de cem ber 31-éig ki kell fi zet ni.

(10) Az 51.  §-ban meg ha tá ro zott egy sé ges tár sa sá gi
egyen ru há zat meg vá sár lá sa az után pót lá si egyen ru há za ti
el lát mány ter hé re tör tén het.

(11) Ahol az állományille té kes pa rancs nok a tár sa sá gi
egyen ru há za tot – al egy ség szint en – kö te le zõ vi se let ként
ren de li el, ott az el lá tás költ sé gét az ille té kes ru há za ti szak -
szol gá lat át vál lal hat ja.

(12) Amennyi ben az ille té kes ru há za ti szak szol gá lat
nem vál lal ja át a (11) be kez dés ben meg ha tá ro zott vi se let
költ sé gét, ab ban az eset ben a hi va tá sos ál lo mány tag já nak
a 23.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak alap ján az után -
pót lá si egyen ru há za ti el lát má nya ter hé re kell be sze rez nie
az egy sé ges, sö tét kék szí nû tár sa sá gi egyen ru há za tot, a
mun kál ta tó szerv ve ze tõ jé nek in téz ke dé se alap ján.

(13) Az igény jo go sult nak egyen ru ha vá sár lá sa cél já ból
a szol gá la ti he lyé rõl Bu da pest re és vissza tör té nõ uta zá sa
szol gá la ti uta zás nak mi nõ sül.

(14) Ha át he lye zés ese tén az igény jo go sult állomás -
helye meg vál to zik, és az igény jo go sult ál tal meg ren delt
mé re tes ru há za ti cikk el ké szí té sé hez a mun kát vál la ló egy -
ség már hoz zá kez dett, ak kor az át ala kí tást an nak az egy -
ség nek kell be fe jez ni, ame lyik az át ala kí tást meg kezd te.
Az át he lye zett igény jo go sult ré szé re le he tõ vé kell ten ni,
hogy az új ál lo más he lyé rõl a ru ha pró bák, il let ve az el ké -
szült cik kek át vé te le ér de ké ben el utaz has son, amely utat
szol gá la ti uta zás nak kell te kin te ni.

Az alapellátás általános szabályai

20.  §

(1) Az alap el lá tás egy sze ri já ran dó ság. Ren del te té se,
hogy az igény jo go sul tak a szol gá la tuk meg kez dé se kor
ren del kez ze nek mind azon ru há za ti és fel sze re lé si cik kek -
kel, ame lyek a szol gá la ti fel ada ta ik el lá tá sá hoz szüksé -
gesek, il let ve ame lye ket az alap el lá tá si nor ma szá muk ra
elõ ír.

(2) Az alap el lá tá si nor ma az új fel sze re lõk elsõ el lá tá sá -
hoz szük sé ges ru há za ti és fel sze re lé si anya gok kö rét, il let -
ve mennyi sé gét ha tá roz za meg. A nor má ban elõ írt cik kek
be szer zé se min den igény jo go sult ré szé re kö te le zõ. Az
alap el lá tá si egyen ru há za ti- és hall ga tói for ma ru há za ti nor -
má kat, va la mint azon ter mé kek fel so ro lá sát, amellyel a be -
ren delt ál lo mány tag ja i nak kell ren del kez ni, (amennyi ben
azt a fo ga dó szerv ve ze tõ je elõ ír ja), az 1–6. mel lék let tar -
tal maz za.

(3) A szol gá la ti fel ada tok hoz iga zo dó an az alap el lá tá si
nor ma tí pu sai:

a) az egyen ru hás alap el lá tá si nor ma, amely ki zá ró lag
egyen ru há za ti és fel sze re lé si cik ke ket tar tal maz, és e nor -

má ba be so rol tak szol gá la ti fel ada ta i kat egyen ru há ban lát -
ják el,

b) a ve gyes ru hás alap el lá tá si nor ma az, amely egyen -
ru há za ti és fel sze re lé si cik ke ken túl meg ha tá ro zott össze -
gû – pol gá ri ru há zat vá sár lá sát szol gá ló – ru ha pénzt is tar -
tal maz, amely nor má ba be so rol tak szol gá la ti fel ada tok
 ellátása so rán pol gá ri és egyen ru hát is vi sel het nek,

c) a pol gá ri ru hás alap el lá tá si nor ma az, amely a hi va tá -
sos ál lo mány ese té ben gya kor ló ru há za tot és pol gá ri ru ha -
pénzt vagy csak pol gá ri ru ha pénzt tar tal maz, és az ide
 sorolt igény jo go sul tak csak pol gá ri ru há zat ban teljesí -
tenek szol gá la tot.

(4) A pró ba idõ alatt csök ken tett alap el lá tá si egyen ru há -
za ti nor ma is al kal maz ha tó.

(5) Az igény jo go sul tak alap el lá tá si nor má ba való be so -
ro lá sa a szol gá la ti be osz tás alap ján tör té nik. A ru há za ti
nor má ba tör té nõ be so ro lás ról min dig az ér vé nyes ál lo -
mány táb la alap ján kell ha tá roz ni. El té rõ be osz tás ban tör -
ténõ fog lal koz ta tás ese té ben a ru há za ti nor má ba tör té nõ
be so ro lás ról az állományille té kes pa rancs nok ha tá roz. A
ru há za ti nor má ba tör té nõ be so ro lás ról, át so ro lás ról, át mi -
nõ sí tés rõl az állományille té kes pa rancs nok állomány -
parancsban in téz ke dik.

(6) Az alap el lá tást az ál lo mány pa rancs alap ján kell ki -
ad ni. Et tõl el tér ni csak az állományille té kes pa rancs nok
kü lön en ge dé lye alap ján le het.

(7) Az alap el lá tás ra való igény jo go sult ság kez dõ idõ -
pont ja:

a) új ki ne ve zés ese tén az ál lo mány pa rancs ban meg ha -
tá ro zott idõ pont,

b) a már szol gá la ti vi szony ban lé võk re vo nat ko zó an az
át mi nõ sí tés nap ja.

(8) Az alap el lá tás ki adá sá nak ter he lé si idõ pont ja az
igény jo go sult ság kez de ti hó nap já nak elsõ nap ja.

(9) Az alap el lá tá si egyen ru há za ti nor má ban sze rep lõ
cik ke ket vagy azok árát, il let ve a ru há za ti utal ványt, va la -
mint a pol gá ri ru ha pénzt az igény jo go sult ság ke let ke zé sé -
nek idõ pont já ban kell biz to sí ta ni. Et tõl el tér ni csak – az
alap el lá tá si nor ma elõ írásainak meg fele lõen – a pró ba idõ -
re fel vett sze mé lyek ese té ben le het.

(10) Tel jes alap el lá tás ra igény jo go sul tak:
a) az új fel vé tel ese tén a hi va tá sos ál lo mány ba ki ne ve -

zet tek,
b) a tá bor nok ká ki ne ve zet tek (ru ha szín vál to zás sal járó

át he lye zés ese tén),
c) azok az át he lye zet tek, akik a fo ga dó szerv nél rend -

szer ben lévõ egyik ru há za ti cik kel sem ke rül tek elõ zõ leg
el lá tás ra.

(11) A tel jes alap el lá tás ban ré sze sü lõk ese té ben
– amennyi ben az ön ál ló szerv nél vagy más fegy ve res
szerv nél után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány ban része -
sültek – a tárgy év re fo lyó sí tott után pót lá si egyen ru há za ti
el lát mány nak az év hát ra lé võ hó nap ja i ra esõ há nya dát túl -
el lá tás ként kell ke zel ni, és azt a kö vet ke zõ nap tá ri év ben
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járó csök ken tett után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány ból le 
kell von ni.

(12) Amennyi ben az új fel sze re lõk az alap el lá tás ra ki fi -
ze tett vagy ru há za ti utal vány fü zet ben jó vá írt fo rint összeg
fel hasz ná lá sá ról a szak szol gá lat felé – az erre ki je lölt idõn
be lül a vá sár lást, anyag ki adást bi zo nyí tó do ku men tum be -
mu ta tá sá val – nem szá mol nak el, ab ban az eset ben az el
nem szá molt összeg fo rint ér té két túl el lá tás ként kell szá -
muk ra elõ je gyez ni, és azt az ese dé kes sé váló után pót lá si
egyen ru há za ti el lát mány ból le kell von ni.

Az alapellátás-kiegészítés általános szabályai

21.  §

(1) Az alap el lá tás-ki egé szí tés re igény jo go sul tak:
a) a szer ven be lül pol gá ri ru hás ál lo mány ból ve gyes és

egyen ru hás ál lo mány ba, il let ve a ve gyes ru hás ál lo mány -
ból egyen ru hás ál lo mány ba, va la mint az egyen ru hás ál lo -
mány ból ve gyes ru hás ál lo mány ba át so rolt,

b) a Rend õr ség tõl a Ha tár õr ség hez – vagy for dít va – át -
he lye zett, nor ma be so ro lá sá tól füg get le nül,

c) az az át he lye zett, aki to váb bi hasz ná lat ra al kal mas, a
fo ga dó szerv nél rend sze re sí tett egyen ru há za ti vagy egyéb
fel sze re lé si cik kel elõ zõ leg rész ben el lá tás ra ke rült, és ré -
szé re a ki egé szí tés in do kolt.

(2) Az át sze re lé si költ ség össze gé nek ki szá mí tá sá nál
figye lembe kell ven ni:

a) az új alap el lá tá si nor ma sze rint ki egé szí tés ként
adan dó ru há za ti és fel sze re lé si cik kek fo rint ér té két,

b) az új szerv nél az el té rõ alap szí nük  miatt nem vi sel -
he tõ ru há za ti és fel sze re lé si cik kek he lyett ki adás ra ke rü lõ
cik kek fo rint ér té két,

c) a gom bo zá si, át ala kí tá si (iga zí tá si), váll sza lag-be -
var rá si és pa ro li-rá var rá si költ sé ge ket.

(3) Az igény jo go sul tak az át sze re lé si költ ség ter hé re
 kötelesek gon dos kod ni a hi ány zó ru há za ti és fel sze re lé si
cik kek be szer zé sé rõl vagy az egyen ru há zat át sze re lé sé rõl.

(4) Az át he lye zett igény jo go sult ré szé re az után pót lá si
egyen ru há za ti el lát mányt – az át adó szerv ál tal ki adott iga -
zo lás figye lembe véte lével – a fo ga dó szerv csak az át he -
lye zés idõ pont já tól biz to sít ja.

(5) Az át sze re lé si költ ség össze gé nek ki szá mí tá sá nál a
ru há za ti és fel sze re lé si cik kek te kin te té ben az egyenru -
házati bolt ér vény ben lévõ ár jegy zé ké ben az I. osz tá lyú
szé ria gyár tá sú cik kek re meg ha tá ro zott ára kat, míg a mun -
ka dí jak te kin te té ben a te rü le ti leg ille té kes – ön ál ló egy ség -
gel szer zõ dé ses vi szony ban lévõ – egyen ru há za tot ké szí tõ
egy ség ára it kell ala pul ven ni. Et tõl el tér ni csak a 19.  §
(7) és (8) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak figye lembe véte -
lével le het.

(6) Az alap el lá tás-ki egé szí tés ben ré sze sü lõk a tárgy év -
ben ki fi ze tett után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány tel jes
össze gé re jo go sul tak.

(7) Amennyi ben az át he lye zett igény jo go sult az egy sé -
ges, szol gá la ti egyen ru há zat tal vagy más to vább hasz ná -
lat ra al kal mas egyen ru há za ti cik kel el lá tás ra ke rült, azt a
fo ga dó szerv az át he lye zett ré szé re nem biz to sít ja.

Alapellátás és alapellátás-kiegészítés során
alkalmazandó általános szabályok

22.  §

(1) A Ma gyar Hon véd ség hez, a bün te tés-vég re haj tás
szer ve ze té hez, a Vám- és Pénz ügy õr ség hez, a nemzet -
biztonsági szol gá la tok hoz, a Ka to nai Ügyész ség hez, va la -
mint a Rend õr ség hez, a Ha tár õr ség hez vagy a BM
OKF-hez át he lye zett hi va tá sos ál lo má nyú nak – a roham -
sisak és a spe ci á lis egyen ru há zat ki vé te lé vel – té rí tés men -
te sen a tu laj do ná ba kell adni mind azo kat a ru há za ti és fel -
sze re lé si cik ke ket, ame lyek az új alap el lá tá si nor má ban
nem sze re pel nek vagy az új szerv nél nem vi sel he tõ ek. A
ro ham si sa kot és a spe ci á lis egyen ru há za tot a ru há za ti
szak szol gá lat vég re haj tó szer ve be von ja és azt az új fel sze -
re lõk el lá tá sá ra fel hasz nál ja.

(2) Ha az igény jo go sult hi va tá sos szol gá la ti vi szo nya év 
köz ben szû nik meg, ak kor a tárgy év ben ki fi ze tett után pót -
lá si egyen ru há za ti el lát mány ból csak a hi va tá sos ál lo -
mány ban töl tött hó nap utol só nap já ig ese dé kes összeg re
jo go sult, az alap el lát mány ként bir to ká ban lévõ ru há za ti és
fel sze re lé si cik kek te kin te té ben az (1) be kez dés ren del ke -
zé se it kell ér te lem sze rû en al kal maz ni.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott át he lye zés ese tén 
a tu laj don ban meg ha gyott ru há za ti és fel sze re lé si cik ke ket
két évig meg kell õriz ni. Két éven be lül tör tént új bó li át he -
lye zés ese tén – amennyi ben az ál lo mány pa rancs más kép -
pen nem ren del ke zik – a tu laj don ban meg ha gyott ru há za ti
és fel sze re lé si cik kek he lyett az ön ál ló szerv költ ség ve té -
sét ter he lõ en má sik nem ad ha tó ki. Er rõl az érin tet te ket
írás ban tá jé koz tat ni kell.

(4) Az alap el lá tás-ki egé szí tés ke re té ben ve gyes és pol -
gá ri ru hás nor ma tí pus ba át so rol tak ré szé re az alap el lá tá si
nor má ban sze rep lõ pol gá ri ru ha pénz nem jár.

(5) Az igény jo go sult ré szé re so ron kí vü li elõ lép te tés kor
egy pár rend fo ko za ti jel zés sel el lá tott váll-la pot kell ki ad -
ni, és az ön ál ló szerv költ ség ve té se ter hé re el szá mol ni.

(6) Rend fo ko za ti vissza ve tés kor át sze re lé si költ ség nem 
fi zet he tõ.

Az alapellátás utánpótlásának általános szabályai

23.  §

(1) A tel jes alap el lá tás ter he lé si idõ pont já tól szá mí tott
12 hó na pig után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány nem jár.
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(2) Az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány az el hasz ná -
ló dott egyen ru há za ti és fel sze re lé si cik kek után pót lá sá ra,
vagy a fej lesz tés ered mé nye ként új on nan rend sze re sí tett
egyen ru há zat nak és ki egé szí tõ cik kek nek a megvásárlá -
sára szol gál. A tá bor no ki ál lo mány tag jai ré szé re az után -
pót lá si egyen ru há za ti el lát mányt – amennyi ben jog sza bály 
más ként nem ren del ke zik – az az ön ál ló szerv fi ze ti ki,
ahol ál lo mány ban van.

(3) A fej lesz tés ered mé nye ként új on nan rend sze re sí tett
egyen ru há zat fi nan szí ro zá sát – kü lön jog sza bály ban fog -
lal tak nak meg fele lõen – az után pót lá si egyen ru há za ti el -
lát mány ter hé re kell meg ol da ni.

(4) Amennyi ben a tárgy évi után pót lá si egyen ru há za ti
el lát mány fo rint össze gé nek kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott szá za lé kát az új on nan rend sze re sí tett cik kek be -
szer zé si ára el éri vagy meg ha lad ja, úgy az adott év ben az
után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott össze gét vissza le het tar ta ni ezen egyen ru -
há zat rész be ni el len té te le zé sé re. A kü lön bö ze tet a kö vet -
ke zõ évi után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány ter hé re túl el -
lá tás ként kell elõ je gyez ni.

(5) A túl el lá tás ként elõ jegy zett össze get – az után pót lá si 
egyen ru há za ti el lát mányt ter he lõ tel jes ki egyen lí té sig –
min den év ben az adott éves egyen ru há za ti után pót lá si el -
lát mány kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szá za lé ká val
le het csök ken te ni.

(6) A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok az igény -
jogosultak ré szé re az egyen ru há za ti és fel sze re lé si ter mé -
ke ket sa ját költ ség ve té sük ter hé re szer zik be.

(7) A hi va tá sos ál lo mány tag ja kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint jo go sult után pót lá si egyenruhá -
zati el lát mány ra.

(8) Az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mányt min dig
 január 1-jé vel kell az igény jo go sult ja vá ra írni, és – az
 újonnan rend sze re sí tett egyen ru há zat cik ke i nek be szer zé -
sé re a (3)–(5) be kez dés sze rint ki ala kí tott összeg gel csök -
kent ve vagy tel jes egé szé ben – jú ni us 30-áig kell ki fi zet ni.

(9) A szol gá la ti vi szony meg szû né se kor még ki nem
 fizetett után pót lá si egyen ru há za ti el lát mányt a szol gá lat -
ban töl tött idõ re pót ló lag idõ ará nyo san biz to sí ta ni kell. A
nyug ál lo mány ba he lye zet tek a bir to kuk ban lévõ ru há za ti
és fel sze re lé si cik ke ket – a ro ham si sak és spe ci á lis egyen -
ru há zat ki vé te lé vel – té rí tés men te sen meg tart hat ják.

(10) Nem kell a szol gá la ti vi szony meg szû né se kor még
ki nem fi ze tett után pót lá si egyen ru há za ti el lát mányt a
szol gá lat ban töl tött idõ re pót ló lag idõ ará nyo san biztosí -
tani:

a) ha az igény jo go sult az alap el lá tást az elõ zõ év ben
kap ta meg. Eb ben az eset ben az alap el lá tás ki adá sát kö ve -
tõ év ben csök ken tett után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány -
há nyad jár, amely év köz ben az alap el lá tás ter he lé si idõ -

pont já nak elsõ év for du ló ján ese dé kes a 20.  § (6) be kez dé -
sé ben fog lal tak figye lembe véte lével,

b) ha át me ne ti jel leg gel szü ne telt az után pót lá si egyen -
ru há za ti el lát mány fo lyó sí tá sa. Eb ben az eset ben az is mé -
telt szol gá lat ba ál lás hó nap já nak elsõ nap já tól az év vé gé ig 
ese dé kes után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány há nya dot, az 
is mé telt szol gá lat ba ál lás hó nap já nak elsõ nap já val sza bad
az igény jo go sult nak jó vá ír ni és ki fi zet ni a 25.  § figye -
lembe véte lével.

(11) A ru há za tok test súly gya ra po dás vagy test súly csök -
ke nés  miatt szük sé ges sé váló test hez iga zí tá sá ról az igény -
jo go sult az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány ter hé re
kö te les gon dos kod ni.

(12) Az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány ren del te tés 
sze rin ti fel hasz ná lá sát – az ön ál ló szerv ve ze tõ jé nek in téz -
ke dé se alap ján – fo lya ma to san el len õriz ni kell.

Elõléptetés esetén alkalmazandó szabályok

24.  §

A 22.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel
az igény jo go sult elõ lép te té sé vel kap cso la tos át sze re lé si
költ ség az igény jo go sul tat ter he li, amit az igény jo go sult
szol gá la ti he lye sze rin ti ille té kes ru há za ti szak szol gá lat
– az állományille té kes pa rancs nok jó vá ha gyá sá val – át vál -
lal hat.

Az utánpótlás átmeneti szüneteltetésének
szabályai

25.  §

(1) Il let mény nél kü li sza bad sá gon lévõ sze mély, va la -
mint a gyer mek gon do zá si díj ban, il let ve gyer mek gon do -
zá si se gély ben ré sze sü lõk után pót lá si egyen ru há za ti el lát -
mányt a tá vol lé tük egész idõ tar ta má ra nem kap hat nak. A
tá vol lét idõ tar ta mát – össze von tan – egész hó na pok ban
kell szá mí ta ni, a tö re dék hó nap nem ve he tõ figye lembe. A
ré szük re elõ re ki fi ze tett után pót lá si egyen ru há za ti el lát -
mány nak azon ré szét, amely re vo nat ko zó an a jo go sult ság
nem áll fenn, túl el lá tás ként kell elõ je gyez ni, és a követ -
kezõ évi után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány ból le kell
von ni, il let ve le sze re lés ese tén vissza kell té rít tet ni.

(2) A szol gá la ti be osz tá suk ból fel füg gesz tet tek, to váb -
bá az elõ ze tes le tar tóz ta tás ba he lye zet tek és a ka to nai fog -
dá ban le töl ten dõ sza bad ság vesz tés re ítél tek ré szé re – füg -
get le nül an nak idõ tar ta má tól – ese dé kes sé váló után pót lá si 
egyen ru há za ti el lát mány nem jár.

(3) Ha a szol gá la ti vi szony ból tör té nõ fel füg gesz tés re
okot adó fe gyel mi, il let ve bün te tõ el já rás ban jog erõ sen
olyan dön tést hoz tak, amely alap ján az igény jo go sult szol -
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gá la ti jog vi szo nyát meg kell szün tet ni, vagy ha a szol gá la ti 
vi szony ból tör té nõ fel füg gesz tés re okot adó fe gyel mi,
 illetve bün te tõ el já rás ban érin tett igény jo go sult szol gá la ti
jog vi szo nya a fe gyel mi, il let ve bün te tõ el já rás jog erõs be -
fe je zé sét meg elõ zõ en egyéb ok ból szû nik meg, az igény -
jogosultnak a fe gyel mi, il let ve bün te tõ el já rás meg in dí tá sá -
nak elsõ nap tá ri hó nap ja utol só nap já tól vissza me nõ le ges
ha tállyal kell el szá mol nia a 28.  §-ban meg ha tá ro zot tak
sze rint.

(4) Ha az igény jo go sult a szol gá la ti jog vi szo nyá nak fel -
füg gesz té sé re okot adó fe gyel mi, il let ve bün te tõ el já rás
jog erõs be fe je zé sét köve tõen to vább ra is szol gá la ti
 viszonyban ma rad, úgy vissza me nõ le ge sen ki kell adni
vagy fi zet ni ré szé re a vissza tar tott és ese dé kes sé vált után -
pót lá si ru há za ti el lát mányt.

(5) Nem szü ne tel az el lá tás azon igény jo go sul tak ré szé re:
a) aki ket ál lo mány vi szo nyuk fenn tar tá sa mel lett a

Hszt. 43. és 44. §-ában meg ha tá ro zot tak sze rint más szerv -
hez ve zé nyel tek vagy be ren del tek,

b) aki ket a Rend õr tisz ti Fõ is ko lá ra – ket tõs jog ál lá sú
hall ga tó ként – ve zé nyel tek,

c) akik szü lé si sza bad sá gu kat töl tik,
d) akik be teg ál lo mány ban van nak.

A megrongálódott, elveszett vagy megsemmisült
termékek pótlása

26.  §

(1) A meg ron gá ló dott, meg sem mi sült vagy el ve szett
egyen ru há za ti és fel sze re lé si cik kek pót lá sá ból adó dó
 kárra a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kár té rí té si fe -
le lõs ség sza bá lya it kell al kal maz ni.

(2) Az egyen ru há za ti és fel sze re lé si cik kek meg ron gá -
ló dá sát, meg sem mi sü lé sét, el vesz té sét az igény jo go sult -
nak ha la dék ta la nul írás ban je len te nie kell a szol gá la ti elöl -
já ró já nál. A kár fe le lõs ség meg ál la pí tá sá tól füg get le nül
 intézkedni kell az egyen ru há za ti és fel sze re lé si cik kek
 javításáról, pót lá sá ról, amit az ille té kes ru há za ti szak szol -
gá lat meg elõ le gez.

(3) Amennyi ben a kár be kö vet kez té ben a hasz ná ló vagy 
har ma dik sze mély vét kes sé ge nem ál la pít ha tó meg, a kárt
az ön ál ló szerv vi se li. Az erre irá nyu ló igényt kü lön jog -
sza bály ban fog lal tak sze rint kell el bí rál ni.

(4) Amennyi ben a ká rért har ma dik sze mély fe le lõs, az
állományille té kes pa rancs nok in téz ke dik a kár össze gé nek 
meg té rí té se iránt.

(5) A kár té rí tés össze gét a tisz tí tás, ja ví tás cí mén tel je sí -
tett tény le ges ki fi ze tés, pót lás szük sé ges sé ge ese tén a kár
be kö vet ke zé se elõt ti hasz nál ha tó sá gi fok nak meg fe le lõ
 érték alap ján kell meg ál la pí ta ni, amely hez ér ték becs lõ
vagy szak ér tõ igény be ve he tõ.

A szolgálati viszony megszûnése esetén
követendõ eljárás

27.  §

(1) A (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell
el szá mol ni a ru há za ti il let mé nyek te kin te té ben azok kal az
igény jo go sul tak kal, akik nek a szol gá la ti vi szo nya a Hszt.
53.  §-ában fog lalt ese tek  miatt szûnt meg.

(2) Azok kal szem ben, akik nek a szol gá la ti vi szo nya
a mun kál ta tói jog kört gya kor ló elöl já ró nak és a hi va tá sos
ál lo mány tag já nak kö zös meg egye zé sé vel szûnt meg, az
alap el lá tás ként ki adott ru há za ti és fel sze re lé si cik kek,
 illetve az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány el szá mo lá sa 
te kin te té ben a két fél kö zött tör tént meg egye zés ben rög zí -
tet tek sze rint kell el jár ni. Amennyi ben – a ru há za ti és fel -
sze re lé si cik kek re, va la mint az egyen ru há za ti el lát mány ra
vo nat ko zó an – a két fél kö zött nem jött lét re meg egye zés,
ab ban az eset ben a hi va tá sos ál lo mány tag ját e ren de let
 általános ren del ke zé sei sze rint kell el szá mol tat ni.

(3) Azok tól, akik nek a szol gá la ti vi szo nya a pró ba idõ
alatt szûnt meg, a ki adott ru há za ti és fel sze re lé si cik ke ket
– az al só ru há za ti ter mé kek és zok nik ki vé te lé vel azon na li
ha tállyal – be kell von ni.

(4) Azok tól, akik nek a szol gá la ti vi szo nya az utol só
alap el lá tást, va la mint az utol só alap el lá tás-ki egé szí tést
 követõ két éven be lül nem nyug dí ja zás vagy el ha lá lo zás
kö vet kez té ben szûnt meg; to váb bá, akik nek – szol gá la ti
idõ re való te kin tet nél kül –, be le ért ve a 2 év nél ré geb ben
szol gá ló kat is, le mon dás [Hszt. 55.  §], a hi va tá sos szol gá -
lat ra mél tat lan ná vá lás [Hszt. 56.  §-a (2) bek.-ének
b) pontja], a szol gá la ti vi szony meg szün te té se vagy le fo -
ko zás fe nyí tés ki sza bá sá val [Hszt. 53.  §-ának e) pontja],
bün tetõeljárás ke re té ben szol gá la ti vi szony meg szün te tés,
le fo ko zás vagy köz ügyek tõl el til tás al kal ma zá sá val [Hszt.
53.  §-ának f) pontja], a kép zé si kö te le zett ség tel je sí té sé nek 
el mu lasz tá sa [Hszt. 59.  §-a (1) bek.-ének b) pont ja], az
össze fér he tet len ség meg szün te té sé nek el mu lasz tá sa
[Hszt. 59.  §-a (1) bek.-ének d) pont ja]  miatt szûnt meg a
szol gá la ti vi szo nyuk, azok tól az alap el lá tás ként ki adott ru -
há za ti és fel sze re lé si cik ke ket – az al só ru há za ti ter mé kek
és zok nik ki vé te lé vel – be kell von ni.

(5) At tól az igény jo go sult tól, aki nek a szol gá la ti vi szo -
nya a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint szûnt meg
és a le adás ra kö te le zett cik kek ér té ke az ere de ti ér ték
50%-át nem éri el, to váb bá, ha bi zo má nyo si áru sí tás ra a
 területileg ille té kes egyen ru há za ti bolt ban le he tõ ség van,
azo kat be von ni nem sza bad, he lyet tük a le adás ra kö te le -
zett cik kek fo rint ér té ké nek 50%-át kell az igény jo go sult tól 
vissza té rít tet ni.

(6) A (3) és (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben
té rí té si díj meg ál la pí tá sa kor a fel sze re lés kor biz to sí tott
egy ség ára kat kell al kal maz ni.
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(7) A (3) és (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben
az egy éven be lü li le sze re lõk nél az egyen ru há za ti ter mé -
kek vá sár lá sá ra ki fi ze tett összeg bõl az eset leg még meg
nem vá sá rolt cik kek re esõ tel jes össze get vissza kell té rít -
tet ni.

(8) A le sze re lõk a le sze re lés évé ben ki fi ze tett utánpót -
lási egyen ru há za ti el lát mány ból, to váb bá a ve gyes- és pol -
gá ri ru hás nor má ba so rol tak egy éven be lü li le sze re lé se kor 
a pol gá ri ru ha pénz bõl csak a le sze re lés vagy az azt meg -
elõ zõ fel füg gesz tés hó nap já nak vé gé ig ese dé kes összeg re
igény jo go sul tak, ezért az ezen fe lü li részt kö te le sek
vissza fi zet ni.

(9) Az az igény jo go sult, aki nek az utol só alap el lá tást
 követõ két évi szol gá lat után nem a Hszt. 53.  §-ának
e)–f) pont já ban meg ha tá ro zott ok ból, to váb bá a Hszt.
56.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott eset -
ben, va la mint nem nyug dí ja zás foly tán szûnt meg a szol gá -
la ti vi szo nya, a szol gá la ti vi szony meg szû né sé nek évé ben
ki fi ze tett után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány ból csak a
szol gá la ti jog vi szo nya meg szû né se hó nap já nak utol só
nap já ig ese dé kes összeg re jo go sult.

(10) Szol gá la ti idõ re való te kin tet nél kül a szol gá la ti
jog vi szo nya meg szû né se hó nap já nak utol só nap já ig ese -
dé kes összeg re jo go sult az az igény jo go sult, aki nek a szol -
gá la ti vi szo nya a Hszt. 56.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja,
a Hszt. 56.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja, va la mint a
Hszt. 59.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján szûnt
meg.

(11) A (3) és (4) be kez dés ki vé te lé vel az igény jo go sult
szol gá la ti vi szo nyá nak meg szû né se kor a ro ham si sa kot és
a spe ci á lis ru há za ti cik ket kö te les le ad ni, míg a bir to kuk -
ban lévõ töb bi ru há za ti és fel sze re lé si cik ket té rí tés men te -
sen meg tart hat ják, azok kész pénz be li vissza vál tá sát nem
igé nyel he tik.

(12) A Hszt. 185.  §-ában meg ha tá ro zott rok kant sá gi
vagy bal ese ti rok kant sá gi nyug ál lo mány ba he lye zet tek,
va la mint akik nek a szol gá la ti jog vi szo nya a Hszt.
56.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján át szer ve zés
 miatt szûnt meg, a bir to kuk ban lévõ ru há za ti és fel sze re -
lé si cik ke ket – a ro ham si sak és spe ci á lis ru há za ti cik kek
ki vé te lé vel – té rí tés men te sen meg tart hat ják. A ro ham si -
sa kot be kell von ni. Ezen igény jo go sul tak az utol só
szol gá la ti évre  jóváírt után pót lá si egyen ru há za ti el lát -
mány ra jo go sul tak.

(13) Az el hunyt hi va tá sos sze mé lyek ru há za tá ra és fel -
sze re lé sé re – a ro ham si sak és spe ci á lis ru há za ti cik kek
 kivételével – a szol gá la ti idõ re való te kin tet nél kül az
örök lé si jog ál ta lá nos sza bá lyai az irány adók. Az utol só
szol gá la ti évre jó vá írt – egész évi – után pót lá si egyen ru há -
za ti el lát mányt – amennyi ben még nem ke rült ki fi ze tés re –
az örö kös ré szé re ki kell fi zet ni. A ki fi ze tett után pót lá si

egyen ru há za ti el lát mány nak azon ré szét, amely re a jo go -
sult ság meg szûnt, vissza té rít tet ni nem kell.

Az elszámolás rendje és a nyilvántartás
okmányai

28.  §

(1) A ru há za ti alap el lá tás ról és egyen ru há za ti utánpót -
lási egyen ru há za ti el lát mány ról egyé nen kén ti Ru há za ti
 elszámolási köny vet kell ké szí te ni, amit min den év de cem -
ber 31-éig le kell zár ni (a továb biak ban: zá rás).

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon ton kí vül
a Ru há za ti el szá mo lá si köny vet le kell zár ni az igény jo go -
sult szol gá la ti vi szo nyá nak meg szû né se kor, to váb bá
olyan, a rend vé del mi szer vek kö zöt ti át he lye zés ese tén,
amely a ru ha el lá tá si nor ma tí pu sok kö zöt ti át so ro lás sal is
együtt jár.

(3) A rend sze res évi zá rás kor az el szá mo lás idõ pont já ig
jó vá írt és ki nem fi ze tett össze ge ket jó vá írás ként, az eset -
le ges túl el lá tást pe dig ter he lés ként kell a kö vet ke zõ évre
át vin ni.

(4) Az el szá mo lást a szol gá la ti vi szony meg szû né se kor,
to váb bá a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott át he lye zés ese -
tén a 26.  § elõ írásai sze rint kell vég re haj ta ni.

(5) Az igény jo go sult más szerv hez tör té nõ át he lye zé se -
kor vagy a Rend õr tisz ti Fõ is ko lá ra ve zény lé se kor a Ru há -
za ti el szá mo lá si köny vet – bi zony la ta i val együtt – az új
szerv gaz dál ko dó szer vé hez 8 na pon be lül meg kell kül -
deni. Más rend vé del mi szerv hez tör té nõ át he lye zés ese tén
az át he lye zett ré szé re ki fi ze tett után pót lá si ru há za ti el lát -
mány ról és a tu laj do ná ban ha gyott ru há za ti ter mé kek kö ré -
rõl a má sik rend vé del mi szerv nek el szá mo lást kell kül -
deni.

(6) A tá bor nok ká ki ne ve zet tek Ru há za ti el szá mo lá si
köny vét a szol gá la ti hely sze rint ille té kes ru há za ti szak -
szol gá lat ve ze ti, va la mint vég zi a ru há zat tal kap cso la tos
el szá mo lást.

A szerzõdéses határõr állomány egyenruházati
 ellátása

29.  §

A szer zõ dé ses ha tár õr egyen ru há za ta cikkösszetéte -
lének, mennyi sé gé nek, va la mint az el lá tá si gaz dál ko dás
rész le tes sza bá lya i nak meg ha tá ro zá sá ról – a köz gaz da sá gi
he lyet tes ál lam tit kár elõ ze tes egyet ér té sé vel – a Ha tár õr -
ség or szá gos pa rancs no ka in téz ke dik.
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III. fejezet

A MUNKA-, VÉDÕRUHÁZATI,
ILLETVE VÉDÕESZKÖZ-, VÉDÕ-

ÉS EGYSÉGKÉSZLET-ELLÁTÁS RENDSZERE
ÉS SZABÁLYAI

Az ellátás alapelvei

30.  §

(1) Az igény jo go sul tat a ha tá lyos nor mák figye lembe -
véte lével mun ka ru há zat vagy ru ha hasz ná la ti já ru lék; vé -
dõ ru há zat, vé dõ esz köz, vé dõ fel sze re lés (a továb biak ban:
egyé ni vé dõ fel sze re lés); to váb bá ru há za ti egy ség fel sze re -
lés il le ti meg.

(2) Az igény jo go sul tat nagy fo kú szennyez õdés sel vagy
a ru há zat je len tõs mér té kû ko pá sá val járó mun ka kö rök ben
mun ka ru há zat vagy ru ha hasz ná la ti já ru lék il le ti meg.

(3) Az igény jo go sul tat az egész sé get, tes ti ép sé get
 veszélyeztetõ mun ka kö rök ben, il let ve köz egész ség ügyi 
vagy szol gá la ti ér dek bõl egyé ni vé dõ fel sze re lés il le ti
meg.

(4) Az igény jo go sult nak spe ci á lis szol gá la ti fel adat el -
lá tá sa kor a fel adat el lá tá sát se gí tõ vagy an nak el lá tá sát
szol gá ló – a fo gyasz tá si egy sé gek re meg ha tá ro zott – ru há -
za ti egy ség fel sze re lés biz to sít ha tó.

Az ellátási normák tartalmi követelményei

31.  §

(1) Az igény jo go sul tak el lá tá sa a 33.  § (1) be kez dé se
alap ján ki adott alap el lá tá si és után pót lá si nor mán ala pul.

(2) A nor mák meg ha tá roz zák, il let ve tar tal maz zák:
a) az igény jo go sult ság alap ját ké pe zõ mun ka kö rö ket

vagy fo gyasz tá si egy sé ge ket,
b) az egyes mun ka kö rök re vagy fo gyasz tá si egysé -

gekre fel szá mít ha tó ru há za tok, egyé ni vé dõ fel sze re lé sek
cikk össze té te lét, a cik kek mennyi sé gi egy sé gét, mennyi -
sé gét, a ru ha hasz ná la ti já ru lék össze gét,

c) a jut ta tás jel le gét (mun ka ru ha, egyé ni vé dõ fel sze re -
lés, ru há za ti egy ség fel sze re lés, ru ha hasz ná la ti já ru lék),

d) a ki adott cik kek egy-egy da rab ra vagy pár ra ve tí tett
vi se lé si (hasz ná la ti) ide jét.

Az ellátási normák és készletek kialakítása

32.  §

(1) Az el lá tá si nor má kat és kész le te ket a kü lön fé le ká ro -
sí tó ha tá so kat és köz egész ség ügyi ér de ke ket meg ha tá ro zó

kü lön jog sza bály alap ján kell ki ala kí ta ni. E ren de let ha tá -
lya alá tar to zó szer vek nél ki zá ró lag olyan egyé ni vé dõ fel -
sze re lést le het hasz nál ni, amely a vo nat ko zó jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott meg fe le lõ sé gi ta nú sít vánnyal vagy
 tanúsítással, EK tí pus ta nú sít vánnyal vagy EK meg fe le lõ -
sé gi nyi lat ko zat tal ren del ke zik.

(2) Az igény jo go sul tak ré szé re ki adás ra ke rü lõ mun ka -
ru há za tok vi se lé si ide jé nek meg ha tá ro zá sa kor szi go rú an
mér le gel ni kell a ru há zat vi se lé sé nek rend sze res sé gét,
 átlagos idõ tar ta mát.

(3) A mun ka ru ha-el lá tást – több mun ka kör el lá tá sa ese -
tén – arra a mun ka kör re kell biz to sí ta ni, amely nek vég zé -
sé vel az igény jo go sult a mun ka ide jé nek na gyobb ré szét
töl ti. A mun ka ru ha ki hor dá si ide jé nek meg ha tá ro zá sa kor
azon ban mér le gel ni kell a töb bi mun ka kör el lá tá sá val járó
szennye zõ dés, ko pás mér té két is.

(4) Az egyé ni vé dõ fel sze re lést a mun ka vég zés vagy
más te vé keny ség egész idõ tar ta má ra – füg get le nül a te vé -
keny ség for má já tól és a mun ka idõ tõl –, a mun ka vég zé se
so rán elõ for du ló min den ár ta lom ra biz to sí ta ni kell.

(5) Ha az igény jo go sul tak egész sé gé nek, il let ve tes ti
 épségének meg óvá sa vagy a köz egész ség ügyi ér dek in do -
kolt tá te szi, a ru há za ti szak szol gá lat ille té kes szer ve a nor -
má ban meg ha tá ro zott ese te ken kí vül is kö te les a meg fe le lõ 
egyé ni vé dõ fel sze re lést biz to sí ta ni.

Az ellátási normák kiadása

33.  §

(1) A Rend õr ség te kin te té ben az or szá gos rend -
õrfõkapitány, a Ha tár õr ség te kin te té ben a Ha tár õr ség
 országos pa rancs no ka, a BM OKF te kin te té ben a BM OKF 
fõ igaz ga tó ja adja ki:

a) az egyen ru ha- és spe ci á lis jel le gû mun ka ru há zat,
 valamint egyen ru ha jel le gû ru há za ti egy ség kész le te te kin -
te té ben – a BM in for ma ti kai és köz gaz da sá gi he lyet tes
 államtitkára ál tal elõ ze tesen jó vá ha gyott –,

b) az egyé ni vé dõ fel sze re lés, va la mint for ma ru há zat és
ezen ter mé kek ki egé szí tõ cik kei te kin te té ben (a hi va tá sos
ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok ra ki ter je dõ en is) 
az el lá tá si nor má kat.

(2) A nem egyen ru ha jel le gû mun ka ru há zat, to váb bá
nem egyen ru ha jel le gû vé dõ fel sze re lés te kin te té ben az
 önálló szerv ve ze tõ je; a ru há za ti egy ség fel sze re lé sek
 tekintetében a ön ál ló szerv gaz dál ko dó szer vé nek a ve ze -
tõ je (pa rancs no ka), a rend õrségnél az or szá gos rend -
õrfõkapitány adja ki az el lá tá si nor má kat.

(3) A vi tás ese tek ben a Bel ügy mi nisz té ri um ille té kes
szer ve, va la mint az ille té kes ér dek vé del mi szer ve zet
együt tes ál lás fog la lá sa az irány adó.
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Az ellátás elõkészítésének szabályai

34.  §

A gaz dál ko dó szer vek el lá tá si szük ség le te ik fe de ze tét a
ha tá lyos nor mák és a ter ve zé si elõ írások alap ján, az éves
költ ség ve tés ke re té ben ter ve zik és biz to sít ják.

A tervezett viselési (használati) idõ
meghatározása

35.  §

(1) A ter ve zett vi se lé si (hasz ná la ti) idõt tel jes munka -
(szol gá la ti) idõ, il let ve – a ru há za ti egy ség fel sze re lé sek
kö ré ben – a tény le ges hasz ná la ti idõ figye lembe véte lével,
tel jes hó na pok ra kell meg ha tá roz ni. A ter he lés idõ pont ja
az igény jo go sult ság kez de ti hó nap já nak elsõ nap ja.

(2) Az egyé ni vé dõ fel sze re lé sek vi se lé si és a ru há za ti
egy ség fel sze re lé sek hasz ná la ti ide jé nek szá mí tá si (ter ve -
zé si) alap já ul a 33.  § (1) és (2) be kez dé se alap ján ki adott
nor ma szol gál.

A szükségletek kielégítése,
a járandóságok rendelkezésre bocsátása

36.  §

(1) Az igény jo go sul tak ak kor vál nak a 30.  § (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott el lá tás ra jo go sult tá, ha szer zõ dés,
ki ne ve zés, át he lye zés, ve zény lés, be ren de lés foly tán olyan 
mun ka kör be lép nek, amely ben a ha tá lyos nor mák sze rint
va la mi lyen jut ta tás meg il le ti õket.

(2) Az igény jo go sul tak el lá tá sát a szol gá la ti he lyük sze -
rint ille té kes ru há za ti szak szol gá lat a ha tá lyos nor mák
figye lembe véte lével, a ru há zat ter mé szet be ni ki adá sa
vagy pénz be ni ki fi ze té se út ján tel je sí ti.

(3) Az át he lye zet tek spe ci á lis vé dõ fel sze re lé sé nek
 átadás-átvételérõl az át adó, il let ve az át ve võ szerv az át he -
lye zés elõtt meg ál la pod hat.

(4) Az egyé ni vé dõ fel sze re lé sek, va la mint a mun ka ru -
há za tok az igény jo go sul tak ré szé re ki zá ró lag ter mé szet -
ben biz to sít ha tók. Ter mé szet ben biz to sít ha tó cik kek he -
lyett pénz be ni meg vál tás nem ad ha tó. Az egyé ni vé dõ fel -
sze re lés sel tör té nõ el lá tást és után pót lást el sõ sor ban a rak -
tá ri kész let ben tá rolt, hasz nált, de kel lõ vé dõ ké pes sé gû
cik kek bõl kell biz to sí ta ni. Új mi nõ sé gû ru há zat vé dõ fel -
sze re lé si cél ra csak ak kor ad ha tó ki, ha a rak tá ri kész let ben 
meg fe le lõ jel le gû, mé re tû hasz nált ru há zat nincs. Az egyé -
ni vé dõ fel sze re lé sek ja ví tá si, mo sa tá si, tisz tí tá si költ sé gei
az ön ál ló szer vet ter he lik.

(5) Az igény jo go sul tak ré szé re ki adott egyé ni vé dõ fel -
sze re lés az ön ál ló szerv tu laj do nát ké pe zi. A vé dõ fel sze re -
lés nek ki hor dá si ide je nincs, mind ad dig vi sel ni kell, amíg
ren del te tés sze rû hasz ná lat ra al kal mas. A vé dõ ké pes sé gét
az ille té kes ve ze tõ (pa rancs nok) vagy meg bí zott ja rend -
sze re sen el len õr zi, a szük sé ges cse ré je iránt so ron kí vül
 intézkedik. Az egyé ni vé dõ fel sze re lést hasz ná ló sze mély
kö te les azon nal je len te ni, ha a fel sze re lés már nem javít -
ható, il let ve ha nagy fo kú ká ro so dá sa, vé dõ ké pes sé gé nek
az elõ írt mér té ket meg ha la dó csök ke né se kö vet ke zik be.

(6) A 33.  § (1) és (2) be kez dé se alap ján ki adott nor ma
alap ján biz to sí tott le járt vi se lé si ide jû mun ka ru há za tot,
 valamint az el hasz ná ló dott, szol gá la ti cél ra al kal mat lan
egyé ni vé dõ fel sze re lést az igény jo go sult ság to váb bi fenn -
ál lá sa ese tén pó tol ni szük sé ges. A mun ka ru ha-után pót lás
ki adá sá nak ké se del me ese tén az igény jo go sul tat vissza -
me nõ le ges ha tá lyú el lá tás il le ti meg. Az igény jo go sult
 hibájából ere dõ ké se de lem ese tén a vi se lé si idõ a ki adás
idõ pont já val ve szi kez de tét.

(7) A mun ka ru ha ki adá sa kor az igény jo go sult tal kö zöl -
ni kell a ru há zat vi se lé si ide jét, il let ve az után pót lás idõ -
pont ját, to váb bá azt, hogy a mun ka ru há zat mo sa tá sa, kar -
ban tar tá sa az igény jo go sult kö te les sé ge. A ru há zat a vi se -
lé si idõ le jár tá ig az ön ál ló szerv, ezt köve tõen a hasz ná ló
tu laj do nát ké pe zi.

(8) A ru ha hasz ná la ti já ru lék össze ge meg sza bott, at tól
el tér ni nem le het. A já ru lé kot, az igény jo go sult ság kez de -
te kor Kész pénz-ki fi ze té si jegy zé ken, egy évre elõ re kell
ki fi zet ni. Után pót lá sa az alap el lá tást kö ve tõ 13. hó nap elsõ 
nap já tól ese dé kes. A tárgy év re járó csök ken tett utánpót -
lási egyen ru há za ti el lát mányt, va la mint a to váb bi évek re
ese dé kes után pót lást min den év ja nu ár 1-jei ha tállyal, elõ -
re kell ki fi zet ni.

Az ellátás szüneteltetése és a viselési idõ
módosítása

37.  §

(1) A mun ka ru há zat vi se lé si ide jé be nem szá mít ha tó
be a meg sza kí tás nél kül egy hó na pot meg ha la dó tan fo -
lya mon (amennyi ben ott mun ka ru há za tát nem hasz nál -
ja), il let mény nél kü li, rend kí vü li vagy szü lé si sza bad sá -
gon, va la mint szol gá la ti vi szony fel füg gesz té se alatt el -
töl tött idõ.

(2) A fel so rolt ese tek ben a vi se lé si idõt a tá vol lét idõ tar ta -
má nak ará nyá ban meg kell hosszab bí ta ni. A meghosszab -
bítást egész hó na pok ban kell szá mol ni.

(3) A már ki fi ze tett ru ha hasz ná la ti já ru lé kot be teg ség,
va la mint szü lé si sza bad ság  miatt tör té nõ tá vol ma ra dás
ese tén túl el lát mány ként elõ je gyez ni nem kell.

(4) Ha a be teg ség, szü lé si sza bad ság vagy il let mény nél -
kü li sza bad ság igény be vé te le a kö vet ke zõ év ben (évek -
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ben) is fenn áll, a ru ha hasz ná la ti já ru lék fo lyó sí tá sa szü ne -
tel. Az újabb igény jo go sult ság az is mé telt mun ká ba ál lás
hó nap já nak elsõ nap já val ve szi kez de tét. Eb ben az eset ben 
az év vé gé ig ese dé kes há nyad nak meg fe le lõ össze get kell
jó vá ír ni és ki fi zet ni.

Elveszett, megsemmisült
vagy megrongálódott cikkek pótlása

38.  §

(1) Az el ve szett, to váb bá a szol gá lat el lá tá sa köz ben
vagy ele mi csa pás kö vet kez té ben meg ron gá ló dott, meg -
sem mi sült egyé ni vé dõ fel sze re lést, va la mint a le nem járt
vi se lé si ide jû mun ka ru há za tot – a meg ron gá ló dott ru há zat
be vo ná sa mel lett – pó tol ni kell.

(2) Az el ve szett, meg ron gá ló dott vagy meg sem mi sült
cikk pót lá sát ak kor is biz to sí ta ni kell, ha a kár az igény -
jogosult hi bá já ból ke let ke zett. Ilyen eset ben a pót lás ként
ki adott mun ka ru há ra a ki adás nap já val kez dõ dõ tel jes
 viselési idõt kell szá mí ta ni.

(3) A hasz ná lat ra ki adott ru há zat el vesz té se, meg ron gá -
ló dá sa, meg sem mi sü lé se ese tén – füg get le nül at tól, hogy a
kár ki nek a hi bá já ból kö vet ke zett be – jegy zõ köny vet kell
fel ven ni, és kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint kárté -
rítési el já rást kell le foly tat ni.

(4) Amennyi ben a ká rért har ma dik sze mély fe le lõs, el le -
ne az ér vény ben lévõ jog sza bá lyok nak meg fele lõen a kár
meg té rí té se iránt in téz ked ni kell.

Az igényjogosultság megszûnésekor követendõ
eljárás

39.  §

(1) Az igény jo go sult a hasz ná la tá ra ki adott va la mennyi
egyé ni vé dõ fel sze re lést, va la mint a vi se lé si idõ 50%-ánál
rö vi debb ide ig hasz nált mun ka ru há za tot vagy el len ér té két
– a (3) és (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel –
kö te les vissza szol gál tat ni a szol gá la ti vi szo nya meg szû né -
se kor; más ön ál ló szerv hez tör té nõ át he lye zés kor vagy tar -
tós ve zény lés kor; há rom hó nap nál hosszabb ide ig tar tó
 illetmény nél kü li sza bad ság meg kez dé se kor; és olyan
mun ka kör be ke rü lés kor, amely ben a jut ta tás már nem il le ti 
meg.

(2) A té rí té si összeg meg ál la pí tá sá nál a mun ka ru há zat
min den kor ér vé nyes árát osz ta ni kell a nor má ban meg je -
lölt vi se lé si idõ hó nap já nak szá má val, és az így ka pott
ered ményt annyi val kell meg szo roz ni, ahány tel jes hó nap
a vi se lé si idõ 50%-ából még hát ra van. Ér vé nyes ár alatt a
ha tá lyos el szá mo ló árat kell ér te ni.

(3) A nyug ál lo mány ba he lye zett a hasz ná lat ban lévõ, le
nem járt vi se lé si ide jû mun ka ru há za tot té rí tés men te sen
meg tart hat ja.

(4) Az el ha lá lo zott hasz ná la tá ban volt egyé ni vé dõ fel -
sze re lést be kell von ni. Hi á nya ese tén jegy zõ köny vet kell
fel ven ni, ki mond va az ön ál ló szerv kár vi se lé sét. Az el ha -
lá lo zott mun ka ru há za tát té rí tés men te sen a köz vet len hoz -
zá tar to zó tu laj do ná ba kell adni, ha köz vet len hoz zá tar to zó
nincs, ak kor be kell von ni.

(5) Az igény jo go sult ság meg szû né se kor a volt igény jo -
go sult a ru ha hasz ná la ti já ru lék jog alap nél kül igény be vett
há nya dát kö te les – az ön ál ló szerv ál tal ki adott in téz ke dés -
ben fog lal tak sze rint – vissza té rí te ni.

Nyilvántartási elõ írások

40.  §

A hasz ná lat ra (ter mé szet ben vagy kész pénz ben) ki adott
mun ka ru há za tot Mun ka ru ha-nyil ván tar tó la pon, az egyé ni 
vé dõ fel sze re lést Fel sze re lé si la pon kell – mennyi ség ben és 
ér ték ben – nyil ván tar ta ni.

IV. fejezet

A RENDÕRTISZTI FÕISKOLA,
VALAMINT RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK,

EGYÉB ISKOLÁK, TANFOLYAMOK HALLGATÓINAK,
TANULÓINAK RUHÁZATI ELLÁTÁSA

Rendõrtiszti Fõiskola nappali tagozatos hallgatóinak
ruházati ellátása

41.  §

(1) A Rend õr tisz ti Fõ is ko la (a továb biak ban: fõ is ko la)
hall ga tó ja (a továb biak ban: hall ga tó) a 6. mel lék let ben fel -
so rolt el lá tás ra jo go sult.

(2) A fõ is ko lai öl tö zet alap el lá tá si nor má ját a ren de let
6. mel lék le te tar tal maz za.

(3) A fõ is ko lai öl tö zet vi se lé si ide jé rõl (ki hor dá si ide jé -
rõl), va la mint a ru há za tok ra vo nat ko zó egyéb sza bá lyok
meg al ko tá sá ról – a BM köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit ká -
rá nak elõ ze tes egyet ér té sé vel – a fõ is ko la fõ igaz ga tó ja
 intézkedik.

(4) A hall ga tók for ma ru há za ti el lá tá sá ról a fõ is ko la
anya gi szol gá la ta kö te les gon dos kod ni.

(5) A hall ga tók fõ is ko lai év fo lyam jel zést és kar jel vényt
vi sel nek, ame lyet a fõ is ko la té rí tés men te sen biz to sít.
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(6) A fõ is ko lai for ma ru há za ti cik kek kar ban tar tá sá ról
a hall ga tók sa ját ma guk kö te le sek gon dos kod ni.

(7) A fõ is ko lá ra hall ga tó nak ve zé nyelt hi va tá sos ál lo -
mány tag ját az alap el lá tá si egyen ru há za ti nor mák kö zött
át so rol ni nem kell. Ha a fõ is ko lá ra ve zé nyelt hi va tá sos
 állomány tag ja sö tét kék be ve té si egyen ru há zat tal nem ren -
del ke zik, ab ban az eset ben a kül dõ szerv a ré szé re az
1. mel lék let II. alap el lá tá si ru há za ti nor ma, meg jegy zés
rész 4. pont já nak b) al pont ja sze rin ti be ve té si egyen ru há -
za tot biz to sít. A ru há za ti el szá mo lá si köny vét – ok má nya i -
val együtt – a kül dõ szerv a ve zény lés sel egy ide jû leg,
de leg ké sõbb az is ko la kez dést kö ve tõ 8 na pon be lül a fõ is -
ko la ré szé re meg kül di.

(8) A hi va tá sos ál lo mány tag ja szol gá la ti vi szo nyá nak
a fõ is ko lai kép zés ide je alatt tör té nõ meg szû né se ese tén,
a ru há za ti el szá mo lást te kint ve e sza bály zat elõ írásait kell
al kal maz ni.

Rendészeti szakközépiskolák, egyéb iskolák,
valamint tanfolyamok tanulóinak ruházati ellátása

42.  §

(1) A ren dé sze ti szak kö zép is ko lák ta nu ló i nak ru há za ti
el lá tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat, va la mint az el lá tás sal
össze füg gõ egyes fel ada to kat kü lön jog sza bály tar tal maz -
za.

(2) Az egyéb is ko lák ra, tan fo lya mok ra, il let ve a Ma gyar 
Hon véd ség tan in té ze te i be, va la mint a kül föl di tan in té ze -
tek be ve zé nyelt igény jo go sul tak ru há za ti el lá tá sá nak sza -
bá lyai meg ha tá ro zá sá ra az or szá gos rend õrfõkapitány, a
Ha tár õr ség or szá gos pa rancs no ka, va la mint a BM OKF
 fõigazgatója, to váb bá a hi va tá sos ön kor mány za ti tûzol -
tóság állományille té kes pa rancs no ka in téz ke dik.

V. fejezet

A BESZÁMOLTATÁS
ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE

A beszámolás általános követelményei

43.  §

(1) Az ön ál ló szer vek a gaz dál ko dá si év ben ki fej tett
 ruházati szak te vé keny sé gük rõl a Bel ügy mi nisz té ri um ille -
té kes szer ve in téz ke dé sé re be szá mo ló je len tést és adat -
szol gál ta tást kö te le sek ké szí te ni.

(2) A be szá mo ló je len tés ál ta lá nos kö ve tel mény ként
tar tal maz za:

a) a gaz dál ko dá si év cél ki tû zé se it,

b) a ki tû zött cé lok meg va ló sí tá sát elõ se gí tõ vagy gát ló
kö rül mé nye ket, a vég re haj tás eset le ges el ma ra dá sá nak
oka it,

c) a szak irá nyí tó szerv ész re vé te le it, ja vas la ta it.

A beszámolás sajátos követelményei

44.  §

Az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek mel lett – az anya gi-tech ni -
kai szak szol gá lat sa já tos fel ada ta it figye lembe véve – a be -
szá mo ló je len tés az ál lo mány ru há za ti el lá tott sá gá ra, kü lö -
nö sen a mennyi sé gi el lá tott ság ra, az el lá tott ság fo lya ma -
tos sá gá ra, a mi nõ sé gi szín vo nal ra, az el ért fej lõ dés re vagy
vissza esés re, a mé ret vá lasz ték meg fe le lõ sé gé re; to váb bá
az öl töz kö dés szín vo na lá ra, a ru há za ti ter mé kek kor sze rû -
sé gé re, kü lö nö sen az öl töz kö dés kul tu rált sá gá ra, a kul tu -
rált ság el ért szint jé re, a rend sze re sí tett vagy meg en ge dett
öl tö ze ti cik kek kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ alkalmas -
ságára, vi se lé si ta pasz ta la tok ra vo nat ko zó in for má ci ó kat,
jel lem zõ ket tar tal maz za.

HARMADIK RÉSZ

ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Az egyenruházati cikkek viselésének
általános szabályai

45.  §

(1) Egyen ru ha vi se lé sé re jo go sul tak az 1.  §-ban meg ha -
tá ro zott szer vek hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú tag -
jai, to váb bá a hi va tá sos ál lo mány ból nyug ál lo mány ba he -
lye zet tek, amennyi ben az egyen ru há za ti cik kek vi se lé sé re
en ge délyt kap tak és at tól utó lag nem til tot ták el.

(2) Az egyen ru hás nor ma tí pus ba so rolt igény jo go sult
szol gá lat ban egyen ru hát kö te les vi sel ni, ki vé ve, ha szol gá -
la ti elöl já ró ja szol gá la ti ér dek bõl pol gá ri ruha vi se lé sét
ren de li el.

(3) A ve gyes ru hás nor ma tí pus ba so rolt igény jo go sult
szol gá lat ban pol gá ri ru hát vi sel. A szol gá lat el lá tá sá nak
ér de ké ben, a szer ve ze ti ho va tar to zás de monst rá lá sa és az
egy ön te tû meg je le nés biz to sí tá sa cél já ból a szol gá la ti elöl -
já ró egyen ru ha vi se lé sét is el ren del he ti.

(4) A pol gá ri ru hás nor ma tí pus ba so rolt igény jo go sult
ru há za tá nak min dig az adott szol gá la ti fel adat kö ve tel mé -
nye i hez kell iga zod nia. Az az igény jo go sult, aki szol gá la ti
fel ada tát tit kos in for má ció gyûj tés ke re té ben vég zi, ki zá ró -
lag pol gá ri ere de tû és jel le gû ru há za ti cik ket vi sel het. A tit -
kos in for má ció gyûj tõ szol gá la tot el lá tó sze mély nem
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 viselhet – át ala kí tott for má ban sem – olyan egyen ru há za ti
ere de tû öl tö ze ti cik ket, amely bõl szer ve ze ti hovatarto -
zására le het kö vet kez tet ni.

(5) Az egyen ru ha vi se lé sé re jo go sult szol gá la ti célú kül -
föl di tar tóz ko dá sa fo lya mán az egyen ru há za ti cik kek vi se -
lé sét az uta zást en ge dé lye zõ pa rancs nok hagy ja jóvá.

(6) Az igény jo go sult pol gá ri ru hát vi sel, ha meg rok kant, 
ha be osz tá sá ból fel füg gesz tet ték, va la mint ha nem szol gá -
la ti cél lal kül föl dön tar tóz ko dik.

46.  §

(1) A hi va tá sos ál lo mány tag ja a szol gá lat tel je sí té sé nek 
ide jén kí vül pol gá ri ru hát vi sel het, szol gá la ti he lyé re pol -
gá ri ru há ban me het, il let ve pol gá ri ru há ban tá voz hat.

(2) A hi va tá sos szol gá lat tal össze nem füg gõ, mun ka -
vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony foly ta tá sa so rán
egyen ru há za ti cikk nem vi sel he tõ.

(3) A köz te rü le ten és a hi va ta li he lyi ség ben a szol gá la ti
kö ve tel mé nyek nek, il let ve a rend vé del mi szerv jel le gé -
nek, te kin té lyé nek meg fe le lõ tisz ta és kul tu rált öl tö zet
 viselhetõ.

(4) Az öl töz kö dé si könnyí tés a szol gá la ti elöl já ró en ge -
dé lyé vel – a szol gá la ti kö ve tel mé nyek figye lembe véte -
lével – hajt ha tó vég re.

47.  §

(1) A rend sze re sí tett egyen ru há za ti cik kek nek a vi se lé si 
al ka lom hoz és a vi se lé si idõ szak hoz al kal maz ko dó öl töz -
kö dé si le he tõ sé get kell biz to sí ta ni uk. A vi se lé si al ka lom és 
vi se lé si idõ szak sze rint az egyen ru há zat:

a) dísz-,
b) tár sa sá gi,
c) szol gá la ti vagy köz na pi,
d) gya kor ló, to váb bá
e) nyá ri,
f) té li és
g) át me ne ti 

öl tö ze tek le het nek.

(2) A vi se lé si idõ sza kok:
a) nyá ri idõ szak: jú ni us 1-jé tõl szep tem ber 15-ig,
b) téli idõ szak: de cem ber 1-jé tõl már ci us 15-ig,
c) át me ne ti idõ szak: már ci us 16-tól má jus 30-ig és

szep tem ber 16-tól no vem ber 30-ig tart.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ sza kok ra elõ írt
rend sze re sí tett egyen ru há za tot irány adó nak kell te kin te ni.
Az ak tu á lis vi se lé si idõ szak ban be kö vet ke zõ szél sõ sé ges
idõ já rá si vi szo nyok vagy szél sõ sé ges hõ mér sék le ti ér té -
kek ese tén az öl tö zet meg ha tá ro zá sa a szol gá la ti elöl já ró
ha tás kö ré be tar to zik.

48.  §

(1) Az egyen ru ha vi se lé sé re jo go sul tak öl tö ze té nek egy -
sé ges sé gé rõl az állományille té kes pa rancs nok kö te les
gon dos kod ni.

(2) Az egy sé ges öl töz kö dés el ren de lé sé re jo go sult:

a) a bel ügy mi nisz ter, az ön ál ló szer vek ál lo má nyá ra,
va la mint a tan in té ze tek be ve zé nyelt igény jo go sul tak ra
 országosan,

b) az or szá gos rend õrfõkapitány, a Ha tár õr ség or szá gos 
pa rancs no ka, a BM OKF fõ igaz ga tó ja a szer ve ze tük re
 vonatkozóan or szá go san,

c) a te rü le ti, he lyi szer vek ve ze tõi, il let ve a Rendõr -
tiszti Fõ is ko la fõ igaz ga tó ja, va la mint a ren dé sze ti szak -
középiskola igaz ga tó ja mû kö dé si te rü le tük re vonatko -
zóan.

(3) Az (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ve ze tõ az ott
meg ha tá ro zott ha tás kö rét szer ve zet sze rû he lyet te sé re át ru -
ház hat ja. A kö zös szol gá la ti fel adat tel je sí té se kor az egy -
sé ges öl töz kö dés rõl az a ve ze tõ jo go sult ha tá roz ni, aki nek
uta sí tás adá si jog kö re va la mennyi ve ze tõ re ki ter jed.

49.  §

(1) A szol gá la ti elöl já ró fe le lõs be osz tot tai öltözködé -
séért. Kö te les el len õriz ni, hogy ru há za tuk meg fe lel-e az
adott szol gá la ti kö ve tel mé nyek nek a szer ve ze ti egy ség jel -
le gé nek. A szol gá la ti elöl já ró nak meg kell kö ve tel nie,
hogy a ru há zat min dig jó ál la po tú, tisz ta és kul tu rált
 legyen.

(2) Az egyen- és ki egé szí tõ ru há za ti cik kek vi se lé si vál -
to za ta i ról  szóló sza bá lyo zás meg al ko tá sá ról az or szá gos
rend õrfõkapitánynak, a Ha tár õr ség or szá gos pa rancs no ká -
nak, to váb bá a BM OKF fõ igaz ga tó já nak, va la mint a hi va -
tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság pa rancs no ká nak, to váb bá
a be ren delt ál lo mány te kin te té ben – ott, ahol az egyen ru -
há zat vi se lé sét a fo ga dó szerv ve ze tõ je elõ ír ta – a fo ga dó
szerv ve ze tõ jé nek, e ren de let ki adá sát kö ve tõ 90 na pon
 belül kell in téz ked nie.

Az egyenruházati cikkek viselésének
különös szabályai

50.  §

(1) A szol gá la ti váll-la pon és a tár sa sá gi pa ro lin hat ágú
csil la got kell el he lyez ni a kö vet ke zõk sze rint:

a) egy csil lag ese tén a váll-lap és pa ro li kö zép vo na lán,
hogy an nak alsó szé lé tõl a csil lag kö ze pe 15 mm-re es sen,
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b) két csil lag ese tén a váll-lap és pa ro li kö zép vo na lá ra
me rõ le ge sen, hogy an nak alsó szé lé tõl a csil la gok kö ze pe
15 mm-re es sen,

c) há rom csil lag ese tén két csil la got a váll-lap és pa ro li
alsó szé lé tõl 15 mm-re, a har ma di kat pe dig úgy, hogy azok 
egyen lõ ol da lú há rom szö get zár ja nak be.

(2) A tes tü le ti jel vényt a rend fo ko za ti jel zé sek kö zép vo -
na lán, azok fel sõ szé lé tõl a váll-lap ese té ben 12 mm-re,
a pa ro li ese té ben 20 mm-re kell el he lyez ni.

(3) A köz pon ti tisz ti kar tag jai a tár sa sá gi zub bo nyon az
erre a cél ra rend sze re sí tett dísz zsi nórt vi sel het nek.

(4) A ki tün te té si sza lag sáv el he lye zé se a tár sa sá gi zub -
bo nyon a bal ol da lon lévõ zseb ta ka ró fe lett köz vet le nül,
an nak szé lé vel pár hu za mo san úgy, hogy a sza lag sáv és
a zseb kö zép vo na la egy be es sen. Egy sor ban leg fel jebb
négy ki tün te tés vi sel he tõ.

51.  §

A Rend õr ség, a Ha tár õr ség, va la mint a BM OKF hi -
va tá sos ál lo má nyú tag jai – meg en ge dett öl tö zet ként –
egy sé ges, sö tét kék szí nû tár sa sá gi egyen ru há za tot vi sel -
het nek. Az ORFK Köz tár sa sá gi Õr ez red ál lo má nya ré -
szé re a tár sa sá gi sap ka és a tár sa sá gi nõi ka lap, il let ve a
tár sa sá gi zub bony és a tár sa sá gi kosz tüm ka bát pa lack -
zöld szí nû, a tár sa sá gi pan tal ló és a tár sa sá gi szok nya fe -
ke te szí nû.

52.  §

(1) Az igény jo go sult a 47.  § (1) be kez dé sé nek b) és
c) pont já ban meg ha tá ro zott tár sa sá gi, il let ve a szol gá la ti,
köz na pi öl tö ze tén név ki tû zõt vi sel.

(2) A név ki tû zõ a vi se lõ jé nek tel jes ne vét tar tal ma zó
„BODONI ANTIQUA” be tû tí pu sú, nagy nyom ta tott be tû -
vel írott, 80x14 mm mé re tû, le ke re kí tett sar kú, ezüst szí nû
fém lap. A be tûk fe ke te szí nû ek.

(3) A név ki tû zõt az egyen ru há za ti öl tö ze tek jobb ol da li
mell ré szén lévõ zseb fe dõ fel sõ szé lé nek tû zé sén, kö zé pen
– a hi va tá sos ál lo mány ka te gó ri át ki fe je zõ hím zett jel vény
alatt – vagy az en nek meg fe le lõ he lyen kell el he lyez ni.

(4) A név ki tû zõ bal lon ka bá ton, fel öl tõn, fé sûs kö pe -
nyen, posz tó kö pe nyen, va la mint a szol gá la ti bõr dzse kin és 
a szol gá la ti té li ka bá ton nem vi sel he tõ.

(5) A név ki tû zõ vel tör té nõ elsõ el lá tás az igény jo go sul -
tak ré szé re té rí tés men tes, az ez zel kap cso la tos költ sé gek
az ille té kes szer ve ket ter he lik.

(6) A ve gyes ru hás nor má ba so rolt (amennyi ben nem
egyen ru há ban tel je sít szol gá la tot), il let ve a pol gá ri ru hás
nor má ba so rolt igény jo go sult, szol gá la ti he lyén a név ki tû -
zõt az állományille té kes pa rancs nok in téz ke dé sé nek meg -
fele lõen vi se li.

53.  §

A nyug ál lo mány ba he lye zet tek egyen ru ha vi se lé sé nek
jo go sult sá gá ról a nyug ál lo mány ba he lye zé si pa rancs in -
téz ke dik. Az egyen ru hát az öl töz kö dé si elõ írások figye -
lembe véte lével kell vi sel ni. A hi va tá sos ál lo mány ból
nyug ál lo mány ba he lye zett sze mély egyen ru hát csak a
 hivatásos ál lo mány ka te gó ri át ki fe je zõ jel vény nél kül
 viselhet.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

54.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a bel ügy mi nisz ter
irá nyí tá sa alá tar to zó ön ál ló szer ve ze tek, va la mint hi va tá -
sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok egyen ru ha-el lá tás ra jo go -
sult sze mé lyi ál lo má nya Ru há za ti Sza bály za tá nak ki adá -
sá ról  szóló 21/1998. (IV. 22.) BM ren de let, va la mint az
 annak mó do sí tá sa i ról  szóló 1/2000. (I. 21.), 13/2003.
(III. 28.), 47/2003. (XII. 9.) és a 27/2004. (VI. 11.) BM
ren de let, to váb bá a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó
ön ál ló szer ve ze tek egyen ru ha vi se lé sé re jo go sult sze mé lyi 
ál lo má nya öl töz kö dé sé nek sza bá lyo zá sá ról  szóló 17/1995. 
(BK 19.) BM uta sí tás.

(2) Az 51.  §-ban meg ha tá ro zott sö tét kék szí nû, egy sé -
ges, tár sa sá gi egyen ru há zat hoz a Bocs kai fa zo nú tár sa sá gi
sap ka 2006. de cem ber 31-éig vi sel he tõ, ezt köve tõen ezen
egyen ru há zat hoz csak tá nyér sap ka hord ha tó.

(3) Az egy sé ges, nyá ri és téli, szol gá la ti egyen ru há zat
be ve ze té sé vel ki vál tott egyen ru há za ti ter mé kek 2006. de -
cem ber 31-éig vi sel he tõk, ki vé ve a be ren delt hi va tá sos
 állomány tag ja it, akik ezen ki vál tott egyen ru há za ti cik -
keket 2009. de cem ber 31-éig vi sel he tik.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter



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

ELSÕ RÉSZ

A rendõrség alapellátási egyenruházati normái

I.

Alapellátási norma a Rendõrség tábornokai részére

(Az ORFK Köztársasági Õrezred tábornokait
is beleértve)*

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Ala pellá tás
mennyi sé ge

1. Fé sûs tá nyér sap ka,
sö tét kék, sze rel ve

db 2

2. Téli sap ka, mû szõr -
més, szür ke***

db 1

3. 65M gya kor ló sap ka,
szür ke, sze rel ve***

db 1

4. Fé sûs kö peny,
 mûszõrme bé lés sel,
sö tét kék

db 1

5. Fé sûs fel öl tõ, sö tét -
kék

db 1

6. Bal lon ka bát, 4/4-es,
sö tét kék

db 1

7. Bal lon ka bát, 3/4-es,
sö tét kék, mû szõr me
bé lés sel

db 1

8. Fé sûs tár sa sá gi
 öltöny, sö tét kék, sze -
rel ve

db 1

9. Fé sûs öl töny, sö tét -
kék, sze rel ve

db 1

10. Jesz te röl töny, sö tét -
kék, sze rel ve

db 1

11. Jesz ter pan tal ló,
 sötétkék

db 1

12. Téli gya kor ló ka bát
és -bé lés, szür ke***

db 1

13. Nyá ri gya kor ló zub -
bony, szür ke***

db 1

14. Nyá ri gya kor ló nad -
rág, szür ke***

db 1

15. Szol gá la ti pu ló ver,
sö tét kék

db 1

16. Ing blúz, hosszú ujjú,
vi lá gos kék

db 2

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Ala pellá tás
mennyi sé ge

17. Ing blúz, rö vid ujjú,
vi lá gos kék

db 2

18. Bõr kesz tyû, téli,
 fekete

pár 1

19. Fe hér ing, hosszú
ujjú

db 2

20. Fe hér ing, rö vid ujjú db 2

21. Gya kor ló ing, hosszú 
ujjú, szür ke***

db 2

22. Téli ing és téli al só -
nad rág, szür ke

db 1

23. Nyak ken dõ, sö tét kék db 2

24. Nyak sál, sö tét kék db 1

25. Bo ka zok ni, sö tét kék pár 2

26. Téli gya kor ló zok ni,
fe hér

pár 2

27. Nyá ri gya kor ló zok ni, 
fe hér

pár 2

28. Fél ci põ, bõr tal pú,
 fekete

pár 1

29. Fél ci põ, nyá ri, bõr -
talpú, fe ke te

pár 1

30. Gya kor ló ba kancs,
 fekete***

pár 1

31. Nad rág szíj, fe ke te db 1

32. Szol gá la ti, nyá ri
 sapka, sö tét kék
( baseball)

db 1

33. Szol gá la ti, téli sap ka, 
fe ke te, sze rel ve

db 1

34. Szol gá la ti, nyá ri
dzse ki, sö tét kék

db 1

35. Szol gá la ti, nyá ri pan -
tal ló, sö tét kék

db 1

36. Szol gá la ti ing, rö vid
ujjú, váll pán tos, vi lá -
gos kék

db 2

37. Szol gá la ti nyak -
kendõ, sö tét kék

db 1

38. Szol gá la ti, nyá ri
 zokni, sö tét kék

pár 2

39. Szol gá la ti ing,
hosszú ujjú, váll pán -
tos, vi lá gos kék

db 2

40. Szol gá la ti, téli pan -
tal ló, sö tét kék

db 1

41. Szol gá la ti far mer nad -
rág, sö tét kék

db 1
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Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Ala pellá tás
mennyi sé ge

42. Szol gá la ti gar bó,
 sötétkék

db 1

43. Szol gá la ti bõr dzse ki,
me leg bé lés sel, fe ke te

db 1

44. Szol gá la ti, csa pa dék
el len védõ ka bát,
 sötétkék

db 1

45. Szol gá la ti de rék szíj,
fe ke te

db 1

46. Szol gá la ti bõr -
kesztyû, fe ke te

pár 1

47. Szol gá la ti, téli zok ni, 
sö tét kék

pár 2

48. Szol gá la ti fél ci põ,
 fekete

pár 1

49. Szol gá la ti váll-lap
(+3 db ro zet ta és 3 db 
tes tü le ti jel vény)
vagy hím zett, szol gá -
la ti váll-lap, tes tü le ti
szí nû**

pár 3

50. Kar jel vény db 2

51. Váll-lap, tá bor no ki,
sze rel ve

pár 4

52. Be ve té si egyen ru há -
zat, sö tét kék****

klt. 1

53. Szö vött ki tün te té si
sza lag sáv

klt. 2

54. Mál ha zsák db 1

55. Ro ham si sak db 1

56. Váll sza lag, tá bor no -
ki, sze rel ve

pár 4

  * Az ORFK Köz tár sa sá gi Õr ez red tá bor no kai a tes tü le tük ré szé re
rend sze re sí tett szí nû ru há za ti cik ke ket vi sel het nek.

 ** A hím zett, szol gá la ti váll-lap, csak a rend sze re sí té sét köve tõen
 adható ki.

 *** Nem ad ha tó ki azok ré szé re, akik a be ve té si egyen ru há zat tal már
 ellátásra ke rül tek.

**** Alap-fel sze re lé si el lát mány ként csak az új fel sze re lõk nek kell ki ad -
ni. A be ve té si egyen ru há zat cik ke i nek fel so ro lá sa a „Meg jegy zés” rész
1. pont já nak b) al pont já ban sze re pel. A be szer zé sé ig a 2., 3., 12., 13., 14., 21.
és 30. sor szá mok alatt sze rep lõ ter mé ke ket kell ki ad ni.

1. Meg jegy zés:
1/a) A Rend õr ség tá bor no ki ál lo má nya – meg en ge dett

öl tö zet ként – be ve té si egyen ru há za tot vi sel het.
A be ve té si egyen ru há zat meg vá sár lá sa az után pót lá si

egyen ru há za ti el lát mány ter hé re tör tén het. Ahol a mun kál -
ta tó a be ve té si egyen ru há za tot – egy-egy al egy ség szint -
jén – kö te le zõ vi se let ként ren de li el, ott az érin tett hi va tá -
sos ál lo mány tag ja i nak, e ru há zat be szer zé sét – az ille té kes 
szerv az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány ter hé re –
 kötelezõen elõ ír hat ja.

1/b) A be ve té si egyen ru há zat az aláb bi ru há za ti ter mé -
kek bõl áll (meg en ge dett vi se let, csak az új fel sze re lõ ket
kell alap el lá tás ként el lát ni):

A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.

a) szö vet sap ka (pi lot ka), sö tét kék 1 db
b) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db
c) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db
d) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db
e) be ve té si ba kancs, fe ke te 1 pár
f) be ve té si póló, 2 db
g) té põ zá ras, rend fo ko za ti jel -

zés, sze rel ve 2 db

II.

Egyenruhás, férfi, alapellátási norma
a Rendõrség állománya részére

(Kivéve az ORFK Köztársasági Õrezred állománya)

Sor szám Meg ne ve zés Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Szol gá la ti, nyá ri  sapka (ba -
se ball)

db 1

2. Szol gá la ti, nyá ri dzse ki, sö -
tét kék

db 1

3. Szol gá la ti, nyá ri pan tal ló,
sö tét kék

db 1

4. Szol gá la ti ing, rö vid ujjú,
váll pán tos, v.kék

db 2

5. Szol gá la ti nyak kendõ, sö -
tét kék

db 1

6. Szol gá la ti, nyá ri  zokni, sö -
tét kék

pár 2

7. Szol gá la ti bõr dzse ki, me -
leg bé lés sel, fe ke te

db 1

8. Szol gá la ti, téli pan tal ló, sö -
tét kék

db 1

9. Szol gá la ti bõr kesztyû, fe ke te pár 1

10. Szol gá la ti, téli sap ka, sze -
rel ve, fe ke te

db 1

11. Szol gá la ti ing, hosszú ujjú,
váll pán tos, vi lá gos kék

db 2

12. Szol gá la ti farmer nadrág,
sö tét kék

db 1

13. Szol gá la ti gar bó,  sötétkék db 1

14. Szol gá la ti pu ló ver, sö tét kék db 1

15. Szol gá la ti, csa pa dék el len
védõ ka bát,  sötétkék

db 1

16. Szol gá la ti fél ci põ,  fekete pár 1
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Sor szám Meg ne ve zés Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

17. Szol gá la ti, téli zok ni, sö tét -
kék

pár 2

18. Szol gá la ti de rék szíj, fe ke te db 1

19. Szol gá la ti, téli, mell ré szes
nad rág, sö tét kék

db 1

20. Szol gá la ti váll-lap (+2 db
ro zet ta és 2 db tes tü le ti jel -
vény) vagy hím zett váll -
lap*, tes tü le ti szí nû

pár 3

21. Fe hér ing, hosszú ujjú, váll -
pán tos

db 2

22. Fe hér ing, rö vid ujjú, váll -
pán tos

db 2

23. Téli ing db 1

24. Téli al só nad rág db 1

25. Téli pa mut zok ni pár 2

26. Nyá ri pa mut zok ni pár 2

27. Be ve té si egyenru házat, sö -
tét kék**

klt. 1

28. 65M gya kor ló sap ka, sze rel -
ve***

db 1

29. Téli gya kor ló zub bony öv -
vel***

db 1

30. Téli zubbony bélés*** db 1

31. 65M gyakorló zubbony*** db 1

32. 65M gyakorló nadrág*** db 1

33. 65M gyakorló bakancs*** pár 1

34. Név ki tû zõ (fém,  szúrós) db 1

35. Jel síp db 1

36. Jel síp zsi nór db 1

37. Kar jel vény db 4

38. Mál ha zsák db 1

39. Ro ham si sak db 1

 * A hím zett szol gá la ti váll-lap csak a rend sze re sí tést köve tõen ad ha tó ki.
 ** Alap-fel sze re lé si el lát mány ként csak az új fel sze re lõk nek kell

 kiadni. A be ve té si egyen ru há zat cik ke i nek fel so ro lá sa a „Meg jegy zés” rész
4/b) pont já ban sze re pel.

*** Nem ad ha tó ki azok ré szé re, akik a be ve té si egyen ru há zat tal már
 ellátásra ke rül tek.

Meg jegy zés:
1. A köz le ke dés ren dé sze ti fel ada to kat el lá tó ál lo mányt

nor mán fe lül – egy ség fel sze re lés ként – fe hér váll szí jas
 derékszíjjal, fe hér tá nyér sap ká val és fe hér cér na kesz tyû -
vel is el kell lát ni.

2. A nor má ban fel so rolt cik ke ken kí vül – alap el lá tás -
ként és a vi se lé si idõ le jár ta után után pót lás ként – a
3. pont ban fel so rolt szol gá la to kat el lá tók ré szé re spe ci á lis

szol gá la ti egyen ru há za tot kell a szerv költ ség ve té se ter -
hére ki ad ni.

3/ a) Mo to ros szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti
egyen ru há za ta (ki vé ve: kör ze ti meg bí zott):

Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

aa) szö vet sap ka (pi lot ka), sö tét -
kék 1 db 2 év

ab) két ré szes mo to ros felsõru -
házat (kék) 1 db 2 év

ac) két ré szes mo to ros alsóru -
házat (kék) 1 db 2 év

ad) mo to ros csiz ma 1 pár 2 év
ae) ví zi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év
af) nyá ri mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év
ag) téli mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év
ah) té põ zá ras rend fo ko za ti jel -

zés, sze rel ve 2 db 2 év
ai) kar jel vény 2 db 2 év

b) Vízi ren dé sze ti szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá -
la ti egyen ru há za ta:

Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

ba) vi har ru ha, két ré szes 1 db 3 év
bb) vízi ren dé sze ti vi har mel lény 1 db 3 év
bc) vízi ren dé sze ti vé dõ kesz tyû 1 db 2 év
bd) vi har csiz ma 1 pár 3 év
be) vízi ren dé sze ti fél ci põ 1 pár 1 év
bf) vízi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év
bg) vízi ren dé sze ti rö vid nad rág 2 db 2 év
bh) vízi ren dé sze ti sil des sap ka 1 db 1 év
bi) pa mut zok ni, fe hér 4 db 1 év
bj) vízi ren dé sze ti hosszú nad -

rág 1 db 1 év
bk) vízi ren dé sze ti téli sap ka 1 db 2 év
bl) té põ zá ras rend fo ko za ti jel -

zés, sze rel ve 2 db 2 év
bm) kar jel vény 2 db 2 év

c)  Lovas szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti egyen -
ru há za ta:

Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

ca) lo vag ló nad rág (nyá ri) 1 db 1 év
cb) lo vag ló nad rág (téli) 1 db 1 év
cc) lo vag ló nad rág (gya kor ló) 1 db 1 év
cd) lo vag ló csiz ma 1 pár 2 év

d)  Kutyavezetõi szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti
egyen ru há za ta:

Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

da) ku tya ve ze tõi öl töny 2 db 2 év
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e)  Bevetési egy sé gek nél szol gá la tot el lá tók spe ci á lis
szol gá la ti egyen ru há za ta:

Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

ea) szö vet sap ka (pi lot ka), fe ke te 1 db 2 év
eb) spe ci á lis, be ve té si zub bony,

fe ke te 1 db 2 év
ec) spe ci á lis, be ve té si nad rág,

fe ke te 1 db 2 év
ed) spe ci á lis, be ve té si dzse ki, fe -

ke te 1 db 3 év
ee) spe ci á lis, be ve té si póló, fe -

ke te 2 db 1 év
ef) spe ci á lis, be ve té si ba kancs,

fe ke te 1 pár 2 év
eg) té põ zá ras rend fo ko za ti jel -

zés, csil lag gal, sze rel ve 2 db 2 év
eh) kar jel vény 2 db 2 év

f)  A nor mán fe lül 1 db jó lát ha tó sá got biz to sí tó mel -
lényt (MSZ EN 471 sze rin ti 9587-es flu o resz cens cit rom -
sár ga) kell ki ad ni, spe ci á lis egyen ru há za ti cik ként.

4/a) A Rend õr ség egyen ru hás fér fi ál lo má nya – meg en -
ge dett öl tö zet ként – be ve té si egyen ru há za tot vi sel het nek.

A be ve té si egyen ru há zat meg vá sár lá sa az után pót lá si
egyen ru há za ti el lát mány ter hé re tör tén het. Ahol a mun kál -
ta tó a be ve té si egyen ru há za tot – egy-egy al egy ség szint -
jén – kö te le zõ vi se let ként ren de li el, ott az érin tett hi va tá -
sos ál lo mány tag ja i nak, e ru há zat be szer zé sét – az ille té kes 
szerv az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány ter hé re – kö -
te le zõ en elõ ír hat ja.

4/b) A be ve té si egyen ru há zat az aláb bi ru há za ti ter mé -
kek bõl áll (meg en ge dett vi se let, csak az új fel sze re lõ ket
kell alap el lá tás ként el lát ni):

A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.

4/ba) szö vet sap ka (pi lot ka), sö tét kék 1 db
4/bb) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db
4/bc) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db
4/bd) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db
4/be) be ve té si ba kancs, fe ke te 1 pár
4/bf) spe ci á lis, be ve té si póló 2 db
4/bg) té põ zá ras, rend fo ko za ti jel zés,

   sze rel ve 2 db

II/1.

Egyenruhás, nõi, alapellátási norma
a Rendõrség állománya részére

(Kivéve az ORFK Köztársasági Õrezred állománya)

Sor szám Meg ne ve zés Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Szö vet sap ka
( pilotka), sze rel ve

db 1

Sor szám Meg ne ve zés Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

2. Fe hér ing, hosszú
ujjú, váll pán tos

db 2

3. Fe hér ing, rö vid ujjú, 
váll pán tos

db 2

4. Szol gá la ti pu ló ver db 1

5. Szol gá la ti, nyá ri
 sapka (ba se ball)

db 1

6. Szol gá la ti, ing, rö vid
ujjú, váll pán tos, vi lá -
gos kék

db 2

7. Szol gá la ti ing,
hosszú ujjú, váll pán -
tos, vi lá gos kék

db 2

8. Kar jel vény db 4

9. Szol gá la ti de rék szíj,
fe ke te

db 1

10. Szol gá la ti váll-lap
(+3 db ro zet ta és 2 db 
tes tü le ti jel vény)
vagy hím zett váll -
lap*, tes tü le ti szí nû

pár 3

11. Szol gá la ti, téli sap ka, 
sze rel ve

db 1

12. Szol gá la ti, nyá ri
pan tal ló (nõi), sö tét -
kék

db 1

13. Szol gá la ti, nyak -
kendõ, sö tét kék

db 1

14. Szol gá la ti gar bó,
 sötétkék

db 1

15. Szol gá la ti, csa pa dék
el len védõ ka bát,
 sötétkék

db 1

16. Szol gá la ti, nyá ri
 zokni, sö tét kék

pár 2

17. Szol gá la ti, téli zok ni pár 2

18.. Nõi csiz ma*** pár 1

19. Jel síp db 1

20. Jel síp zsi nór db 1

21. Név ki tû zõ (fém,
 szúrós)

db 1

22. Szol gá la ti, nyá ri
dzse ki

db 1

23. Szol gá la ti fél ci põ,
 fekete

pár 1

24. Szol gá la ti, téli pan -
talló (nõi)

db 1

25. Szol gá la ti bõr kesz tyû 
(nõi)

pár 1
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Sor szám Meg ne ve zés Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

26. Szol gá la ti bõr dzse ki,
me leg bé lés sel, fe ke te

db 1

27. Szol gá la ti farmer -
nadrág, sö tét kék

db 1

28. Szol gá la ti, téli, mell -
ré szes nad rág, sö tét -
kék**

db 1

29. Be ve té si egyenru -
házat, sö tét kék**

klt. 1

30. Téli alsó** db 1

31. Téli ing** db 1

32. Nyá ri pa mut zok ni** pár 2

33. Téli pa mut zok ni** pár 2

34. Mál ha zsák** db 1

35. Ro ham si sak** db 1

 * A hím zett váll-lap csak a rend sze re sí té sét köve tõen kell ki ad ni.
 ** Alap-fel sze re lé si el lát mány ként csak az új fel sze re lõk nek kell ki ad -

ni. A be ve té si egyen ru há zat cik ke i nek fel so ro lá sa a Meg jegy zés rész 5. pont -
já nak b) al pont já ban sze re pel.

*** Nem ad ha tó ki azok ré szé re, akik a be ve té si egyen ru há zat tal már
 ellátásra ke rül tek.

Meg jegy zés:
1. A köz le ke dés ren dé sze ti fel ada to kat el lá tó ál lo mányt

nor mán fe lül – egy ség fel sze re lés ként – fe hér váll szí jas
 derékszíjjal, fe hér tá nyér sap ká val és fe hér cér na kesz tyû -
vel is el kell lát ni.

2. Az aláb bi nõi egyen ru há za ti ter mé kek:
a) nyá ri szol gá la ti sap ka,
b) téli szol gá la ti sap ka, sze rel ve,
c) szö vet sap ka (pi lot ka),
d) szol gá la ti nyá ri- és bõr dzse ki,
e) szol gá la ti ing, rö vid és hosszú ujjú, váll pán tos, vi lá -

gos kék,
f) fe hér ing, hosszú ujjú, váll pán tos,
g) fe hér ing, rö vid ujjú, váll pán tos,
h) szol gá la ti nyak ken dõ, sö tét kék,
i) szol gá la ti, nyá ri és téli zok ni, sö tét kék,
j) szol gá la ti far mer nad rág, sö tét kék,
k) szol gá la ti gar bó, sö tét kék,
l) szol gá la ti pu ló ver,
m) szol gá la ti, csa pa dék el len védõ ka bát, sö tét kék,
n) szol gá la ti de rék szíj, fe ke te,
o) szol gá la ti fél ci põ, fe ke te,
p) jel síp,
r) jel síp zsi nór

a rend õr egyen ru hás fér fi alap el lá tá si nor má ban lévõ cik -
kek kel meg egyez nek.

3. A nor má ban fel so rolt cik ke ken kí vül – alap el lá tás -
ként és vi se lé si idõ le jár ta utá ni után pót lás ként – a 4. pont -
ban fel so rolt szol gá la to kat el lá tók ré szé re spe ci á lis szol -
gálati egyen ru há za tot kell a szerv költ ség ve té se ter hé re
 kiadni..

4. a) Mo to ros szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti
egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

aa) két ré szes mo to ros fel sõ ru há -
zat (kék) 1 db 2 év

ab) két ré szes mo to ros al só ru há -
zat (kék) 1 db 2 év

ac) mo to ros csiz ma 1 pár 2 év
ad) vízi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év
ae) nyá ri, mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év
af) téli, mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év
ag) té põ zá ras rend fo ko za ti jel -

zés, sze rel ve 2 db 2 év
ah) kar jel vény 2 db 2 év

b)  Vízi ren dé sze ti szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá -
la ti egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

ba) vi har ru ha, két ré szes 1 db 3 év
bb) vízi ren dé sze ti vi har mel lény 1 db 3 év
bc) vízi ren dé sze ti vé dõ kesz tyû 1 db 2 év
bd) vi har csiz ma 1 pár 3 év
be) vízi ren dé sze ti fél ci põ 1 pár 1 év
bf) vízi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év
bg) vízi ren dé sze ti rö vid nad rág 2 db 2 év
bh) vízi ren dé sze ti, sil des sap ka 1 db 1 év
bi) pa mut zok ni, fe hér 4 db 1 év
bj) vízi ren dé sze ti, hosszú  nadrág 1 db 1 év
bk) vízi ren dé sze ti, téli sap ka 1 db 2 év
bl) té põ zá ras rend fo ko za ti jel -

zés, sze rel ve 2 db 2 év
bm) kar jel vény 2 db 2 év

c)  Lovas szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti egyen -
ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

ca) lo vag ló nad rág (nyá ri) 1 db 1 év
cb) lo vag ló nad rág (téli) 1 db 1 év
cc) lo vag ló nad rág (gya kor ló) 1 db 1 év
cd) lo vag ló csiz ma 1 pár 2 év

d)  Kutyavezetõi szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti
egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

da) ku tya ve ze tõi öl töny 2 db 2 év

e)  Bevetési egy sé gek nél szol gá la tot el lá tók spe ci á lis
szol gá la ti egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

ea) spe ci á lis, be ve té si zub bony,
fe ke te 1 db 2 év
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Meg ne ve zés
Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

eb) spe ci á lis, be ve té si nad rág,
fe ke te 1 db 2 év

ec) spe ci á lis, be ve té si dzse ki,
 fekete 1 db 3 év

ed) spe ci á lis, be ve té si póló,
 fekete 2 db 1 év

ee) spe ci á lis, be ve té si ba kancs,
fe ke te 1 pár 2 év

ef) té põ zá ras rend fo ko za ti jel -
zés, sze rel ve 2 db 2 év

eg) kar jel vény 2 db 2 év

f) A nor mán fe lül 1 db jó lát ha tó sá got biz to sí tó mel -
lényt (MSZ EN 471 sze rin ti 9587-es flu o resz cens cit rom -
sár ga) kell ki ad ni, spe ci á lis egyen ru há za ti cik ként.

5/a) A Rend õr ség egyen ru hás, nõi ál lo má nya tag jai –
meg en ge dett öl tö zet ként be ve té si egyen ru há za tot vi sel -
het nek.

A be ve té si egyen ru há zat meg vá sár lá sa az után pót lá si
egyen ru há za ti el lát mány ter hé re tör tén het. Ahol a mun kál -
ta tó a be ve té si egyen ru há za tot – egy-egy al egy ség szint -
jén – kö te le zõ vi se let ként ren de li el, ott az érin tett hi va tá -
sos ál lo mány tag ja i nak e ru há zat be szer zé sét – az ille té kes
szerv az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány ter hé re –
 kötelezõen elõ ír hat ja.

5/b) A be ve té si egyen ru há zat az aláb bi ru há za ti ter mé -
kek bõl áll (meg en ge dett vi se let, csak az új fel sze re lõ ket
kell alap el lá tás ként el lát ni):

A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.

5ba) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db
5bb) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db
5bc) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db
5bd) be ve té si ba kancs, fe ke te 1 db
5be) be ve té si póló 2 db
5bf) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,  

  sze rel ve 2 db

III.

Polgári ruhás, férfi, alapellátási norma
a Rendõrség állománya részére

(Kivéve az ORFK Köztársasági Õrezred állománya)

Sor -
szám

Meg ne ve zés Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Be ve té si egyenru házat, sö tét -
kék*

klt. 1

2. 65M gya kor ló sap ka, sze rel -
ve**

db 1

3. Mû szõr més, téli  sapka** db 1

Sor -
szám

Meg ne ve zés Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

4. Szol gá la ti, téli sap ka, sze rel -
ve

db 1

5. Téli gya kor ló zub bony öv -
vel**

db 1

6. Téli zub bony bé lés** db 1

7. 65M gyakorló zubbony** db 1

8. 65M gyakorló nadrág** db 1

9. 65M gyakorló bakancs** pár 1

10. Téli ing db 1

11. Téli al só nad rág db 1

12. Szol gá la ti bõr kesztyû, fe ke te pár 1

13. Téli pa mut zok ni pár 2

14. Nyá ri pa mut zok ni pár 2

15. Szol gá la ti ing, rö vid ujjú,
váll pán tos, vi lá gos kék**

db 1

16. Szol gá la ti ing, hosszú ujjú,
váll pán tos, vi lá gos kék**

db 1

17. Szol gá la ti de rék szíj, fe ke -
te****

db 1

18. Szol gá la ti váll-lap (+2 db ro -
zet ta és 2 db tes tü le ti jel -
vény) vagy hím zett
szol gá la ti váll-lap***, tes tü -
le ti szí nû

pár 2

19. Mál ha zsák db 1

20. Ro ham si sak db 1

21. Név ki tû zõ db 1

22. Pol gá ri ru ha pénz Ft A min den -
ko ri után-
pót lási
egyen -
ruházati 
el lát mány
össze ge

  * Alap-fel sze re lé si el lát mány ként csak az új fel sze re lõk nek kell
 kiadni. A be ve té si egyen ru há zat cik ke i nek fel so ro lá sa a „Meg jegy zés” rész
5. pont já nak b) al pont já ban sze re pel.

 ** Nem ad ha tó ki azok ré szé re, akik a be ve té si egyen ru há zat tal már
 ellátásra ke rül tek.

 *** A hím zett szol gá la ti váll-lap csak a rend sze re sí té sét köve tõen ad -
ható ki.

**** Szol gá la ti váll-lap csak azon sze mély ré szé re kell ki ad ni, aki:
a) ügye let esi be osz tás ba so rolt, vagy
b) ügye let esi be osz tás ba nem so rolt és a III. nor ma sze rint 65M gya kor ló

egyen ru há zat tal ke rült el lá tás ra.

Meg jegy zés:
1. Az ügye let esi be osz tás ba so rolt ál lo mányt – az alap -

el lá tá si nor má ban sze rep lõ cik ke ken fe lül – az aláb bi ru há -
za ti ter mé kek kel is el kell lát ni:

A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.

a) szol gá la ti nyá ri sap ka (ba se ball) 1 db
b) szol gá la ti, nyá ri dzse ki, sö tét kék 1 db
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A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.

c) szol gá la ti, nyá ri pan tal ló, sö tét kék 1 db
d) szol gá la ti pu ló ver, sö tét kék 1 db
e) szol gá la ti nyak ken dõ, sö tét kék 1 db
f) szol gá la ti, nyá ri zok ni, sö tét kék 1 pár
g) szol gá la ti fél ci põ, fe ke te 1 pár
h) fe hér ing, hosszú ujjú, váll pán tos 1 db
i) fe hér ing, rö vid ujjú, váll pán tos 1 db
j) szol gá la ti ing, hosszú ujjú, váll -

pán tos, vi lá gos kék 1 db
k) szol gá la ti ing, rö vid ujjú, váll pán -

tos, vi lá gos kék 1 db
2. Az alap el lá tá si pol gá ri ru ha pénzt a szol gá la ti vi -

szony kez de te kor egy évre elõ re kell ki fi zet ni.
3. Bûn ügyi és egyéb spe ci á lis szak te rü le ten ope ra tív szol -

gá la tot el lá tó, pol gá ri ru hás hi va tá sos ál lo mány tag jai ré szé re, 
a nor má ban fel so rolt cik ke ken fe lül 1 db ak ció mel lényt (UV
sár ga) kell a szerv költ ség ve té se ter hé re  kiadni. Az ak ció mel -
lény után pót lá sa az után pót lá si ru ha pénz ter hé re tör té nik.

A nor mák ban fel so rolt cik ke ken kí vül – alap el lá tás ként
és a vi se lé si idõ le jár ta után után pót lás ként – a 3. pont ban
fel so rolt szol gá la to kat el lá tók ré szé re spe ci á lis szol gá la ti
egyen ru há za tot kell a szerv költ ség ve té se ter hé re ki ad ni.

4. a) Mo to ros szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti
egyen ru há za ta (ki vé ve: kör ze ti meg bí zott):

Meg ne ve zés
Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

aa) szö vet sap ka (pi lot ka), sö tét -
kék 1 db 2 év

ab) két ré szes mo to ros felsõru -
házat (kék) 1 db 2 év

ac) két ré szes mo to ros alsóru -
házat (kék) 1 db 2 év

ad) mo to ros csiz ma 1 pár 2 év
ae) ví zi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év
af) nyá ri mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év
ag) téli mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év
ah) té põ zá ras rend fo ko za ti jel -

zés, sze rel ve 2 db 2 év
ai) kar jel vény 2 db 2 év

b)  Vízi ren dé sze ti szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá -
la ti egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

ba) vi har ru ha két ré szes 1 db 3 év
bb) vízi ren dé sze ti vi har mel lény 1 db 3 év
bc) vízi ren dé sze ti vé dõ kesz tyû 1 db 2 év
bd) vi har csiz ma 1 pár 3 év
be) vízi ren dé sze ti fél ci põ 1 pár 1 év
bf) vízi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év
bg) vízi ren dé sze ti rö vid nad rág 2 db 2 év
bh) vízi ren dé sze ti sil des sap ka 1 db 1 év
bi) pa mut zok ni, fe hér 4 db 1 év
bj) vízi ren dé sze ti hosszú nad -

rág 1 db 1 év

Meg ne ve zés
Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

bk) vízi ren dé sze ti téli sap ka 1 db 2 év

bl) té põ zá ras rend fo ko za ti jel -
zés, sze rel ve 2 db 2 év

bm) kar jel vény 2 db 2 év

c)  Lovas szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti egyen -
ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

ca) lo vag ló nad rág (nyá ri) 1 db 1 év

cb) lo vag ló nad rág (téli) 1 db 1 év

cc) lo vag ló nad rág (gya kor ló) 1 db 1 év

cd) lo vag ló csiz ma 1 pár 2 év

d)  Kutyavezetõi szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti
egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

da) ku tya ve ze tõi öl töny 2 db 2 év

e)  Bevetési egy sé gek nél szol gá la tot el lá tók spe ci á lis
szol gá la ti egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

ea) szö vet sap ka (pi lot ka) 1 db 2 év

eb) spe ci á lis, be ve té si zub bony,
fe ke te 1 db 2 év

ec) spe ci á lis, be ve té si nad rág,
fe ke te 1 db 2 év

ed) spe ci á lis, be ve té si dzse ki, fe -
ke te 1 db 3 év

ee) spe ci á lis, be ve té si póló, fe -
ke te 2 db 1 év

ef) spe ci á lis, be ve té si ba kancs,
fe ke te 1 pár 2 év

eg) té põ zá ras rend fo ko za ti jel -
zés, sze rel ve 2 db 2 év

eh) kar jel vény 2 db 2 év

5/a) A Rend õr ség pol gá ri ru hás, fér fi ál lo má nya tag -
jai – amennyi ben azt alap el lá tás ként nem kap ták meg –
meg en ge dett öl tö zet ként be ve té si egyen ru há za tot vi sel -
het nek.

A be ve té si egyen ru há zat meg vá sár lá sa az után pót lá si
egyen ru há za ti el lát mány ter hé re tör tén het. Ahol a mun kál -
ta tó és be ve té si egyen ru há za tot – egy-egy al egy ség szint -
jén – kö te le zõ vi se let ként ren de li el, ott az érin tett hi va tá -
sos ál lo mány tag ja i nak e ru há zat be szer zé sét – az ille té kes
szerv az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány ter hé re – kö -
te le zõ en elõ ír hat ja.
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5/b) A be ve té si egyen ru há zat az aláb bi ru há za ti ter mé -
kek bõl áll (meg en ge dett vi se let, csak az új fel sze re lõ ket
kell alap el lá tás ként el lát ni):

A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.

 5/ba) szö vet sap ka (pi lot ka) sö tét kék 1 db
5/bb) szol gá la ti téli sap ka, sze rel ve

fe ke te 1 db
5/bc) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db
5/bd) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db
5/be) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db
5/bf) be ve té si ba kancs, fe ke te 1 db
5/bg) be ve té si póló 2 db
5/bh) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,

   sze rel ve 2 db

III/1.

Polgári ruhás, nõi, alapellátási norma
a Rendõrség állománya részére

(Kivéve az ORFK Köztársasági Õrezred állománya)

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Pol gá ri ru ha pénz Ft A min -
den ko ri
utánpót -
lási
egyen -
ruházati
el lát mány 
össze ge

Meg jegy zés:
1. Az ügye let esi be osz tás ba so rolt ál lo mányt – az alap -

el lá tá si nor má ban sze rep lõ cik ke ken fe lül – az aláb bi ru há -
za ti ter mé kek kel is el kell lát ni:

A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.

a) szol gá la ti, nyá ri sap ka, sö tét kék
(ba se ball) 1 db

b) szol gá la ti, nyá ri dzse ki, sö tét kék 1 db
c) szol gá la ti, nyá ri pan tal ló, sö tét kék 1 db
d) szol gá la ti ing, rö vid ujjú, váll -

pántos, vi lá gos kék 1 db
f) szol gá la ti ing, hosszú ujjú, váll -

pán tos, vi lá gos kék 1 db
g) fe hér ing, rö vid ujjú, váll pán tos 1 db
h) fe hér ing, hosszú ujjú, váll pán tos 1 db
i) szol gá la ti pu ló ver, sö tét kék 1 db
j) szol gá la ti nyak ken dõ, sö tét kék 1 db
k) szol gá la ti, nyá ri zok ni, sö tét kék 1 pár
l) szol gá la ti fél ci põ, fe ke te 1 pár

A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.

m) szol gá la ti de rék szíj, fe ke te 1 db
n) szol gá la ti váll-lap, sze rel ve 2 db

2. Az alap el lá tá si pol gá ri ru ha pénzt a szol gá la ti
 viszony kez de te kor egy évre elõ re kell ki fi zet ni.

3. Bûn ügyi és egyéb spe ci á lis szak te rü le ten ope ra tív
szol gá la tot el lá tó, pol gá ri ru hás hi va tá sos ál lo mány tag jai
ré szé re a nor mák ban fel so rolt cik ke ken fe lül 1 db ak ció -
mel lényt (UV sár ga) kell a szerv költ ség ve té se ter hé re
 kiadni. Az ak ció mel lény után pót lá sa az után pót lá si ru ha -
pénz ter hé re tör té nik.

A nor mák ban fel so rolt cik ke ken kí vül – alap el lá tás ként
és a vi se lé si idõ le jár ta után után pót lás ként – a 4. pont ban
fel so rolt szol gá la to kat el lá tók ré szé re spe ci á lis szol gá la ti
egyen ru há za tot kell a szerv költ ség ve té se ter hé re ki ad ni.

4. a) Mo to ros szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti
egyen ru há za ta (ki vé ve: kör ze ti meg bí zott):

Meg ne ve zés
Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

aa) szö vet sap ka (pi lot ka) 1 db 2 év
ab) két ré szes mo to ros felsõru -

házat (kék) 1 db 2 év
ac) két ré szes mo to ros alsóru -

házat (kék) 1 db 2 év
ad) mo to ros csiz ma 1 pár 2 év
ae) ví zi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év
af) nyá ri mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év
ag) téli mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év
ah) té põ zá ras rend fo ko za ti jel -

zés, sze rel ve 2 db 2 év
ai) kar jel vény 2 db 2 év

b)  Vízi ren dé sze ti szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá -
la ti egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

ba) vi har ru ha két ré szes 1 db 3 év
bb) vízi ren dé sze ti vi har mel lény 1 db 3 év
bc) ví zi ren dé sze ti vé dõ kesz tyû 1 db 2 év
bd) vi har csiz ma 1 pár 3 év
be) vízi ren dé sze ti fél ci põ 1 pár 1 év
bf) vízi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év
bg) vízi ren dé sze ti rö vid nad rág 2 db 2 év
bh) vízi ren dé sze ti sil des sap ka 1 db 1 év
bi) pa mut zok ni, fe hér 4 db 1 év
bj) vízi ren dé sze ti hosszú nad rág 1 db 1 év
bk) vízi ren dé sze ti téli sap ka 1 db 2 év
bl) té põ zá ras rend fo ko za ti jel -

zés, sze rel ve 2 db 2 év
bm) kar jel vény 2 db 2 év

c)  Lovas szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti egyen -
ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

ca) lo vag ló nad rág (nyá ri) 1 db 1 év
cb) lo vag ló nad rág (téli) 1 db 1 év
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Meg ne ve zés
Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

cc) lo vag ló nad rág (gya kor ló) 1 db 1 év
cd) lo vag ló csiz ma 1 pár 2 év

d)  Kutyavezetõi szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti
egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

da) ku tya ve ze tõi öl töny 2 db 2 év

e)  Bevetési egy sé gek nél szol gá la tot el lá tók spe ci á lis
szol gá la ti egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi-
ség/Me.

Ki hor-
dá si idõ

ea) szö vet sap ka (pi lot ka) 1 db 2 év
eb) spe ci á lis be ve té si zub bony,

fe ke te 1 db 2 év
ec) spe ci á lis be ve té si nad rág,

 fekete 1 db 2 év
ed) spe ci á lis be ve té si dzse ki,

 fekete 1 db 3 év
ee) spe ci á lis be ve té si póló,

 fekete 2 db 1 év
ef) spe ci á lis be ve té si ba kancs,

fe ke te 1 pár 2 év
eg) té põ zá ras rend fo ko za ti jel -

zés, csil lag gal, sze rel ve 2 db 2 év
eh) kar jel vény 2 db 2 év

MÁSODIK RÉSZ

Az ORFK Köztársasági Õrezred
alapellátási egyenruházati normái

I.

Egyenruhás, férfi, alapellátási norma
az ORFK Köztársasági Õrezred állománya

részére

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Szol gá la ti, nyá ri
 sapka, pa lack zöld
(Bocs kai fa zon)

db 1

2. Szol gá la ti, téli sap ka, 
sze rel ve, fe ke te, szõr -
més

db 1

3. Szol gá la ti, nyá ri
dzse ki, pa lack zöld

db 1

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

4. Tár sa sá gi zub bony,
pa lack zöld (szolgá -
lati hasz ná lat ra)*

db 1

5. Szol gá la ti, nyá ri pan -
tal ló, fe ke te

db 1

6. Nyak ken dõ, fe ke te db 2

7. Szol gá la ti, nyá ri
 zokni, fe ke te

pár 2

8. Fe hér ing, hosszú
ujjú, váll pán tos

db 2

9. Fe hér ing, rö vid ujjú, 
váll pán tos

db 2

10. Szol gá la ti ing, rö vid
ujjú, váll pán tos, zöld

db 2

11. Szol gá la ti ing,
hosszú ujjú, váll pán -
tos, zöld

db 2

12. Pu ló ver, pa lack zöld,
zöld rá tét tel

db 1

13. Szol gá la ti, téli pan -
tal ló, fe ke te

db 1

14. Szol gá la ti gar bó,
 fekete

db 1

15. Szol gá la ti té li ka bát,
zöld*

db 1

16. Szol gá la ti, csa pa dék
el len védõ ka bát,
zöld

db 1

17. Szol gá la ti de rék szíj,
fe ke te

db 1

18. Szol gá la ti bõr -
kesztyû, fe ke te

pár 1

19. Szol gá la ti, téli zok ni, 
fe ke te

pár 2

20. Szol gá la ti fél ci põ,
gu mi tal pú, 
fe ke te

pár 1

21. Szol gá la ti váll-lap
(+2 db ro zet ta és 2 db 
tes tü le ti jel vény),
vagy  hím zett, szol -
gá la ti váll-lap**, tes -
tü le ti szí nû

pár 5
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Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

22. Nyak ken dõ tû,
Köz tár sa sá gi 
Õr ez re di

db 1

23. Ba rett sap ka, pa lack -
zöld

db 1

24. Nyak ken dõ tû, par la -
men ti

db 1

25. Hím zett 
kar jel vény,
Köz tár sa sá gi
Õr ez red, tes tü le ti 
szí nû

db 4

26. Jel síp db 1

27. Be ve té si egyenru -
házat, sö tét kék
(Köz tár sa sá gi 
Õr ez red fel irat tal)***

klt. 1

28. 65 M gya kor ló
sap ka, zöld****

db 1

29. 82 M ka bát**** db 1

30. 82 M ka bát bé lés**** db 1

31. 65 M gya kor ló zub -
bony, zöld****

db 1

32. 65 M gya kor ló nad -
rág, zöld****

db 1

33. 85M gyakorló -
bakancs****

pár 1

34. Téli ing db 1

35. Téli al só nad rág db 1

36. Nyá ri pa mut zok ni pár 2

37. Téli pa mut zok ni pár 2

38. Mál ha zsák, zöld db 1

39. Név ki tû zõ db 1

  * A szol gá la ti té li ka bát tal és a tár sa sá gi zub bonnyal, pa lack zöld

(szol gá la ti hasz ná lat ra), alap el lá tás ként 2010. de cem ber 31-ig ke rül el lá tás ra
az egyen ru hás nor má ba so rolt ál lo mány.

  ** A hím zett szol gá la ti váll-lap csak a rend sze re sí té sét köve tõen

 adható ki.

 *** Alap-fel sze re lé si el lát mány ként csak az új fel sze re lõk nek ad ha tó

ki. A be ve té si egyen ru há zat cik ke i nek fel so ro lá sa a „Meg jegy zés” rész
1. pont já ban sze re pel. Be szer zé sé ig a 28–33. sor szá mok alatt sze rep lõ ter mé -

ke ket kell ki ad ni.

**** Nem ad ha tó ki azok ré szé re, akik a be ve té si egyen ru há zat tal már

 ellátásra ke rül tek.

Meg jegy zés:
1. A be ve té si egyen ru há zat (Köz tár sa sá gi Õr ez re di fel -

irat tal) az aláb bi ru há za ti ter mé kek bõl áll (csak az új fel -
sze re lõ ket kell alap el lá tás ként el lát ni):

A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.

a) szö vet sap ka (pi lot ka) sö tét kék 1 db
b) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db
c) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db
d) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db
e) be ve té si ba kancs, fe ke te 1 pár
f) be ve té si póló 2 db
g) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,

sze rel ve 2 db

I/1.

Egyenruhás, nõi, alapellátási norma
az ORFK Köztársasági Õrezred állománya

részére

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Szol gá la ti, nyá ri
 sapka, pa lack zöld
(Bocs kai fa zon)

db 1

2. Szol gá la ti téli sap ka,
sze rel ve, fe ke te, szõr -
més

db 1

3. Szol gá la ti, nyá ri
dzse ki, pa lack zöld

db 1

4. Tár sa sá gi kosz tüm -
ka bát (hosszí tott),
 palackzöld (szolgá -
lati hasz ná lat ra)*

db 1

5. Szol gá la ti, nyá ri pan -
tal ló, nõi, fe ke te

db 1

6. Nyak ken dõ, fe ke te db 2

7. Szol gá la ti, nyá ri
 zokni, fe ke te

pár 2

8. Fe hér ing, hosszú
ujjú, váll pán tos

db 2

9. Fe hér ing, rö vid ujjú, 
váll pán tos

db 2

10. Szol gá la ti ing, rö vid
ujjú, váll pán tos, zöld

db 2

11. Szol gá la ti ing,
hosszú ujjú, váll pán -
tos, zöld

db 2

12. Pu ló ver, pa lack zöld,
zöld rá tét tel

db 1
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Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

13. Szol gá la ti, téli pan -
tal ló, nõi, fe ke te

db 1

14. Szol gá la ti gar bó,
 fekete

db 1

15. Szol gá la ti té li ka bát,
zöld*

db 1

16. Szol gá la ti, csa pa dék
el len védõ ka bát,
zöld

db 1

17. Szol gá la ti de rék szíj,
fe ke te

db 1

18. Szol gá la ti bõr -
kesztyû, nõi

pár 1

19. Szol gá la ti, téli zok ni, 
fe ke te

pár 2

20. Szol gá la ti fél ci põ,
gu mi tal pú, fe ke te

pár 1

21. Szol gá la ti váll-lap
(+2db ro zet ta és 2 db
tes tü le ti jel vény),
vagy hím zett, szol gá -
la ti váll-lap**, tes tü -
le ti szí nû

pár 5

22. Nyak ken dõ tû, Köz -
tár sa sá gi Õr ez re di

db 1

23. Ba rett sap ka, pa lack -
zöld

db 1

24. Nyak ken dõ tû, par la -
men ti

db 1

25. Hím zett kar jel vény,
Köz tár sa sá gi Õr ez -
red, tes tü le ti szí nû

db 4

26. Jel síp db 1

27. Be ve té si egyenru -
házat, sö tét kék 
(Köz tár sa sá gi 
Õr ez red fel irat tal)***

klt. 1

28. Téli ing db 1

29. Téli al só nad rág db 1

30. Nyá ri pa mut zok ni pár 2

31. Téli pa mut zok ni pár 2

32. Mál ha zsák, zöld db 1

33. Név ki tû zõ db 1

 * A szol gá la ti té li ka bát tal és a tár sa sá gi kosz tüm ka bát (hosszí tott),
 palackzöld (szol gá la ti hasz ná lat ra), alap el lá tás ként 2010. de cem ber 31-éig
ke rül el lá tás ra az egyen ru hás nor má ba so rolt ál lo mány.

 ** A hím zett szol gá la ti váll-lap csak a rend sze re sí té sét köve tõen ad ha -
tó ki.

*** Alap-fel sze re lé si el lát mány ként csak az új fel sze re lõk nek ad ha tó ki.
A be ve té si egyen ru há zat cik ke i nek fel so ro lá sa a „Meg jegy zés” rész 1. pont -
já ban sze re pel.

Meg jegy zés:
1. A be ve té si egyen ru há zat (Köz tár sa sá gi Õr ez re di fel -

irat tal) az aláb bi ru há za ti ter mé kek bõl áll (csak az új fel -
sze re lõ ket kell alap el lá tás ként el lát ni):

A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.

a) szö vet sap ka (pi lot ka) sö tét kék 1 db
b) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db
c) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db
d) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db
e) be ve té si ba kancs, fe ke te 1 pár
f) be ve té si póló, 2 db
g) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,

sze rel ve 2 db

I/2.

A Díszegység speciális, szolgálati egyenruházati
normái

A) Tiszti állomány egyenruházata

Fsz. Meg ne ve zés Me.
Mennyi-

ség

Esz mei
vi se lé si

idõ

1. Tisz ti fö veg db 1 3 év

2. Tisz ti kis atil la db 1 3 év

3. Tisz ti pan tal ló db 2 3 év

4. Kun kö peny db 1 5 év

5. Fe ke te, cú gos
cipõ

pár 1 2 év

6. Cér na kesz tyû
 fehér

pár 6 1 év

7. Fe hér póló,
hosszú ujjú, fér fi

db 6 1 év

8. Cér na zok ni
 fekete

pár 6 1 év

9. Fe ke te fo nott
váll szí jas de rék -
szíj, kard tar tó
csat lék kal

db 1 5 év

10. Fo nott kard tar tó,
rej tett

db 1 5 év

11. Kard bojt (arany) db 1 3 év
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Fsz. Meg ne ve zés Me.
Mennyi-

ség

Esz mei
vi se lé si

idõ

12. Nad rág szíj,
 fekete bõr

db 1 3 év

13. Ru ha zsák db 1 szük ség 
sze rint

14. Kö peny tar tó zsák db 1 szük ség 
sze rint

15. Ing pót ló fe hér -
gal lér

db 3 1 év

I/3.

B) Zászlósi állomány egyenruházata

Fsz. Meg ne ve zés Me.
Mennyi-

ség

Esz mei
vi se lé si

idõ

1. Dísz õr kal pag db 1 3 év

2. Dísz toll db 1 1 év

3. Nagy atil la db 1 3 év

4. Dísz õr pan tal ló db 2 3 év

5. Kun kö peny db 1 5 év

6. Fe ke te, cú gos
cipõ

pár 1 2 év

7. Cér na kesz tyû,
 fehér

pár 6 1 év

8. Fe hér póló,
hosszú ujjú

db 6 1 év

9. Cér na zok ni,
 fekete

pár 6 1 év

10. Fe ke te, fo nott,
váll szí jas de rék -
szíj, kard tar tó
csat lék kal

db 1 5 év

11. Kard bojt
( palaszürke)

db 1 3 év

12. Nad rág szíj,
 fekete bõr

db 1 3 év

13. Ru ha zsák db 1 szük ség 
sze rint

Fsz. Meg ne ve zés Me.
Mennyi-

ség

Esz mei
vi se lé si

idõ

14. Kö peny tar tó zsák db 1 szük ség 
sze rint

15. Ing pót ló, fe hér -
gal lér

db 3 1 év

16. Fo nott kard tar tó,
rej tett

db 1 5 év

II.

Vegyes ruhás, férfi, alapellátási norma
az ORFK Köztársasági Õrezred zászlósi

és tiszthelyettesi állománya részére

Sor szám
A cikk

 meg ne ve zé se
Me. Mennyi ség

1. Tár sa sá gi sap ka,
 palackzöld (Bocs kai
fa zon)

db 1

2. Tár sa sá gi zub bony,
pa lack zöld

db 1

3. Tár sa sá gi pan tal ló,
fe ke te

db 2

4. Tár sa sá gi fel öl tõ,
 fekete

db 1

5. Nyak ken dõ, fe ke te db 1

6. Szol gá la ti, nyá ri
 zokni, fe ke te

pár 1

7. Fe ke te fél ci põ, zárt,
bõr tal pú

pár 1

8. Fe hér ing, hosszú
ujjú, váll pán tos

db 1

9. Fe hér ing, rö vid ujjú, 
váll pán tos

db 1

10. Szol gá la ti ing, rö vid
ujjú, váll pán tos, zöld

db 1

11. Szol gá la ti ing,
hosszú ujjú, váll -
pántos, zöld

db 1

12. Szol gá la ti pu ló ver,
pa lack zöld

db 1

13. Ba rett sap ka, pa lack -
zöld

db 1

14. De rék szíj, fe ke te db 1
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Sor szám
A cikk

 meg ne ve zé se
Me. Mennyi ség

15. Szol gá la ti váll-lap
(+2 db ro zet ta és 2 db 
tes tü le ti jel vény)
vagy hím zett szol -
gálati váll-lap***,
tes tü le ti szí nû

pár 2

16. Hím zett kar jel vény,
Köz tár sa sá gi Õrez -
redi, tes tü le ti szí nû

db 2

17. Nyak ken dõ tû, Köz -
tár sa sá gi Õr ez re di

db 1

18. Nyak ken dõ tû, par la -
men ti

db 1

19. Be ve té si egyenru -
házat, sö tét kék (Köz -
tár sa sá gi Õr ez red
fel irat tal)*

klt. 1

20. 65 M gya kor ló sap ka, 
zöld**

db 1

21. Mû szõr més téli
 sapka**

db 1

22. 82 M ka bát** db 1

23. 82 M ka bát bé lés** db 1

24. 65 M gya kor ló zub -
bony, zöld**

db 1

25. 65 M gya kor ló nad -
rág, zöld**

db 1

26. 85 M gyakorló -
bakancs**

pár 1

27. Téli ing db 1

28. Téli al só nad rág db 1

29. Téli pa mut zok ni pár 2

30. Nyá ri pa mut zok ni pár 2

31. Szol gá la ti bõr -
kesztyû, fe ke te

pár 1

32. Mál ha zsák, zöld db 1

33. Név ki tû zõ db 1

34. Pol gá ri ru ha pénz A min den -
ko ri
 utánpótlási 
egyen -
ruházati el -
lát mány
össze gé nek 
50%-a

 * Alap-fel sze re lé si el lát mány ként csak az új fel sze re lõk nek ad ha tó ki.
A be ve té si egyen ru há zat cik ke i nek fel so ro lá sa a „Meg jegy zés” rész 1. pont -

já ban sze re pel. Be szer zé sé ig a 20–26. sor szá mok alatt sze rep lõ ter mé ke ket
kell ki ad ni.

 ** Nem ad ha tó ki azok ré szé re, akik a be ve té si egyen ru há zat tal már
 ellátásra ke rül tek.

*** A hím zett szol gá la ti váll-lap csak a rend sze re sí té sét köve tõen ad ha -
tó ki.

Meg jegy zés:
1. A be ve té si egyen ru há zat (Köz tár sa sá gi Õr ez re di fel -

irat tal) az aláb bi ru há za ti ter mé kek bõl áll (csak az új fel -
sze re lõ ket kell alap el lá tás ként el lát ni):

A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.

a) szö vet sap ka (pi lot ka), sö tét kék 1 db
b) szol gá la ti téli sap ka, sze rel ve,

 fekete 1 db
c) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db
d) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db
e) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db
f) be ve té si ba kancs, fe ke te 1 pár
g) be ve té si póló 2 db
h) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,

 szerelve 2 db

II/1.

Vegyes ruhás, férfi, csökkentett alapellátási norma
az ORFK Köztársasági Õrezred fõtiszti

és tiszti állománya részére

Sor szám
A cikk

 meg ne ve zé se
Me. Mennyi ség

1. Tár sa sá gi sap ka,
 palackzöld (Bocs kai
fa zon)

db 1

2. Tár sa sá gi zub bony,
pa lack zöld

db 1

3. Tár sa sá gi pan tal ló,
fe ke te

db 1

4. Tár sa sá gi fel öl tõ,
 fekete

db 1

5. Nyak ken dõ, fe ke te db 1

6. Szol gá la ti, nyá ri
 zokni, fe ke te

pár 1

7. Fe ke te fél ci põ, zárt,
bõr tal pú

pár 1

8. Fe hér ing, hosszú
ujjú, váll pán tos

db 1

9. Fe hér ing, rö vid ujjú, 
váll pán tos

db 1

10. De rék szíj, fe ke te db 1
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Sor szám
A cikk

 meg ne ve zé se
Me. Mennyi ség

11. Szol gá la ti váll-lap
(+2 db ro zet ta és 2 db 
tes tü le ti jel vény)
vagy hím zett szol -
gálati váll-lap***,
tes tü le ti szí nû

pár 2

12. Hím zett kar jel vény,
Köz tár sa sá gi Õrez -
redi, tes tü le ti szí nû

db 2

13. Nyak ken dõ tû, Köz -
tár sa sá gi Õr ez re di

db 1

14. Be ve té si egyenru -
házat, sö tét kék (Köz -
tár sa sá gi Õr ez red
fel irat tal)*

klt. 1

15. 65 M gya kor ló sap ka, 
zöld**

db 1

16. Mû szõr més téli
 sapka**

db 1

17. 82 M ka bát** db 1

18. 82 M ka bát bé lés** db 1

19. 65 M gya kor ló zub -
bony, zöld**

db 1

20. 65 M gyakorló -
nadrág, zöld**

db 1

21. 85 M gyakorló -
bakancs**

pár 1

22. Téli ing db 1

23. Téli al só nad rág db 1

24. Téli pa mut zok ni pár 2

25. Nyá ri pa mut zok ni pár 2

26. Szol gá la ti bõr kesz -
tyû, fe ke te

pár 1

27. Mál ha zsák, zöld db 1

28. Név ki tû zõ db 1

29. Pol gá ri ru ha pénz A min den ko ri
 utánpótlási egyen -
ruházati el lát mány

össze gé nek
50%-a

 * Alap-fel sze re lé si el lát mány ként csak az új fel sze re lõk nek ad ha tó ki.
A be ve té si egyen ru há zat cik ke i nek fel so ro lá sa a „Meg jegy zés” rész 2. pont -
já ban sze re pel. Be szer zé sé ig a 15–21. sor szá mok alatt sze rep lõ ter mé ke ket
kell ki ad ni.

 ** Nem ad ha tó ki azok ré szé re, akik a be ve té si egyen ru há zat tal már
 ellátásra ke rül tek.

*** A hím zett szol gá la ti váll-lap csak a rend sze re sí té sét köve tõen ad ha -
tó ki.

Meg jegy zés:
1. Az ügye le ti szol gá lat ba be so rolt ál lo mányt – az alap -

el lá tá si nor má ban meg ha tá ro zot ta kon fe lül – az aláb bi ter -
mé kek kel is el kell lát ni:

A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.

a) szol gá la ti ing, rö vid ujjú, zöld 1 db
b) szol gá la ti ing, hosszú ujjú, zöld 1 db

2. A be ve té si egyen ru há zat (Köz tár sa sá gi Õr ez re di fel -
irat tal) az aláb bi ru há za ti ter mé kek bõl áll (csak az új fel -
sze re lõ ket kell alap el lá tás ként el lát ni):

A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.

a) szö vet sap ka (pi lot ka), sö tét kék 1 db
b) szol gá la ti téli sap ka, sze rel ve,

 fekete 1 db
c) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db
d) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db
e) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db
f) be ve té si ba kancs, fe ke te 1 db
g) be ve té si póló 2 db
h) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,

sze rel ve 2 db

II/2.

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

Sor szám
A cikk

 meg ne ve zé se
Me. Mennyi ség

1. Tár sa sá gi nõi ka la p,
pa lack zöld

db 1

2. Tár sa sá gi kosz tüm -
ka bát (hosszí tott),
 palackzöld

db 1

3. Tár sa sá gi szok nya,
fe ke te

db 1

4. Tár sa sá gi, nõi
 felöltõ, fe ke te

db 1

5. Nyak ken dõ, fe ke te db 1

6. Tár sa sá gi, nõi cipõ,
fe ke te

pár 1

7. Fe hér ing, hosszú
ujjú, váll pán tos

db 1

8. Fe hér ing, rö vid ujjú, 
váll pán tos

db 1

9. Szol gá la ti váll-lap
(+2 db ro zet ta és 2 db 
tes tü le ti jel vény)
vagy hím zett szol gá -
la ti váll-lap*, testü -
leti szí nû

pár 2
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Sor szám
A cikk

 meg ne ve zé se
Me. Mennyi ség

10. Hím zett kar jel vény,
Köz tár sa sá gi Õrez -
redi, tes tü le ti szí nû

db 2

11. Nyak ken dõ tû, Köz -
tár sa sá gi Õr ez re di

db 1

12. Név ki tû zõ db 1

13. Pol gá ri ru ha pénz A min den ko ri után -
pót lá si egyen ru há za ti 

el lát mány össze -
gének 50%-a

* A hím zett szol gá la ti váll-lap csak a rend sze re sí té sét köve tõen ad ha tó ki.

III.

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

Sor szám Meg ne ve zés Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Be ve té si egyenru -
házat, sö tét kék (Köz -
tár sa sá gi Õr ez red
fel irat tal)*

klt. 1

2. 65M gya kor ló sap ka,
sze rel ve**

db 1

3. Mû szõr més, téli
 sapka**

db 1

4. 82M ka bát** db 1

5. 82M ka bát bé lés** db 1

6. 65M gya kor ló zub -
bony, zöld**

db 1

7. 65M gya kor ló nad rág, 
zöld**

db 1

8. 85M gyakorló -
bakancs**

pár 1

9. Téli ing db 1

10. Téli al só nad rág db 1

11. Szol gá la ti bõr -
kesztyû, fe ke te

pár 1

12. Téli pa mut zok ni pár 2

13. Nyá ri pa mut zok ni pár 2

14. Szol gá la ti de rék szíj,
fe ke te

db 1

15. Szol gá la ti váll-lap
(+2 db ro zet ta és 2 db 
tes tü le ti jel vény)
vagy hím zett szol gá -
la ti váll-lap**, tes tü -
le ti szí nû

pár 2

Sor szám Meg ne ve zés Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

16. Hím zett kar jel vény,
Köz tár sa sá gi Õrez -
redi, tes tü le ti szí nû

db 2

17. Mál ha zsák, zöld db 1

18. Pol gá ri ru ha pénz Ft A min -
den ko ri
utánpót -

lási
egyen -

ruházati
el lát mány 
össze ge

 * Alap-fel sze re lé si el lát mány ként csak az új fel sze re lõk nek ad ha tó ki.
A be ve té si egyen ru há zat cik ke i nek fel so ro lá sa a „Meg jegy zés” rész 1. pont -
já ban sze re pel. Be szer zé sé ig a 2–8. és 15. sor szá mok alatt sze rep lõ termé -
keket kell ki ad ni.

 ** Nem ad ha tó ki azok ré szé re, akik a be ve té si egyen ru há zat tal már
 ellátásra ke rül tek.

*** A hím zett szol gá la ti váll-lap csak a rend sze re sí té sét köve tõen ad ha -
tó ki.

Meg jegy zés:
1. A be ve té si egyen ru há zat (Köz tár sa sá gi Õr ez re di fel -

irat tal) az aláb bi ru há za ti ter mé kek bõl áll (csak az új fel -
sze re lõ ket kell alap el lá tás ként el lát ni):

A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.

a) szö vet sap ka (pi lot ka), sö tét kék 1 db
b) szol gá la ti téli sap ka, sze rel ve,

 fekete 1 db
c) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db
d) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db
e) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db
f) be ve té si ba kancs, fe ke te 1 db
g) be ve té si póló 2 db
h) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,

sze rel ve 2 db

III/1.

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

Sor szám
Az el lát mány
meg ne ve zé se

Me.
Alap el lá tás

mér té ke

1. Pol gá ri ru ha pénz Ft A min -
den ko ri
utánpót -

lási
egyen -

ruházati
el lát mány 
össze ge

Meg jegy zés:
Az alap el lá tá si pol gá ri ru ha pénzt a szol gá la ti vi szony

kez de te kor egy évre elõ re kell ki fi zet ni.
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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

Sor szám A cikk meg ne ve zé se
Mennyi ség

és mennyi sé gi egy ség

1. Tár sa sá gi sap ka, sze rel ve,
a nõi ál lo mány ré szé re:
 társasági ka la p*

1 db

2. Tár sa sá gi zub bony, sze rel -
ve, a nõi ál lo mány ré szé re:
hosszí tott, tár sa sá gi kosz -
tüm ka bát*

1 db

3. Tár sa sá gi pan tal ló, a nõi
ál lo mány ré szé re: tár sa sá gi 
szok nya*

1 db

4. Nyak ken dõ* 1 db

5. Tár sa sá gi fél ci põ, fe ke te* 1 pár

6. Tár sa sá gi bõr kesz tyû,
 fekete*

1 pár

7. Tár sa sá gi nad rág szíj* 1 db

8. Szol gá la ti, nyá ri sap ka
 sötétkék (ba se ball)

1 db

9. Szol gá la ti, nyá ri dzse ki,
sö tét kék

1 db

10. Szol gá la ti ing, rö vid ujjú,
váll pán tos, vi lá gos kék

2 db

11. Szol gá la ti, nyá ri pan tal ló,
sö tét kék

1 db

12. Szol gá la ti nyak ken dõ,
 sötétkék

1 db

13. Szol gá la ti, nyá ri zok ni,
 sötétkék

2 pár

14. Szol gá la ti, csa pa dék el len
védõ öl tö zet, sö tét kék
( kétrészes)

1 db

15. Szol gá la ti pu ló ver,
 sötétkék

1 db

16. Szol gá la ti ing, hosszú ujjú
váll pán tos, vi lá gos kék

2 db

17. Szol gá la ti far mer nad rág,
sö tét kék

1 db

Sor szám A cikk meg ne ve zé se
Mennyi ség

és mennyi sé gi egy ség

18. Szol gá la ti, HÕR, téli
 kesztyû, fe ke te

1 pár

19. Szol gá la ti de rék szíj, fe ke te 1 db

20. Szol gá la ti té li ka bát, sö tét -
kék

1 db

21. Szol gá la ti, HÕR, téli
 sapka, sze rel ve, fe ke te

1 db

22. Be ve té si hu zat ru ha**** 1 db

23. Ren dé sze ti fél ci põ,
 fekete**

1 pár

24. Szol gá la ti ba kancs, fe ke te 1 pár

25. Ba rett sap ka, zöld, sze rel ve 1 db

26. Fe hér ing, hosszú ujjú,
váll pán tos

1 db

27. Fe hér ing, rö vid ujjú, váll -
pán tos

1 db

28. Ha tár va dász jel vény 9 db

29. Ha tár va dász jel vény
( tépõzáras)

2 db

30. Igaz ga tó sá gi kar jel vény 9 db

31. Igaz ga tó sá gi kar jel vény
(té põ zá ras)

3 db

32. „Bor der Gu ard” fel irat 8 db

33. Szol gá la ti váll-lap (+2 db
ro zet ta és 2 db tes tü le ti
 jelvény) vagy szol gá la ti,
hím zett váll-lap***

3 pár

34. Név ki tû zõ
(fém, szú rós)

1 db

35. Nyak ken dõ tû 1 db

36. Hím zett név táb la**** 2 db

37. Tá bor no ki tölgy fa le vél
(arany szí nû) gal lér ra*

2 pár

38. Tá bor no ki tölgy fa le vél
(ezüst szí nû)*

3 pár

39. Szol gá la ti, téli zok ni,
 sötétkék

2 pár

40. Mál ha zsák 1 db

  * Csak a tá bor no ki rend fo ko zat tal ren del ke zõk ré szé re.

 ** Rend sze re sí té sé ig szol gá la ti fél ci põt kell ki ad ni.

 *** A szol gá la ti, hím zett váll-lap, csak a rend sze re sí té sét köve tõen
 adható ki.

**** Csak a rend sze re sí té sét köve tõen ad ha tó ki a Ha tár õr ség or szá gos
pa rancs no ka ál tal ki adott in téz ke dés ben meg ha tá ro zott ál lo mány tag jai
 részére.
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II.

Egyenruhás, alapellátási norma
a Határõrség férfi és nõi állománya részére

Sor szám A cikk meg ne ve zé se

Tiszt -
helyettesi
és zász ló si
ál lo mány

,,A”

Ha tár ren dé -
sze ti ki ren -
delt sé gek
tisz ti ál lo -
má nya, il -

let ve a
Be ve té si
Fõ osz tály

(osz tá lyok), 
ha tár va dász 

szá za dok
tisz ti ál lo -
mánya ,,B”

1. Szol gá la ti, nyá ri
 sapka, sö tét kék
( besaball)

1 db 1 db

2. Szol gá la ti, nyá ri
dzse ki, sö tét kék

1 db 1 db

3. Szol gá la ti ing, rö vid
ujjú, váll pán tos, vi lá -
gos kék

2 db 2 db

4. Szol gá la ti, nyá ri pan -
tal ló, sö tét kék

1 db 1 db

5. Szol gá la ti nyak -
kendõ, sö tét kék

1 db 1 db

6. Szol gá la ti, nyá ri
 zokni, sö tét kék

2 pár 2 pár

7. Szol gá la ti, csa pa dék
el len védõ öl tö zet,
sö tét kék (két ré szes)

1 db 1 db

8. Szol gá la ti pu ló ver,
sö tét kék

1 db 1 db

9. Szol gá la ti ing,
hosszú ujjú, váll pán -
tos, vi lá gos kék

2 db 2 db

10. Szol gá la ti farmer -
nadrág, sö tét kék

1 db 1 db

11. Szol gá la ti, téli zok ni, 
sö tét kék

2 pár 2 pár

12. Szol gá la ti, HÕR, téli
kesz tyû, fe ke te

1 pár 1 pár

13. Szol gá la ti de rék szíj,
fe ke te

1 db 1 db

14. Ren dé sze ti fél ci põ,
fe ke te*

1 pár 1 pár

Sor szám A cikk meg ne ve zé se

Tiszt -
helyettesi
és zász ló si
ál lo mány

,,A”

Ha tár ren dé -
sze ti ki ren -
delt sé gek
tisz ti ál lo -
má nya, il -

let ve a
Be ve té si
Fõ osz tály

(osz tá lyok), 
ha tár va dász 

szá za dok
tisz ti ál lo -
mánya ,,B”

15. Szol gá la ti té li ka bát,
sö tét kék

1 db 1 db

16. Szol gá la ti gar bó,
 sötétkék

1 db 1 db

17. Szol gá la ti, HÕR, téli
sap ka, sze rel ve,
 fekete

1 db 1 db

18. Szol gá la ti, téli pan -
tal ló, sö tét kék

1 db 1 db

19. Szol gá la ti, mell ré szes 
nad rág, sö tét kék

1 db 1 db

20. Szol gá la ti ba kancs,
fe ke te

1 pár 1 pár

21. Ba rett sap ka, zöld,
sze rel ve

1 db 1 db

22. Fe hér ing, hosszú
ujjú, váll pán tos

1 db 1 db

23. Fe hér ing, rö vid ujjú, 
váll pán tos

1 db 1 db

24. Ha tár va dász jel vény 10 db 10 db

25. Ha tár va dász jel vény
(té põ zá ras)

2 db 2 db

26. Igaz ga tó sá gi kar -
jelvény

9 db 9 db

27. Igaz ga tó sá gi kar -
jelvény (té põ zá ras)

2 db 2 db

28. „Bor der Gu ard”
 felirat

9 db 9 db

29. Szol gá la ti váll-lap
(+2 db ro zet ta, 2 db
tes tü le ti jel vény)
vagy szol gá la ti, hím -
zett váll-lap, tes tü le ti
szí nû**

3 pár 3 pár

30. Név ki tû zõ (fém,
 szúrós)

1 db 1 db
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Sor szám A cikk meg ne ve zé se

Tiszt -
helyettesi
és zász ló si
ál lo mány

,,A”

Ha tár ren dé -
sze ti ki ren -
delt sé gek
tisz ti ál lo -
má nya, il -

let ve a
Be ve té si
Fõ osz tály

(osz tá lyok), 
ha tár va dász 

szá za dok
tisz ti ál lo -
mánya ,,B”

31. Nyak ken dõ tû 1 db 1 db

32. Hím zett név táb la*** 2 db 2 db

33. Ren dé sze ti nad rág,
sö tét kék***

1 db 1 db

34. Be ve té si hu zat ru ha,
sö tét kék***

2 db 1 db

35. Fény vissza ve rõ
 mellény***

1 db 1 db

36. Mál ha zsák 1 db 1 db

 * Rend sze re sí té sé ig szol gá la ti fél ci põt kell ki ad ni.
 ** A szol gá la ti, hím zett váll-lap, csak a rend sze re sí té sét köve tõen ad -

ható ki.
*** Csak a rend sze re sí té sét köve tõen ad ha tó ki, a Ha tár õr ség or szá gos

pa rancs no ka ál tal ki adott in téz ke dés ben meg ha tá ro zott ál lo mány tag jai
 részére.

Meg jegy zés:
A hi va tá sos ál lo mány egyen ru hás nor má ba so rolt tag ja,

aki nem kö te le zett az egy sé ges, szol gá la ti egyen ru há zat
be szer zé sé re, a kha ki szí nû egyen ru há za tá hoz, kha ki szí nû,
rö vid ujjú, váll sza la gos in get – mint meg en ge dett ru há za ti
cik ket – vi sel het.

III.

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

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Pol gá ri ru ha pénz Ft A min -
den ko ri
utánpót -

lási
egyen -

ruházati
el lát mány 
össze ge

IV.

Alapellátási, egyenruházati norma
a Határõr Zenekar állománya részére

Sor szám A cikk meg ne ve zé se
Mennyi ség

és mennyi sé gi
egy ség

1. Tár sa sá gi sap ka, sze rel ve,
a nõi ál lo mány tag jai
 részére: tár sa sá gi ka la p

1 db

2. Tár sa sá gi zub bony, sze rel -
ve, a nõi ál lo mány ré szé re:
hosszí tott, tár sa sá gi kosz -
tüm ka bát

1 db

3. Tár sa sá gi pan tal ló, a nõi
ál lo mány tag jai ré szé re:
tár sa sá gi szok nya

1 db

4. Tár sa sá gi fél ci põ, fe ke te 1 pár

5. Tár sa sá gi nad rág szíj 1 db

6. Szol gá la ti ing, rö vid ujjú,
váll pán tos, vi lá gos kék

2 db

7. Szol gá la ti, nyá ri pan tal ló,
sö tét kék

1 db

8. Szol gá la ti nyak ken dõ,
 sötétkék

1 db

9. Szol gá la ti, nyá ri zok ni,
 sötétkék

2 pár

10. Szol gá la ti, csa pa dék el len
védõ ka bát, sö tét kék

1 db

11. Szol gá la ti pu ló ver, sö tét -
kék

1 db

12. Szol gá la ti ing, hosszú ujjú, 
váll pán tos, vi lá gos kék

2 db

13. Szol gá la ti, téli zok ni, sö tét -
kék

2 pár

14. Szol gá la ti de rék szíj, fe ke te 1 db

15. Ren dé sze ti fél ci põ, fe ke te* 1 pár

16. Szol gá la ti té li ka bát, sö tét -
kék

1 db

17. Szol gá la ti, HÕR, téli
 sapka, sze rel ve, fe ke te

1 db

18. Szol gá la ti, téli pan tal ló,
 sötétkék

1 db

19. Ba rett sap ka, zöld, sze rel ve 1 db
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Sor szám A cikk meg ne ve zé se
Mennyi ség

és mennyi sé gi
egy ség

20. Fe hér ing, hosszú ujjú,
váll pán tos

1 db

21. Fe hér ing, rö vid ujjú, váll -
pán tos

1 db

22. Ha tár va dász jel vény 8 db

23. Ha tár va dász jel vény
( tépõzáras)

2 db

24. Igaz ga tó sá gi kar jel vény 7 db

25. Igaz ga tó sá gi kar jel vény
(té põ zá ras)

2 db

26. „Bor der Gu ard” fel irat 7 db

27. Szol gá la ti váll-lap (+2 db
ro zet ta és 2 db tes tü le ti jel -
vény) vagy szol gá la ti, hím -
zett váll-lap, tes tü le ti
szí nû**

3 pár

28. Név ki tû zõ (fém, szú rós) 1 db

29. Nyak ken dõ tû 1 db

 * Rend sze re sí té sé ig szol gá la ti fél ci põt kell ki ad ni.
** A szol gá la ti, hím zett váll-lap, csak a rend sze re sí té sét köve tõen ad ha tó ki.

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

A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
(a továb biak ban: 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

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Tár sa sá gi sap ka, sze -
rel ve, tá bo ri bar na

db 1

2. Bal lon ka bát, 4/4-es,
kha ki

db 1

3. Tár sa sá gi zub bony,
sze rel ve, kha ki

db 1

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

4. Tár sa sá gi pan tal ló,
fe ke te

db 1

5. Szol gá la ti pu ló ver,
sö tét kék

db 1

6. Tár sa sá gi bõr kesz tyû, 
nyá ri, bar na

pár 1

7. Kö tött kesz tyû, fe hér pár 2

8. Téli ing és téli al só -
nad rág, kha ki

db 1

9. At lé ta tri kó, fe hér db 3

10. Rö vid al só nad rág,
 fehér

db 3

11. Tár sa sá gi nyak ken dõ, 
fe ke te

db 1

12. Nyak sál, kha ki db 1

13. Tár sa sá gi zok ni,
 fekete

pár 1

14. Téli gya kor ló zok ni,
fe hér

pár 2

15. Nyá ri gya kor ló zok ni, 
fe hér

pár 2

16. Tár sa sá gi fél ci põ,
 fekete

pár 1

17. De rék szíj váll szíj jal db 1

18. Tár sa sá gi nad rág szíj,
fe ke te

db 1

19. Kar jel vény db 2

20. Váll-lap, tá bor no ki
csil lag gal

pár 4

21. Szö vött ki tün te té si
sza lag sáv

klt. 2

22. Váll pán tos, hosszú
ujjú, fe hér ing

db 1

23. Ba rett sap ka, meggy -
vö rös

db 1

24. Gya kor ló dzse ki,
 melegbéléssel, kék

db 1

25. Gya kor ló zub bony,
kék

db 1

26. Gya kor ló nad rág, kék db 1
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Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

27. Rö vid ujjú póló,
 fehér

db 1

28. Váll pán tos, rö vid
ujjú, fe hér ing

db 1

29. Váll pán tos, hosszú
ujjú, vi lá gos kék ing

db 1

30. Váll pán tos, rö vid
ujjú, vi lá gos kék ing

db 1

31. Gya kor ló ba kancs
(ma ga sí tott), fe ke te

pár 1

32. Ön ta pa dós rend -
fokozati jel zés

db 2

II.

Alapellátási norma
a BM OKF tûzoltó tábornokai részére

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Fé sûs tá nyér sap ka,
sze rel ve, szür ke

db 2

2. Téli sap ka, szür ke db 1

3. 65 M gya kor ló sap ka, 
sze rel ve, szür ke

db 1

4. Fé sûs kö peny,
 mûszõrme bé lés sel,
szür ke

db 1

5. Fé sûs fel öl tõ, szür ke db 1

6. Bal lon ka bát, 4/4-es,
szür ke

db 1

7. Bal lon ka bát, 3/4-es,
mû szõr me bé lés sel,
szür ke

db 1

8. Fé sûs öl töny, sze rel -
ve, szür ke

db 2

9. Jesz te röl töny, sze rel -
ve, szür ke

db 1

10. Jesz ter pan tal ló,
 szürke

db 1

11. Tár sa sá gi zub bony,
sze rel ve, szür ke

db 1

12. Tár sa sá gi pan tal ló,
szür ke

db 1

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

13. Egy sé ges, téli gya -
kor ló ka bát és bé lés,
szür ke

db 1

14. Nyá ri gya kor ló zub -
bony, szür ke

db 1

15. Nyá ri gyakorló -
nadrág, szür ke

db 1

16. Szol gá la ti pu ló ver,
szür ke

db 1

17. Ing blúz, hosszú ujjú,
szür ke

db 1

18. Ing blúz, rö vid ujjú,
szür ke

db 1

19. Bõr kesz tyû, téli,
 fekete

pár 1

20. Bõr kesz tyû, nyá ri,
 fekete

pár 1

21. Fe hér ing, hosszú
ujjú

db 1

22. Szür ke ing, hosszú
ujjú

db 2

23. Szür ke ing, hosszú
ujjú, gya kor ló

db 2

24. Téli ing és téli al só -
nad rág, szür ke

db 1

25. At lé ta tri kó, fe hér db 3

26. Rö vid al só nad rág,
 fehér

db 3

27. Nyak ken dõ, szür ke db 2

28. Nyak sál, szür ke db 1

29. Bo ka zok ni, szür ke pár 2

30. Téli gya kor ló zok ni,
fe hér

pár 2

31. Nyá ri gya kor ló zok ni, 
fe hér

pár 2

32. Fél ci põ, fe ke te pár 1

33. Fél ci põ, nyá ri, fe ke te pár 1

34. Gya kor ló ba kancs,
 fekete

pár 1

35. De rék szíj váll szíj jal,
bar na

db 1

36. Sport tri kó, fe hér db 1

37. Sport nad rág db 1

38. Sport zok ni, fe hér pár 1
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Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

39. Tré ning ru ha db 1

40. Te nisz ci põ pár 1

41. Kar jel vény db 2

42. Váll-lap tá bor no ki
csil lag gal

pár 4

43. Szö vött ki tün te té si
sza lag sáv

klt. 2

44. Mál ha zsák db 1

45. Ro ham si sak db 1

III.

Egyenruhás, férfi, alapellátási norma
a BM OKF hivatásos tûzoltó állománya részére

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. 65 M gya kor ló sap ka, 
sze rel ve, szür ke

db 1

2. Szol gá la ti pu ló ver,
szür ke

db 1

3. 3/4-es szol gá la ti ka -
bát, mû szõr me bé lés -
sel, tûz ol tó, szür ke

db 1

4. Téli gya kor ló zub -
bony, öv vel, szür ke

db 1

5. Téli zub bony bé lés,
szür ke

db 1

6. 65 M gya kor ló zub -
bony, szür ke

db 1

7. 65 M gya kor ló nad -
rág, szür ke

db 1

8. Kö tött kesz tyû,
 szürke

pár 1

9. Szür ke ing, hosszú
ujjú, váll pán tos

db 1

10. Szür ke ing, rö vid
ujjú, váll pán tos

db 1

11. Ing, hosszú ujjú, gya -
kor ló, szür ke

db 1

12. Téli ing, szür ke db 1

13. Téli al só nad rág,
 szürke

db 1

14. Téli pa mut zok ni,
 fehér

pár 3

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

15. Nyá ri pa mut zok ni,
fe hér

pár 3

16. 65 M gya kor ló ba -
kancs, fe ke te

pár 1

17. Mál ha zsák db 1

18. Kar jel vény db 2

19. Váll-lap, váll sza lag
csil lag gal, tes tü le ti
szí nû

pár 3

20. Tûz ol tó gya kor ló ci põ pár 1

21. De rék szíj, váll szíj
nél kül

db 1

IV.

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

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Tár sa sá gi sap ka, sze -
rel ve, tá bo ri bar na

db 1

2. Bal lon ka bát, 4/4-es,
kha ki

db 1

3. Szol gá la ti pu ló ver,
sö tét kék

db 1

4. Tár sa sá gi zub bony,
sze rel ve, tá bo ri bar na

db 1

5. Tár sa sá gi pan tal ló
(zász lós, tiszt, fõ tiszt
ré szé re fe ke te, tiszt -
he lyet tes ré szé re
 tábori bar na)

db 1

6. Bõr kesz tyû, gyap jú -
bé lelt

db 1

7. Téli ing, kha ki db 1

8. Téli al só nad rág,
 khaki

db 1

9. Nyak sál, kha ki db 1

10. Tár sa sá gi nad rág szíj,
fe ke te

db 1

11. Váll-lap, váll sza lag,
csil lag gal, tes tü le ti
szí nû

pár 3

12. Kar jel vény db 2
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Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

13. Gya kor ló-ba rett sap -
ka, meggy vö rös

db 1

14. Gya kor ló dzse ki kék,
me leg bé lés sel

db 1

15. Gya kor ló zub bony,
kék

db 1

16. Gya kor ló nad rág, kék db 1

17. Rö vid uj jú póló, fe -
hér

db 1

18. Váll pán tos, hosszú
ujjú, vi lá gos kék ing

db 1

19. Váll pán tos, rö vid
ujjú, vi lá gos kék ing

db 1

20. Gya kor ló ba kancs
(ma ga sí tott), fe ke te

pár 1

21. Ön ta pa dós rendfo -
kozati jel zés

db 2

22. Fe hér ing, hosszú
ujjú váll pán tos

db 1

23. Fe hér ing, rö vid ujjú, 
váll pán tos

db 1

24. Pol gá ri ru ha pénz Ft A min -
den ko ri
utánpót -

lási
egyen -

ruházati
el lát mány 

50%-a

V.

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

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Fé sûs tá nyér sap ka,
sze rel ve, szür ke

db 1

2. 65 M gya kor ló sap ka, 
sze rel ve, szür ke

db 1

3. Kö peny, szür ke db 1

4. Bal lon ka bát, 4/4-es,
szür ke

db 1

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

5. Szol gá la ti pu ló ver,
szür ke

db 1

6. Fé sûs zub bony, szür -
ke

db 1

7. Fé sûs pan tal ló, szür ke db 1

8. Téli gya kor ló zub -
bony, öv vel, szür ke

db 1

9. Téli zub bony bé lés,
szür ke

db 1

10. Téli nad rág bé lés,
szür ke

db 1

11. 65 M gya kor ló zub -
bony, szür ke

db 1

12. 65 M gya kor ló nad -
rág, szür ke

db 1

13. Ing blúz, hosszú ujjú,
szür ke

db 1

14. Bõr kesz tyû, gyap jú -
bé lelt, fe ke te

pár 1

15. Fe hér ing, hosszú
ujjú, váll pánt nél kü li

db 1

16. Gya kor ló ing, hosszú
ujjú, szür ke

db 1

17. Téli ing, szür ke db 1

18. Téli al só nad rág, szür -
ke

db 1

19. Nyak ken dõ, szür ke db 2

20. Nyak sál, szür ke db 1

21. Bo ka zok ni, szür ke pár 2

22. Téli gya kor ló zok ni,
fe hér

pár 2

23. Nyá ri gya kor ló zok ni, 
fe hér

pár 2

24. Fél ci põ, nor mál, bõr -
tal pú, fe ke te

pár 1

25. 65 M gya kor ló ba -
kancs, fe ke te

pár 1

26. Váll-lap, váll sza lag,
csil lag gal, tes tü le ti
szí nû

pár 3
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Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

27. Kar jel vény db 2

28. Pol gá ri ru ha pénz Ft A min -
den ko ri

után pót lá -
si egyen -
ru há za ti

el lát mány 
50%-a

VI.

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

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Nõi ka la p, tár sa sá gi,
sze rel ve, fe ke te

db 1

2. Tár sa sá gi kosz tüm -
ka bát, sze rel ve (tá bo -
ri bar na)

db 1

3. Tár sa sá gi szok nya
(zász lós, tiszt, fõ tiszt
ré szé re fe ke te, tiszt -
he lyet tes ré szé re tá -
bo ri bar na)

db 1

4. Szol gá la ti pu ló ver,
sö tét kék

db 1

5. Téli ing, szür ke db 1

6. Téli al só nad rág, szür -
ke

db 1

7. Téli gya kor ló zok ni,
fe hér

pár 2

8. Nyá ri gya kor ló zok ni, 
fe hér

pár 1

9. Tár sa sá gi cipõ, fe ke -
te

pár 1

10. Váll-lap, váll sza lag
csil lag gal, tes tü le ti
szí nû

pár 2

11. Kar jel vény db 2

12. Gya kor ló-ba rett sap -
ka, meggy vö rös

db 1

13. Gya kor ló dzse ki, kék, 
me leg bé lés sel

db 1

14. Gya kor ló zub bony,
kék

db 1

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

15. Gya kor ló nad rág, kék db 1

16. Rö vid uj jú póló, fe -
hér

db 1

17. Váll pán tos, hosszú
ujjú, vi lá gos kék ing

db 1

18. Váll pán tos, rö vid
ujjú, vi lá gos kék ing

db 1

19. Gya kor ló ba kancs
(ma ga sí tott), fe ke te

pár 1

20. Ön ta pa dós rend fo ko -
za ti jel zés

db 2

21. Pol gá ri ru ha pénz Ft A min -
den ko ri

után pót lá -
si egyen -
ru há za ti

el lát mány 
50%-a

VII.

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

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Ka la p, szür ke, sze rel -
ve

db 1

2. Fé sûskö peny, szür ke db 1

3. Bal lon ka bát 4/4-es,
szür ke

db 1

4. Fé sûs zub bony, szür -
ke

db 1

5. Szok nya, szür ke db 1

6. Szol gá la ti pu ló ver,
szür ke

db 1

7. Fe hér ing, hosszú
ujjú váll pán tos

db 1

8. Nõi se lyem blúz, fe -
hér

db 1

9. Ing blúz, rö vid ujjú,
öv pán tos, fe hér

db 1

10. Nyak ken dõ, szür ke db 1

11. Nyak sál, fe hér db 1

12. Téli bõr kesz tyû, fe -
ke te

pár 1

13. Fél ci põ, ün ne pi, fe -
ke te

pár 1
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Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

14. Váll-lap, váll sza lag
csil lag gal, tes tü le ti
szí nû

pár 4

15. Kar jel vény db 2

16. Pol gá ri ru ha pénz Ft A min -
den ko ri

után pót lá -
si egyen -
ru há za ti

el lát mány 
50%-a

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

A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok hivatásos
tûzoltó állományú tagjainak alapellátási,

egyenruházati normái

Az aláb bi nor mák ban sze rep lõ egyen ru há za to kat a lé te -
sít mé nyi tûz ol tó sá gok tag jai, va la mint az ön kén tes tûz ol -
tók is vi sel he tik a hi va tá sos ál lo mány ka te gó ri át ki fe je zõ
jel vény nél kül és el té rõ szí nû rend fo ko za ti jel zés sel.

A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok – nem új fel -
sze re lõ – hi va tá sos tûz ol tó ál lo má nyú tag jai ezen mel lék -
let ben sze rep lõ alap el lá tá si nor mák ban meg ha tá ro zott
egyen ru há za ti cik ke ket az után pót lá si egyen ru há za ti el lát -
má nyuk ter hé re szer zik be e ren de let 23.  §-ának
(4)–(6) be kez dé se figye lembe véte lével, az állományille té -
kes pa rancs nok in téz ke dés ben ki adott üte me zé se sze rint.

I.

Tábornoki alapellátási, egyenruházati norma
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok

állománya részére

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Tár sa sá gi tá nyér sap -
ka, szür ke, sze rel ve

db 2

2. Tár sa sá gi zub bony
szür ke, sze rel ve

db 2

3. Tár sa sá gi pan tal ló,
fe ke te, pasz pó loz va

db 2

4. Tár sa sá gi fe hér ing,
hosszú ujjú

db 2

5. Tár sa sá gi bal lon ka -
bát, sö tét szür ke, sze -
rel ve

db 1

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

6. Tár sa sá gi nad rág szíj,
fe ke te

db 2

7. Ing blúz, rö vid ujjú,
fe hér, öv pán tos

db 2

8. Hosszú ujjú ing, fe -
hér, váll pán tos

db 2

9. Rö vid ujjú ing, fe hér, 
váll pán tos

db 2

10. Tár sa sá gi nyak ken dõ, 
fe ke te

db 2

11. Tár sa sá gi fél ci põ, fe -
ke te

pár 2

12. Tár sa sá gi zok ni, fe -
ke te

pár 3

13. Nyak sál, fe ke te db 1

14. Szol gá la ti ka bát,
szür ke

db 1

15. Hosszú ujjú, gal lé ros
póló, kék, emb lé má -
val

db 2

16. Rö vid ujjú, gal lé ros
póló, kék, emb lé má -
val

db 2

17. Szol gá la ti fér fi cipõ,
téli, fe ke te

pár 1

18. Szol gá la ti nyá ri zok -
ni, fe ke te

pár 6

19. Szol gá la ti ba se ball
sap ka, fe ke te,
 cí mer rel

db 2

20. Szol gá la ti téli sap ka
(tex til álló résszel),
fe ke te, cí mer rel

db 1

21. Téli kesz tyû, fér fi,
fe ke te, bé lé ses

pár 1

22. Téli zok ni, fe ke te pár 2

23. Szol gá la ti dzse ki me -
leg bé lés sel, 
fe ke te

db 1

24. Szol gá la ti zub bony,
fe ke te

db 2

25. Szol gá la ti de re kas
nad rág, fe ke te

db 2

26. Szol gá la ti mel les
nad rág, fe ke te

db 1

27. Szol gá la ti rö vid nad -
rág, fe ke te

db 1

28. Szol gá la ti pu ló ver
(alá öl tö zék), szür ke

db 1

2006/46. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3817



Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

29. Emb lé má zott rö vid
ujjú póló

db 3

30. Szol gá la ti cipõ, nyá -
ri, fe ke te

pár 2

31. Szol gá la ti de rék szíj,
fe ke te, cí mer rel

db 2

32. Té põ zá ras sport ci põ,
fe ke te

pár 1

33. Me le gí tõ db 1

34. Kar jel vény db 4

35. Rend fo ko za ti jel zés,
tár sa sá gi

pár 4

36. Rend fo ko za ti jel zés
(fe hér ing hez és ing -
blúz hoz)

pár 3

37. Rend fo ko za ti jel zés,
szol gá la ti

db 5

38. Tár sa sá gi váll zsi nór pár 2

39. Tár sa sá gi sap ká hoz
fo nott zsi nór

db 2

40. Tár sa sá gi sap ka ró zsa db 2

41. At lé ta tri kó db 3

42. Rö vid al só nad rág db 3

43. Sport ci põ pár 1

44. Te nisz ci põ pár 1

45. Sport tri kó db 1

46. Sport nad rág db 1

47. Mál ha zsák db 1

II.

Egyenruhás, férfi, alapellátási, egyenruházati norma
a hivatásos önkormányzati tûzoltóság állománya

részére

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Tár sa sá gi tá nyér sap -
ka, szür ke, sze rel ve

db 1

2. Tár sa sá gi zub bony
szür ke, sze rel ve

db 1

3. Tár sa sá gi pan tal ló,
fe ke te, pasz pó loz va

db 1

4. Tár sa sá gi fe hér ing,
hosszú ujjú

db 2

5. Tár sa sá gi bal lon ka -
bát, sö tét szür ke, sze -
rel ve

db 1

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

6. Tár sa sá gi nad rág szíj,
fe ke te

db 1

7. Ing blúz, rö vid ujjú,
fe hér, öv pán tos

db 1

8. Hosszú ujjú ing, fe -
hér, váll pán tos

db 1

9. Rö vid ujjú ing, fe hér, 
váll pán tos

db 1

10. Tár sa sá gi nyak ken dõ, 
fe ke te

db 1

11. Tár sa sá gi fél ci põ, fe -
ke te

pár 1

12. Tár sa sá gi zok ni, fe -
ke te

pár 1

13. Nyak sál, fe ke te db 1

14. Szol gá la ti ka bát,
szür ke

db 1

15. Hosszú ujjú, gal lé ros
póló, kék, emb lé má -
val

db 2

16. Rö vid ujjú, gal lé ros
póló, kék, emb lé má -
val

db 2

17. Szol gá la ti fér fi cipõ,
téli, fe ke te

pár 1

18. Szol gá la ti nyá ri zok -
ni, fe ke te

pár 3

19. Szol gá la ti ba se ball
sap ka, fe ke te, cí mer -
rel

db 1

20. Szol gá la ti téli sap ka
(tex til ál ló résszel) fe -
ke te, cí mer rel

db 1

21. Téli kesz tyû, fér fi,
fe ke te, bé lé ses

pár 1

22. Téli zok ni, fe ke te pár 3

23. Szol gá la ti dzse ki me -
leg bé lés sel, fe ke te

db 1

24. Szol gá la ti zub bony,
fe ke te

db 2

25. Szol gá la ti de re kas
nad rág, fe ke te

db 2

26. Szol gá la ti mel les
nad rág, fe ke te

db 2

27. Szol gá la ti rö vid nad -
rág, fe ke te

db 1

28. Szol gá la ti pu ló ver
(alá öl tö zék), 
szür ke

db 2
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Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

29. Emb lé má zott rö vid
ujjú póló

db 3

30. Szol gá la ti cipõ, nyá -
ri, fe ke te

pár 1

31. Szol gá la ti de rék szíj,
fe ke te, cí mer rel

db 1

32. Té põ zá ras sport ci põ,
fe ke te

pár 1

33. Me le gí tõ db 1

34. Kar jel vény db 4

35. Rend fo ko za ti jel zés,
tár sa sá gi

pár 2

36. Rend fo ko za ti jel zés
(fe hér ing hez és ing -
blúz hoz)

pár 3

37. Rend fo ko za ti jel zés,
szol gá la ti

db 5

38. Tár sa sá gi váll zsi nór pár 2

39. Tár sa sá gi sap ká hoz
fo nott zsi nór

db 1

40. Tár sa sá gi sap ka ró zsa db 1

III.

Egyenruhás, nõi, alapellátási, egyenruházati norma
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok állománya

részére

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Tár sa sá gi nad rág szíj
fe ke te

db 1

2. Ing blúz, rö vid ujjú,
fe hér, öv pán tos

db 1

3. Nyak sál, fe ke te db 1

4. Nõi tár sa sá gi ka lap,
szür ke, sze rel ve

db 1

5. Tár sa sá gi kosz tüm -
ka bát (hosszí tott)
szür ke, sze rel ve

db 1

6. Tár sa sá gi szok nya,
fe ke te

db 1

7. Tár sa sá gi nõi nad rág, 
fe ke te, pasz pó loz va

db 1

8. Nõi tár sa sá gi bal lon -
ka bát, sö tét szür ke,
sze rel ve

db 1

9. Nõi tár sa sá gi se lyem -
blúz, fe hér, hosszú
ujjú

db 1

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

10. Nõi tár sa sá gi ken dõ,
fe ke te

db 1

11. Nõi tár sa sá gi tás ka,
fe ke te

db 1

12. Nõi tár sa sá gi cipõ,
fe ke te

pár 1

13. Nõi ha ris nya (test szí -
nû)

pár 3

14. Szol gá la ti ka bát,
szür ke

db 1

15. Hosszú ujjú, gal lé ros
póló, kék, emb lé má -
val

db 2

16. Rö vid ujjú, gal lé ros
póló, kék, emb lé má -
val

db 2

17. Rö vid ujjú, nõi ing,
fe hér, váll pán tos

db 1

18. Szol gá la ti nõi téli
cipõ, fe ke te

pár 1

19. Szol gá la ti nyá ri zok -
ni, fe ke te

pár 3

20. Szol gá la ti ba se ball
sap ka, fe ke te, cí mer -
rel

db 1

21. Szol gá la ti téli sap ka
(tex til ál ló résszel),
fe ke te, cí mer rel

db 1

22. Téli kesz tyû nõi, fe -
ke te, bé lé ses

pár 1

23. Téli zok ni, fe ke te pár 3

24. Szol gá la ti dzse ki me -
leg bé lés sel, fe ke te

db 1

25. Szol gá la ti zub bony,
fe ke te

db 2

26. Szol gá la ti de re kas
nad rág, fe ke te

db 2

27. Szol gá la ti mel les
nad rág, fe ke te

db 2

28. Szol gá la ti rö vid nad -
rág, fe ke te

db 1

29. Szol gá la ti pu ló ver
(alá öl tö zék), szür ke

db 2

30. Emb lé má zott rö vid
ujjú póló

db 3

31. Szol gá la ti cipõ, nyá -
ri, fe ke te

pár 1

32. Szol gá la ti de rék szíj,
fe ke te, cí mer rel

db 1

33. Té põ zá ras sport ci põ,
fe ke te

pár 1
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Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

34. Me le gí tõ db 1

35. Kar jel vény db 4

36. Rend fo ko za ti jel zés,
tár sa sá gi

pár 2

37. Rend fo ko za ti jel zés
(fe hér ing hez és ing -
blúz hoz)

pár 3

38. Rend fo ko za ti jel zés,
szol gá la ti

db 5

39. Tár sa sá gi váll zsi nór pár 2

40. Tár sa sá gi sap ka ró zsa db 1

IV.

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

részére

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Tár sa sá gi tá nyér sap -
ka, szür ke, sze rel ve

db 1

2. Tár sa sá gi zub bony
szür ke, sze rel ve

db 1

3. Tár sa sá gi pan tal ló,
fe ke te, pasz pó loz va

db 1

4. Tár sa sá gi fe hér ing,
hosszú ujjú

db 2

5. Tár sa sá gi bal lon ka -
bát, sö tét szür ke, sze -
rel ve

db 1

6. Tár sa sá gi nad rág szíj,
fe ke te

db 1

7. Ing blúz, rö vid ujjú,
fe hér, öv pán tos

db 1

8. Hosszú ujjú ing, fe -
hér, váll pán tos

db 1

9. Rö vid ujjú ing, fe hér, 
váll pán tos

db 1

10. Tár sa sá gi nyak ken dõ, 
fe ke te

db 1

11. Tár sa sá gi fél ci põ, fe -
ke te

db 1

12. Tár sa sá gi zok ni, fe -
ke te

pár 1

13. Nyak sál, fe ke te db 1

14. Szol gá la ti ka bát,
szür ke

db 1

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

15. Hosszú ujjú, gal lé ros
póló, kék, emb lé má -
val

db 1

16. Rö vid ujjú, gal lé ros
póló, kék, emb lé má -
val

db 1

17. Szol gá la ti fér fi cipõ,
téli, fe ke te

pár 1

18. Szol gá la ti nyá ri zok -
ni, fe ke te

pár 2

19. Szol gá la ti ba se ball
sap ka, fe ke te, cí mer -
rel

db 1

20. Szol gá la ti téli sap ka
(tex til ál ló résszel),
fe ke te, cí mer rel

db 1

21. Téli kesz tyû, fér fi,
fe ke te, bé lé ses

pár 1

22. Téli zok ni, fe ke te pár 2

23. Szol gá la ti dzse ki me -
leg bé lés sel, fe ke te

db 1

24. Szol gá la ti zub bony,
fe ke te

db 1

25. Szol gá la ti de re kas
nad rág, fe ke te

db 1

26. Szol gá la ti mel les
nad rág, fe ke te

db 1

27. Szol gá la ti rö vid nad -
rág, fe ke te

db 1

28. Szol gá la ti pu ló ver
(alá öl tö zék), szür ke

db 1

29. Emb lé má zott rö vid
ujjú póló

db 2

30. Szol gá la ti cipõ, nyá -
ri, fe ke te

pár 1

31. Szol gá la ti de rék szíj,
fe ke te, cí mer rel

db 1

32. Té põ zá ras sport ci põ,
fe ke te

pár 1

33. Me le gí tõ db 1

34. Kar jel vény db 4

35. Rend fo ko za ti jel zés,
tár sa sá gi

pár 2

36. Rend fo ko za ti jel zés
(fe hér ing, ing blúz)

pár 3

37. Rend fo ko za ti jel zés,
szol gá la ti

db 5

38. Tár sa sá gi váll zsi nór db 2
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Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

39. Tár sa sá gi sap ká hoz
fo nott zsi nór

db 1

40. Tár sa sá gi sap ka ró zsa db 1

41. Pol gá ri ru ha pénz Ft A min -
den ko ri

után pót lá -
si egyen -
ru há za ti

el lát mány 
50%-a

V.

Vegyes ruhás, nõi, alapellátási, egyenruházati norma
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok állománya

részére

Sor -
szám

A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Tár sa sá gi nad rág szíj, fe ke -
te

db 1

2. Ing blúz, rö vid ujjú, fe hér,
öv pán tos

db 1

3. Nyak sál, fe ke te db 1

4. Nõi tár sa sá gi ka la p szür ke,
sze rel ve

db 1

5. Tár sa sá gi kosz tüm ka bát
(hosszí tott) szür ke, sze rel ve

db 1

6. Tár sa sá gi szok nya, fe ke te db 1

7. Tár sa sá gi nõi nad rág, fe ke -
te, pasz pó loz va

db 1

8. Nõi tár sa sá gi bal lon ka bát,
sö tét szür ke, sze rel ve

db 1

9. Nõi tár sa sá gi se lyem blúz,
fe hér, hosszú ujjú

db 1

10. Nõi tár sa sá gi ken dõ, fe ke te db 1

11. Nõi tár sa sá gi tás ka, fe ke te db 1

12. Nõi tár sa sá gi cipõ, fe ke te pár 1

13. Nõi ha ris nya (test szí nû) pár 3

14. Szol gá la ti ka bát szür ke db 1

15. Hosszú ujjú, gal lé ros póló,
kék, emb lé má val

db 1

16. Rö vid ujjú, gal lé ros póló,
kék, emb lé má val

db 1

17. Rö vid ujjú, nõi ing, fe hér,
váll pán tos

db 1

Sor -
szám

A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

18. Szol gá la ti nõi téli cipõ, fe -
ke te

pár 1

19. Szol gá la ti nyá ri zok ni, fe -
ke te

db 2

20. Szol gá la ti ba se ball sap ka,
fe ke te, cí mer rel

db 1

21. Szol gá la ti téli sap ka (tex til
ál ló résszel) fe ke te, cí mer -
rel

db 1

22. Téli kesz tyû nõi, fe ke te,
bé lé ses

pár 1

23. Téli zok ni, fe ke te pár 2

24. Szol gá la ti dzse ki me leg bé -
lés sel, fe ke te

db 1

25. Szol gá la ti zub bony, fe ke te db 1

26. Szol gá la ti de rék ré szes nad -
rág, fe ke te

db 1

27. Szol gá la ti mell ré szes nad -
rág, fe ke te

db 1

28. Szol gá la ti pu ló ver (alá öl tö -
zék), szür ke

db 1

29. Emb lé má zott rö vid ujjú
póló

db 2

30. Szol gá la ti cipõ, nyá ri, fe -
ke te

pár 1

31. Szol gá la ti de rék szíj, fe ke -
te, cí mer rel

db 1

32. Té põ zá ras sport ci põ, 
fe ke te

pár 1

33. Me le gí tõ db 1

34. Kar jel vény db 4

35. Rend fo ko za ti jel zés, tár sa -
sá gi

pár 2

36. Rend fo ko za ti jel zés, fe hér
ing re, ing blúz ra

pár 3

37. Rend fo ko za ti jel zés, szol -
gá la ti

db 5

38. Tár sa sá gi váll zsi nór pár 2

39. Tár sa sá gi sap ka ró zsa db 1

40. Pol gá ri ru ha pénz Ft A min -
den ko ri

után pót lá -
si egyen -
ru há za ti

el lát mány
50%-a
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VI.

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

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Hosszú ujjú gal lé ros
póló, kék, emb lé má -
val

db 1

2. Rö vid ujjú gal lé ros
póló, kék, emb lé má -
val

db 1

3. Szol gá la ti fér fi cipõ,
téli, fe ke te

pár 1

4. Szol gá la ti nyá ri zok -
ni, fe ke te

pár 2

5. Szol gá la ti ba se ball
sap ka, fe ke te, cí mer -
rel

db 1

6. Szol gá la ti téli sap ka
(tex til ál ló résszel) fe -
ke te, cí mer rel

db 1

7. Téli kesz tyû, fér fi,
fe ke te, bé lé ses

pár 1

8. Téli zok ni, fe ke te pár 2

9. Szol gá la ti dzse ki me -
leg bé lés sel, fe ke te

db 1

10. Szol gá la ti zub bony,
fe ke te

db 1

11. Szol gá la ti de rek ré -
szes nad rág, fe ke te

db 1

12. Szol gá la ti mell ré szes
nad rág, fe ke te

db 1

13. Szol gá la ti rö vid nad -
rág, fe ke te

db 1

14. Szol gá la ti pu ló ver
(alá öl tö zék), szür ke

db 1

15. Emb lé má zott rö vid
ujjú póló

db 2

16. Szol gá la ti cipõ, nyá -
ri, fe ke te

pár 1

17. Szol gá la ti de rék szíj,
fe ke te, cí mer rel

db 1

18. Té põ zá ras sport ci põ,
fe ke te

pár 1

19. Me le gí tõ db 1

20. Kar jel vény db 1

21. Rend fo ko za ti jel zés
szol gá la ti

db 2

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

22. Pol gá ri ru ha pénz Ft A min -
den ko ri

után pót lá -
si egyen -
ru há za ti

el lát mány 
össze ge

VII.

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

részére

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Hosszú ujjú, gal lé ros
póló, kék, emb lé má -
val

db 1

2. Rö vid ujjú, gal lé ros
póló, kék, emb lé má -
val

db 1

3. Szol gá la ti nõi téli
cipõ, fe ke te

pár 1

4. Szol gá la ti nyá ri zok -
ni, fe ke te

pár 2

5. Szol gá la ti ba se ball
sap ka, fe ke te, cí mer -
rel

db 1

6. Szol gá la ti téli sap ka
(tex til ál ló résszel) fe -
ke te, cí mer rel

db 1

7. Téli zok ni, fe ke te pár 2

8. Szol gá la ti dzse ki me -
leg bé lés sel, fe ke te

db 1

9. Szol gá la ti zub bony,
fe ke te

db 1

10. Szol gá la ti de re kas
nad rág, fe ke te

db 1

11. Szol gá la ti mel les
nad rág, fe ke te

db 1

12. Szol gá la ti pu ló ver
(alá öl tö zék), szür ke

db 1

13. Emb lé má zott, rö vid
ujjú póló

db 2

14. Szol gá la ti cipõ, nyá -
ri, fe ke te

pár 1

15. Szol gá la ti de rék szíj,
fe ke te, cí mer rel

db 1
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Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

16. Té põ zá ras sport ci põ,
fe ke te

pár 1

17. Me le gí tõ db 1

18. Kar jel vény db 1

19. Rend fo ko za ti jel zés,
szol gá la ti

db 2

20. Pol gá ri ru ha pénz Ft A min -
den ko ri

után pót lá -
si egyen -
ru há za ti

el lát mány 
össze ge

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)

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me. Mennyi ség

1. Szol gá la ti, nyá ri sap -
ka, sö tét kék (ba se -
ball)

db 1

2. Szol gá la ti, téli sap ka, 
sze rel ve, fe ke te (csak 
a be ren delt hi va tá sos
rend õr ré szé re)

db 1

3. Szol gá la ti, HÕR., téli 
sap ka, sze rel ve, fe ke -
te (csak a be ren delt
hi va tá sos ha tár õr ré -
szé re)

db 1

4. Szol gá la ti bõr dzse ki,
me leg bé lés sel, fe ke te 
(csak a be ren delt 
hi va tá sos rend õr 
ré szé re)

db 1

5. Szol gá la ti té li ka bát,
sö tét kék (csak a 
be ren delt hi va tá sos
ha tár õr ré szé re)

db 1

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me. Mennyi ség

6. Szol gá la ti, nyá ri
dzse ki, sö tét kék

db 1

7. Szol gá la ti, hosszú
ujjú ing, váll pán tos,
vi lá gos kék

db 2

8. Szol gá la ti, rö vid ujjú
ing, váll pán tos, vi lá -
gos kék

db 2

9. Szol gá la ti, nyá ri pan -
tal ló, sö tét kék

db 1

10. Szol gá la ti far mer nad -
rág, sö tét kék

db 1

11. Szol gá la ti gar bó, sö -
tét kék

db 1

12. Szol gá la ti pu ló ver,
sö tét kék

db 1

13. Szol gá la ti, téli zok ni, 
sö tét kék

pár 2

14. Szol gá la ti, nyá ri zok -
ni, sö tét kék

pár 2

15. Szol gá la ti de rék szíj,
fe ke te

pár 1

16. Szol gá la ti fél ci põ, 
fe ke te

pár 1

17. Szol gá la ti váll-lap,
sze rel ve, tes tü le ti 
szí nû

pár 3

18. Be ve té si egyen ru há -
zat, sö tét kék**

klt 1

19. Név ki tû zõ (fém, s
zú rós)

db 1

 * A BM KOK be ren delt ál lo má nyú tag ja i nak – be so ro lá suk sze rint –
a fen ti nor mák ban sze rep lõ cik kek kel kell ren del kez ni ük, és azo kat a szerv
ve ze tõ je ál tal in téz ke dés ben ki adott öl töz kö dé si sza bá lyok nak meg fele lõen
vi sel ni ük, va la mint szük ség ese tén az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány
ter hé re be sze rez ni ük.

Az ezen nor mák ban sze rep lõ ter mé kek kel a BM KOK költ ség ve té se ter -
hé re csak az az új fel sze re lõ lát ha tó el, aki más szerv tõl (pl. kül dõ szerv tõl)
egyen ru há za ti alap el lá tást még nem ka pott és a BM KOK-hoz be ren del ték.
A fe ke te szí nû, szol gá la ti egyen ru há zat csak a rend sze re sí té sét köve tõen
 adható ki, il let ve vi sel he tõ.

** A be ve té si egyen ru há zat az aláb bi ru há za ti ter mé kek bõl áll:

A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.

a) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db

b) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db

c) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db

d) be ve té si ba kancs, fe ke te 1 pár

e) be ve té si póló 2 db

f) té põ zá ras, rend fo ko za ti jel zés sze rel ve 2 db

g) kar jel vény 2 db
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II.

Egyenruházati normák a BM Katasztrófavédelmi
Oktatási Központ (a továb biak ban: BM KOK)

berendelt hivatásos állománya részére*

A)

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

A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.
Egyen ru hás

Mennyi ség/Me.  
Ve gyes ru hás

 1. Szol gá la ti, téli dzse ki, fe ke te,
emb lé má val (cí mer)* 1 db 1 db

 2. Szol gá la ti, de rék ré szes nad rág,
fe ke te* 1 db 1 db

 3. Hosszú ujjú, gal lé ros póló sö tét -
kék, emb lé má val (cí mer)* 2 db 2 db

 4. Téli zok ni, fe ke te* 2 pár 2 pár
 5. Szol gá la ti, téli sap ka (tex til ál ló -

résszel), fe ke te, cí mer rel* 1 db 1 db
 6. Könnyí tett ba kancs,fe ke te* 1 pár 1 pár
 7. Szol gá la ti pu ló ver, fe ke te* 1 db 1 db
 8. Nad rág szíj, fe ke te* 1 db 1 db
 9. Szol gá la ti, nyá ri dzse ki, fe ke te,

emb lé má val (cí mer)* 1 db 1 db
10. Rö vid ujjú, gal lé ros póló, sö tét -

kék, emb lé má val (cí mer)* 2 db 2 db
11. Szol gá la ti, ba se ball sap ka, fe ke -

te, cí mer rel* 1 db 1 db
12. Szol gá la ti, nyá ri zok ni, fe ke te* 2 pár 2 pár
13. Rend fo ko za ti jel zés (tes tü le ti szí -

nû)* 3 db 3 db
14. Ál lo mány jel zõ, té põ zá ras, fe ke te* 3 db 3 db
15. Név ki tû zõ, té põ zá ras, fe ke te* 3 db 3 db
16. Fé sûs tá nyér sap ka, sze rel ve,

szür ke 1 db 1 db
17. Fé sûs kö peny, szür ke 1 db 1 db
18. Bal lon ka bát, 4/4-es, szür ke 1 db 1 db
19. Szol gá la ti pu ló ver, szür ke 1 db 1 db
20. Fé sûs zub bony, szür ke 1 db 1 db
21. Fé sûs pan tal ló, szür ke 1 db 1 db
22. Ing blúz, hosszú ujjú, szür ke 1 db 1 db
23. Fe hér ing, hosszú ujjú, váll pánt

nél kül 1 db 1 db
24. Nyak ken dõ, szür ke 2 db 2 db
25. Nyak sál, szür ke 1 db  1 db
26. Bo ka zok ni szür ke 2 pár 2 pár
27. Fél ci põ, nor mál, bõr tal pú, fe ke te 1 pár 1 pár
28. Váll-lap, váll sza lag, sze rel ve,

(tes tü le ti szí nû) 3 pár 3 pár
29. Kar jel vény 2 db 2 db
30. Pol gá ri ru ha pénz A min den ko ri

után pót lá si
egyen ru há za ti

 el lát mány 50%-a

* Csak a rend sze re sí tést köve tõen vi sel he tõ.

B)

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

A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.
Egyen ru hás

Mennyi ség/Me.  
Ve gyes  ru hás

 1. Ka la p, szür ke, sze rel ve 1 db 1 db
 2. Fé sûs kö peny, szür ke 1 db 1 db
 3. Bal lon ka bát, 4/4-es, szür ke 1 db 1 db
 4. Fé sûs zub bony, szür ke 1 db 1 db
 5. Szok nya, szür ke 1 db 1 db
 6. Szol gá la ti pu ló ver, szür ke 1 db 1 db
 7. Fe hér ing, hosszú ujjú, váll pán -

tos 1 db 1 db
 8. Nõi se lyem blúz, fe hér 1 db 1 db
 9. Ing blúz, rö vid ujjú, öv pán tos, fe -

hér 1 db 1 db
10. Nyak ken dõ, szür ke 1 db 1 db
11. Nyak sál, fe hér 1 db 1 db
12. Fél ci põ, ün ne pi, fe ke te 1 pár 1 pár
13. Váll-lap, váll sza lag, sze rel ve

(tes tü le ti szí nû) 3 pár 3 pár
14. Kar jel vény 2 db 2 db
15. Pol gá ri ru ha pénz A min den ko ri

után pót lá si
egyen ru há za ti

 el lát mány 50%-a

C)

Egyenruházati norma az egyen- 
és vegyes ruhás polgári védelmi berendelt

hivatásos állományú férfiak részére

A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.
Egyen ru hás

Mennyi ség/Me.  
Ve gyes ru hás

 1. Szol gá la ti, téli dzse ki, fe ke te,
emb lé má val (cí mer) 1 db 1 db

 2. Szol gá la ti, de rék ré szes nad rág,
fe ke te 1 db 1 db

 3. Hosszú ujjú, gal lé ros póló, sö tét -
kék, emb lé má val (cí mer) 2 db 2 db

 4. Téli zok ni, fe ke te 2 pár 2 pár
 5. Szol gá la ti téli sap ka (tex til ál ló -

résszel), fe ke te, cí mer rel 1 db 1 db
 6. Könnyí tett ba kancs, fe ke te 1 pár 1 pár
 7. Szol gá la ti pu ló ver, fe ke te 1 db 1 db
 8. Nad rág szíj, fe ke te 1 db 1 db
 9. Szol gá la ti, nyá ri dzse ki, fe ke te,

emb lé má val (cí mer) 1 db 1 db
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A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.
Egyen ru hás

Mennyi ség/Me.  
Ve gyes ru hás

10. Rö vid ujjú, gal lé ros póló, sö tét -
kék, emb lé má val (cí mer) 2 db 2 db

11. Szol gá la ti, ba se ball sap ka, fe ke -
te, cí mer rel 1 db 1 db

12. Szol gá la ti, nyá ri zok ni, fe ke te 2 pár 2 pár
13. Rend fo ko za ti jel zés (tes tü le ti

szí nû) 3 db 3 db
14. Ál lo mány jel zõ, té põ zá ras, fe ke -

te 3 db 3 db
15. Név ki tû zõ, té põ zá ras, fe ke te 3 db 3 db
16. Tár sa sá gi sap ka, sze rel ve, tá bo ri

bar na 1 db 1 db
17. Bal lon ka bát, 4/4-es, kha ki 1 db 1 db
18. Tár sa sá gi zub bony, sze rel ve, tá -

bo ri bar na 1 db  1 db
19. Tár sa sá gi pan tal ló (zász lós, tiszt, 

fõ tiszt ré szé re fe ke te, tiszt he -
lyet tes ré szé re tá bo ri bar na) 1 db 1 db

20. Nyak sál, kha ki 1 db 1 db
21. Tár sa sá gi nad rág szíj, fe ke te 1 db 1 db
22. Váll-lap, váll sza lag, sze rel ve

(tes tü le ti szí nû) 3 pár 3 pár
23. Kar jel vény 2 db 2 db
24. Fe hér ing, hosszú ujjú, váll pánt

nél kül 1 db 1 db
25. Fél ci põ, nor mál, fe ke te, bõr tal pú 1 db 1 db
26. Pol gá ri ru ha pénz A min den ko ri

után pót lá si
egyen ru há za ti

 el lát mány 50%-a

D)

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

A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.
Egyen ru hás

Mennyi ség/Me.  
Ve gyes ru hás

 1. Nõi ka lap, tár sa sá gi, sze rel ve,
fe ke te 1 db 1 db

 2. Bal lon ka bát, 4/4-es, kha ki 1 db 1 db
 3. Tár sa sá gi kosz tüm ka bát, sze rel -

ve (tá bo ri bar na) 1 db 1 db
 4. Tár sa sá gi szok nya (zász lós,

tiszt, fõ tiszt ré szé re fe ke te, tiszt -
he lyet tes ré szé re tá bo ri bar na) 1 db 1 db

 5. Nõi se lyem blúz, fe hér 1 db 1 db
 6. Tár sa sá gi cipõ, fe ke te 1 pár 1 pár
 7. Váll-lap, váll sza lag, sze rel ve

(tes tü le ti szí nû) 2 pár 2 pár

A cikk meg ne ve zé se Mennyi ség/Me.
Egyen ru hás

Mennyi ség/Me.  
Ve gyes ru hás

 8. Kar jel vény 2 db 2 db
 9. Pol gá ri ru ha pénz A min den ko ri

után pót lá si
egyen ru há za ti

 el lát mány 50%-a

* Amennyi ben a BM KOK ve ze tõ je egyen ru ha egy sé ges vi se lé sét ren de -
li el a be ren delt ál lo mány ré szé re, ab ban az eset ben a be ren delt ként fog lal -
koz ta tot tak nak a fen ti nor má ban sze rep lõ cik kek kel kell ren del kez ni ük és
azo kat a szerv ve ze tõ je ál tal in téz ke dés ben ki adott öl töz kö dé si sza bá lyok nak
meg fele lõen vi sel ni ük, va la mint szük ség ese tén az után pót lá si egyen ru há za ti
el lát mány ter hé re be sze rez ni ük. Az ezen nor mák ban sze rep lõ ter mé kek kel a
BM KOK költ ség ve té se ter hé re csak az az új fel sze re lõ lát ha tó el, aki más
szerv tõl (pl. kül dõ szerv tõl) egyen ru há za ti alap el lá tást még nem ka pott és a
BM KOK-hoz be ren del ték. A fe ke te szí nû, szol gá la ti egyen ru há zat csak a
rend sze re sí té sét köve tõen ad ha tó ki, il let ve vi sel he tõ.

III.

Ha a be ren delt ál lo mány tag ja a tárgy évi után pót lá si
egyen ru há za ti el lát má nyá ból ezen mel lék let I–II. fe je ze té -
be fog lalt nor mák kö zül a rá vo nat ko zó ban sze rep lõ ter mé -
ke ket nem tud ja meg vá sá rol ni, ab ban az eset ben a fo ga dó
szerv a ré szé re a be szer zés hez szük sé ges fo rint össze get
meg elõ le ge zi és azt túl el lá tás ként elõ jegy zi. A túl el lá tás -
ként elõ jegy zett fo rint össze get e ren de let 23.  §-ának
(4)–(6) be kez dé sé ben fog lalt el vek nek meg fele lõen kell a
be ren delt ál lo mány tag já tól le von ni.

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

Alapellátási, formaruházati norma
a rendõrtiszti fõiskola rendõr-, határrendész-,

valamint katasztrófavédelemi szakos hallgatói részére

Sor szám A cikk meg ne ve zé se Me.
Alap el lá tás
mennyi sé ge

1. Nyá ri sap ka db 1

2. Spe ci á lis ka bát db 1

3. Spe ci á lis nad rág db 2

4. Spe ci á lis zub bony db 1

5. Kö tött kesz tyû db 1

6. Ba kancs pár 1

7. Póló db 4

8. De rék szíj db 1

9. Téli zok ni pár 2

10. Hall ga tói kar lap db 3

11. Fõ is ko lai kar jel vény db 2

12. Esõ gal lér, 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 egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 247.  §-a (2) be kez dé sé nek da) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A koz me ti kai ter mé kek biz ton sá gos sá gá ról, gyár tá si, for gal ma zá si fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi el len õr zé sé rõl
 szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM ren de let (a továb biak ban: R.) 11.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) A 2. szá mú mel lék let 1137–1211. pont ja sze rin ti össze te võt tar tal ma zó koz me ti kai ter mé ket gyár tó vagy for gal -
ma zó 2006. au gusz tus 22. nap ját köve tõen  nem hoz hat for ga lom ba. 2006. no vem ber 22. nap ját köve tõen a 2. szá mú mel -
lék let 1137–1211. pont ja sze rin ti össze te võt tar tal ma zó koz me ti kai ter mék nem ad ha tó el, il let ve nem ad ha tó át vég sõ
fel hasz ná ló nak.”

2.  §

Az R. 15.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való meg fe le lést szol gál ja:]
„a) a Ta nács 76/768/EGK irány el ve (1976. jú li us 27.) a koz me ti kai ter mé kek re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí -

té sé rõl, va la mint an nak a 79/661/EGK, 82/368/EGK, 83/574/EGK, 88/667/EGK, 89/679/EGK, 93/35/EGK ta ná csi, a
2003/15/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi, 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 bi zott sá gi irány el vek kel tör tént mó do sí tá sai,”

3.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 1137–1211. szá mú anya gok kal, ve gyü le tek kel egé szül ki:
„1137. Izo bu til nit rit (CAS-szám 542-56-3)
1138. Izo prén (sta bi li zált), (2-Me til-1,3-bu ta di én) (CAS-szám 78-79-5)
1139. 1-Brómp ro pán, n-Pro pil-bro mid (CAS-szám 106-94-5)
1140. Klo rop rén (sta bi li zált), (2-Klór bu ta-1,3-di én) (CAS-szám 126-99-8)
1141. 1,2,3-Trik lórp ro pán (CAS-szám 96-18-4)
1142. Eti lén-gli kol-di me til-éter (EGDME) (CAS-szám 110-71-4)
1143. Di no kap (ISO) (CAS-szám 39300-45-3)
1144. Di ami no to lu ol, tech ni kai ter mék – elegy: [4-Me til-m-fe ni lén-di a min](1) és [2-Me til-m-fe ni lén-di a min](2), Me -

til fe ni lén-di a min (CAS-szám 25376-45-8)
1145. p-Klór ben zot rik lo rid (CAS-szám 5216-25-1)
1146. Di fe nil-éter; ok ta bróm-szár ma zék (CAS-szám: 32536-52-0)
1147. 1,2-Bisz(2-me to xi e to xi)etán, Tri eti lén-gli kol-di me til-éter (TEGDME) (CAS-szám 112-49-2)
1148. Tet ra hid ro ti o pi rán-3-kar bon sav-al de hid (CAS-szám 61571-06-0)
1149. 4,4’-Bisz(di me ti la mi no)ben zo fe non (Mich ler-ke ton) (CAS-szám 90-94-8)
1150. (S)-Oxi rán-me ta nol, 4-Me til ben zol-szul fo nát (CAS-szám 70987-78-9)
1151. 1,2-Ben zol-di kar bon sav, di pen til-ész ter,

el ága zó- és egye nes lán cú [1] (CAS-szám 84777-06-0)[1]
n-Pen til-izo pen til fta lát [2]                  -[2]
di-n-Pen til fta lát [3] (CAS-szám 131-18-0)[3]
Di i zo pen tilf ta lát [4] (CAS-szám 605-50-5)[4]

1152. Ben zil-bu til fta lát (BBP) (CAS-szám 85-68-7)
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1153. 1,2-Ben zol di kar bon sav di-C7-11, el ága zó- és egye nes lán cú al kil ész te rek (CAS-szám 68515-42-4)
1154. elegy: Di nát ri um 4-(3-eto xi kar bo nil-4-(5-(3-eto xi kar bo nil-5-hid ro xi-1-(4-szul fo ná to fe nil)pi ra zol-4-il)

pen ta-2,4-di e ni li dén)-4,5-di hid ro-5-oxo pi ra zol-1-il)ben zol szul fo nát és Tri nát ri um 4-(3-eto xi kar bo nil
-4-(5-(3-eto xi kar bo nil-5-oxi do-1-(4-szul fo ná to fe nil)pi ra zol-4-il)pen ta-2,4-di e ni li dén)-4,5-di hid ro-5-oxo pi ra zol
-1-il)ben zol szul fo nát (EC-szám 402-660-9)

1155. (Me ti lén-bisz(4,1-fe ni lé na zo(1-(3-(di me ti la mi no)pro pil)-1,2-di hid ro-6-hid ro xi-4-me til-2-oxo pi ri din-5,3
-di il)))-1,1’-di pi ri di ni um-dik lo rid-di hid rok lo rid (EC-szám 401-500-5)

1156. 2-[2-Hid ro xi-3-(2-klór fe nil) kar ba mo il-1-naf ti la zo]-7-[2-hid ro xi-3-(3-me til fe nil)-2-(2-hid ro xi-3-
(3-me til fe nil)-kar ba mo il-1-naf ti la zo]-7-(2-hid ro xi-3-(3-me til fe nil)-kar ba mo il-1-naf ti la zof lu o rén-9-on (EC-szám
 420-580-2)

1157. Aza fe ni din (CAS-szám 68049-83-2)
1158. 2,4,5-Tri me ti la ni lin [1] (CAS-szám 137-17-7 [1] 2,4,5-Tri me ti la ni lin-hid rok lo rid [2] (CAS-szám

21436-97-5) [2]
1159. 4,4’-Ti o di a ni lin és sói (CAS-szám 139-65-1)
1160. 4,4’-Oxi di a ni lin (p-Ami no fe nil-éter) és sói (CAS-szám 101-80-4)
1161. N,N,N’,N’-Tet ra me til-4,4’-me ti lén-di an ilin (CAS-szám 101-61-1)
1162. 6-Me to xi-m-to lu idin (p-Kre zi din) (CAS-szám 120-71-8)
1163. 3-Etil-2-me til-2-(3-me til bu til)-1,3-oxa zo li din (CAS-szám 143860-04-2)
1164. elegy: 1,3,5-Trisz(3-ami no me til fe nil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-tri a zin-2,4,6-tri on és 3,5-Bisz(3-ami no me til fe nil)

-1-po li[3,5-bisz(3-ami no me til fe nil)-2,4,6-tri o xo-1,3,5-(1H,3H,5H) -tri a zin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-tri a zin-2,4,6-tri on
oli go me rek ele gye (EC-szám 421-550-1)

1165. 2-Nit ro to lu ol (CAS-szám 88-72-2)
1166. Tri bu til-fosz fát (CAS-szám 126-73-8)
1167. Naf ta lin (CAS-szám 91-20-3)
1168. No nil fe nol [1] (CAS-szám 25154-52-3 [1] 4-No nil fe nol, el ága zó [2] (CAS-szám 84852-15-3) [2]
1169. 1,1,2-Trik ló re tán (CAS-szám 79-00-5)
1170. Pen ta klór etán (CAS-szám 76-01-7)
1171. Vi nil idén-klo rid (1,1-Dik ló re ti lén) (CAS-szám 75-35-4)
1172. Al lil-klo rid (3-Klórp ro pén) (CAS-szám 107-05-1)
1173. 1,4-Dik lór ben zol (p-Di klór ben zol) (CAS-szám 106-46-7)
1174. Bisz(2-kló re til)-éter (CAS-szám 111-44-4)
1175. Fe nol (CAS-szám 108-95-2)
1176. Bisz fe nol A (4,4’-Izop ro pi li dén di fe nol) (CAS-szám 80-05-7)
1177. Tri oxi me ti lén (1,3,5-Tri o xán) (CAS-szám 110-88-3)
1178. Pro par git (ISO) (CAS-szám 2312-35-8)
1179. 1-Klór-4-nit ro ben zol (CAS-szám 100-00-5)
1180. Mo li nát (ISO) (CAS-szám 2212-67-1)
1181. Fenp ro pi morf (CAS-szám 67564-91-4)
1182. Epo xi ko na zol (CAS-szám 133855-98-8)
1183. Me til-izo ci a nát (CAS-szám 624-83-9)
1184. N,N-Di me ti la ni li ni um-tet ra kisz(pen taf lu o ro fe nil)-bo rát (CAS-szám 118612-00-3)
1185. O,O’-(Ete nil me til szi li lén)-di[(4-me til pen tán-2-on)-oxim] (EC-szám 421-870-1)
1186. 2:1 ará nyú elegy: 4-(7-Hid ro xi-2,4,4-tri me til-2-kro ma nil)re zor ci nol-4-il-trisz(6-di a zo-5,6-di hid ro

-5-oxo naf ta lin-1-szul fo nát) és 4-(7-Hid ro xi-2,4,4-tri me til-2-kro ma nil)re zor ci nol-bisz(6-di a zo-5,6-di hid ro
-5-oxo naf ta lin-1-szul fo nát) (CAS-szám 140698-96-0)

1187. elegy: 4,4’-Me ti lén-bisz[2-(4-hid ro xi ben zil)-3,6-di me til fe nol] és 6-Di a zo-5,6-di hid ro
-5-oxo-naf ta lin-szul fo nát (1:2) re ak ció ter mé ke, és 4,4’-Me ti lén-bisz[2-(4-hid ro xi ben zil)-3,6-di met il fe nol]
és 6-Di a zo-5,6-di hid ro-5-oxo naf ta lin-szul fo nát (1:3) re ak ció ter mé ke (EC-szám 417-980-4)

1188. Ma la chit zöld hid ro klo rid [1] (CAS-szám 569-64-2) [1] Ma la chit zöld oxa lát [2] (CAS-szám 18015-76-4) [2]
1189. 1-(4-Klór fe nil)-4,4-di me til-3-(1,2,4-tri a zol-1-il-me til)pen tán-3-ol (CAS-szám 107534-96-3)
1190. 5-(3-Bu ti ril-2,4,6-tri me til fe nil)-2-[1-(eto xi i mi no)pro pil]-3-hid ro xi cik lo hex-2-én-1-on (CAS-szám

138164-12-2)
1191. transz-4-Fe nil-L-pro lin (CAS-szám 96314-26-0)
1192. Bro mo xi nil-hep ta no át (ISO) (CAS-szám 56634-95-8)
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1193. elegy: 5-[(4-[(7-Ami no-1-hid ro xi-3-szul fo-2-naf til) azo]-2,5-di e to xi fe nil)azo]-2-[(3-fosz fo no fe nil)
azo]ben zoe sav és 5-[(4-[(7-Ami no-1-hid ro xi-3-szul fo-2-naf til)azo]-2,5-di e to xi fe nil)azo]-3-[(3-fosz fo no fe nil)
azo]ben zoe sav (CAS-szám 163879-69-4)

1194. 2-{4-(2-Am mó ni op ro pi la mi no)-6-[4-hid ro xi-3-(5-me til-2-me to xi-4-szul fa mo il fe ni la zo)
-2-szul fo ná to naft-7-ila mi no]-1,3,5-tri a zin-2-il-ami no}-2-ami nop ro pil-for mi át (EC-szám 424-260-3)

1195. 5-Nit ro-o-to lu i din [1] (CAS-szám 99-55-8) [1] 5-Nit ro-o-to lu i din-hid rok lo rid [2] (CAS-szám 51085-52-0)
[2]

1196. 1-(1-Naf til me til)kvi no li ni um-klo rid (CAS-szám 65322-65-8)
1197. (R)-5-Bro mo-3-(1-me til-2-pi ro li di nil-me til)-1H-in dol (CAS-szám 143322-57-0)
1198. Pi met ro zin (ISO) (CAS-szám 123312-89-0)
1199. Oxa di ar gil (ISO) (CAS-szám 39807-15-3)
1200. Klór tol uron (3-(3-klór-p-to lil)-1,1-di me til kar ba mid) (CAS-szám 15545-48-9)
1201. N-[2-(3-Ace til-5-nit ro ti o fén-2-il-azo)-5-di e ti la mi no fe nil]-acet amid (EC-szám 416-860-9)
1202. 1,3-Bisz(vi nil szul fo ni la ce ta mi do)-pro pán (CAS-szám 93629-90-4)
1203. p-Fén ti din-(4-eto xi a ni lin) (CAS-szám 156-43-4)
1204. m-Fe ni lén di a min és sói (CAS-szám 108-45-2)
1205. Desz til lá ci ós ma ra dé kok (kõ szén kát rány), kre o zo to laj, ha > 0,005 tö meg% ben zo[a]pi rént tar tal maz

(CAS-szám 92061-93-3)
1206. Kre o zo to laj, ace naf tén-frak ció, mo só olaj, ha > 0,005 tö meg% ben zo[a]pi rént tar tal maz (CAS-szám

90640-84-9)
1207. Kre o zo to laj, ha > 0,005 tö meg% ben zo[a]pi rént tar tal maz (CAS-szám 61789-28-4)
1208. Kre o zot, ha > 0,005 tö meg% ben zo[a]pi rént tar tal maz (CAS-szám 8001-58-9)
1209. Kre o zo to laj, ma gas for rás pon tú desz til lá tum, mo só olaj, ha > 0,005 tö meg% ben zo[a]pi rént tar tal maz

(CAS-szám 70321-79-8)
1210. Ext rak ci ós ma ra dé kok (szén), kre o zo to laj sav, mo só olaj ext rak ci ós ma ra dé ka, ha > 0,005 tö meg%

ben zo[a]pi rént tar tal maz (CAS-szám 122384-77-4)
1211. Kre o zo to laj, ala csony for rás pon tú desz til lá tum, mo só olaj, ha > 0,005 tö meg% ben zo[a]pi rént tar tal maz

(CAS-szám 70321-80-1)

(1) Az egyes össze te võ ket lásd a 364. hi vat ko zá si szám alatt.
(2) Az egyes össze te võ ket lásd a 413. hi vat ko zá si szám alatt.”

4.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 2. szá mú mel lék le té nek 615. és 616. pont ja, va la -
mint 3. szá mú mel lék le te 1. ré szé nek 19. pont ja.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 2. szá mú mel lék le te 687. pont já nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép: „687. Di nit ro to lu ol, tech ni kai mi nõ -

sé gû (CAS-szám 121-14-2)”,
b) 3. szá mú mel lék le te 1. ré szé nek az 1a re fe ren cia szám b (Ha tó anyag neve) osz lo pá ban a „Bór sav, bo rá tok és tet ra -

bo rá tok” szö veg he lyé be a „Bór sav, bo rá tok és tet ra bo rá tok a 2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ 1184. hi vat ko zá si szá mú
anyag ki vé te lé vel” szö veg lép,

c) 3. szá mú mel lék le te 1. ré szé nek a 8. re fe ren cia szám b (Ha tó anyag neve) osz lo pá ban az „m- és p-Fe ni lén di a mi nok,
N-szubsz ti tu ált szár ma zé ka ik és sóik; az o-Fe ni lén di a mi nok N-szubsz ti tu ált szár ma zé kai (1), azon szár ma zé kok ki vé te -
lé vel, ame lye ket ez a Mel lék let más hol so rol fel” szö veg he lyé be a „p-Fe ni lén-di a min, N-szubsz ti tu ált szár ma zé kai és
sói; o-Fe ni lén-di a min (1) N-szubsz ti tu ált szár ma zé kai, azon szár ma zé kok ki vé te lé vel, ame lye ket e mel lék let más hol so -
rol fel” szö veg lép.

5.  §

Ez a ren de let a koz me ti kai ter mé kek rõl  szóló 76/768/EGK ta ná csi irány elv II. és III. mel lék le té nek a mû sza ki fej lõ -
dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sa cél já ból való mó do sí tá sá ról  szóló, 2005. no vem ber 21-i 2005/80/EK bi zott sá gi irány elv -
nek való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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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

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  §-a (2) be kez dé sé nek m), o) és p) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács ról  szóló
34/2003. (VI. 7.) ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) Az ETT a Ta nács ból, az El nök ség bõl, az 5.  § sze -
rin ti bi zott sá gok ból (a továb biak ban együtt: tes tü let) és az
5/A.  § sze rin ti, az egész ség ügy te rü le tén mû kö dõ igaz ság -
ügyi szak ér tõi tes tü let bõl (a továb biak ban: Szak ér tõi Tes -
tü let) áll.”

2.  §

Az R. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az ETT bi zott sá gai:]
„d) Ku ta tá si és Fej lesz té si Bi zott ság [a)–d)-ig a továb -

biak ban: bi zott ság].”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 5/A.  §-sal egé szül ki:
„5/A.  § Az ETT szer ve ze ti ke re te in be lül mû kö dik a

Szak ér tõi Tes tü let.”

4.  §

Az R. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § A Szak ér tõi Tes tü let mû kö dé sé rõl kü lön jog sza -

bály ren del ke zik.”

5.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 2.  §-a 
(2) be kez dé sé ben „– az Igaz ság ügyi Bi zott ság ki vé te lé -
vel –” szö veg rész és az R. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek
e) pontja hatályát veszti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
13.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „bi zott sá gok és tit kár ság”
szö veg rész he lyé be a „bi zott sá gok, Szak ér tõi Tes tü let és
tit kár ság” szö veg rész lép.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

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

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény 83.  §-a (3) be kez dé se a)–b) pont ja i ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben –, va la mint a 83.  § (4) be kez dé se n) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ, il -
let ve köl csö nöz he tõ gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rõl, a tá -
mo ga tás össze gé rõl és mér té ké rõl, va la mint a ren de lés,
for gal ma zás, köl csön zés és ja ví tás szak mai követelmé -
nyeirõl  szóló 19/2003. (IV. 29.) ESZCSM ren de let
(a továb biak ban: R.) 7.  §-a (4) be kez dé sé nek d) pont ja he -
lyé re a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[(4) A vé nyen az or vos nak fel kell tün tet ni:]
„d) az egész ség ügyi szol gál ta tó – az Ál la mi Nép egész -

ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ál tal kü lön jog sza bály
sze rint meg ha tá ro zott – 9 je gyû szol gál ta tói azo no sí tó ját, a 
pro fa mí lia ren de lés ki vé te lé vel,”

(2) Az R. 7.  §-ának (6) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg -
résszel egé szül ki:

„A vé nyen az el ren delt köl csön zés idõ tar ta mát is fel kell 
tün tet ni.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.
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(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 1.  §-a (1) be kez dé sé ben „az egy vény re fel ír ha tó

mennyi sé get” szö veg rész he lyé be „a ki hor dá si idõ re ma xi -
má li san fel ír ha tó mennyi sé get” szö veg rész;

b) 1. szá mú mel lék le té ben a
– 02 Köt sze rek;
– 03 06 06 Ödé ma el le ni ha ris nyák alsó vég tag ra;
– 03 06 09 Ödé ma el le ni ha ris nyák fel sõ vég tag ra;
– 03 06 15 Komp resszi ós pó lyák;
– 03 21 06 06 Egy szer hasz ná la tos fecs ken dõk;
– 03 21 12 03 Egy szer hasz ná la tos fecs ken dõ tûk;
– 03 21 12 06 Egy szer hasz ná la tos pen tûk;
– 03 33 06 03 09 Alát étek (egy szer hasz ná la tos);
– 03 33 06 03 12 Alát étek (mos ha tó) 38×38 cm-ig;
– 03 33 06 03 15 Alát étek (mos ha tó) 75×85 cm fe lett;
– 06 24 54 18 03 Csonk ha ris nyák nor mál csonk ra;
– 06 24 54 18 06 Csonk ha ris nyák öde más csonk ra;
– 06 24 54 18 09 Csonk ha ris nyák ér zé keny csonk ra

gél lel be von va;
– 06 30 18 Mell pro té zi sek;
– 09 18 Os to mi ás esz kö zök;
– 09 18 03 03 06 Hid ro kol lo id gyer mek;
– 09 18 03 09 06 Két ré szes zárt zacs kók, gyer mek;
– 09 18 06 03 06 Egy ré szes ön ta pa dós, hid ro col lo id,

gyer mek;
– 09 18 06 06 06 Ürít he tõ zacs kók, két ré szes, gyer mek;
– 09 18 06 09 06 Ürít he tõ egy ré szes ön ta pa dós uros to -

más zacs kók, gyer mek;
– 09 18 06 18 06 Ürít he tõ két ré szes ön ta pa dós uros to -

más zacs kók, gyer mek;
– 09 18 12 03 06 Os to mi ás esz kö zök rög zí tõi, alap la -

pok, gyer mek;
– 21 45 24 Hal lás ja ví tó ké szü lé kek ki e gé szí tõi (egyé ni

fül il leszt ékek hal lás ja ví tó ké szü lé kek hez és a hal ló já rat
vé del mé hez);

– 21 45 27 Hal lás ja ví tó ké szü lé kek ener gia for rá sai és
ezek tar to zé kai;

– 21 45 30 Hal lás ja ví tó ké szü lé kek tar to zé kai és a hal -
lás ja ví tás egyéb esz kö zei;

– 21 45 30 36 Jel zõ esz kö zök, sze relt;
 2. szá mú mel lék le té ben a
– 02 Köt sze rek;
 3. szá mú mel lék le té ben a
– 03 06 06 Ödé ma el le ni ha ris nyák alsó vég tag ra

esz köz cso por tok Meg jegy zés ro va tá ban az „egy vény re”
szö veg rész he lyé be „a ki hor dá si idõ re” szö veg rész;

c) 1. szá mú mel lék le té ben a 03 06 18 Komp resszi ós öl -
tö ze tek esz köz cso port Meg jegy zés ro va tá ban „az egy
vény re” szö veg rész he lyé be „a ki hor dá si idõ re” szö veg -
rész
lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
12.  §-ának (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
1. szá mú mel lék le té ben

a) – 03 06 06 Ödé ma el le ni ha ris nyák alsó vég tag ra
esz köz cso port

= 03 06 06 03 Alsó vég tag ra II. komp resszi ós fo ko -
zat al cso port já nál;

– 03 06 15 Komp resszi ós pó lyák esz köz cso port nál;
– 03 06 15 Komp resszi ós pó lyák esz köz cso port

= 03 06 15 03 40%-os meg nyú lá sú al cso port já nál;
– 03 06 18 Komp resszi ós öl tö ze tek esz köz cso port nál;
– 03 27 09 Nem or té zis ként hasz nált izom in ger lõk esz -

köz cso port nál;
– 03 33 03 Ülõ pár nák fel fek vé si sé rü lé sek meg elõ zé sé -

re esz köz cso port
= 03 33 03 03 03 Egy lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ -

pár na al cso port já nál,
= 03 33 03 03 06 Két lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ -

pár na al cso port já nál,
= 03 33 03 03 09 Négy lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ -

pár na al cso port já nál;
– 03 33 06 Mat ra cok és ta ka rók fel fek vé si sé rü lé sek

meg elõ zé sé re esz köz cso port
= 03 33 06 03 03 Mat ra cok al cso port já nál,
= 03 33 06 03 06 Mat ra cok ké zi pum pá val al cso port -

já nál,
= 03 33 06 03 09 Alát étek (egy szer hasz ná la tos) al -

cso port já nál,
= 03 33 06 03 12 Alát étek (mos ha tó) 38×38 cm-ig al -

cso port já nál,
= 03 33 06 03 15 Alát étek (mos ha tó) 75×85 cm fe lett 

al cso port já nál;
– 03 48 12 Ujj- és kéz gya ko rol ta tó esz kö zök cso port já -

nál;
– 06 03 06 Ágyék-ke reszt cson ti or té zi sek esz köz cso -

port nál;
– 06 03 12 Nya ki or té zi sek esz köz cso port nál;
– 06 06 03 Ujj or té zi sek esz köz cso port nál;
– 06 06 03 Ujj or té zi sek esz köz cso port

= 06 06 03 06 Adap tál ha tó al cso port já nál;
– 06 06 06 Kéz or té zi sek (te nyér tá masz tók) esz köz cso -

port
= 06 06 06 06 Adap tál ha tó al cso port já nál,
= 06 06 06 09 Egye di mé ret vé tel alap ján ké szí tett al -

cso port já nál;
– 06 06 09 Csuk ló or té zi sek esz köz cso port nál;
– 06 06 12 Csuk ló és kéz or té zi sek esz köz cso port nál;
– 06 06 15 Kö nyök or té zi sek esz köz cso port nál;
– 06 06 24 Váll-kö nyök or té zi sek esz köz cso port nál;
– 06 12 05 Boka or té zi sek esz köz cso port

= 06 12 05 03 06 Akut bo ka sza lag sé rü lés kon zer va -
tív ke ze lé se al cso port já nál,

= 06 12 05 03 09 Me rev bo ka ízü let rög zí té sé re al cso -
port já nál,

= 06 12 05 06 Adap tál ha tó al cso port já nál;
– 06 12 06 Bo ka-láb or té zi sek esz köz cso port

= 06 12 06 06 03 Pe ro ne us eme lõ al cso port já nál,
= 06 12 06 06 06 Or té zis láb szár tö rés ese tén al cso -

port já nál;
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– 06 12 09 Térd or té zi sek esz köz cso port
= 06 12 09 06 03 Gu mi szö ve tes ol dal sín nel al cso -

port já nál,
= 06 12 09 06 06 Gu mi szö ve tes, sza bá lyoz ha tó moz -

gás ter je del mû ol dal sín nel, vár ha tó an 6 hé tig tar tó
rög zí tés re al cso port já nál,

= 06 12 09 09 09 Mû anyag, há rom hó nap nál
hosszabb ide ig tar tó ke ze lés re, me rev térd ízü let tel
al cso port já nál,

= 06 12 09 09 12 Mû anyag, hat hét nél hosszabb ide ig 
tar tó ke ze lés re, vál toz tat ha tó moz gás tar to mánnyal 
al cso port já nál;

– 06 18 Fel sõ vég tag pro té zi sek esz köz cso port
= 06 18 09 Al kar csonk ra al cso port já nál,
= 06 18 15 Fel kar csonk ra al cso port já nál,
= 06 18 18 Váll csonk ra al cso port já nál;

– 06 24 Alsó vég tag pro té zi sek esz köz cso port
= 06 24 03 Láb csonk ra al cso port já nál,
= 06 24 09 Láb szár csonk ra al cso port já nál,
= 06 24 15 Comb csonk ra al cso port já nál,
= 06 24 18 Csí põ ízü le ti csonk ra al cso port já nál,
= 06 24 48 Ide ig le nes pro té zi sek az al só vég tag-am -

pu tál tak ko rai mo bi li zá lá sá ra al cso port já nál,
= 06 24 51 Alsó vég tag fej lõ dé si rend el le nes sé ge i re

al cso port já nál;
– 09 12 03 Szo ba WC esz köz cso port nál;
– 09 12 09 03 WC ma ga sí tók esz köz cso port nál;
– 09 18 03 06 Sto ma sap kák, sto ma du gók esz köz cso -

port nál;
– 09 27 Vi ze let gyûj tõk esz köz cso port nál;
– 09 27 15 03 Rög zí té sek vi ze let gyûj tõk höz esz köz -

cso port nál;
– 12 21 03 03 Gyer mek és fel nõtt ke re kes szék esz köz -

cso port nál;
– 12 21 06 Két ke zes, hát só ke rék mû köd te té sû ke re kes -

szék esz köz cso port nál;
– 12 21 15 Egy ol da lon mû köd te tett ke re kes szék esz -

köz cso port nál;
– 15 09 30 Ete tõ szon dák esz köz cso port nál;
– 18 18 Tá masz tó esz kö zök esz köz cso port nál

a fel írá si jo go sult ság a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül
ki: „gyer mek se bész szak or vos”,

b) – 03 33 03 Ülõ pár nák fel fek vé si sé rü lé sek meg elõ -
zé sé re esz köz cso port

= 03 33 03 03 03 Egy lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ -
pár na al cso port já nál,

= 03 33 03 03 06 Két lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ -
pár na al cso port já nál,

= 03 33 03 03 09 Négy lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ -
pár na al cso port já nál;

– 03 33 06 Mat ra cok és ta ka rók fel fek vé si sé rü lé sek
meg elõ zé sé re esz köz cso port

= 03 33 06 03 06 Mat ra cok lég pum pá val al cso port já -
nál,

= 03 33 06 03 09 Alát étek (egy szer hasz ná la tos) al -
cso port já nál,

= 03 33 06 03 12 Alát étek (mos ha tó) 38×38 cm-ig al -
cso port já nál,

= 03 33 06 03 15 Alát étek (mos ha tó) 75×85 cm fe lett 
al cso port já nál;

– 09 12 03 Szo ba WC esz köz cso port nál;

– 09 12 09 03 WC ma ga sí tók esz köz cso port nál;

– 09 30 Be té tek és tam po nok esz köz cso port nál;

– 09 33 03 03 Fix für dõ kád ülõ kék esz köz cso port nál;

– 09 33 03 06 Ki for dít ha tó für dõ kád ülõ kék esz köz cso -
port nál;

– 12 03 Egy kar ral mû köd te tett já ró esz kö zök esz köz -
cso port nál;

– 12 06 Mind két kar ral mû köd te tett já ró esz kö zök esz -
köz cso port nál;

– 18 18 Tá masz tó esz kö zök esz köz cso port nál

a fel írá si jo go sult ság a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül
ki: „ge ri á ter szak or vos”.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

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 lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
30.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 53.  §-ának (6) be kez dé sé ben
és a 74.  §-ának l) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A pol gá ri lé gi for gal mi szol gá lat szak sze mély ze té nek
szak szol gá la ti en ge dé lyé rõl és kép zé sé rõl  szóló 3/2004.
(I. 13.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a szak szol gá la ti en -
gedélyt az e ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek iga zo lá -
sa alap ján meg ad ja, meg hosszab bít ja, meg újít ja és ki ter -
jesz ti (a továb biak ban együtt: szak szol gá la ti en ge dély
 kiadása).”
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2.  §

Az R. 3.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A szak szol gá la ti en ge délyt a lé gi köz le ke dé si ha tó -
ság nem adja ki an nak a sze mély nek, aki szak szol gá lat ra
köz biz ton sá gi szem pont ból al kal mat lan, va la mint aki nek a 
szak szol gá lat ra való jo go sult sá ga szü ne tel. A szak szol gá -
la ti en ge délyt a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ki ad ja, ha a szak -
szol gá lat ra való jo go sult ság szü ne te lé se a 11.  § (1) be kez -
dé sé nek e)–f) pont ja  miatt kö vet ke zett be és az en ge dé lyes
tel je sí tet te a 11.  § (4)–(6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel -
té te le ket.”

3.  §

Az R. 5.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja a kö vet ke zõ
bc) al pont tal egé szül ki:

[(3) A ké re lem hez csa tol ni kell
b) szak szol gá la ti en ge dély meg hosszab bí tá sa ese tén]
„bc) a 10.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint a 11.  § (1) be -

kez dé sé nek e) és f) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben a
11.  § (4)–(6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je -
sí té sét iga zo ló ira to kat.”

4.  §

Az R. 6.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Re pü lõ té ri re pü lés tá jé koz ta tó tiszt ese té ben]
„a) szak is me re ti kép zést, tan fo lya mi ke re tek kö zött a

lé gi köz le ke dé si ha tó ság en ge dé lyé vel és a lé gi köz le ke dé si 
ha tó ság ál tal jó vá ha gyott kép zé si prog ram mal ren del ke zõ
szer ve zet,

b) mun ka he lyi gya kor la ti kép zést a re pü lõ tér lé gi for -
gal mi szol gál ta tó ja a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ál tal jó vá ha -
gyott kép zé si prog ram alap ján”
[vé gez het.]

5.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § (1) A gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol -

gá la ti en ge dély jo go sí tá sá nak ér vé nyes sé gi ide je 1 év,
amely egy sze ri al ka lom mal leg fel jebb 6 hó nap pal meg -
hosszab bít ha tó; a lé gi for gal mi irá nyí tó és re pü lés tá jé koz -
ta tó szak szol gá la ti en ge dély jo go sí tá sa ki ter jesz té sé nek
ér vé nyes sé gi ide je 2 év, az ATM re pü lés üze mi tisz ti szak -
szol gá la ti en ge dély jo go sí tá sa ki ter jesz té sé nek ér vé nyes -
sé gi ide je 3 év.

(2) Az ér vé nyes ség kez de te a ki adás dá tu ma. A szak -
szol gá la ti en ge dély meg hosszab bí tá sa ese tén – a (3) be -

kez dés ben fog lalt el té rés sel – az újabb ér vé nyes sé gi idõ -
tar tam kez dõ nap ja a meg hosszab bí tan dó jo go sí tás le já ra ti
nap ja.

(3) A szak szol gá la ti en ge dély az ér vé nyes sé gi idõ tar tam 
le jár tát köve tõen, a szak szol gá lat el lá tá sá ra való jo go sult -
ság szü ne te lé se ese té re a 11.  § (4)–(6) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott és a meg hosszab bí tás ra elõ írt fel té te lek tel je sí -
té sét köve tõen meg újít ha tó. Az újabb ér vé nyes sé gi idõ tar -
tam kez dõ nap ja a meg újí tás ki adá sá nak dá tu ma.

(4) Kép zés alatt álló sze mély szak szol gá la tot mun ka he -
lyi jo go sí tás sal és mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tó ki ter jesz -
tés sel – re pü lõ té ri re pü lés tá jé koz ta tó és ATM re pü lés üze -
mi tiszt ese té ben mun ka he lyi jo go sí tás sal és 3 éves szak -
mai gya kor lat tal – ren del ke zõ, a lé gi for gal mi szol gál ta tó
ál tal ki je lölt sze mély fel ügye le te és fe le lõs sé ge mel lett lát -
hat el.

(5) A meg újí tás ra e ren de let meg hosszab bí tás ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell.”

6.  §

(1) Az R. 16.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„d) mun ka he lyi (egy ség) ki ter jesz tés (Unit en dor se -

ment): a szak szol gá la ti en ge dély be be jegy zett és an nak ré -
szét ké pe zõ fel ha tal ma zás, amely je lö li az ICAO azo no sí tó 
kó dot, va la mint azo kat a szek to ro kat, szek tor cso por to kat,
mun ka he lye ket, ahol a szak szol gá la ti en ge dé lyes az ér vé -
nyes jo go sí tá sok és a jo go sí tás ki ter jesz té sek alap ján szak -
szol gá lat el lá tá sá ra jo go sult,”

(2) Az R. 16.  §-ának f) pont ja a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„A jo go sí tás ki ter jesz tés jel zi a meg ha tá ro zott szek to -
rok ban, szek tor cso por tok ban vagy ope ra tív mun ka he lye -
ken az egy ség ál tal a lé gi for gal mi szol gál ta tás nyúj tá sa kor
hasz nált lég tér el len õr zõ be ren de zé sek tí pu sa it is,”

(3) Az R. 16.  §-ának m) és n) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]

„m) re pü lõ té ri irá nyí tás lá tás sal jo go sí tás (Ae rod ro me 
cont rol vi su al ra ting – ADV): az en ge dé lyes az ADV bir to -
ká ban jo go sult lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá lat nyúj tá sá ra
olyan re pü lõ té ren és re pü lõ té ri kör zet ben (CTR), ahol mû -
szer sze rin ti meg kö ze lí té si vagy in du lá si el já rá sok nin cse -
nek köz zét éve,

n) re pü lõ té ri irá nyí tás mû sze res jo go sí tás (Ae rod ro me
cont rol inst ru ment ra ting – ADI): az en ge dé lyes az ADI
bir to ká ban jo go sult lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá lat nyúj tá -
sá ra olyan re pü lõ té ren és re pü lõ té ri kör zet ben (CTR), ahol
mû szer sze rin ti meg kö ze lí té si vagy in du lá si el já rá sok van -
nak köz zét éve. Az ADI jo go sí tás fel jo go sít ja a lé gi for gal -
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mi irá nyí tót a re pü lõ té ri kör zet hez (CTR) köz vet le nül kap -
cso ló dó egyéb irá nyí tói kör zet ben (CTA) az ér ke zõ és in -
du ló lé gi jár mû vek szá má ra a be ve ze tõ irá nyí tó szol gá lat
el lá tá sá ra.”

7.  §

Az R. 3. mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint mó -
dosul.

8.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 16.  §-ának b) és c) pont já ban a „re pü lõ té ri irá -
nyí tó kör zet ben (CTR)” szö veg rész.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
a 18/2006. (IV. 19.) GKM rendelethez

(1) Az R. 3. mel lék le té nek 2.2.1.–2.2.2. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.2.1. Re pü lõ té ri irá nyí tás lá tás sal jo go sí tás (ADV)
Szak is me ret:
– he lyi re pü lõ tér rend,
– he lyi légi for ga lom jel leg ze tes sé gei,
– lát va re pü lé si sza bá lyok sze rint mû kö dõ lé gi jár mû vek 

in du lá si, meg kö ze lí té si és vá ra ko zá si el já rá sai,
– a re pü lõ té ri irá nyí tó egy ség és a szom szé dos lé gi for -

gal mi egy sé gek, il let ve egyéb szol gá la tok kö zöt ti együtt -
mû kö dé si el já rá sok,

– a re pü lõ té ri irá nyí tó kör zet (CTR) föld raj zi vi szo nyai
és ki emel ke dõ te rep tár gyai,

– a ri asz tás he lyi el já rá sai, a ren del ke zés re álló esz kö -
zök,

– a re pü lõ tér 50 km-es kör ze té nek idõ já rá si jel leg ze tes -
sé gei,

– re pü lés me te o ro ló gi ai in for má ci ók, azok ér té ke lé se,
– a ren del ke zés re álló lé gi na vi gá ci ós és egyéb mû sza ki

esz kö zök, azok fel hasz ná lá sá nak sza bá lyai, ke ze lé se.
Gya kor la ti ta pasz ta lat:
a) A b) pont ban fog lalt el té rés sel, gya kor la ti ok ta tó lé -

gi for gal mi irá nyí tó fel ügye le te mel lett leg alább 300 órás
szak szol gá lat el lá tá sa a gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó
szak szol gá la ti en ge dély ér vé nyes sé gi ide jén be lül, amely -
bõl leg fel jebb 150 óra a ha tó ság ál tal jó vá ha gyott szi mu lá -
to ron is vég re hajt ha tó.

b) Olyan re pü lõ té ren, re pü lõ té ri kör zet ben, ahol az el -
múlt há rom év át la gá ban vég re haj tott, il let ve en nek hi á -
nyá ban a ter ve zett gaz da sá gi célú lé gi köz le ke dést vég zõ
lé gi jár mû moz gás – füg get le nül a ma xi má lis fel szál ló tö -
meg tõl és a lé gi jár mû ülé se i nek szá má tól – ke ve sebb mint
évi 10 000, gya kor la ti ok ta tó lé gi for gal mi irá nyí tó fel -
ügye le te mel lett el lá tott szak szol gá lat ide je nem le het ke -
ve sebb mint 150 óra a gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó
szak szol gá la ti en ge dély ér vé nyes sé gi ide jén be lül, amely -
bõl leg fel jebb 75 óra a ha tó ság ál tal jó vá ha gyott szi mu lá -
to ron is vég re hajt ha tó.

2.2.2. Re pü lõ té ri irá nyí tás mû sze res jo go sí tás (ADI)

Szak is me ret:

– he lyi re pü lõ tér rend,

– he lyi lé gi for ga lom jel leg ze tes sé gei, mû sze res in du lá -
si, meg kö ze lí té si és meg sza kí tott meg kö ze lí té si el já rá sok,

– lát va re pü lé si sza bá lyok sze rint mû kö dõ lé gi jár mû vek 
in du lá si, meg kö ze lí té si és vá ra ko zá si el já rá sai,

– a re pü lõ té ri irá nyí tó egy ség és a szom szé dos lé gi for -
gal mi egy sé gek, il let ve egyéb szol gá la tok kö zöt ti együtt -
mû kö dé si el já rá sok,

– a re pü lõ té ri irá nyí tó kör zet (CTR) föld raj zi vi szo nyai
és ki emel ke dõ te rep tár gyai,

– a ri asz tás he lyi el já rá sai, a ren del ke zés re álló esz kö -
zök,

– a re pü lõ tér 50 km-es kör ze té nek idõ já rá si jel leg ze tes -
sé gei,

– re pü lés me te o ro ló gi ai in for má ci ók, azok ér té ke lé se,

– a ren del ke zés re álló lé gi na vi gá ci ós és egyéb mû sza ki
esz kö zök, azok fel hasz ná lá sá nak sza bá lyai, ke ze lé se.

Gya kor la ti ta pasz ta lat:

a) A b) pont ban fog lalt el té rés sel gya kor la ti ok ta tó lé -
gi for gal mi irá nyí tó fel ügye le te mel lett leg alább 300 órás
szak szol gá lat el lá tá sa a gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó
szak szol gá la ti en ge dély ér vé nyes sé gi ide jén be lül, amely -
bõl leg fel jebb 150 óra a ha tó ság ál tal jó vá ha gyott szi mu lá -
to ron is vég re hajt ha tó.

b) Olyan re pü lõ té ren, re pü lõ té ri kör zet ben, ahol az el -
múlt há rom év át la gá ban vég re haj tott, il let ve en nek hi á -
nyá ban a ter ve zett, gaz da sá gi célú lé gi köz le ke dést vég zõ
lé gi jár mû moz gás – füg get le nül a ma xi má lis fel szál ló tö -
meg tõl és a lé gi jár mû ülé se i nek szá má tól – ke ve sebb mint
évi 10 000, gya kor la ti ok ta tó lé gi for gal mi irá nyí tó fel -
ügye le te mel lett el lá tott szak szol gá lat ide je nem le het ke -
ve sebb mint 150 óra a gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó
szak szol gá la ti en ge dély ér vé nyes sé gi ide jén be lül, amely -
bõl leg fel jebb 75 óra a ha tó ság ál tal jó vá ha gyott szi mu lá -
to ron is vég re hajt ha tó.

2.2.2.1. To rony irá nyí tás jo go sí tás ki ter jesz tés (TWR)

2.2.2.2. Föl di moz gá sok irá nyí tá sa fel de rí tõ be ren de -
zés sel jo go sí tás ki ter jesz tés (GMS)

To váb bi szak is me ret:

– gu rí tó ra dar hasz ná la ta a he lyi el já rá sok nak meg fele -
lõen.
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2.2.2.3. Ra dar irá nyí tás jo go sí tás ki ter jesz tés (RAD)
To váb bi szak is me ret:
– ra dar el já rá sok al kal ma zá sa he lyi kö rül mé nyek sze -

rint.
2.2.2.4. Föl di moz gá sok irá nyí tá sa fel de rí tõ be ren de -

zés sel és ra dar irá nyí tás ki ter jesz tés (GMS-RAD)
To váb bi szak is me ret:
– gu rí tó ra dar hasz ná la ta a he lyi el já rá sok nak meg fele -

lõen és ra dar el já rá sok al kal ma zá sa.”

(2) Az R. 3. mel lék le té nek 2.2. pont ja a kö vet ke zõ 2.2.8. 
pont tal egé szül ki:

„2.2.8. Mun ka he lyi (Egy ség) ki ter jesz tés
Szak is me ret: új mun ka hely re tör té nõ ki ter jesz tés ese tén

a jo go sí tás hoz/jo go sí tás ki ter jesz tés hez elõ írt szak is me re ti 
tár gyak.”

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 köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se b) pont já nak 12. al pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: ER.)
2.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

(A ren de let al kal ma zá sá ban)
,,f) ,,in teg rált vizs gá lat” a hasz nált gép jár mû és pót ko -

csi for ga lom ba he lye zés elõt ti vizs gá la ta, il le tõ leg idõ sza -
kos vizs gá la ta so rán el vég zett vizs gá lat, amely ki ter jed a
jár mû gyá ri azo no sí tó je le i nek el len õr zé sé re, va la mint
mind ezek adat tar tal má nak és a jár mû nyil ván tar tás1 ada ta i -
nak össze ve té sé re.”

2.  §

Az ER. 10.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A hasz nált gép jár mû és pót ko csi for ga lom ba he lye zés 
elõt ti vizs gá la ta so rán in teg rált vizs gá la tot is kell vé gez ni.”

1 A köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999. évi LXXXIV. tör -
vény 2.  §-ának 2. pont ja.

3.  §

Az ER. 12.  §-a a kö vet ke zõ (14)–(17) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(14) Az idõ sza kos vizs gá lat so rán a vizs ga biz tos – a
(15) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a gép jár mû és 
a pót ko csi azo no sí tó ada ta i nak el len õr zé sét az 5. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott tech no ló gia al kal ma zá sá val
in teg rált vizs gá lat ke re té ben vég zi.

(15) Az in teg rált vizs gá lat mel lõ zé sé vel – a jár mû azo -
no sí tók szem re vé te les el len õr zé se mel lett – vé gez he tõ az
idõ sza kos vizs gá lat, ha a vizs gált jár mû vön már vé gez tek
elõ ze tes ere de ti ség vizs gá la tot, il le tõ leg in teg rált vizs gá la -
tot. Az elõ ze tes ere de ti ség vizs gá lat meg tör tén te a kö vet -
ke zõ mó do kon iga zol ha tó:

a) a Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Adat fel dol go zó,
Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va ta la ál tal ki ál lí tott, az elõ -
ze tes ere de ti ség vizs gá lat meg tör tén tét iga zo ló ha tá ro zat tal 
vagy ha tó sá gi bi zo nyít vánnyal,

b) a jár mû höz ki ál lí tott – az elõ ze tes ere de ti ség vizs gá -
lat mel lõ zé sé vel tör tént ki adás ra vo nat ko zó zá ra dé kot nem 
tar tal ma zó – törzs könyv vel,

c) a for gal mi en ge dély be be jegy zett 1998. ja nu ár
1. nap ját kö ve tõ for ga lom ba he lye zé si idõ pont be jegy zés -
sel, il le tõ leg

d) a for gal mi en ge dély be be jegy zett 1999. jú li us
12. nap ját köve tõen tu laj don jog meg szer zé si idõ pont tal.

(16) A (14) be kez dés ben meg ha tá ro zott in teg rált vizs -
gá la ti kö te le zett ség ha tá lya alá tar to zó jár mû idõ sza kos
mû sza ki vizs gá la ta csak olyan vizs gá ló ál lo má son vé gez -
he tõ el, ahol biz to sí tott az in teg rált vizs gá lat 5. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott tech no ló gi á ja.

(17) Az in teg rált vizs gá lat ered mé nyét az idõ sza kos
vizs gá lat ról ki adott ha tá ro zat tar tal maz za.”

4.  §

Az ER. 31.  §-ának a) és b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

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

„a) a Ta nács 70/156/EGK irány el ve (1970. feb ru ár 6.) a
gép ko csik és a pót ko csik tí pus-jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, va la mint az azt 
mó do sí tó 98/91/EK, 2000/40/EK, 2004/3/EK,
2003/97/EK és 2005/66/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi,
to váb bá 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 bi zott sá gi irány elv;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/24/EK irány -
el ve (2002. már ci us 18.) a mo tor ke rék pá rok és se géd mo to -
ros ke rék pá rok tí pus jó vá ha gyá sá ról és a 92/61/EGK irány -
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elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó
2003/77/EK és 2005/30/EK bi zott sá gi irány elv;”

5.  §

(1) Az ER. 5. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az ER. A. Füg ge lé ke e ren de let 2. szá mú mel lék le te
sze rint mó do sul.

(3) Az ER. B. Füg ge lé ke e ren de let 3. szá mú mel lék le te
sze rint mó do sul.

6.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(4) be kez dés ki vé te lé vel –
2006. áp ri lis 20-án lép ha tály ba.

(2) Az 5.  § (3) be kez dé se, va la mint a 3. szá mú mel lék let
2006. má jus 18-án lép ha tály ba.

(3) Az 5.  § (2) be kez dé se, va la mint a 2. szá mú mel lék let
3., 4., 6., 7., 9. és 10. pont jai 2006. jú li us 1-jén lép nek ha -
tály ba.

(4) A 2.  §-sal mó do sí tott ER. 10.  § (7) be kez dé se és a
3.  §-sal meg ál la pí tott ER. 12.  § (14)–(17) be kez dé se 2006.
au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

(5) A 2. szá mú mel lék let 1., 2., 5., 8., 11., 12. és
13. pont jai 2006. au gusz tus 25-én lép nek ha tály ba.

7.  §

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

a) a Bi zott ság 2005/30/EK irány el ve (2005. áp ri lis 22.) 
a mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok típus -
jóváhagyásáról  szóló 97/24/EK és 2002/24/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról a mû sza ki
fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá suk ér de ké ben;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/66/EK irány -
el ve (2005. ok tó ber 26.) a gép jár mû vek re sze relt elül sõ
 védelmi rend sze rek hasz ná la tá ról és a 70/156/EGK ta ná csi 
irány elv mó do sí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 2006/28/EK irány el ve (2006. már ci us 6.) a
gép jár mû vek ben je lent ke zõ rá dió za va rok ra (elekt ro mág ne -
ses össze fér he tõ ség re) vo nat ko zó 72/245/EGK ta ná csi
irány elv nek, va la mint a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik típus -
jóváhagyására vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té -
sé rõl  szóló 70/156/EGK irány elv nek a mû sza ki fej lõ dés hez
való hoz zá iga zí tá sa ér de ké ben tör té nõ módosítá sáról.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

1. számú melléklet

a 19/2006. (IV. 19.) GKM rendelethez

1. Az ER. 5. szá mú mel lék le té nek I. fe je zet 1.1.4. pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos vizs gá lat
tech no ló gi á ja, a tár gyi fel té te lek és az ügy rend

I. fe je zet: A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos
vizs gá lat tech no ló gi á já ra, a tár gyi fel té te lek re és az ügy -
rend re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok

1. A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos vizs gá -
lat tech no ló gi á ja]

„1.1.4. A vizs ga biz tos a hasz nált gép jár mû és pót ko csi
for ga lom ba he lye zés elõt ti vizs gá la ta, va la mint a gép jár -
mû és pót ko csi idõ sza kos vizs gá la ta so rán in teg rált vizs gá -
la tot is vé gez. Az in teg rált vizs gá lat rész le tes tech no ló gi á -
ját a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let a kü lön jog sza bály ban1

meg ha tá ro zott elõ ze tes ere de ti ség vizs gá la ti mód sze rek
kö zül – a biz ton sá gi kö ve tel mé nyek re te kin tet tel – vá laszt -
ja ki és adap tál ja (in teg rált vizs gá la ti tech no ló gia).”

2. Az ER. 5. szá mú mel lék le té nek I. fe je zet 2.1.10. és
2.1.11. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos vizs gá lat
tech no ló gi á ja, a tár gyi fel té te lek és az ügy rend

I. fe je zet: A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos
vizs gá lat tech no ló gi á já ra, a tár gyi fel té te lek re és az ügy -
rend re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok

2. A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos vizs gá -
lat vég zé sé nek tár gyi feltételei

2.1. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek]

„2.1.10. Gép jár mû vek és pót ko csik idõ sza kos vizs gá -
la ta csak azon a vizs gá ló ál lo má son vé gez he tõ, amely a
köz le ke dé si ha tó ság in for má ci ós rend sze ré vel való adat -
cse ré hez ren del ke zik leg alább 1024 Kbit/sec sáv szé les sé -
gû in ter net kap cso lat tal, va la mint az adat cse rét vég zõ szá -
mí tás tech ni kai esz kö zök kel.

2.1.11. A 2.1.10. pont ban meg ha tá ro zott elekt ro ni kus
adat cse rét vég zõ al kal ma zás te le pí té sé hez, il let ve üze mel -
te té sé hez szük sé ges biz ton sá gi és hard ver ele mek re vo nat -
ko zó rész le tes mû sza ki fel té te le ket a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let ha tá roz za meg és te szi köz zé 2006. jú ni us 30-ig a
Köz le ke dé si Ér te sí tõ ben.”

1 A köz úti jár mû vek elõ ze tes ere de ti ség vizs gá la tá ban köz re mû kö dõk
kép zé sé nek, to vább kép zé sé nek és a vizs gá ló ál lo má sok mû kö dé si fel té te le i -
nek rész le tes sza bá lya i ról, va la mint az al kal maz ha tó vizs gá la ti mód sze rek rõl
 szóló 20/2005. (IV. 12.) BM ren de let.
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3. Az ER. 5. szá mú mel lék le té nek I. fe je zet 2.2. pont ja
a kö vet ke zõ 2.2.19. pont tal egé szül ki:

[A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos vizs gá lat
tech no ló gi á ja, a tár gyi fel té te lek és az ügy rend

I. fe je zet: A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos
vizs gá lat tech no ló gi á já ra, a tár gyi fel té te lek re és az ügy -
rend re vo nat ko zó általános szabályok

2. A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos vizs gá -
lat vég zé sé nek tár gyi fel té te lei

2.2. A for ga lom ba he lye zés elõt ti és idõ sza kos vizs gá lat 
esz kö zei]

„2.2.19. Az in teg rált vizs gá lat vizs gá ló esz kö zei:
Az esz kö zök re vo nat ko zó rész le tes mû sza ki fel té te le ket 

a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let ha tá roz za meg és te szi köz zé
2006. jú ni us 30-ig a Köz le ke dé si Ér te sí tõ ben.”

4. Az ER. 5. szá mú mel lék le té nek I. fe je zet 2.4. pont ja
a kö vet ke zõ 2.4.6. pont tal egé szül ki:

[A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos vizs gá lat
tech no ló gi á ja, a tár gyi fel té te lek és az ügy rend

I. fe je zet: A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos
vizs gá lat tech no ló gi á já ra, a tár gyi fel té te lek re és az ügy -
rend re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok

2. A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos vizs gá -
lat vég zé sé nek tár gyi fel té te lei

2.4. Át me ne ti ren del ke zé sek a vizs gá ló esz kö zök biz to -
sí tá sá hoz]

„2.4.6. Az 1.1.4. pont alap ján meg ha tá ro zott ada tok
rög zí té sé hez szük sé ges tech ni kai esz kö zö ket a Köz le ke dé -
si Fel ügye le tek vizs gá ló ál lo má sa in 2006. au gusz tus 1.
nap já tól kell biz to sí ta ni.”

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

1. Az ER. A. Füg ge lé ké nek cí mé hez tar to zó 1 jelû láb -
jegy zet a kö vet ke zõ re mó do sul:

„1 Ez a Füg ge lék a gép ko csik és a pót ko csik tí pus-jó vá -
ha gyá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok össze han go -
lá sá ról  szóló 70/156/EGK ta ná csi irány elv vel (1970. feb -
ru ár 6.), va la mint az azt mó do sí tó 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 eu ró pai par la men ti és ta ná csi,
to váb bá 2001/92/EK, 2001/116/EK, 2004/78/EK,
2004/104/EK, 2005/49/EK és 2006/28/EK bi zott sá gi
irány el vek kel meg egye zõ sza bá lyo zást tar tal maz.”

2. Az ER. A. Füg ge lé ké nek A/1. mel lék le te a kö vet ke -
zõ 9.[24]–9.[24].2. pon tok kal egé szül ki:

„9.[24]. Elül sõ vé del mi rend sze rek

9.[24].1. Be kell nyúj ta ni a jár mû rész le tes, fény ké pe ket 
és/vagy raj zo kat tar tal ma zó le írá sát az elül sõ vé del mi
rend szer, va la mint a jár mû elül sõ ré szé nek fel épí té sé re,
mé re te i re, szá mot te võ re fe ren cia vo na la i ra és össze te võ
anya ga i ra vo nat ko zó an.

9.[24].2. Be kell nyúj ta ni a jár mû elül sõ vé del mi rend -
sze re rög zí té si mód já nak rész le tes, fény ké pe ket és/vagy
raj zo kat tar tal ma zó le írá sát. E le írás nak tar tal maz nia kell
va la mennyi csa var mé re tét és a szük sé ges for ga tó nyo ma -
té ko kat.”

3. Az ER. A. Füg ge lé ké nek A/1. mel lék le té nek 12.7.1.
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„12.7.1. a jár mû vet fel sze rel ték 24 GHz-es rö vid ha tó -
tá vol sá gú ra dar ké szü lék kel: Igen / Nem / Op ci o ná lis
(a nem meg fe le lõ tör len dõ)”

4. Az ER. A. Füg ge lé ké nek A/1. mel lék le té nek 12.7.2.
pont ja ha tá lyát vesz ti.

5. Az ER. A. Füg ge lék A/3. mel lék le te I. Ré szé nek
A. sza ka sza a kö vet ke zõ 9.[24]–9.[24].2. pon tok kal egé -
szül ki:

„9.[24]

9.[24].1. Be kell nyúj ta ni a jár mû rész le tes, fény ké pe ket 
és/vagy raj zo kat tar tal ma zó le írá sát az elül sõ vé del mi
rend szer, va la mint a jár mû elül sõ ré szé nek fel épí té sé re,
mé re te i re, szá mot te võ re fe ren cia vo na la i ra és össze te võ
anya ga i ra vo nat ko zó an.

9.[24].2. Be kell nyúj ta ni a jár mû elül sõ vé del mi rend -
sze re rög zí té si mód já nak rész le tes, fény ké pe ket és/vagy
raj zo kat tar tal ma zó le írá sát. E le írás nak tar tal maz nia kell
va la mennyi csa var mé re tét és a szük sé ges for ga tó nyo ma -
té ko kat.”

6. Az ER. A. Füg ge lé ké nek A/3. mel lék le te I. Ré szé -
nek A. sza kasz 12.7.1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„12.7.1. a jár mû vet fel sze rel ték 24 GHz-es rö vid ha tó tá -
vol sá gú ra dar ké szü lék kel: Igen / Nem / Op ci o ná lis (a nem
meg fe le lõ tör len dõ)”

7. Az ER. A. Füg ge lé ké nek A/3. mel lék le te I. Ré szé -
nek A. sza kasz 12.7.2. pont ja ha tá lyát vesz ti.

8. Az ER. A. Füg ge lék A/4. szá mú mel lék le té nek I. ré -
szé ben fog lalt táb lá zat a kö vet ke zõ 60. szá mú sor ral és
(*) láb jegy zet tel egé szül ki:



[Jár mû vek tí pus-jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó elõ írások fel so ro lá sa

Tárgy

Az MR A. Füg ge lé ke
mel lék le tei és az azo nos
sza bá lyo zást tar tal ma zó

irány elv szá ma

Of fi ci al Jo ur nal
hi vat ko zás

Al kal ma zá si kör

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4]

„60. Elül sõ vé del mi
rend szer

2005/66/EK
A/60

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

X(*) – – X

(*) Nem ha lad ja meg a 3,5 ton na meg en ge dett leg na gyobb össz tö me get.”

9. Az ER. A. Füg ge lé ké nek IX. Mel lék le té ben meg ha tá ro zott „Meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat” min ták 2. ol da la i nak
50. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ – (1) jelû láb jegy zet tel el lá tott – pont lép:

„50. Meg jegy zé sek(1):”

„(1) Amennyi ben a gép jár mû vet a 2005/50/EK ha tá ro zat nak meg fele lõen 24 GHz-es rö vid ha tó tá vol sá gú ra dar ké szü lék kel sze rel ték fel, a gyár tó nak itt az
aláb bi szö ve get kell fel tün tet nie: ‘24 GHz-es rö vid ha tó tá vol sá gú ra dar ké szü lék kel fel sze relt jár mû’ ”

10. Az ER. A. Füg ge lé ké nek – a meg fe le lõ sé gi iga zo lás min tá i nak 2. ol da lá ról  szóló – A/9. mel lék le té nek 50.1., 50.2. 
és 50.3. pont jai ha tá lyu kat vesz tik, tör len dõk.

11. Az ER. A. Füg ge lék A/11. mel lék let 1. „La kó au tók, men tõ au tók, ha lott szál lí tó ko csik” címû táb lá za ta a kö vet ke -
zõ 60. szá mú sor ral egé szül ki:

[Kü lön le ges ren del te té sû jár mû vek tu laj don sá gai és az ilyen jár mû vek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek
Az irány elv szá ma és az azo nos sza bá lyo zást tar tal ma zó MR A. Füg ge lé ke mel lék le tei
1. La kó au tók, men tõ au tók, ha lott szál lí tó ko csik

Sor szám Tárgy
Az irány elv szá ma és az azo nos

 sza bá lyo zást tar tal ma zó 
MR A. Füg ge lé ke mel lék le tei

M1£2500 kg M1>2500 kg(1) M2 M3]

„60. Elül sõ vé del mi rend -
szer

2005/66/EK
A/60

X X – –

(1) Nem ha lad ja meg a 3,5 ton na meg en ge dett leg na gyobb össz tö me get.”

12. Az ER. A. Füg ge lék A/11. mel lék let 2. „Pán cé lo zott jár mû vek” címû táb lá za ta a kö vet ke zõ 60. szá mú sor ral egé -
szül ki:

[Kü lön le ges ren del te té sû jár mû vek tu laj don sá gai és az ilyen jár mû vek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek
Az irány elv szá ma és az azo nos sza bá lyo zást tar tal ma zó MR A. Füg ge lé ke mel lék le tei
2. Pán cé lo zott jár mû vek

Sor -
szám

Tárgy
Az irány elv szá ma és az azo nos

 sza bá lyo zást tar tal ma zó 
MR A. Füg ge lé ke mel lék le tei

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4]

„60. Elül sõ vé del mi
rend szer

2005/66/EK
A/60

– – – – – – – – – –”

13. Az ER. A. Füg ge lék A/11. mel lék let 3. „Egyéb kü lön le ges célú jár mû vek (be le ért ve a la kó ko csi kat)” címû táb lá -
za ta a kö vet ke zõ 60. szá mú sor ral egé szül ki:

[Kü lön le ges ren del te té sû jár mû vek tu laj don sá gai és az ilyen jár mû vek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek
Az irány elv szá ma és az azo nos sza bá lyo zást tar tal ma zó MR A. Füg ge lé ke mel lék le tei
3. Egyéb kü lön le ges célú jár mû vek (be le ért ve a la kó ko csi kat)
A meg adott aló li men te sí tés csak ak kor en ge dé lyez he tõ, ha a gyár tó hi telt ér dem lõ en iga zol ja, hogy a jár mû a kü lön le -

ges ren del te tés kö vet kez té ben nem tud ja tel je sí te ni az összes kö ve tel ményt.

Sor -
szám

Tárgy
Az irány elv szá ma és az azo nos

 sza bá lyo zást tar tal ma zó 
MR A. Füg ge lé ke mel lék le tei

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4]

„60. Elül sõ vé del mi
rend szer

2005/66/EK
A/60

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

1. Az ER. B. Füg ge lé ké nek cí mé hez tar to zó 1 jelû láb -
jegy zet a kö vet ke zõ re mó do sul:

„Ez a Füg ge lék a 2002/24/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi irány elv vel és az azt mó do sí tó 2005/30/EK bi zott sá -
gi irány elv vel meg egye zõ sza bá lyo zást tar tal maz.”

2. Az ER. B. Füg ge lék B/2. mel lék let 3.2.12. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.2.12. Le ve gõ szennye zés el le ni in téz ke dé sek
3.2.12.1. Kar ter gá zok vissza ve ze té sé re szol gá ló be ren de -

zés, ki zá ró lag csak négy üte mû mo to rok nál (le írás és raj zok):
3.2.12.2. To váb bi szennye zés el le ni be ren de zé sek (ha

van nak ilye nek, és ha nem egy má sik cím sor hoz tar toz nak):
3.2.12.2.1. Ka ta li zá tor: igen/nem1:
3.2.12.2.1.1. Ka ta li zá to rok és ele mek szá ma:
3.2.12.2.1.2. A ka ta li zá tor(ok) mé re tei, alak ja és tér -

fogata:
3.2.12.2.1.3. A ka ta li ti kus ha tás tí pu sa:
3.2.12.2.1.4. Összes ér té kes fém töl tés:
3.2.12.2.1.5. Vi szony la gos kon cent rá ció:
3.2.12.2.1.6. Szubszt rá tum (szer ke zet és anyag):
3.2.12.2.1.7. Cel la sû rû ség:
3.2.12.2.1.8. Ka ta li zá tor(ok) há zá nak tí pu sa:
3.2.12.2.1.9. Ka ta li zá to rok el he lye zé se (hely és re fe -

ren cia tá vol ság a ki pu fo gó ve ze ték ben):
3.2.12.2.2. Oxi gén ér zé ke lõ: igen/nem1:
3.2.12.2.2.1. Tí pus:
3.2.12.2.2.2. Hely:
3.2.12.2.2.3. Ve zér lõ tar to mány:
3.2.12.2.3. Le ve gõ be fú vás: igen/nem1:
3.2.12.2.3.1. Tí pus (ki pu fo gó gáz-le ve gõ be ve ze tés, le -

ve gõ szi vattyú stb.):
3.2.12.2.4. Ki pu fo gó gáz-vissza ve ze tés: igen/nem1:
3.2.12.2.4.1. Jel lem zõk (áram lá si se bes ség stb.):
3.2.12.2.5. Egyéb rend sze rek (le írás és mû kö dés):”

3. Az ER. B. Füg ge lék B/5. mel lék let I. Ré szé nek
1. pont já ban fog lalt fel so ro lás a kö vet ke zõk kel egé szül ki:

„7: Ma gyar or szág; 8: Cseh or szág; 20: Len gyel or szág;
26: Szlo vé nia; 27: Szlo vák Köz tár sa ság; 29: Észt or szág;
32: Lett or szág; 36: Lit vá nia; 49: Cip rus; 50: Mál ta.”

4. Az ER. B. Füg ge lék B/5. mel lék let II. Ré szé nek
1.1. pont já ban fog lalt lis ta a kö vet ke zõk kel egé szül ki:

„– 7. Ma gyar or szág
– 8. Cseh or szág
– 20. Len gyel or szág
– 26. Szlo vé nia
– 27. Szlo vák Köz tár sa ság
– 29. Észt or szág
– 32. Lett or szág
– 36. Lit vá nia
– 49. Cip rus
– 50. Mál ta”

1 A nem kí vánt rész tör len dõ.

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 köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-ának (3) be kez dé se b) pont já nak 11. al pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: MR.)
120.  §-ának 10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

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

„10. a Ta nács 72/245/EGK irány el ve (1972. jú ni us 20.)
a gép jár mû vek kül sõ gyúj tá sú mo tor jai ál tal elõ idé zett
 rádiózavarok szû ré sé re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok
kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó 89/491/EGK,
95/54/EK, 2004/104/EK, 2005/49/EK és 2006/28/EK
 bizottsági irány el vek;”

(2) Az MR. 120.  §-ának 15. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

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

„15. a Ta nács 74/408/EGK irány el ve (1974. jú li us 22.)
a gép jár mû vek bel sõ be ren de zé se i re (ülé sek és rög zí té sük
szi lárd sá ga) vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok közelíté -
sérõl, va la mint az azt mó do sí tó 81/577/EGK ta ná csi,
96/37/EK bi zott sá gi és 2005/39/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi irány el vek;”

(3) Az MR. 120.  §-ának 19. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

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

„19. a Ta nács 76/115/EGK irány el ve (1975. de cem ber
18.) a gép jár mû vek biz ton sá gi öve i nek rög zí té se i re vo nat -
ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint
az azt mó do sí tó 81/575/EGK ta ná csi, 82/318/EGK,
90/629/EGK, 96/38/EK bi zott sá gi és 2005/41/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány el vek;”

* A ren de let mel lék letekkel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2006. évi
46. szá má nak II. kö te te tar tal maz za, me lyet az elõ fizetõk  kérésre meg kap nak
(telefon : 266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím: 1394 Bu da -
pest 62, Pf. 357).
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(4) Az MR. 120.  §-ának 31. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

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

„31. a Ta nács 77/541/EGK irány el ve (1977. jú ni us 28.)
a gép jár mû vek biz ton sá gi öve i re és utas biz ton sá gi rend -
sze re i re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl,
va la mint az azt mó do sí tó 81/576/EGK ta ná csi,
82/319/EGK, 90/628/EGK, 96/36/EK, 2000/3/EK bi zott -
sá gi és 2005/40/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elvek;”

(5) Az MR. 120.  §-ának 65. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

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

„65. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 97/24/EK irány -
el ve (1997. jú ni us 17.) a mo tor ke rék pá rok és se géd mo to -
ros ke rék pá rok egyes al kat ré sze i rõl és jel lem zõ i rõl, va la -
mint az azt mó do sí tó 2002/51/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi, 2003/77/EK és 2005/30/EK bi zott sá gi irány el vek;”

(6) Az MR. 120.  §-a a kö vet ke zõ 107. pont tal egé -
szül ki:

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

„107. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/66/EK
irány el ve (2005. ok tó ber 26.) a gép jár mû vek re sze relt
 elülsõ vé del mi rend sze rek hasz ná la tá ról és a 70/156/EGK
ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.”

2.  §

(1) Az MR. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú
 melléklete sze rint mó do sul.

(2) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/10. szá mú mel lék le te
e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(3) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/15. szá mú mel lék le te
e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(4) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/19. szá mú mel lék le te
e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(5) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/31. szá mú mel lék le te
e ren de let 5. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(6) Az MR. A. Füg ge lé ke az e ren de let 6. szá mú mel lék -
le té ben fog lalt A/60. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

(7) Az MR. B. Füg ge lé ké nek B/12. szá mú mel lék le te
e ren de let 7. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

3.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(4) be kez dés ki vé te lé vel –
2006. áp ri lis 20-án lép ha tály ba.

(2) A 2.  § (7) be kez dé se, va la mint a 7. szá mú mel lék let
2006. má jus 18-án lép ha tály ba.

(3) A 2.  § (2) be kez dé se, va la mint a 2. szá mú mel lék let
2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(4) A 2.  § (6) be kez dé se, va la mint a 6. szá mú mel lék let
2006. au gusz tus 25-én lép ha tály ba.

(5) 2006. má jus 18-án ha tá lyát vesz ti a köz úti jár mû vek
for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga lom ban tar tá sá nak mû -
sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló

a) 12/2000. (V. 24.) KHVM ren de let 17.  §-a és a
B. Füg ge lé ké nek V. fe je ze tét meg ál la pí tó 3. szá mú mel -
lék le té ben fog lalt ren del ke zés,

b) 35/2004. (III. 30.) GKM ren de let 12.  §-ának (3) be -
kez dé se és 8. szá mú mel lék le te.

4.  §

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

a) a Bi zott ság 2005/30/EK irány el ve (2005. áp ri lis 22.) 
a mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok típus -
jóváhagyásáról  szóló 97/24/EK és 2002/24/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról a mû sza ki
fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá suk ér de ké ben;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/39/EK irány -
el ve (2005. szep tem ber 7.) a gép jár mû vek ülé se i rõl, azok
rög zí té se i rõl és a fej tám lák ról  szóló 74/408/EGK ta ná csi
irány elv mó do sí tá sá ról;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/40/EK irány -
el ve (2005. szep tem ber 7.) a gép jár mû vek biz ton sá gi öve i -
re és utas biz ton sá gi rend sze re i re vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 77/541/EGK ta ná csi irány -
elv mó do sí tá sá ról;

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/41/EK irány -
el ve (2005. szep tem ber 7.) a gép jár mû vek biz ton sá gi öve i -
nek rög zí té se i re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí -
té sé rõl  szóló 76/115/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról;

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/66/EK irány -
el ve (2005. ok tó ber 26.) a gép jár mû vek re sze relt elül sõ
 védelmi rend sze rek hasz ná la tá ról és a 70/156/EGK ta ná csi 
irány elv mó do sí tá sá ról;

f) a Bi zott ság 2006/28/EK irány el ve (2006. már ci us 6.)
a gép jár mû vek ben je lent ke zõ rá dió za va rok ra (elekt ro mág -
ne ses össze fér he tõ ség re) vo nat ko zó 72/245/EGK ta ná csi
irány elv nek, va la mint a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik
 típusjóváhagyására vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok
 közelítésérõl  szóló 70/156/EGK irány elv nek a mû sza ki
fej lõ dés hez való hoz zá iga zí tá sa ér de ké ben tör té nõ mó do -
sí tá sá ról.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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A gazdasági és közlekedési miniszter
21/2006. (IV. 19.) GKM

rendelete

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által
lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási

díjáról  szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet
módosításáról

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ál tal
le foly ta tott egyes el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól
 szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.) 
1.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül ki:

[Igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni a Ma gyar
 Kereskedelmi En ge dé lye zé si Hi va tal elõtt kez de mé nye zett
alább fel so rolt el já rá so kért:]

„g) az egyes fes té kek, lak kok és jár mû vek ja ví tó fé nye -
zé sé re szol gá ló ter mé kek szer ves ol dó szer tar tal má nak
sza bá lyo zá sá ról  szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. ren de let
1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott ka te gó ri ák ba so rol -
ha tó ter mé kek for ga lom ba ho zó já nak (és/vagy gyár tó já -
nak), és üz le té nek vagy te lep he lyé nek köz hi te lû ha tó sá gi
nyil ván tar tás ba vé te lé ért.”

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

„(2) Az el já rá si díj mér té ke:
a) az (1) be kez dés a) pont já ban

fog lalt el já rá sok ese tén 2 200 fo rint,

b) az (1) be kez dés b) pont já ban
fog lalt el já rá sok esetén 10 000 fo rint,

c) az (1) be kez dés c) pont já ban
fog lalt el já rá sok esetén 20 000 fo rint,

d) az (1) be kez dés d) pont já ban
fog lalt el já rá sok esetén 5 000 fo rint,

e) az (1) be kez dés e) pont já ban
fog lalt el já rá sok esetén 10 000 fo rint,

f) az (1) be kez dés g) pont já ban
fog lalt el já rá sok esetén 40 000 fo rint,

g) a má so lat ki adá sá ért 4 000 fo rint.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba. Ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen kez de mé -
nye zett el já rá sok ra kell al kal maz ni.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

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

rendelete

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

A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um fe je ze ti
ke ze lé sû cél elõ irány za ta i nak egy sé ges szem lé le tû fel -
hasz ná lá sa, ke ze lé se, mû kö dé se, el len õr zé se, to váb bá a
vál lal ko zá sok egy sze rû sí tett el já rá si rend ben való tá mo -
ga tá sá nak meg te rem té se ér de ké ben az ál lam ház tar tás ról 
 szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 24.  §-ának (9)–(10) be kez dé se i -
ben és 49.  §-ának o) pont já ban, a kis- és kö zép vál lal ko -
zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról  szóló 2004. évi
XXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kktv.) 21.  §-ának
(2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ál -
lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let nek a fel adat fi nan szí roz ás kö -
ré be vont elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak rend jé rõl
 szóló VII. fe je ze té ben és az azo nos tá mo ga tá si célt szol -
gá ló fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok, il let ve az el kü lö ní -
tett ál la mi pénz ala pok pénz esz kö zei fel hasz ná lá sá nak
spe ci á lis sza bá lya i ról  szóló VIII. fe je ze té ben fog lalt
ren del ke zé sek kel össz hang ban – a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Gaz da sá gi Mi nisz té ri um vál lal ko zá si cél elõ irány za -
ta i nak sza bá lyo zá sá ról  szóló 1/2001. (I. 5.) GM ren de let
(a továb biak ban: R.) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A ren de let ha tá lya alá tar to zó cél elõ irány za tok ból
tá mo ga tás – a (2) be kez dés ben fog lalt el té ré sek kel – a Ma -
gyar or szá gon szék hellyel, vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség (a továb biak ban: EGT) te rü le tén szék hellyel és Ma -
gyar or szá gon fi ók te lep pel ren del ke zõ jogi sze mély, jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság és egyé ni vál lal ko -
zó, va la mint ha a pá lyá za ti fel hí vás ki fe je zet ten le he tõ vé
te szi, ma gyar ál lam pol gár sá gú, vagy Ma gyar or szá gon ál -
lan dó lak hellyel ren del ke zõ és az EGT tagállama
állampolgárának minõsülõ természetes személy részére
nyújtható.”

2.  §

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

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ala nyi kör tõl elté -
rõen támogatás]

„b) a Kis- és Kö zép vál lal ko zói Cél elõ irány zat tá mo ga -
tá si jog cí mei te kin te té ben a kis- és kö zép vál lal ko zá sok,
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va la mint a Kktv. 7.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott prog ra mok meg va ló sí tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve ze -
tek ré szé re;”
(nyújt ha tó).

3.  §

Az R. 3.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal
egé szül ki:

[Nem nyújt ha tó tá mo ga tás]
„h) azon szer ve ze tek ré szé re, ame lyek nem fe lel nek

meg a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok – ál lam ház tar tás -
ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15.  §-ában meg ha tá -
ro zott – ál ta lá nos és kü lö nös fel té te le i nek, il le tõ leg ezen
fel té te lek fenn ál lá sát nem, vagy nem a kü lön jog sza bály -
ban1 meghatározott módon igazolják.”

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

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

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  §-a (2) be kez dé sé nek b) és e) pont ja i ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le -

gû jut ta tá sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá -
ról  szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren de le tet (a továb biak ban:
R.), to váb bá a fo ko zot tan ve szé lyes, va la mint az egész ség -
ká ro sí tó be osz tá sok kö ré rõl, az azok hoz kap cso ló dó rész -
le tes, va la mint a csök ken tett napi szol gá la ti idõ re vo nat ko -
zó sza bá lyok ról  szóló 30/2004. (XII. 6.) HM ren de le tet a
kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

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

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

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

2.  §

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

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

3.  §

Az R. 94.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„94.  § (1) A Hft. 41/A.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti

 tanulmányi pót lék fel té tel rend sze rét és rész le tes jo go sult -
sá gi sza bá lya it a ta nul má nyi és vizs ga sza bály zat tar tal -
maz za.

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

4.  §

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

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

(2) Az ösz tön dí jas hall ga tó il let mé nyé bõl le vo nás nak
csak jog sza bály alap ján van he lye.”
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5.  §

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

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

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

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

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

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

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

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

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 elekt ro ni kus alá írás ról  szóló 2001. évi XXXV. tör -
vény (a továb biak ban: Eat.) 27.  §-a (2) be kez dé sé nek
c) pont já ban, va la mint az il le té kek rõl  szóló 1990. évi
XCIII. tör vény (a továb biak ban: Itv.) 67.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az Eat. 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben be je len tés re kö -
te le zett szol gál ta tó (a továb biak ban: szol gál ta tó) a Nem ze -

ti Hír köz lé si Ha tó ság (a továb biak ban: Ha tó ság) nyil ván -
tar tás sal kap cso la tos te vé keny sé gé ért e ren de let 2.  §-ának
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál ta tá si
dí ja kat (a továb biak ban: díj) kö te les fi zet ni.

(2) Az Eat. 8/B. §-a sze rin ti ön kén tes akk re di tá ci ós
rend szer mû köd te té sé ért fe le lõs sze mély vagy szer ve zet a
Ha tó ság nyil ván tar tás sal kap cso la tos te vé keny sé gé ért
e ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott dí jat
kö te les fi zet ni.

(3) Az Eat. 24.  §-ának (1) be kez dé se sze rint ki je lölt ta -
nú sí tó szer ve zet a Ha tó ság nyil ván tar tás sal kap cso la tos te -
vé keny sé gé ért e ren de let 2.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott dí jat kö te les fi zet ni.

(4) Az Eat. 17.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti elekt ro ni -
kus alá írás sal kap cso la tos szol gál ta tá si szak ér tõ a Ha tó ság
nyil ván tar tás sal kap cso la tos te vé keny sé gé ért e ren de let
2.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott dí jat kö te les
 fizetni.

A díj mértéke

2.  §

(1) A díj mér té ke:
a) nyil ván tar tás ba vé te li el já rás ese tén azon Eat.

6.  §-ának (1) be kez dé sé ben fel so rolt szol gál ta tá son ként,
ame lye ket a szol gál ta tó nem mi nõ sí tett szol gál ta tó ként kí -
ván vé gez ni, há rom száz ezer fo rint, az ada tok kö ré ben be -
kö vet ke zett vál to zás be je len té se ese tén száz öt ven ezer fo -
rint;

b) nyil ván tar tás ba vé te li el já rás ese tén azon Eat.
6.  §-ának (1) be kez dé sé ben fel so rolt szol gál ta tá son ként,
ame lye ket a szol gál ta tó mi nõ sí tett szol gál ta tó ként kí ván
vé gez ni, egy mil lió fo rint, az ada tok kö ré ben be kö vet ke zett 
vál to zás be je len té se ese tén há rom száz ezer fo rint;

c) ha a szol gál ta tó szer ve ze té nek, rend sze ré nek, va la -
mint a szol gál ta tás so rán al kal ma zott ter mé kek nek és há ló -
zat nak a kü lön jog sza bály sze rin ti in for ma ti kai biz ton sá gi
kö ve tel mé nyek nek, vagy más ön ként vál lalt kö ve tel mé -
nyek nek való meg fe le lé sét ön kén tes akk re di tá ci ós rend -
szer ke re té ben ta nú sít tat ta, az erre vo nat ko zó tény nyil ván -
tar tá sa ese tén be je len té sen ként száz ezer fo rint;

d) a mi nõ sí tett szol gál ta tó ál tal ki bo csá tott hi te le sí té si,
idõ bé lyeg zé si, il let ve ar chi vá lá si ren dek nyil ván tar tá sa
ese tén hi te le sí té si, idõ bé lyeg zé si, il let ve ar chi vá lá si ren -
den ként száz ezer fo rint, az ada tok kö ré ben be kö vet ke zett
vál to zás be je len té se ese tén öt ven ezer fo rint;

e) a szol gál ta tók nak te vé keny sé gük be fe je zé sét köve -
tõen a nyil ván tar tás ból a szol gál ta tó be je len té se alap ján
való tör lés ese tén het ven öt ezer fo rint;

f) kül föl di ta nú sít vánnyal kap cso la tos be je len tés ese tén 
fe le lõs ség vál la lá son ként száz ezer fo rint.

(2) A díj össze ge az Eat. 8/B. §-a sze rin ti ön kén tes akk -
re di tá ci ós rend sze rek nyil ván tar tá sa ese tén akk re di tá ci ós
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rend sze ren ként száz öt ven ezer fo rint, az ada tok kö ré ben
be kö vet ke zett vál to zás be je len té se ese tén öt ven ezer fo rint.

(3) A díj mér té ke:
a) ta nú sí tó szer ve ze tek nyil ván tar tá sa ese tén ta nú sí tó

szer ve ze ten ként száz ezer fo rint, az ada tok kö ré ben be kö -
vet ke zett vál to zás be je len té se ese tén száz ezer fo rint;

b) elekt ro ni kus alá írá si ter mé kek nyil ván tar tá sa ese tén
ter mé ken ként száz ezer fo rint, az ada tok kö ré ben be kö vet -
ke zett vál to zás be je len té se ese tén öt ven ezer fo rint.

(4) A díj mér té ke az Eat. 17.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti
elekt ro ni kus alá írás sal kap cso la tos szol gál ta tá si szak ér tõ
nyil ván tar tás ba-vé te li el já rás ese tén har minc ezer fo rint.

A díj esedékessége és megfizetésének módja

3.  §

(1) A díj fi ze tés re kö te le zett nek a dí jat a ké re lem be nyúj -
tá sá val egy ide jû leg a Ha tó ság Ma gyar Ál lam kincs tár nál
ve ze tett 10032000-00287247-00000000 szá mú elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell meg fi zet nie.

(2) A ké re lem el uta sí tá sa ese tén a be fi ze tett díj nem
vissza té rít he tõ. Amennyi ben a ké rel met a be ér ke zés tõl
szá mí tott 10. na pig a ké rel me zõ vissza von ja, a Ha tó ság a
be fi ze tett díj 50%-át vissza té rí ti.

(3) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott dí jak te kin te té ben a
díj fi ze té si kö te le zett ség re az Itv. 28.  §-ának (2)–(3) be kez -
dé sé ben, a jog or vos la ti el já rás díj ára az Itv. 29.  § (2) be -
kez dé sé ben, a mu lasz tá si bír ság ra az Itv. 82.  §-ában, az il -
le ték biz to sí tá sá ra, be haj tá sá ra, a fi ze té si ked vez mé nyek re 
az Itv. 88.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé se -
ket kell al kal maz ni az zal, hogy ahol a tör vény il le té ket em -
lít, azon dí jat kell ér te ni.

A díj nyilvántartása és elszámolása

4.  §

A Ha tó ság a dí jak ról kü lön nyil ván tar tást ve zet. A dí jak
nyil ván tar tá sá ra, ke ze lé sé re és el szá mo lá sá ra a költ ség ve -
té si szer vek be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé -
rõl  szóló jog sza bály ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály ba, 
ez zel egy ide jû leg a Hír köz lé si Fõ fel ügye let nek az elekt ro ni -
kus alá írás sal össze füg gõ mi nõ sí tés sel és nyil ván tar tás sal
kap cso la tos te vé keny sé gé ért fi ze ten dõ dí jak ról  szóló
20/2001. (XI. 15.) MeHVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1043/2006. (IV. 19.) Korm.

határozata

a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács munkájának
támogatásáról

1. A Kor mány tá mo gat ja a te het sé ges fi a ta lok se gí té sé -
vel fog lal ko zó ha zai és ha tá ron túli ma gyar ci vil szer ve zõ -
dé sek ál tal lét re ho zott Nem ze ti Te het ség se gí tõ Ta ná csot
(a továb biak ban: Ta nács).

2. A Kor mány fel hív ja az ok ta tá si mi nisz tert, hogy a te -
het sé ges fi a ta lok meg ta lá lá sá val és se gí té sé vel kap cso la -
tos kor mány za ti dön té sek elõ moz dí tá sa ér de ké ben – a ha -
tá ron túl élõ ma gyar nem ze ti sé gû ek te kin te té ben a kül ügy -
mi nisz ter be vo ná sá val – kez de mé nyez ze együtt mû kö dé si
meg ál la po dás meg kö té sét a Ta náccsal, amely kü lö nö sen
ki ter jed:

a) a Ta nács nak az ok ta tá si mi nisz ter ál tal a Kor mány
szá má ra a te het sé gek se gí té sé vel kap cso la tos te vé keny -
ség rõl  szóló, a Te het ség Nap ja – min den év már ci us 25-e –
al kal má ból be nyúj tan dó át fo gó tá jé koz ta tó el ké szí té sé be
tör té nõ be vo ná sá ra,

b) az érin tett mi nisz te rek ál tal a te het sé ges fi a ta lok
meg ta lá lá sá val és se gí té sé vel kap cso la tos dön té sek rõl és
te vé keny ség rõl – az ok ta tá si mi nisz ter út ján – a Ta nács
szá má ra tör té nõ tá jé koz ta tás nyúj tá sá ra,

c) a Ta nács nak az Ok ta tá si Mi nisz té ri um ko or di ná -
lá sá ban fo lyó te het ség se gí tõ prog ra mok – így kü lö nö -
sen a tu do má nyos di ák kö ri moz ga lom, az Arany Já nos
Te het ség gon do zó Prog ram, az Út ra va ló Ösz tön díj prog -
ram, és a te het ség gon do zó ta nul má nyi ver se nyek – cél -
ki tû zé se i nek, il let ve az így el lá tott fel ada tok to vább fej -
lesz té si irá nya i nak meg ha tá ro zá sá ba tör té nõ be vo ná sá -
ra, to váb bá

d) az ok ta tá si mi nisz ter nek a Ta nács mun ká já ban való
rész vé te lé re

vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ra.

Fe le lõs: ok ta tá si mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos
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3. A Kor mány pá lyá za tok ki írá sá val se gí ti a te het ség tá -
mo ga tó prog ra mo kat.

Fe le lõs: ok ta tá si mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis 
 és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
13/2006. (IV. 13.) OVB
á l l á s f o g l a l á s a

a mozgóurnás szavazás egyes kérdéseirõl

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 90/A.  §
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban, a 99/K.  § (5) be kez dé sé nek 
a) pont já ban, 105/A.  § (4) be kez dé sé nek a) pont já ban,
124/A.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban, 131/A.  § a) pont -
já ban és 143/A.  § (4) be kez dé sé ben biz to sí tott ha tás kö ré -
ben el jár va, a 12/2002. (IV. 2.) OVB ál lás fog la lás fenn tar -
tá sá val az aláb bi

állásfoglalást

adja ki:

A Ve. 61.  § (3) be kez dé se sze rint „A moz gá sá ban gá tolt
vá lasz tó pol gárt sza va zá sá nak le he tõ vé té te le ér de ké ben
– ké ré sé re – a sza va zat szám lá ló bi zott ság leg alább két
tagja mozgóurnával felkeresi”.

A Ve.-ben fog lalt sza bá lyo zás sze rint a moz gó ur nás
sza va zást a moz gá sá ban gá tolt vá lasz tó pol gár nak kell igé -
nyel nie, és a szán dé kát a sza va zat szám lá ló bi zott ság nál
kell be je len te nie. Az igény lés vagy be je len tés formáját a
tör vény nem szabályozza.

A vá lasz tó pol gár szán dé ka be je len té sé hez se gít sé get
igény be ve het, de az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás -
pont ja sze rint sér ti a Ve. 3.  § a) és d) pont ja i ban fog lalt, a
vá lasz tás tisz ta sá gá nak meg óvá sa, vá lasz tá si csa lás meg -
aka dá lyo zá sa, va la mint a jó hi sze mû és ren del te tés sze rû
jog gya kor lás vá lasz tá si alap el vét az, ha a moz gó ur nás sza -
va zás ra bár ki fel hí vást tesz köz zé, köz re mû kö dõi szol gál -
ta tást, köz ve tí tõi te vé keny sé get kí nál, vagy a sza va zás

meg szer ve zé se ér de ké ben bár mely más mó don moz gó sí tó
te vé keny sé get fejt ki.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja to váb bá, 
hogy sér ti a Ve. 3. §-ának b) pont já ban fog lalt ön kén tes
rész vé tel el vét és a Ve. 3.  §-ának a) pont já ban fog lalt vá -
lasz tás tisz ta sá ga alap el vét, ha va la ki más vá lasz tó pol gár
ré szé re, de tud ta nélkül igényel részére mozgóurnát.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
14/2006. (IV. 18.) OVB

á l l á s f o g l a l á s a
a kampánycsend tárgyában

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 90/A.  §
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban, 99/K.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont já ban, 105/A.  § (4) be kez dé sé nek a) pont já ban,
124/A.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban, 131/A.  § a) pont -
já ban és 143/A.  § (4) be kez dé sé ben biz to sí tott ha tás kö ré -
ben el jár va a kam pány csend tár gyá ban az aláb bi

állásfoglalást

adja ki:

A Ve. 40.  § (2) be kez dé se sze rint „a sza va zást meg elõ zõ 
nap 0 órá tól a sza va zás be fe je zé sé ig vá lasz tá si kam pányt
foly tat ni ti los (kam pány csend)”.

A Ve. 41.  §-a ér tel mé ben „[a] kam pány csend meg sér té -
sé nek mi nõ sül a vá lasz tó pol gá rok vá lasz tói aka ra tá nak be -
fo lyá so lá sa, így kü lö nö sen: a vá lasz tó pol gá rok szá má ra a
je lölt vagy a je lö lõ szer ve zet ál tal in gye ne sen jut ta tott
szol gál ta tás (sza va zás ra tör té nõ szer ve zett szál lí tás,
étel-ital adá sa), párt jel vé nyek, zász lók, párt szim bó lu mok,
a je lölt fény ké pét vagy ne vét tar tal ma zó tár gyak osz to ga -
tá sa, vá lasz tá si pla kát (a továb biak ban: pla kát) el he lye zé -
se, a vá lasz tói aka rat be fo lyá so lá sá ra al kal mas informá -
ciók szol gál ta tá sa elekt ro ni kus vagy más úton”.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság, a 11/1998. (V. 18.)
ál lás fog la lá sá nak ha tá lyon kí vül he lye zé sé vel, az aláb bi ak 
sze rint fog lal ál lást:

– A kam pány csend meg sér té sé nek mi nõ sül, ha an nak
be áll ta után bár mely írott vagy elekt ro ni kus mé di um a vá -
lasz tás sal össze füg gés be hoz ha tó sze mélyt vagy pár tot
em lít vagy sze re pel tet, a je löl tek szá má ról és össze té te lé -
rõl, az eset le ges vissza lé pé sek rõl stb. in for má ci ót szol gál -
tat, amennyi ben ez a cse lek mény al kal mas a vá lasz tó pol -
gá rok vá lasz tói aka ra tá nak be fo lyá so lá sá ra. Ez a kö ve tel -



mény irány adó a ko ráb ban fel vett prog ra mok is mét lé sé re
is. A kam pány csend ide jén a ki e sett je lölt rõl  szóló tá jé koz -
ta tás ra a Ve. 67.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben a sza va zat -
szám lá ló bi zott ság jo go sult.

– A kam pány csend meg sér té sé nek mi nõ sül az olyan
ma ga tar tás is, ami kor je löl tek, je lö lõ szer ve ze tek vagy má -
sok szer ve zet ten – a kam pány csend idõ sza ka alatt – a vá -
lasz tó pol gá rok ré szé re kü lön ké rés vagy elõ ze tes fel ha tal -
ma zás nél kül a vá lasz tá son tör té nõ rész vé tel re, egyes je -
löl tek vagy je lö lõ szer ve ze tek tá mo ga tá sá ra buz dí tó
SMS-t, e-ma ilt vagy au to ma ti zált hí vás mó dú üze ne te ket
kül de nek.

– Az ál lam pol gá rok, mint ma gán sze mé lyek kö zöt ti
sze mé lyes kom mu ni ká ció – tar tal má tól és for má já tól
[pl. le vél, SMS, e-ma il, in ter ne tes nap ló (blog)] – függet -
lenül nem va ló sít ja meg a kam pány csend meg sér té sét.

– A köz sze rep lõk, je löl tek vagy je lö lõ szer ve ze tek lis -
tá in sze rep lõ sze mé lyek ál tal írt in ter ne tes nap ló, a je löl tek
vagy je lö lõ szer ve ze tek hon lap jai kam pány csend alatt nem 
fris sít he tõk, azok adat tar tal ma nem vál toz tat ha tó meg. A
kor lá to zás füg get len at tól, hogy a hon la pot tar tal ma zó
adat hor do zó esz közt hol he lyez ték el, ha an nak adat tar tal -
ma Ma gyar or szág ról elekt ro ni kus úton el ér he tõ. Kam -
pány csend sér tést azon ban csak a ma gyar jog ha tó ság alá
tar to zó sze mély vagy szer ve zet kö vet het el.

– A vá lasz tó pol gá rok kü lön, elõ ze tes meg ren de lé se
alap ján, az ál ta luk meg adott e-ma il cím re elekt ro ni kus
úton el jut ta tott tá jé koz ta tás, egyéb in for má ció meg kül dé se 
– an nak konk rét tar tal má tól füg get le nül – az ön kén tes ség
kö vet kez té ben nem le het al kal mas a vá lasz tó pol gá rok vá -
lasz tói aka ra tá nak be fo lyá so lá sá ra, így a kam pány csend
meg sér té sét sem va ló sít hat ja meg.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
221/2006. (IV. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nem ze ti és et ni kai
ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi LXXVII. tör vény
(a továb biak ban: Nek. tv.) 61.  § (2) be kez dé se ál tal al kal -
maz ni ren delt, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban:
Nsztv.) 2.  §-ában, va la mint a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Mu ity Mi hály (6500 Baja, Ta nya IV. ker.) ál tal be -

nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek hi te le sí té se tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti. A ha tá ro zat el len az an nak köz -
zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz
cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz le het ki fo -
gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Mu ity Mi hály 2006. feb ru ár 3-án or szá gos népi kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta
be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a következõ szerepel:

„A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993.
évi LXXVII. tör vény (a továb biak ban: ki sebb sé gi tör vény) 
61.  § (2) be kez dé sé nek ér tel mé ben alul írott ma gyar ál lam -
pol gá rok ki je lent jük, hogy a ma gyar or szá gi bu nye vác ki -
sebb ség hez tar to zunk, és a ki sebb sé gi tör vény ben fog lalt
fel té te lek nek meg fe le lünk. Kér jük a tisz telt Or szág gyû -
lést, hogy a ki sebb sé gi tör vény alap ján a bu nye vác nép cso -
por tot is mer jék el nem ze ti ki sebb ség ként, és a hi vat ko zott
tör vény 61.  § (1) be kez dé sé ben a ‘Ma gya ror szá gon ho nos
nép cso por tok’ fel so ro lá sát, a bu nye vác ki sebb sé gi nép -
cso port tal egé szít se ki.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya a tör vény ben fog lalt tar tal -
mi, va la mint for mai kö ve tel mé nyek nek meg fe lel, ezért hi -
te le sí té sé nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat a Nek. tv. 1.  § (1) be kez dé sén, 61.  § (2) be -
kez dé sén, az Nsztv. 2.  §-án, a Ve. 117.  §-án, a 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont ján, a jog or vos lat ról való tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
222/2006. (IV. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt (Kál ló sem jén, Kos suth u. 
109/A) kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
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kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al -
kot mány bí ró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. már ci us 22-én or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy ha az or szág gyû lé si vá lasz tá sok után kor mányt
ala kí tó pár tok nem tart ják be a sa ját kam pány ki ad vá nya ik -
ban tény sze rû en vagy szám sze rû en le írt egy ér tel mû vá -
lasz tá si ígé re te i ket, amit a cik lus vé gén egy 13 fõs ki sor -
solt, vá lasz tás ra jo go sult, érett sé gi zett em be rek bõl álló bi -
zott ság el len õriz a tény sze rû és szám sze rû hi va ta los ada -
tok alap ján, ak kor a par la men ti kép vi se lõ ik a ki töl tött par -
la men ti cik lus ide jé re ka pott min den faj ta anya gi jut ta tá sa i -
kat kö te le sek vissza fi zet ni az ál lam kasszá ba, leg ké sõbb
180 nap pal a man dá tu muk le jár ta után, el len ke zõ eset ben
napi tíz ezer fo rint tal szá mol va le töl ten dõ bör tön bün te tés -
sel vált hat ják meg az adós sá gu kat?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés nem egy ér tel mû,
mert arra a vá lasz tó pol gá rok egy ér tel mû igen nel vagy
nem mel vá la szol ni nem tud nak. A kér dés ben hasz nált ki -
fe je zé sek ugyan is (,,tény sze rû en vagy szám sze rû en le írt
egy ér tel mû vá lasz tá si ígé re tek”; „tény sze rû és szám sze rû

hi va ta los ada tok”; „tíz ezer fo rint tal szá mol va le töl ten dõ
bör tön bün te tés sel meg vált ha tó adós ság”) olyan mér té kû
bi zony ta lan sá got hor doz nak, mely alap ján a fel ten ni kí -
vánt kér dés nem vi lá gos, és sok fé le ér tel me zé si le he tõ sé -
get vet fel.

Az Al kot mány bí ró ság 50/2001. (XI. 22.) AB ha tá ro za -
tá ban ki fej tet te: „(...) a nép sza va zás ered mé nye nem von -
hat ja el az Or szág gyû lés nek mint al kot má nyo zó ha ta lom -
nak a jog kö rét”. Ez zel kap cso lat ban meg jegy zi az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság, hogy a fel ten ni kí vánt kér dés
alap ján meg tar tás ra ke rü lõ ered mé nyes nép sza va zás az Al -
kot mány 20.  § (2) be kez dé sé bõl és a kép vi se lõi man dá tum
meg szû né sé nek ese te it fel so ro ló 20/A.  § (1) be kez dé sé bõl
le ve zet he tõ – 2/1993. (I. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1993,
33, 37–38. – sza bad man dá tu mú kép vi se le ti rend szer lé -
nye gét kor lá toz ná az zal, hogy bün te tõ jel le gû szank ci ó val
sújt ja az or szág gyû lé si kép vi se lõt az e mi nõ sé gé ben tett
cse lek mé nyei  miatt.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ról dön tött.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 20.  §-ának (2), va la mint
20/A.  §-ának (1) be kez dé se in, az or szá gos nép sza va zás ról
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ján, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a 
Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé sén, 118.  §-ának (3)–(5) be -
kez dé se in, a 124/A.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a jog -
or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez -
dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Baranya Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(7623 Pécs, Rákóczi út 30.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Ba ra nya Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la – a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló 1993. évi II. tör -
vény 4/B.  §-ának (5) be kez dé se alapján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

hir det meg az új pet rei Pe tõ fi Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ szö vet ke zet hasz ná la tá ban nyil ván tar tott, rész arány-föld tu laj don -
nak meg fe le lõ földek kiadása céljából.

A sor so lás he lye: Pécs, Rá kó czi út 30., FVM Hi va tal

A sor so lás idõ pont ja: 2006. má jus 19., 9 óra

A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: Pe tõ fi Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ szö vet ke zet, Új pet re gaz dál ko dá si te rü le tén
rész arány-föld tu laj don nal (arany ko ro ná val) ren del ke zõ sze mé lyek.
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Sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Áta

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Sor so lan dó AK ér ték Tu laj do ni há nyad
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

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 –

Te le pü lés: Ege rág

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Sor so lan dó AK ér ték Tu laj do ni há nyad
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

019/12 szán tó 0,0604 0,81 84/4170 –

Te le pü lés: Kis he rend

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Sor so lan dó AK ér ték Tu laj do ni há nyad
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

09/62 szán tó 0,5013 9,22 922/18096 –

034/5 szán tó/erdõ 1,4093 45,49 4549/7456 –

Te le pü lés: Kis kas sa

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Sor so lan dó AK ér ték Tu laj do ni há nyad
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

0106 gyep (1) 0,1111 0,50 150/4323 –

Te le pü lés: Nagy tót fa lu

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Sor so lan dó AK ér ték Tu laj do ni há nyad
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

055/3 szán tó 0,0713 0,99 99/364 –

Te le pü lés: Pe terd

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Sor so lan dó AK ér ték Tu laj do ni há nyad
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

036 szán tó 0,0533 1,39 417/397980 –

079/3 szán tó 0,1617 1,46 1/1 –

Te le pü lés: Vo kány

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Sor so lan dó AK ér ték Tu laj do ni há nyad
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

10/48 szán tó 0,7549 17,76 8880/211395 –

049/65 szán tó 0,1765 4,30 430/25132 –

064/35 szán tó 0,1646 3,08 308/632 –



Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Sor so lan dó AK ér ték Tu laj do ni há nyad
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

093/7 gyep (1) 0,4458 3,399 1/1 –

611/1 szán tó 0,0028 0,03 1/1 –

Te le pü lés: Sze mely

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Sor so lan dó AK ér ték Tu laj do ni há nyad
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

594 gyep (1) 0,0035 0,01 3/506 –

Te le pü lés: Ko zár mis leny

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Sor so lan dó AK ér ték Tu laj do ni há nyad
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

039/1 erdõ 0,0755 0,34 204/61566 –

2717 kert 0,1624 2,26 1/1 –

Te le pü lés: Új pet re

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Sor so lan dó AK ér ték Tu laj do 6ni há nyad
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

108/1 be épí tet len terület 6,86 0,1972 1/1 ki vett te rü let

108/3 be épí tet len terület 4,59 0,1320 1/1 ki vett te rü let

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

Több rész arány-tu laj do nos egyez sé gen ala pu ló írás be li igé nyét, va la mint a ki sor solt föld rész le tek re vo nat ko zó
 csere-megállapodásokat a Föld mû ve lés ügyi Hivatal figye lembe veszi.

A kö zös igényt a sor so lás kez de té ig a hely szí nen, a cse rét pe dig a sor so lást kö ve tõ 15 na pig le het a Föld mû ve lés ügyi
 Hivatalhoz be nyúj ta ni. A sor so lás a hely ben szo ká sos módon is meghirdetésre kerül.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít -
het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem változtatható meg.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán be -
lül a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz cím zett, de a Ba ra nya Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz
(7623 Pécs, Rákóczi út 30.) kifogást nyújthat be.

Tóth Sán dor s. k.,
mb. hi va tal ve ze tõ

A Magyar Szegényeket Pártoló Párt
2005. évi vagyonmérlege

A va gyon meg ne ve zé se Fo rint ban

1. Ál ló esz kö zök és be ru há zá sok –
11. In gat la nok –
12. Gé pek, be ren de zé sek és fel sze re lé sek –
13. Jár mû vek –
16. Üzem kö rön kí vü li ál ló esz kö zök –
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A va gyon meg ne ve zé se Fo rint ban

17. Ál ló esz kö zök ér ték csök ke né se –
18. Jó lé ti ál ló esz kö zök –
19. Be ru há zá sok –

2. Kész le tek –
21., 22. Anya gok –
23. Fo gyó esz kö zök –
24. Be fe je zet len ter me lés és fél kész ter mék –
26. Kész ter mék –
27., 28. Áruk –
29. Jó lé ti kész le tek –

3. Pénz ügy és bank szám lák –
31–32. Pénz- és bank szám lák –
33. Adó sok, ve võk –
35. El szá mo lás mun ka vál la lók kal –
37. Egyéb el szá mo lá sok –
38. El kü lö ní tett el szá mo lá sok –
39. Át me nõ ak tí vák –
Esz kö zök össze sen –

A va gyon meg ne ve zé se Fo rint ban

3. Pénz esz kö zök –
32. Be ru há zá si jut ta tás –
34. Szál lí tók –
35. El szá mo lás a mun ka vál la lók kal –
36. El szá mo lás az ál la mi költ ség ve tés sel –
37. Egyéb el szá mo lá sok –
39. Át me nõ passzí vák –

4. Ala pok –
41. Ál lóeszközök alap jai –
42. For gó esz kö zök alap jai –
43. Tar ta lé kok –
44. Ér de kelt sé gi ala pok –
45. Köl csönadott és ka pott esz kö zök alap jai –
46. Egyéb ala pok –
48. El kü lö ní tett ala pok –
49. É vi mér leg és ered mény szám lák –
For rá sok össze sen –

Var ga Ár pád s. k.,
párt el nök

A Nyugdíjasok Pártja 2005. évi pénzügyi zárómérlege

Fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 12 600
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás –

a) Alap összeg –
b) Párt ra adott sza va za tok ará nyá ban ka pott összeg –
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3. Egyéb hoz zá já ru lá sok –
a) Jogi sze mé lyek tõl –
b) Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa sá gok tól –
c) Ma gán sze mé lyek tõl –

4. A párt pro pa gan da te vé keny sé gé bõl –
5. A párt gaz dál ko dó te vé keny sé gé bõl –
6. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nye re sé gé bõl –
7. Egyéb be vé tel 236 700

Bank ka mat és le té ti jegy be vál tá sa 1 213

Összes be vé tel a gaz da sá gi évben:  250 513

Kiadások

1. Hoz zá já ru lás jut ta tá sa –
a) A párt or szág gyû lé si cso port jai szá má ra –
b) A párt he lyi szer vei szá má ra –
c) A párt ál tal tá mo ga tott in téz mé nyek szá má ra –
d) Más tár sa dal mi szer ve ze tek szá má ra –
e) Kül föl di in téz mé nyek –

2. Sze mély ze ti költ sé gek –
a) Mun ka bé rek –
b) Uta zá si költ ség té rí tés –
c) Tár sa da lom biz to sí tá si hoz zá já ru lás –
d) Szo ci á lis, üdü lé si stb. tá mo ga tás –

3. Ál ta lá nos költ sé gek 484 625
a) Adók, il le té kek –
b) Épü le tek fenn tar tá sa, köz üze mi díjak 250 828
c) He lyi sé gek bér le te 68 121
d) Ad mi nisz trá ci ós és pos ta költ sé gek 157 844
e) Klf. egyéb költ sé gek 7 832

4. Saj tó- és pro pa gan da költ sé gek –
5. Vá lasz tás sal kap cso la tos költ sé gek –
6. Egyéb te vé keny ség gel kap cso la tos költ sé gek –

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben:  484 625

Dr. Mi cha letz ky Vil mos s. k.,
el nök
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

 A BM Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi köz zé:

984012A

930453D

311248E

471223B

757521B

440892D

082542E

803283C

144788B

009653F

562739C

547909E

217033B

415841A

169100E
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214758D

646824A

618624F

592906B

704049F

704791C

016900D

860707C

688305F

306348B

921761B

368468E

643313D

595689B

161662F

052049C

575068D

753363E

675214F

830369F

219626B

589102C

145813D

506940B

044561F

358024E

158728E

425584F

690082C

925568D

653186B

129891F

249320A

511918D

605146E

012386D

282206B

263040D

065503F

089113C

500020C

527545F

866178A

694442D

080629F

120890F

499855C

098155A

353270F

65030A

484046A

343473E

405800B

380993E

577880F

633356B

630310B

182616B

568161E

691950C

495673F

475703D

360941D

439331D

646052C

466279E

462255C

454665A

879196F

338697A

930365C

434741B

271963C

637911B

325076D

156332C

340865C

603158B

479874F

246927F

096352C

343492D

871448C

471797D

216252C

956091B

740655F

269656F

967174A

626399A

706376D

454529F

529526E

202135C

224640B

813765D

063129D

527404E

216907A

270633E

835387A

314548C

278662E

480841E

751544B

769318E

362032D

400798A

472771B

814329C

562598E

912729F

981079C

380813C

616851E

661200C

340677D

541037C

346122C

803576E

829001A

809647C

609553F

980238B

084216E

250357D

847957A

240513B

249935D

967744F

938860F

525438C

908714F

574011D

699432B

439748B

803564E

681337F

861759B

431258C

320002F

885821C

767432A

120275C

975184B

169301F

533939B

552863F

563038E

306347C

128192B

343832B

303228D

457205E

445563D

096826D

556727D

202695A

461512E

798190E

828575A

623533B

993483A

461312E

844973F

712859D

371784C

557877B

110872F

341297D

423984F

572397D

730952E

095686F

775579A

488186C

403630B

944509F

751352E

411173F

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se-
géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ-
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 9576 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax:
267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég szerû aláírás
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