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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
136/2006. (VI. 26.) Korm.

rendelete

az állami vezetõk és az államigazgatási szervek
köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról

és azok feltételeirõl

A Kor mány a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va-
la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
szóló 2006. évi LVII. tör vény (a továb biakban: Ksztv.)
76.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E ren de let ha tá lya a mi nisz ter re, az ál lam tit kár ra, a
szak ál lam tit kár ra (a továb biak ban együtt: ál la mi ve ze tõ), a
kor mány biz tos ra, a mi nisz te ri biz tos ra, a mi nisz te ri ka bi -
ne tet ve ze tõ ka bi net fõ nök re, a Ksztv. 27.  §-ának (2) be-
kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély re, a Kor mány ál tal fel-
ügyelt, a Kor mány vagy a Kormány tag ja irá nyítása alá tar -
to zó ál lam igaz ga tá si szerv nél fog lal koz ta tott ve ze tõi meg-
bí zás sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ re, a politikai
fõtanácsadóra és a politikai tanácsadóra terjed ki.

(2) E ren de let ben fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni
kell a Ksztv. 72. §-ának (5)–(7) be kezdésében, va lamint
81.  §-ának (3)–(4) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján ál lam-
tit ká ri vagy szak ál lam tit ká ri il let mény re, il let ve jut ta tá -
sok ra jo go sul tak jut ta tá sa i ra is.

A juttatásokra vonatkozó közös szabályok

2. §

(1) Az ál la mi ve ze tõ jut ta tá sok ra való jo go sult sá ga az
ál la mi ve ze tõi meg bí za tás idõ tar ta má ra és a Ksztv.
11.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar tam ra áll
fenn.

(2) Az e ren de let ha tá lya alá tar to zó, ál la mi ve ze tõi szol-
gá la ti jog vi szonnyal nem ren del ke zõ sze mé lyek jut ta tá -
sok ra való jo go sult sá ga – ha e ren de let el té rõ en nem ren-
del ke zik – meg bí za tá suk tel jes idõ tar ta má ra áll fenn.

(3) A jut ta tá sok költ ség ve té si fe de ze tét – ha tör vény,
kor mány ren de let vagy e ren de let el té rõ en nem rendelke-
zik – an nak a szer ve zet nek a költ ség ve té sé bõl kell biz to sí -
ta ni, amely ben a jo go sult a tiszt sé gé bõl (meg bí za tá sá ból)
adó dó fel ada ta it tel je sí ti (a továb biak ban: mun kál ta tó).

(4) A kül föl di ki kül de tés sel kap cso la tos ki adá so kat a
mi nisz ter el nök ese té ben a Kül ügy mi nisz té ri um költ ség ve -
té sé ben kell biz to sí ta ni és el szá mol ni.

3. §

Az e ren de let sze rin ti jut ta tá sok igény be vé te lé re vo nat -
ko zó jo go sult sá got az ál la mi ve ze tõk ese té ben a Ksztv.
6.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti iga zol vány, a kor mány-
biz tos ese té ben a mi nisz ter el nök ál tal ki adott iga zol vány, a
töb bi jo go sult ese té ben a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter ál tal ki ál lí tott iga zo lás iga zol ja.

Hivatali lakás használata, lakásfenntartási térítés

4. §

(1) A mi nisz ter és az ál lam tit kár ré szé re hi va ta li la kás
hasz ná la tát le het biz to sí ta ni, ha – a vele kö zös ház tar tás -
ban élõ há zas tár sa (élet tár sa) la kás vi szo nya it is figye-
lembe véve – Bu da pes ten vagy köz vet len von zás kör ze té -
ben meg fe le lõ la kás sal nem ren del ke zik.

(2) A meg fe le lõ ség szem pont já ból a la kás szo ba szá mát,
alap te rü le tét, kom fort fo ko za tát és mû sza ki ál la po tát, az
együtt la kók szá mát, va la mint az ál la mi ve ze tõi tiszt ség, ille-
tõ leg egyéb meg bí za tás el lá tá sá val össze füg gõ sa já tos biz-
ton sá gi és egyéb kö ve tel mé nye ket kell figye lembe ven ni.

(3) Hi va ta li la kás ként egy sze mély be köl tö zé se ese tén
ket tõ, egyéb eset ben az együtt la kó sze mé lyek szá má nak
meg fe le lõ, de leg ke ve sebb há rom la kó szo bá val ren del ke -
zõ, leg alább kom for tos, a mû sza ki, fenn tar tá si, üze mel te -
té si és a biz ton sá gi kö ve tel mé nyek szem pont já ból ál la mi
ve ze tõi la kás nak, ille tõ leg a jo go sult fel adat kör ének el lá -
tá sá ra al kal mas bu da pes ti vagy Bu da pest köz vet len von-
zás kör ze té ben lévõ la kást kell biz to sí ta ni.

(4) A jut ta tás igény be vé te lé re jo go sul tat ter he lik a la-
kás hasz ná lat tal össze füg gés ben fel me rü lõ kar ban tar tá si és
ki sebb ja ví tá si költ sé gek, az ener gia szol gál ta tá si és köz-
üze mi dí jak, va la mint a táv be szé lõ szol gál ta tá sok dí jai. A
lak bért és a jo go sul tat a bér let tel kap cso lat ban ter he lõ kü-
lön szol gál ta tá sok dí ját a mun kál ta tó biz to sít ja.

(5) A hi va ta li la kás hasz ná lat e ren de let ben fog lal tak sze-
rin ti jut ta tá sá ról – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz -
ter nek a jo go sult ság fenn ál lá sá ra vo nat ko zó iga zo lá sa alap-
ján, vé dett sze mé lyek ese té ben a rend õrség ille té kes szer vé -
vel együtt mû köd ve – a mun kál ta tó gon dos ko dik.

(6) A hi va ta li la kás hasz ná la ta irán ti igényt a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter nél kell írás ban be je len te -
ni, aki gon dos ko dik az igény jo go sult ság fel té te le i nek el-
len õr zé sé rõl.
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5. §

(1) A la kás nak az ál la mi ve ze tõi te vé keny ség, ille tõ leg a
jo go sult fel adat kör ének el lá tá sá hoz szük sé ges tech ni kai
esz kö zök kel való fel sze re lé sé rõl, ezek kar ban tar tá sá ról és
ja ví tá sá ról – az érin tett szer vek meg ál la po dá sa sze rint – a
mun kál ta tó, ille tõ leg a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó -
ság gon dos ko dik.

(2) Ha az épü let kar ban tar tá sá val, fel újí tá sá val, hely re -
ál lí tá sá val, át ala kí tá sá val, bõ ví té sé vel kap cso la tos mun-
kák csak a bent la kók át me ne ti ki köl töz te té se ese tén vé gez -
he tõk el, to váb bá, ha a la kás bér le ti jog vi szony az igény jo -
go sult ság fenn ál lá sa alatt a jo go sult ér dek kö rén kí vül ál ló
ok ból szû nik meg, ré szé re a 4.  §-ban írt fel té te lek nek meg-
fe le lõ má sik la kást kell biz to sí ta ni.

(3) A vé dett sze mély la ká sá nak tech ni kai vé del mé re kü-
lön jog sza bály ren del ke zé sei az irányadók.

(4) A jo go sult a la kás el lá tás ke re té ben hasz nált la kást
nem cse rél he ti el.

(5) A hi va ta li la kás sal való el lá tás ke re té ben hasz nált la-
kás a jo go sult ré szé re nem ide ge nít he tõ el, a la kás ra vo nat -
ko zó tar tá si szer zõ dés hez hoz zá já ru lás nem ad ha tó, ille tõ -
leg a jo go sult ha lá la ese tén a bér le ti jog vi szony nem foly-
tat ha tó.

(6) A la kás el lá tás ke re té ben lét re jö võ la kás bér le ti jog vi -
szony ra egye bek ben a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va-
la mint az el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról
 szóló tör vény ren del ke zé sei meg fele lõen irány adók.

6. §

(1) Ha a 4.  § sze rin ti, hi va ta li la kás hasz ná la tá ra jo go sult 
ál la mi ve ze tõ hi va ta li la kás ra nem tart igényt, ké rel mé re
la kás fenn tar tá si té rí tést kell fi zet ni.

(2) A la kás fenn tar tá si té rí tés irán ti ké rel met a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter nél kell írás ban elõ ter jesz -
te ni, aki gon dos ko dik az igény jo go sult ság fel té te le i nek el-
len õr zé sé rõl.

(3) A la kás fenn tar tá si té rí tés havi össze ge a bu da pes ti
(von zás kör ze ti) la kás meg ol dás sal össze füg gés ben fel me-
rült, szám lá val iga zolt lak bér nek meg fe le lõ összeg, leg fel -
jebb azon ban a köz tiszt vi se lõi il let mény alap hat szo ro sa. A
la kás fenn tar tá si té rí tés egy összeg ben, ha von ta utó lag, a
tárgy hót kö ve tõ hó nap 15. nap já ig ese dé kes.

A külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatások

7. §

(1) Az ide ig le nes kül föl di ki kül de tést tel je sí tõ ál la mi
ve ze tõt, va la mint az ál la mi ve ze tõi szol gá la ti jog vi szony -
ban nem álló kor mánybiztost és a Ksztv. 27. §-ának (2) be -

kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mélyt kül föl di tar tóz ko dá sa
idejére, ellátmányként, költségtérítés illeti meg.

(2) A költ ség té rí tés ma gá ban fog lal ja
a) a kül föl di na pi dí jat, va la mint
b) a szál lás, a jár mû hasz ná lat és a ki kül de tés tel je sí té -

sé vel össze füg gés ben fel me rü lõ egyéb in do kolt, leg fel jebb
a ki kül de tés nap tá ri nap jai és a (4) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott összeg szor za tá ig ter je dõ össze gû költ sé gek szám lá -
val iga zolt össze gét.

(3) A kül föl di na pi díj fel hasz ná lá sát szám lá val kell iga-
zol ni.

(4) A kül földi na pidíj egy napra esõ össze gének or szá-
gon kén ti és va lu ta ne mek sze rin ti mér té két – az egyes or-
szá gok ár- és jö ve del mi vi szo nya i nak ala pul vé te lé vel,
40 és 100 euró kö zötti összegben – a kül ügyminiszter ál la-
pít ja meg.

(5) Ha a ki kül dött a ki kül de tés idõ tar ta ma alatt kül föl -
dön élel me zés ben és el szál lá so lás ban ré sze sül, na pi díj ra
nem tart hat igényt.

(6) A köz szol gá la ti jog vi szony ban álló, e ren de let ha tá -
lya alá tar to zó sze mélyt a köz tiszt vi se lõk re vo nat ko zó sza-
bá lyok sze rint il le ti meg költ ség té rí tés.

Utazással kapcsolatos juttatások

8. §

(1) Ha a kül föld re uta zás re pü lõ gép pel tör té nik,
a) a Kor mány tag ja ré szé re elsõ osz tály nak,
b) az e ren de let ha tá lya alá tar to zó más sze mé lyek ré-

szé re Eu ró pán be lü li uta zás nál „tu ris ta”, a négy óra re pü lé -
si idõt meg ha la dó ten ge ren tú li uta zás nál, ille tõ leg más
hosszú távú já ratoknál magasabb komfortosztálynak
meg fe le lõ árú re pü lõ jegy vá sá rol ha tó.

(2) Vo nat tal tör té nõ uta zás ese tén az ál la mi ve ze tõ, a
kormánybiztos, a miniszteri biz tos és a Ksztv. 27. §-ának
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély elsõ osz tályt ve-
het igénybe.

(3) Az ál la mi ve ze tõ és a kor mány biz tos kül föld re uta-
zás és kül föld rõl tör té nõ ha za uta zás ese tén, ille tõ leg kül-
föl di ál la mi ve ze tõk fo ga dá sa (kí sé ré se) cél já ból jo go sult a
kor mány vá ró-he lyi sé gek hasz ná la tá ra. Ma gán cé lú uta zás
ese tén a kor mány vá ró hasz ná la tá ra vo nat ko zó jo go sult ság
a Kor mány tag ját il le ti meg.

Személygépkocsi használata

9. §

(1) Az ál la mi ve ze tõt, a kor mány biz tost, a kor mány hi -
va ta lok ve ze tõ he lyet te se it, a köz pon ti hi va ta lok ve ze tõ it
és a kül föld re akk re di tált ma gyar kül kép vi se le ti ve ze tõ ket
sze mé lyes gép ko csi hasz ná lat il le ti meg.
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(2) A sze mé lyes gép ko csi hasz ná lat ke re té ben biz to sí tott 
sze mély gép ko csi hi va ta los és ma gán cé lú uta zás ra egy-
aránt igény be ve he tõ.

(3) A sze mé lyes gép ko csi hasz ná lat ra jo go sult nak gép-
jár mû-ve ze té si pót lék nem fi zet he tõ.

(4) A sze mély gép ko csi me net le vél nél kül, ér vé nyes for-
gal mi en ge déllyel ve het részt a köz úti for ga lom ban.

10. §

(1) Sze mé lyes gép ko csi hasz ná lat cí mén a mi nisz tert, az
ál lam tit kárt és a kor mány biz tost egy, fel sõ középkategó-
riájú (8. ka te gó ria), a 9.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
töb bi sze mélyt egy, leg fel jebb fel sõ kö zép ka te gó ri á jú
(7. ka te gó ria) sze mély gép ko csi hasz ná la ta il le ti meg.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyek szá-
má ra a sze mé lyes gép ko csi hasz ná lat hoz gép ko csi ve ze tõt
kell biz to sí ta ni.

(3) A sze mély gép ko csi ka te gó ri ák ra a 168/2004.
(V. 25.) Korm. ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott
1/2004. (MK 108.) MeHVM tá jékoztató az irányadó.

Rádiótelefon és az internet használata

11. §

A mi nisz té ri u mot ve ze tõ, a kor mány hi va talt fel ügye lõ
vagy a köz pon ti hi va talt irá nyí tó mi nisz ter, to váb bá a Kor-
mány ál tal köz vet le nül fel ügyelt kor mány hi va tal ve ze tõ je
– a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter egyet ér té sét
köve tõen – bel sõ sza bály zat ban ál la pít ja meg a ve ze té se,
fel ügye le te vagy irá nyí tá sa alá tar to zó szerv ál lo má nyá ba
tar to zó sze mé lyek szá má ra biz to sí tott rá dió te le fon- és in-
ter net hasz ná la ti jo go sult ság rész le tes szabályait.

Egészségügyi ellátás

12. §

(1) Az ál lami ve zetõt és a kor mánybiztost a Miniszter -
elnöki Hi va tal és a szol gál ta tást nyúj tó egész ség ügyi in téz -
mény kü lön meg ál la po dá sa sze rint, té rí tés men te sen,
egész ség ügyi el lá tás il le ti meg. A meg ál la po dás meg kö té -
sé rõl és fo lya ma tos fenn ál lá sá ról a Miniszterelnöki
Hivatal gondoskodik.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti meg ál la po dás ban meg kell
ha tá roz ni különösen:

a) az el lá tást nyúj tó, ille tõ leg az ab ban köz re mû kö dõ
egész ség ügyi in téz ményt,

b) az el lá tá sok kö rét, pon tos tar tal mát, igény be vé te lük
fel té te le it,

c) a já ró be teg-el lá tás he lyét, va la mint az ez zel kap cso -
la tos or vo si és szak or vo si ren de lé si óra szá mo kat,

d) az el lá tás igény be vé te lé nek rend jét és az igény jo go -
sult ság iga zo lá sá nak mód ját,

e) az ál la mi ve ze tõk sze mé lyé hez kö tött biz ton sá gi, ké-
szült sé gi és egyéb in do kolt több let szol gál ta tá so kat,

f) a szol gál ta tás dí ját és a díj át uta lá sá nak rend jét,
g) az el lá tás hoz szük sé ges esz kö zök biz to sí tá sá nak

mód ját és fel té te le it,
h) a meg ál la po dás idõ tar ta mát és meg szün te té sé nek

sza bá lya it.

(3) Az egész ség ügyi el lá tás fe de ze tét a köz pon ti költ-
ség ve tés bõl, a Mi nisz ter el nök ség költ ség ve té si fe je zet ben
kell biz to sí ta ni.

A Kormány központi üdülõjének használata

13. §

(1) Az ál la mi ve ze tõ, a kor mány biz tos, a mi nisz te ri biz-
tos és a Ksztv. 27. §-ának (2) bekezdésében meghatározott
sze mély jo go sult a Kor mány köz pon ti üdü lõ jé nek
(a továb biakban: üdülõ) használatára.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter az
(1) be kez dés ben fel nem so rolt sze mély szá má ra is en ge dé -
lyezheti az üdülõ használatát.

(3) Az üdü lõt az igény jo go sult tal együtt üdü lõ há zas tár-
sa (élet tár sa), gyer me ke, gyer me ké nek há zas tár sa, to váb bá 
szülõje és uno kája is igénybe veheti.

(4) Az igény jo go sult a sa ját és hoz zá tar to zó ja üdü lé sé -
vel össze füg gés ben té rí té si díjat fizet.

(5) A té rí té si díj a szál lás- és ét ke zé si költ sé get, va la -
mint az üdü lé si szol gál ta tá sok dí ját fog lal ja magában.

14. §

A mi nisz ter el nök az e ren de let sze rin ti jut ta tá so kat a
ren de let ha tá lya alá tar to zó sze mély ré szé re, a ren de let ke-
re tei kö zött meg ál la pí tott fel té te lek sze rint, egyé ni el bí rá -
lás alap ján, egyedileg is engedélyezheti.

Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a ren delet 2006. jú lius 1-jén lép ha tályba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az ál la mi ve ze tõi jut ta tá sok jo go sult sá gi fel té te le i rõl 
szóló 131/1997. (VII. 24.) Korm. ren delet, va lamint az azt
módosító 284/2003. (XII. 29.) Korm. ren delet és 15/2004.
(II. 5.) Korm. rendelet.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
25/2006. (VI. 26.) EüM

rendelete
a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének

megállapításához szükséges készítmények
kiválasztásának szabályairól

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. törvény (a továb biakban: Szt.) 132. §-ának
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi a -
kat ren de lem el:

1. §

(1) E rendelet ren delkezéseit az Szt. 50/A. §-a (6) be kez-
dé se sze rin ti szak ha tó sá gi el já rás so rán kell al kal maz ni.

(2) E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból:
a) gyógy szer: bár mely anyag vagy azok ke veréke, ame-

lyet em be ri be teg sé gek meg elõ zé sé re vagy ke ze lé sé re ál lí -
tanak elõ, vagy azok az anya gok vagy ke verékei, amelyek
far ma ko ló gi ai, im mu no ló gi ai vagy me ta bo li kus ha tá sok
ki vál tá sa ré vén az em ber va la mely élet ta ni funk ci ó já nak
hely re ál lí tá sa, ja ví tá sa vagy mó do sí tá sa, il let ve az or vo si
di ag nó zis fel ál lí tá sa ér de ké ben al kal maz ha tó;

b) ma giszt rá lis gyógy szer: az a gyógy szer ké szít mény,
ame lyet a gyógy sze rész a gyógy szer tár ban a Ma gyar, il let -
ve Eu ró pai Gyógy szer könyv vagy a Szab vá nyos Vény-
min ta Gyûj te mény (Fo-No) ren del ke zé sei alap ján, or vo si
elõ írásra vagy a Gyógy szer könyv sze rint sa ját kez de mé-
nye zé sé re ké szít és a gyógy szer tár ál tal el lá tott be te gek ke-
ze lé sé re szol gál;

c) táp szer: az anya tej-he lyet te sí tõ és az anya tej-ki egé -
szítõ táp szerekrõl szóló 23/2003. (V. 9.) ESZCSM rende-
let, va la mint a spe ci á lis gyó gyá sza ti cél ra szánt táp sze rek -
rõl szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet sze rinti kü -
lön le ges táp lál ko zá si igényt ki elé gí tõ élel mi szer;

d) ha tó anyag: ere de té tõl füg get le nül bár mely olyan
anyag, amely az a) pont ban meg ha tá ro zott cél nak meg fe -
lel, és

da) em be ri ere de tû, így kü lö nö sen em be ri vér és vér ké -
szít mény,

db) ál la ti ere de tû, így kü lö nö sen, egész ál lat, ál lat
szerv ré szei, ál la ti vá la dék, mé reg anyag, ki vo nat, vér ké -
szít mény, ál la ti mik ro or ga niz mus,

dc) nö vé nyi ere de tû, így kü lö nö sen, egész nö vény, nö-
vény ré szei, nö vé nyi vá la dék, ki vo nat, mik ro or ga niz mus,

dd) ve gyi ere de tû, így kü lö nö sen ele mek, ter mé sze tes
kö rül mé nyek kö zött elõ for du ló ve gyi anya gok és ké mi ai
re ak ci ók kal, il let ve szin té zis sel elõ ál lí tott ve gyi anya gok,
ma giszt rá lis gyógy szer ese tén a gyógy szer va la mennyi

össze te võ je az ada go lás mód já nak és for má já nak fel tün te -
té sé vel;

e) gyógy szer for ma: a gyógy szer meg ha tá ro zott al kal -
ma zá si mód já nak, az ada go lá si egy ség nek meg fe le lõ ki-
ala kí tá sa;

f) tá mo ga tott gyógy szer: az a for ga lom ba ho za ta li en-
ge déllyel ren del ke zõ gyógy szer, ame lyet az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb biak ban: OEP) a tár-
sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal for gal maz ha tó gyógy-
szerek kö ré be be fo ga dott;

g) for ga lom ba ho za ta li en ge dély: az em be ri al kal ma-
zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és egyéb a gyógy szer pi a cot
sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
XCV. tör vény (a to vábbiakban: Gytv.) 5. §-ának (1) be -
kez dé se sze rin ti ha tó sá gi ha tá ro zat;

h) ki sze re lés: a gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé -
lyé ben meg ha tá ro zott cso ma go lá si egy ség;

i) DDD (De fi ned Da ily Dose): az Egész ségügyi Vi lág-
szer ve zet (a továb biak ban: WHO) ál tal meg ha tá ro zott,
adott ha tó anyag ra jel lem zõ napi dó zis;

j) ha tás erõs ség: egy ada go lá si egy ség re, vagy tér fo gat- 
vagy tö meg egy ség re vo nat koz ta tott ha tó anyag-tar ta lom;

k) napi te rá pi ás költ ség:
ka) gyógy szer ese té ben: a brut tó fo gyasz tói ár ból

WHO DDD alap ján szá mí tott napi te rá pi ás költ ség, azo nos 
ha tó anyag ese tén – amennyi ben a DDD nem de fi ni ál ha tó –
az egy ség nyi ha tó anyag ra jutó brut tó fo gyasz tói ár,

kb) táp sze rek ese tén
kba) cse cse mõ táp szer ese tén: 1 li ter táp szer ára,
kbb) en te rá lis táp szer ese tén: 1000 kcal át la gá ra,
kbc) PKU táp szer ese tén: 100 gramm fe hérje egyen ér-

ték brut tó fo gyasz tói ára táp szer-for mán ként (por, iha tó,
ins tant),

kbd) rit ka anyag cse re-be teg sé gek gyó gyí tá sá ra szol-
gáló táp szer ese tén: azo nos be teg ség ke ze lé sé re szol gá ló
táp szer napi szük ség let nek meg fe le lõ fe hér je egyen ér ték;

l) ATC (Ana to mic, The ra pe u tic, Che mi cal Classifica-
tion): a gyógy sze rek ana tó mi ai, te rá pi ás, il let ve ké mi ai ha-
tás sze rin ti osz tá lyo zá sa.

2. §

(1) A Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ( a továb biak -
ban: MEP) az egyes pénz be li és ter mé szet be ni szo ci á lis el-
lá tá sok igény lé sé nek és meg ál la pí tá sá nak, va la mint fo lyó -
sí tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 63/2006. (III. 27.)
Korm. ren delet (a továbbiakban: Kr.) 37. §-a szerinti szak -
ha tó sá gi ál lás fog la lá sát – a havi rend sze res gyó gyí tó el lá -
tás té rí té si díj ár ól – az egész ség ügyi mi nisz ter ál tal el fo ga -
dott és hi va ta lo san köz zé tett te rá pi ás el já rás ren dek ben, il-
let ve szak mai irány el vek ben az adott be teg ség ke ze lé sé re
meg ha tá ro zott ha tó anyag(ok) figye lembe véte lével ala kít ja 
ki.
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(2) Amennyiben a Kr. 10. szá mú melléklete sze rinti for -
ma nyom tat vá nyon (a továb biak ban: iga zo lás) meg je lölt
be teg ség ke ze lé se te kin te té ben nincs nyil vá no san köz zé -
tett és el fo ga dott, az (1) be kez dés sze rin ti te rá pi ás el já rá si
rend, il letve szak mai irány elv, az Szt. 50/A. §-a (7) be kez-
dé se sze rin ti gyógy szer költ ség (a továb biak ban: gyógy-
szer költ ség) meg ha tá ro zá sá nál, az iga zo lá son fel tün te tett
ha tó anya got kell ala pul ven ni.

(3) Abban az esetben, ha az (1)–(2) be kezdésben meg-
ha tá ro zott ha tó anya got ki zá ró lag egy tá mo ga tott gyógy-
szer tar tal maz za és ez a gyógy szer for ma a ki sze re lés és a
ha tás erõs ség szem pont já ból meg fe lel tet he tõ az iga zo lá son 
sze rep lõ ha tó anyag gal – figye lembe véve az iga zo lá son
lévõ ada go lást is –, a gyógy szer költ ség meg ál la pí tá sá nál
ezt a gyógy szert kell figyelembe ven ni.

(4) Abban az esetben, ha az (1)–(2) be kezdésben meg-
ha tá ro zott ha tó anya got több tá mo ga tott gyógy szer is tar-
tal maz za és an nak DDD-je meg ha tá ro zott, a WHO hét je -
gyû ATC (ha tó anyag szin tû) be so ro lás sze rint az Or szá gos 
Gyógy sze ré sze ti In té zet (a továb biak ban: OGYI) ál tal
egyen ér té kû nek és egy más sal he lyet te sít he tõ nek mi nõ sí -
tett gyógy sze rek kö zül – a gyógy szer for ma, a ki sze re lés és
a ha tás erõs ség figye lembe véte lével – a leg ala cso nyabb
napi te rá pi ás költ sé gû gyógy szer té rí té si dí ját kell figye-
lembe ven ni.

(5) Ma giszt rá lis gyógy sze rek ese té ben a gyógy szer költ -
ség meg ha tá ro zá sá nál a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás -
sal ren del he tõ gyógy sze rek rõl és a tá mo ga tás össze gé rõl
szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet 6. §-a alap ján szá -
molt té rí té si dí ja kat kell figye lembe ven ni.

(6) Amennyi ben a há zi or vos ál tal az iga zo lá son jel zet -
tek alap ján meg ál la pí tást nyer, hogy a ké rel me zõ csak egy
meg ha tá ro zott gyógy szer rel ke zel he tõ, a gyógy szer költ -
ség meg ha tá ro zá sá nál az iga zo lá son fel tün te tett gyógy szer
té rí té si dí ját kell a gyógy szer költ ség meg ha tá ro zá sá nál
figye lembe ven ni.

3. §

Nem ve he tõ figye lembe a gyógy szer költ ség meg ha tá ro -
zásakor az a gyógy szer, táp szer,

a) amely nek for ga lom ba ho za ta li en ge dé lye az em be ri
al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek for ga lom ba ho za ta lá ról
szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 33. §-a (1) be kezdés
b) pont ja, il letve a Gytv. 18. §-a alap ján visszavonásra ke -
rült vagy nem ke rült megújításra,

b) amely nek for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja
– a Gytv. 16. §-a (1) be kezdése alap ján – a gyógyszer for -
gal ma zá sá nak meg szün te té sé re vo nat ko zó be je len tést tett,
il let ve amely nek for gal ma zá sát még nem kezd te meg,

c) amely árá hoz meg ál la pí tott tá mo ga tás meg szün te té -
sérõl az OEP – a törzskönyvezett gyógyszerek és a kü lön-

le ges táp lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze rek tár sa da lom-
biz to sí tá si tá mo ga tás ba való be fo ga dá sá nak szem pont ja i -
ról és a be fo ga dás vagy a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá ról
szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiak-
ban: Tr.) alap ján – jog erõs dön tést ho zott és a gyógyszer
tá mo ga tás sal már nem ren del he tõ,

d) amely a jo gosult szá mára a Tr. 4. §-a (3) be kezdésére
te kin tet tel egész ség ügyi jog cím alap ján 100%-os tá mo ga -
tás sal ren del he tõ.

4. §

(1) A Tr. 4. §-ának (4) be kezdése szerinti emelt, in diká-
ci ó hoz kö tött tá mo ga tá si ka te gó ri á ba tar to zó – egész ség-
ügyi jog cím alap ján 90%-os tá mo ga tás sal ren del he tõ –
gyógy sze rek ese tén a gyógy szer költ ség meg ál la pí tá sá nál a
té rí té si dí jat a nor ma tív tá mo ga tás alap ján kell meg ál la pí -
ta ni.

(2) A ké rel me zõ gyógy szer költ sé gét az e ren de let alap-
ján ki vá lasz tott gyógy sze rek té rí té si dí ja i nak össze ge ké-
pe zi. A gyógy szer költ ség meg ál la pí tá sá hoz a há zi or vos ál-
tal fel tün te tett ada go lás nak meg fe le lõ havi mennyi sé gû, de
legalább egy do boz (scat. orig) gyógyszer té rítési dí ját kell
szá mí ta ni.

5. §

Amennyi ben az iga zo lá son fel tün te tett ada tok alap ján
meg ala po zott szak ha tó sá gi ál lás fog la lás nem ala kít ha tó ki,
így kü lö nö sen, ha a 2.  § sze rint ki vá lasz tott ha tó anyag hoz
tar to zó gyógy szer(ek) csak az iga zo lá son fel tün tet et tõl el-
té rõ gyógy szer for má(k)ban ren del he tõ(k), il let ve, ha a
gyógy sze rek ha tás erõs sé ge – az ada go lás figye lembe véte -
lével – nem biz to sít ja a ha tó anyag iga zo lá son sze rep lõ
napi mennyi sé gét, a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás el ké szí té se
elõtt a MEP meg ke re si az iga zo lást ki ál lí tó há zi or vost. A
há zi or vos a MEP meg ke re sé sé re négy mun ka na pon be lül
írás ban vá la szol. A meg ke re sés so rán a köz igaz ga tá si ha-
tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
2004. évi CXL. tör vény 26. §-a rendelkezéseit kell al kal-
maz ni.

6. §

A gyógy szer ke ret meg ál la pí tá sá nál figye lembe ve he tõ
gyógy sze rek kö rét az OEP ne gyed éven te hon lap ján köz zé -
te szi. A köz le mény tar tal maz za – a WHO hét je gyû ATC
sze rin ti be so ro lás alap ján – a gyógy szer ne vét, ki sze re lé -
sét, ha tó anya gá nak ne vét, tá mo ga tá si mér té két, té rí té si dí-
ját, napi te rá pi ás költ sé gét, va la mint az OGYI ál tal meg ha -
tá ro zott egyen ér té kû sé gét.
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7. §

(1) Ez a ren delet 2006. jú lius 1. nap ján lép ha tályba.

(2) Az OEP a 6. § sze rinti köz leményét elsõ al kalommal
e ren de let hatályba lépése nap ján te szi köz zé.

(3) A há ziorvos az iga zolást a Kr. 10. szá mú mellékleté-
vel meg egye zõ adat tar ta lom mal elekt ro ni kus adat hor do -
zón – a ki nyom ta tott, alá írt és le pe csé telt iga zo lás kí sé re té -
ben – is át ad hat ja a ké rel me zõ nek.

(4) E ren delet 4. §-a (1) be kezdése he lyébe 2006. ok tó-
ber 1. nap ján a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Tr. 4.  §-a (4) be kez dé se sze rin ti emelt, in di ká ci ó -
hoz kö tött tá mo ga tá sú ka te gó ri á ba tar to zó, egész ség ügyi
jog cím alap ján 90%-os tá mo ga tás sal ren del he tõ gyógy-
sze rek ese tén, a gyógy szer költ ség meg ál la pí tá sá nál
– amennyi ben a ké rel me zõ egész ség ügyi jog cí me alap ján
90%-os tá mo ga tás ra jo go sult – a té rí té si dí jat a Tr. 4.  §-a
(4) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás alap ján kell figye lembe
ven ni.”

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Az egészségügyi miniszter
26/2006. (VI. 26.) EüM

rendelete

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 83. §-a (4) be kezdésének a)–b), l) és 
m) pont ja i ban, va la mint az egész ség ügyi szol gál ta tá sok
Egész ség biz to sí tá si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de -
let 52.  §-ának (10) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) Az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a (8) be kez dé sé nek
f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 99M 959A-L HBCs-k el számolása ese tén – ide értve a
ne ve zett HBCs-k kú ra sze rû el lá tá si for má it is – a „HBCs
Be so ro lá si Ké zi könyv ben”, il let ve az „A nyil ván tar tott
– és az E. Alap ból a 959A-L HBCs-k szerint fi nanszírozott –
da ga nat el le nes te rá pi ák” Ké zi köny vé ben (a továb biak ban:

Ké zi könyv) meg ha tá ro zott pro to kol lok pa ra mé te rei mel lett
az aláb bi a kat kell figye lembe ven ni:]

„f) ha az el látás nem fe lelt meg a Ké zikönyvben köz zé-
tett pro to kol lok nak, ak kor leg fel jebb a leg ala cso nyabb egy
fá zis ke ze lé si nap ra jutó súly szám 70%-a szá mol ha tó el ke-
ze lé si na pon ként, és leg fel jebb 5 ke ze lé si nap ra, az elsõ
ke ze lé si nap tól szá mí tott 30 na pon be lül.”

(2) Az R. 1. §-a az aláb bi (18) be kezdéssel egé szül ki:
„(18) Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (a to-

váb biak ban: OEP) a kü lön jel zés sel el lá tott HBCs-ék hez
tar to zó el lá tá sok in di ká ci ó já nak ér vé nye sí té sé re szak mai
bi zott sá got hoz hat lét re, amely be az ille té kes szak mai kol-
lé gi u mot és az Or szá gos Szak fel ügye le tet ta gok de le gá lá -
sá ra kér he ti fel. A bi zott ság fel ada ta az el len õr zés szak mai,
mód szer ta ni elõ ira ta i nak el ké szí té se. A bi zott sá got az
OEP mû köd te ti.”

2. §

Az R. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5. § A még or szágosan el nem ter jedt, nagyértékû mû-

té ti és di ag nosz ti kus el já rá so kat, va la mint azok díj té te le it a
8. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

3. §

Az R. 1. szá mú melléklete e ren delet 1. szá mú mellék-
lete sze rint módosul.

4. §

Az R. 2. szá mú melléklete e ren delet 2. szá mú mellék-
lete sze rint módosul.

5. §

Az R. 3. szá mú melléklete e ren delet 3. szá mú mellék-
lete sze rint módosul.

6. §

Az R. 4. szá mú melléklete e ren delet 4. szá mú mellék-
lete sze rint módosul.

7. §

Az R. 8. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 5. szá mú
mel lék le te lép.
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8. §

Az R. 9. szá mú melléklete e ren delet 6. szá mú mellék-
lete sze rint módosul.

9. §

Az R. 10. szá mú melléklete e ren delet 7. szá mú mellék-
le te sze rint módosul.

10. §

Az R. 14. szá mú melléklete e ren delet 8. szá mú mellék-
le te sze rint módosul.

11. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(6) be kezdés ki vételével –
2006. jú lius 1. nap ján lép ha tályba, a (2) be kezdés 2006.
június 30. nap ján lép ha tályba, a (3)–(6) bekezdés 2006.
augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) Az R. módosításáról szóló 68/2005. (XII. 28.) EüM
ren de let 2.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „2006. jú li us 1-jé-
tõl” szö veg rész he lyé be a „2007. ja nu ár 1-jé tõl”
szövegrész lép.

(3) Az R. 2. szá mú mellékletében a
„42120 29/a Phenyl ke to nu ria szû rés 57”

szö veg rész a ha tá lyát vesz ti.

(4) Az R. 2. szá mú melléklete a
„42142 29/a Gal-1-PUT ki mu ta tá sa 36”

szö veg részt köve tõen a
„42143 29/c Anyag cse re-be teg sé gek

szû ré se tö meg spek tog rá fi ás
vizs gá lat tal

1129”

szö veg résszel egé szül ki.

(5) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben igény be ve-
he tõ, be teg sé gek meg elõ zé sét és ko rai fel is me ré sét szol-
gáló egész ség ügyi szol gál ta tá sok ról és a szû rõ vizs gá la tok
iga zo lá sá ról  szóló 51/1997. (XII. 18.) NM ren de let
(a továb biak ban: r.) mel lék le te I. Fe je ze te 1. pont já nak fa)
pont já ban a „phenyl ke to nu ria” szö veg rész a ha tá lyát
 veszti.

(6) Az r. mel lék le té nek 1. pont ja a kö vet ke zõ fb) pont tal
egé szül ki, egy ide jû leg az r. mó do sí tá sá ról  szóló 67/2005.
(XII. 27.) EüM ren delet 4. §-ának (2) be kezdése és a
3.  §-ával, va la mint a mel lék le té vel meg ál la pí tott, az r. mel-
lék le te I. Fe je ze te 1. pont já nak fb) pont ja nem lép ha tály-
ba:

[ve le szü le tett anyag cse re-be teg sé gek]
„fb) tö meg spek tog rá fi ás vizs gá lat tal, egy vizs gá la ti

min tá ból: já vor fa szörp be teg ség (MSUD), tyro si na e mia I,
II, cit rul li na e mia I (ar gi ni no suc ci nát synt ha se hi ány,
ASS), ar gi no suc ci nic aci du ria (ar gi no suc ci nát lya se hi ány, 
ASL), ho mo cys ti nu ria, rö vid-lán cú acyl-CoA de hyd ro ge -
nase hi ány (SCAD), kö zép-láncú acyl-CoA dehydroge-
nase hi ány (MCAD), hosszú-láncú hyd roxi-acyl-CoA
dehydrogenase hi ány (LCHAD), na gyon hosszú-láncú
acyl-CoA de hyd ro ge na se hi ány (VLCAD), Car ni tin-pal -
my to il trans fe ra se hi ány (CPT-I, II), Car ni tin transz port
za va ra (CT), mul tip lex acyl-CoA de hyd ro ge na se de fec tus
(glu tár sav aci du ria GA II), be ta-ke tot hi o la se (oxot hi o la se)
hi ány, glu tár sav aci du ria I (GA-I), iso va le ri án sav aci da e -
mia (IVA), me til ma lon sav aci da e mia (MMA), pro pi on sav
aci da e mia (PA), 3-hydroxi-3-metilglutaryl-(HMG-)-CoA
lyase, methylcrotonyl CoA karboxylase hiány (MCC)
multiplex carboxylase hiány, phenylketonuria”
[új szü lött ko ri szû ré se]

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. mó-
dosításáról szóló 24/2006. (V. 22.) EüM ren delet 2. §-ában
az „az zal, hogy ren del ke zé se it a kü lön jog sza bály sze rint
2006. év ben be fo ga dott több let ka pa ci tá sok ról  szóló
egész ség ügyi mi nisz te ri és pénz ügy mi nisz te ri köz le mény
Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lét köve tõen,
azzal összhangban lehet alkalmazni.” szövegrész hatályát
veszti.

(8) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „Or szá gos Egész ség -

biz to sí tá si Pénz tár (a továb biak ban: OEP)” szö veg rész he-
lyébe az „OEP” szövegrész,

b) 3. szá mú mel lék le té nek vég jegy ze té ben az „S = A
6–24 órán be lül be fe je zett el lá tás ra vo nat ko zó HBCs,
mely sür gõs sé gi be teg el lá tó osz tály ról je lent he tõ.” szö-
vegrész he lyébe az „S = A 6–24 órán be lül be fejezett el lá-
tás ra vo nat ko zó HBCs, mely sür gõs sé gi be teg el lá tó osz-
tály ról je lent he tõ, a nem sür gõs sé gi be teg el lá tó osztályról
a 24 órát meghaladó ellátás jelenthetõ.” szövegrész
lép.

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelethez

Az R. 1. szá mú mel lék le te az aláb bi ak sze rint mó do sul:

1. Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a ,,33. Mély agyi, ge rinc ve lõi sti mu lá tor (ne u ro pa ce ma ker)’’ szö veg rész he lyé be a
,,33. Ne u ro pa ce ma ker’’ szövegrész lép.

2. Az R. 1. szá mú mellékletének 36. pont ja a ha tályát vesz ti.

2. számú melléklet a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelethez

Az R. 2. szá mú mel lék le te az aláb bi ak sze rint mó do sul:

1. Az R. 2. szá mú melléklete a 

„12487 Be széd vizs gá lat, cél zott 162”

szö veg részt kö ve tõ en a

„12488 Orop ha ryn ge a lis dysp ha gia vizs gá la ta 2 003”

szö veg résszel egé szül ki.

2. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a

„14320 Bi op sia bron chi per bron chos co pi am 2 569”

szö veg rész he lyé be a

„14320 Bi op sia bron chi per bron chos co pi am 615”

szö veg rész lép.

3. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a

„16200 Bron chos co pia 1 954”

szö veg rész he lyé be a

„16200 Bron chos co pia 2 215”

szö veg rész lép.

4. Az R. 2. szá mú melléklete a

„16202 Au tof lu o res cens bron chos co pia 2 787”

szö veg részt kö ve tõ en a

„16203 Bron chos co pos anyag vé tel cy to ló gi ai és szö vet ta ni vizs gá lat ra 3 419
16204 Bron chos co pos anyag vé tel mik ro bi o ló gi ai vizs gá lat ra 6 033
16205 Bron chos co pos anyag vé tel cy to ló gi ai, szö vet ta ni és mik ro bi o ló -

gi ai vizsgálatra
8 629

16206 Bron chos co pon ke resz tül anyag vé tel a nyi rok cso mók ból cy to ló -
gi ai vizs gá lat ra Wang tûvel

13 019”

szö veg résszel egé szül ki.

5. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a

„16900 Bron chos co pia tra che os to mán át 1 518”

szö veg rész he lyé be a

„16900 Bron chos co pia tra che os to mán át 1 642”

szö veg rész lép.
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6. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a

„24770 8 Tö meg spekt ro met ri ás me ta bo lit pro fil meg ha tá ro zás (szer ves sa-
vak, hosszú szén lán cú zsír sa vak, pu rin és pi ri mi din nuk le o ti da
pro fil stb.)

4919”

szö veg rész he lyé be a
„24770 8 Tö meg spekt ro met ri ás me ta bo lit pro fil meg ha tá ro zás (szer ves sa-

vak, hosszú szén lán cú zsír sa vak, pu rin és pi ri mi din nuk le o ti da
pro fil stb.)

1129”

szö veg rész lép.

7. Az R. 2. szá mú melléklete a 

„29450 Ci to ló gi ai vizs gá lat im mun ci to ké mi ai rekcióval 1662”

szö veg részt kö ve tõ en a

„29451 33 Pa ra neo plasz ti kus ne u ro ló gi ai mar ker vizsgálat 1808”

szö veg résszel egé szül ki.

8. Az R. 2. szá mú melléklete a 

„31657 Me den ce ki me net fel vé tel 344”

szö veg részt kö ve tõ en a

„31660 Ge rinc, tel jes AP fel vé tel 978”

szö veg résszel egé szül ki.

9. Az R. 2. szá mú melléklete a

„36640 31 CT ve zé relt in ter ven ció, tar tós dre názs 22912”

szö veg részt kö ve tõ en a

„34641 32 Szív és co ro na ria MSCT 26064”

szö veg résszel egé szül ki.

10. Az R. 2. szá mú melléklete a 

„42141 29/a Ga lac to sa e mia szû rés ELISA vizs gá lat tal 300”

szö veg részt kö ve tõ en a

„42142 29/a Gal-1-PUT ki mu ta tá sa 36
42144 Glu kóz meg ha tá ro zá sa 26
42145 Glu kóz meg ha tá ro zá sa he xo ki naz mód szer rel 45
42146 Össz ko lesz te rin meg ha tá ro zá sa 45
42147 Tri gli ce ri dek meg ha tá ro zá sa 54
42148 LDL ko lesz te rin meg ha tá ro zá sa di rekt mód szer rel 250
42149 HDL ko lesz te rin meg ha tá ro zá sa di rekt mód szer rel 200”

szö veg résszel egé szül ki.

11. Az R. 2. szá mú melléklete a

„42161 29/a Bi o ti ni da se hi ány szû ré se ELISA mód szer rel 300”

szö veg részt kö ve tõ en a

„42162 Kre a tin meg ha tá ro zá sa 108
42163 Vi ze let vizs gá lat teszt csík kal fe hér je és ha e ma tu ria meg ha tá ro zá -

sá ra
36

42164 Kre a ti nin meg ha tá ro zá sa ki ne ti kus Jaf fe mód szer rel szérumban 36
42165 Kre a ti nin meg ha tá ro zá sa en zi ma ti kus módszerrel 125”

szö veg résszel egé szül ki.
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12. Az R. 2. szá mú melléklete a

„42170 29/a Hy pot hy re o sis szû rés 938”

szö veg részt kö ve tõ en a

„42180 34 Zsír anyag cse re za var fel is me ré se bio im pe dan cia módszerrel 1150”

szö veg résszel egé szül ki.

13. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a

„81750 Bron hos co pos hör gõ öb lí tés te rá pi ás 2 335”

szö veg rész he lyé be a

„81750 Bron hos co pos hör gõ öb lí tés te rá pi ás 381"

szö veg rész lép.

14. Az R. 2. szá mú mel lék le te vég jegy ze té nek 11. pont já ban a

„1204 Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Nóg rád gár dony”

szö veg rész he lyé be

„1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján”

szö veg rész lép.

15. Az R. 2. szá mú mel lék le te vég jegy ze té nek 11/a pont já ban a
„0110 Fõv. Önk. Schöpf-Merei Ágost Kh. és Anyavédelmi Köz pont,

Bu da pest”

szö veg rész he lyé be a

„0188 Fõv. Önk. Schöpf-Merei Ágost Kh. KHT., Bu dapest”

szö veg rész lép.

16. Az R. 2. szá mú mel lék le te vég jegy ze té nek 29/a pont já ban a
„0124 Fõv. Önk. Bu dai Gyer mek kór ház-RI, Bu da pest”

szö veg rész he lyé be

„1089 Fõv. Önk. Bu dai Gyer mek kór ház-RI KHT., Bu da pest”

szö veg rész lép.

17. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek vég jegy ze te az aláb bi 29/c pont tal egé szül ki:

„29/c
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész-

tu do má nyi Centrum”

18. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek vég jegy ze te az aláb bi 33 pont tal egé szül ki:

„33
0161 Or szá gos Pszi chi át ri ai és Ne u ro ló gi ai In té zet (I. Ne u ro ló gi ai 

Osz tály, Alváscentrum)”
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3. számú melléklet a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelethez

Az R. 3. szá mú mel lék le te az aláb bi ak sze rint mó do sul:

1. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 01 Fõ cso port já ban az aláb bi szö veg ré szek ha tá lyu kat vesztik:

„01M 013B De ge ne ra tív ideg rend sze ri be teg sé gek komp lex át vizs gá lás
nélkül

3 42 9 0,82612”

„01M 014C Scle ro sis mul tip lex komp lex spe ci á lis ki vizs gá lás nélkül 3 41 8 0,50813”
„01M 015C Ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek spe ci á lis vizs gá la tok kal igazolva 3 32 9 1,12778”
„01M 0170 Egyéb ce reb ro vas cu lá ris rend el le nes sé gek 3 38 9 0,65687”
„01M 0232 Mig rén 2 40 2 0,26861”

2. Az R. 3. szá mú mel lék le té ben a

„01M 023B Egyéb ideg rend sze ri be teg sé gek 3 40 8 0,32857”

szö veg rész he lyé be a

„01M 023B Egyéb ideg rend sze ri és ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek 3 40 8 0,32857”

szö veg rész lép.

3. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 02 Fõ cso port já ban az aláb bi szö veg rész a ha tá lyát veszti:

„02M 0720 Szem sú lyo sabb he veny int ra o cu la ris fer tõ zé sei 3 28 8 0,67561
02M 0730 Szem ne u ro ló gi ai ere de tû be teg sé gei 3 29 8 0,48100”

4. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 03 Fõ cso port já ban az aláb bi szö veg rész a ha tá lyát veszti:

„03M 105A Kö zép fül gyul la dás, fel sõ lég úti fer tõ zés 18 év alatt 3 28 6 0,71683
03M 105D Kö zép fül gyul la dás, fel sõ lég úti fer tõ zés 18 év felett 3 27 6 0,35651”

5. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 14 Fõ cso port já ban a

„04S 144C Sta tus asth ma ti cus sür gõs sé gi el lá tá sa 0 30 1 0,21275”

szö veg rész he lyé be a

„04S 144C Sta tus asth ma ti cus és egyéb lég úti be teg sé gek sür gõs sé gi ellátása 0 30 1 0,21275”

szö veg rész lép.

6. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 04 Fõ cso port já ban az aláb bi szö veg ré szek a ha tá lyu kat vesztik:

„04M 144D Asth ma, bron chi tis, egyéb kró ni kus obst ruk tív be teg sé gek 60 év
fe lett, spe ci á lis ke ze lés nélkül

3 30 9 0,63438

04M 144E Asth ma, bron chi tis, egyéb kró ni kus obst ruk tív be teg sé gek 
18–60 év kö zött, spe ci á lis ke ze lés nélkül

3 30 8 0,45346”

„04M 1520 Lég zõ rend sze ri tü ne tek 3 35 5 0,27212”

7. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 05 Fõ cso port já ban az aláb bi szö veg ré szek a ha tá lyu kat vesztik:

„05M 216C Ér be teg sé gek, DSA-val iga zol va 4 38 9 1,02135
05M 217C Ér be teg sé gek, DSA nél kül 4 40 9 0,62372”
„05M 2260 Lympho e de ma chro ni ca spe ci á lis ke ze lés sel 4 28 7 0,84742”

8. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 05 Fõ cso port ja a

„05M 216C Ér be teg sé gek, DSA-val iga zol va 4 38 9 1,02135”

szö veg részt köve tõen a

„05M 216D Ér be teg sé gek 4 28 9 0,62372”

szö veg résszel egé szül ki.
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9. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 06 Fõ cso port já ban az aláb bi szö veg ré szek a ha tá lyu kat vesztik:

„06M 295C Gast ro in tes ti ná lis fer tõ zé sek 18 év felett 3 25 5 0,30563”
„06M 297F Gast ro o e sop ha ge a lis ref lux, tár sult be teg ség gel 18 év alatt 4 25 9 1,00136”
„06M 298C Egyéb emész tõ rend sze ri be teg sé gek 18 év alatt 3 25 5 0,61509”
„06M 298F Egyéb emész tõ rend sze ri be teg sé gek 18 év fe lett 3 25 5 0,42712”

10. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 07 Fõ cso port já ban az aláb bi szö veg rész a ha tá lyát veszti:

„07M 352B Epe hó lyag, epe utak be teg sé gei 3 33 7 0,46815”

11. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 07 Fõ cso port já ban a

„07S 3530 Görcs ro ham mal járó epe út be teg sé gek sür gõs sé gi ellátása 0 33 1 0,20218”

szö veg rész he lyé be a

„07S 3530 Epe út be teg sé gek sür gõs sé gi el lá tá sa 0 33 1 0,20218”

szö veg rész lép.

12. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 08 Fõ cso port já ban az aláb bi szö veg ré szek a ha tá lyu kat vesztik:

„08P 3970 He lyi ki met szés, bel sõ rög zí tõ esz kö zök el tá vo lí tá sa, ki vé ve
csípõ, femur

 1 25 2 0,40509”

„08M 4040 Csí põ, me den ce, comb hú zó dá sai, rán du lá sai, fi ca mai  3 34 8 0,60752”
„08M 408B Kö tõ szö ve ti be teg sé gek  3 32 8 0,77493”
„08M 410A Ge rinc be teg sé gek, ki vé ve sé rü lé sek  5 38 8 0,45192”
„08M 4111 Csont be teg sé gek, arth ro pat hi ák 10 39 14 0,86361”

13. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 08 Fõ cso port já ban a

„08M 4180 Vég ta gok hú zó dá sa, rán du lá sa, fi ca ma 1 27 2 0,09360”

szö veg rész he lyé be a

„08M 4180 Tra u más fi ca mok el lá tá sa 1 27 2 0,09360”

szö veg rész lép.

14. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 09 Fõ cso port já ban a

„09M 5010 Sú lyos bõr be teg sé gek 3 39 8 0,83645”

szö veg rész he lyé be a

„09M 5010 Sú lyos bõr be teg sé gek 3 39 6 0,69541”

szö veg rész lép.

15. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 09 Fõ cso port já ban az aláb bi szö veg ré szek a ha tá lyu kat vesztik:

„09M 5020 Pso ri a sis, pa rap so ri a sis 3 39 12 0,92389
09M 5030 Bõr fe ké lyek 3 46 14 1,29309
09M 5040 Ki sebb bõr be teg sé gek 2 33 6 0,29388
09M 5050 Cel lu li tis 4 41 10 0,73363”
„09M 507A Egyéb nem ma lig nus em lõ rend el le nes sé gek, ki sebb traumák 3 27 4 0,30464”

16. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 10 Fõ cso port já ban a

„10M 540C A mel lék pajzs mi rigy be teg sé gei 3 29 8 0,47218”

szö veg rész he lyé be a

„10M 540C A mel lék pajzs mi rigy, hy pop hy sis és en dok rin szer vek egyéb
be teg sé gei

3 29 8 0,47218”

szö veg rész lép.
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17. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 10 Fõ cso port já ban az aláb bi szö veg ré szek a ha tá lyu kat vesztik:

„10M 540D A hy pop hy sis be teg sé gei 3 29 7 0,62980
10M 540E Egyéb en dok rin szer vek be teg sé gei 4 29 6 0,70154”
„10M 545A Sú lyos táp lál ko zá si be teg ség re ha bi li tá ci ó ja 18 év alatt 7 52 16 1,39703”

18. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 10 Fõ cso port já ban a

„10M 545B Sú lyos táp lál ko zá si be teg ség re ha bi li tá ci ó ja 18 év felett 7 52 14 0,89525”

szö veg rész he lyé be a

„10M 545C Sú lyos táp lál ko zá si be teg ség re ha bi li tá ci ó ja 7 52 14 0,89525”

szö veg rész lép.

19. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 11 Fõ cso port ja a

„11P 571C Tran su reth ra lis mû té tek 1 14 7 0,94813”

szö veg részt meg elõ zõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„11P 570D In kon ti nen cia sza lag be he lye zé se 1 14 3 1,70848”

20. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 11 Fõ cso port já ban a

„11P 573B Vese, húgy utak egyéb mûtétei 2 27 6 0,59722”

szö veg rész he lyé be a

„11P 573B Vese, húgy utak egyéb mûtétei 1 27 6 0,59722”

szö veg rész lép.

21. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 11 Fõ cso port já ban az aláb bi szö veg ré szek a ha tá lyu kat vesztik:

„11M 5790 Húgy rend sze ri kö vek 3 25 5 0,33239”
„11M 583F Ve se-, húgy utak egyéb bel gyó gyá sza ti be teg sé gei 3 37 8 0,80963
11M 584C Ve se-, húgy utak egyéb uro ló gi ai be teg sé gei 18 év felett 3 25 5 0,34505”
„11M 584E Vese, húgy utak egyéb be tegségei 18 év alatt 4 29 6 0,75867”

22. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 12 Fõ cso port já ban a

„12P 6130 Tran su reth ra lis pros ta ta mû tét 2 30 9 1,19542”

szö veg rész he lyé be a

„12P 6130 Tran su reth ra lis pros ta ta mû tét 1 30 9 1,19542”

szö veg rész lép.

23. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 12 Fõ cso port já ban a

„12P 6200 Fér fi rep ro duk tív rend szer lé ze res mû té tei 2 25 7 1,69747”

szö veg rész he lyé be a

„12P 6200 Fér fi rep ro duk tív rend szer lé ze res mû té tei 1 25 7 1,69747”

szö veg rész lép.

24. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 12 Fõ cso port já ban az aláb bi szö veg rész a ha tá lyát veszti:

„12M 6220 Be nig nus pros ta ta hy pert rop hia 3 40 6 0,45276
12M 6230 Fér fi rep ro duk tív rend szer gyul la dá sai 3 25 6 0,53975
12M 6240 Fér fi rep ro duk tív rend szer egyéb be teg sé gei 3 25 5 0,40244”
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25. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 13 Fõ cso port já ban az aláb bi szö veg rész a ha tá lyát veszti:

„13M 6580 Nõi rep ro duk tív rend szer gyul la dá sos be teg sé gei 4 25 6 0,44386”

26. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 18 Fõ cso port já ban az aláb bi szö veg rész a ha tá lyát veszti:

„18M 8050 Zo o no zi sok 3 33 10 1,07465”

27. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 18 Fõ cso port já ban a

„18M 8060 Egyéb fer tõ zé sek, pa ra zi tás be teg sé gek 3 34 7 0,57497”

szö veg rész he lyé be a

„18M 8060 Egyéb fer tõ zé sek, zo o no zi sok, pa ra zi tás be teg sé gek 3 34 7 0,57497”

szö veg rész lép.

28. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 21 Fõ cso port já ban az aláb bi szö veg ré szek a ha tá lyu kat vesztik:

„21M 855A Nem meg ha tá ro zott lo ka li zá ci ó jú sé rü lés 18 év alatt 2 25 3 0,56146
21M 855B Nem meg ha tá ro zott lo ka li zá ci ó jú sé rü lés 18 év fe lett, tár sult

betegséggel
4 25 6 0,48110

21M 855C Nem meg ha tá ro zott lo ka li zá ci ó jú sé rü lés 18 év fe lett, tár sult 
be teg ség nélkül

3 25 5 0,37643”

„21M 856D Al ler gi ás be teg sé gek 2 26 4 0,41099”

29. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 22 Fõ cso port já ban az aláb bi szö veg rész a ha tá lyát veszti:

„22M 8860 Égé sek, más akut jel le gû in téz mény be át he lyez ve (3 na pon belül) 1 3 2 0,91889”

30. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 99 Fõ cso port ja a

„99M 9970 Bon co lás 0 0 0 0,27539”

szö veg részt meg elõ zõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„99M 9960 Nem cso por to sít ha tó ke mo te rá pi ás ellátás 1 0 0 0,09298”

4. számú melléklet a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelethez

Az R. 4. szá mú mel lék le te az aláb bi ak sze rint mó do sul:

1. Az R. 4. szá mú mellékletének 15 Fõ csoportja 95., 96., 97. és 99. pont jában a

„– 0110 Fõv. Önk. Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Köz pont
Szü lé sze ti és Nõ gyó gyá sza ti Szak kór há za, Budapest”

szö veg rész a ha tá lyát vesz ti, egy ide jû leg ugyan ezen pon tok a –0242 kód szá mot meg elõ zõ en az aláb bi szö veg résszel
egészülnek ki:

„– 0188 Fõv. Önk. Schöpf-Merei Ágost Kh. KHT., Bu dapest”

2. Az R. 4. szá mú mel lék le te 03 Fõ cso port já nak 20. pont já ban, 16 Fõ cso port já nak 103/c. pont já ban, 21 Fõ cso port já -
nak 110/k. pontjában a

„– 0124 Fõv. Önk. Bu dai Gyer mek kór há za, Bu da pest”
szö veg rész a ha tá lyát vesz ti, egy ide jû leg az R. 4. szá mú mel lék le té nek 03 Fõ cso port já nak 20. pont ja a –1301 kód szá mot
meg elõ zõ en, 16 Fõ cso port já nak 103/c. pont ja a –1801 kód szá mot meg elõ zõ en, 21 Fõ cso port já nak 110/k. pont ja a –2208
kódszámot megelõzõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„– 1089 Fõv. Önk. Bu dai Gyer mek kór ház-RI KHT., Bu da pest”

3. Az R. 4. szá mú mellékletének 56. és 75. pont jában a

,,– 0702 Du na új vá ro si Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet”
szö veg rész he lyé be a

,,– 0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros”
szö veg rész lép.
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4. Az R. 4. szá mú mellékletének 20., 66., 98., 99., 100., 103., 106., 110/d., 111., 114., 120., 125/a., 125/b., 125/c.,
125/d., 125/e. pont jában a

„– 0125 Fõv. Önk. Ma da rász Ut cai Gyer mek kór ház és Ren de lõ in té zet,
Bu da pest”

szö veg rész a ha tá lyát vesz ti.

5. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 93/c. pont já ban a

„– 0209 Ba ra nya Me gyei Gyógy für dõ kór ház, Har kány”
szö veg rész he lyé be a

„– 0280 Zsig mon dy Vil mos Gyógy für dõ kór ház KHT., Har kány”
szö veg rész lép.

6. Az R. 4. szá mú mellékletének 24. és 125/a. pont jában a

„– 1204 Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Nóg rád gár dony”
szö veg rész he lyé be a

„– 1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján”
szö veg rész lép.

7. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/e. pont já ban a

„– 1204 Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Nóg rád gár dony”
szö veg rész a ha tá lyát vesz ti.

8. Az R. 4. szá mú mellékletének 25., 97. és 99. pont jában a

„– 0604 Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány zat
Gyer mek kór ház-Ren de lõ in té zet”

szö veg rész a ha tá lyát vesz ti.

9. Az R. 4. szá mú melléklete a 14 Fõ csoportot megelõzõen az aláb bi új 11 Fõ csoporttal és 94/b. pont tal egészül ki:

„11 Fõcsoport

Vese- és húgyúti betegségek”

„94/b. *11P 570D In kon ti nen cia sza lag be he lye zé se
– 0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kórháza, Bu dapest
– 0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
– 0115 Fõv. Önk. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórháza, Bu dapest
– 0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
– 0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
– 0155 Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont
– 0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
– 0301 Bács-Kis kun Me gyei Kór ház, Kecs ke mét
– 0306 Sem mel we is Kór ház Kht., Kis kun ha las
– 0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
– 0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
– 0502 Me gyei Kór ház, Mis kolc
– 0603 Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány zat Kór há za
– 0643 Sze ge di Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Centrum
– 0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
– 0801 Petz Aladár Me gyei Kórház, Gyõr
– 0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum, Debrecen
– 1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
– 1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
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– 1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
– 1301 Szent Ró kus Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
– 1401 Ka po si Mór Me gyei Kór ház, Ka pos vár
– 1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
– 1703 Dom bó vá ri In teg rált Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht., Dom bó vár
– 1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
– 1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
– 2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg”

10. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 118/a. pont já ban a

„– 0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet”
szö veg rész he lyé be a

„– 0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet”
szö veg rész lép.

5. számú melléklet a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelethez

„8. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM ren delethez

Nagy értékû, még országosan nem elterjedt mûtéti eljárások, beavatkozások díjtételei

Meg ne ve zés Díj té tel (E Ft)

1. Ve se transz plan tá ció 4 200,0

2. Csont ve lõ transz plan tá ció

Fel nõtt au to lóg transz plan tá ció 15 700,0

Fel nõtt al lo gén transz plan tá ció 24 045,0

Gyer mek au to lóg transz plan tá ció 12 900,0

Gyer mek al lo gén transz plan tá ció 20 790,0

Un re la ted transz plan tá ció* 2 453,0

Õs sejt sze lek ció* 2 453,0

3. Te rá pi ás afe re zis, ha e ma fe re zis 215,0

4. Ca da ver do nor im mu no ló gi ai (HLA) vizs gá la tai 120,0

5. Ca da ver do nor vér cso port és vi ro ló gi ai vizs gá la tai 55,0

6. PET (po zit ron emisszi ós to mog rá fia) vizs gá lat** 250,0

7. Szív át ül te tés 9 000,0

8. Máj át ül te tés 16 000,0

9. Tü dõ át ül te tés

10. Kom bi nált has nyál mi rigy- és ve se át ül te tés 9 200,0

* Ki egé szí tõ dí ja zás az alap-transz plan tá ci ók hoz.
** Egész test PET vizs gálat.”
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6. számú melléklet a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelethez

Az R. 9. szá mú mel lék le te az aláb bi ak sze rint mó do sul:

1. Az R. 9. szá mú mellékletének I. pont ja az

„50423 Re a nas to mo sis ner vo rum”

szö veg részt meg elõ zõ en a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„18460 Punc tio et/seu as pi ra tio re nis di ag nos ti cus
18461 Punc tio et/seu as pi ra tio re nis di ag nos ti cus, UH.vez”

2. Az R. 9. szá mú mellékletének I. pont ja az

„5567P Tef lon inj. in filtr. ure te ro-ve si ca lis szá ja dék ba (Csak nõknél)”

szö veg részt meg elõ zõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„55600 Ure te ro en dos co pos kõ el tá vo lí tás
5562A Tran su reth ra lis ure te ro ke le in ci sio”

3. Az R. 9. szá mú mellékletének I. pont ja az

„55801 Ureth ros to mia”

szö veg részt meg elõ zõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„55736 Re sec tio tran su reth ra lis ve si cae uri na ri ae di ag nos ti cus”

4. Az R. 9. szá mú mellékletének I. pont ja az

„56110 Berg mann f. hyd ro ce le mû tét”

szö veg részt meg elõ zõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„56013 Tran su reth ra lis pros ta ta in ci sio
56015 Pros ta ta tran su reth ra lis spi rál be he lye zés
56059 Pros ta ta egyéb al ter na tív LASER mû té tei”

5. Az R. 9. szá mú mellékletének I. pont ja az

„56230 Or chi ec to mia bi la te ra lis”

szö veg részt meg elõ zõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„56130 Scro tum és tu ni ca va gi na lis re const ruc tio
56220 Se mi cast ra tio”

6. Az R. 9. szá mú mellékletének I. pont ja az

„56303 Fu ni cu lo ce le re sec tio”

szö veg részt meg elõ zõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„56302 Scro ta lis va ri co ce lec to mia”

7. Az R. 9. szá mú mellékletének I. pont ja az

„56310 Mel lék he re cys ta ki ir tá sa”

szö veg részt meg elõ zõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„56308 Li gat ura v. sper ma ti cae in ter nae la pa ros co pi ca”
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8. Az R. 9. szá mú mellékletének I. pont ja az

„56370 Va so va sos to mia”

szö veg részt meg elõ zõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„56360 Va sec to mia”

9. Az R. 9. szá mú mellékletének I. pont ja az

„56710 Co ni sa tio por ti o nis ute ri”

szö veg részt meg elõ zõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„5643X Pri a pis mus inde in filt ra tio pe nis

56490 Erec ti ós za va rok mû té tei

56491 Imp lan ta tio prot he sis in pe nis”

10. Az R. 9. szá mú mellékletének I. pont ja az

„57041 Plas ti ca va gi nae an te ri or”

szö veg részt meg elõ zõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„57040 Plas ti ca va gi nae an te ri or pos te ri or que”

11. Az R. 9. szá mú mellékletének I. pont ja az

„81583 UH ve zé relt máj tá lyog, cys ta perc utan dra i na ge”

szö veg részt meg elõ zõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„59210 Elekt ro co a gu la tio cys tos co pi ca

59780 Scle ro ti sa tio hyd ro ke le

59809 Ste ri li zá ció (fér fi)

59810 Ste ri li zá ció nem or vo si in di ká ci ó ra”

12. Az R. 9. szá mú mellékletének I. pont ja az

„**81871 Szám fe let ti ujj el tá vo lí tá sa”

szö veg részt meg elõ zõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„81600 Ve se cys ta punk ció és le szí vás, Rtg.vez.

81601 Ve se cys ta le szí vás és scle ro ti sa tio, UH vez.

81631 As pi ra tio et/seu dra i na ge ve si cu lae se mi na lis”

13. Az R. 9. szá mú mellékletének I. pont ja az

„*82170 Ana est he si á ban vég zett ízü le ti be moz ga tás”

szö veg részt köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„86051 Ther mot he ra pia pros ta tae”
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14. Az R. 9. szá mú mellékletének IV. pont ja az aláb bi szö vegrésszel egé szül ki:

[Egy na pos be avat ko zás hoz hoz zá ren delt HBCs cso por tok]

„OENO kód OENO meg ne ve zés HBCs kód HBCs meg ne ve zés

18460 Punc tio et/seu as pi ra tio re nis di ag nos ti cus 99P 9634 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok III.

18461 Punc tio et/seu as pi ra tio re nis di ag nos ti cus,
UH.vez

99P 9634 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok III.

55600 Ure te ro en dos co pos kõ el tá vo lí tás 11P 574B A vese, a húgy ve ze ték egy sze rû en do -
szkó pos mû té tei tár sult be teg ség nél kül

5562A Tran su reth ra lis ure te ro ke le in ci sio 11P 571C Tran su reth ra lis mû té tek

55736 Re sec tio tran su reth ra lis ve si cae uri na ri ae di ag -
nos ti cus

11P 571C Tran su reth ra lis mû té tek

56013 Tran su reth ra lis pros ta ta in ci sio 12P 6130 Tran su reth ra lis pros ta ta mû tét

56015 Pros ta ta tran su reth ra lis spi rál be he lye zés 12P 6130 Tran su reth ra lis pros ta ta mû tét

56059 Pros ta ta egyéb al ter na tív LASER mû té tei 12P 6200 Fér fi rep ro duk tív rend szer lé ze res 
mû té tei

56130 Scro tum és tu ni ca va gi na lis re const ruc tio 99P 9634 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok III.

56220 Se mi cast ra tio 12P 615A Here mû té tei nem ma lig nus be teg sé gek
miatt 18 év fe lett

56220 Se mi cast ra tio 12P 615B Here mû té tei nem ma lig nus be teg sé gek
miatt 18 év alatt

56302 Scro ta lis va ri co ce lec to mia 12P 6180 Fér fi rep ro duk tív rend szer kis mû té tei
nem rossz in du la tú da ga nat  miatt

56308 Li gat ura v. sper ma ti cae in ter nae la pa ros co pi ca 12P 6170 Fér fi rep ro duk tív rend szer kö ze pes mû-
té tei nem rossz in du la tú da ga nat  miatt

56360 Va sec to mia 12P 6180 Fér fi rep ro duk tív rend szer kis mû té tei
nem rossz in du la tú da ga nat  miatt

5643X Pri a pis mus inde in filt ra tio pe nis 12P 6170 Fér fi rep ro duk tív rend szer kö ze pes mû-
té tei nem rossz in du la tú da ga nat  miatt

56490 Erec ti ós za va rok mû té tei 12P 6170 Fér fi rep ro duk tív rend szer kö ze pes mû-
té tei nem rossz in du la tú da ga nat  miatt

56491 Imp lan ta tio prot he sis in pe nis 12P 6170 Fér fi rep ro duk tív rend szer kö ze pes mû-
té tei nem rossz in du la tú da ga nat  miatt

57040 Plas ti ca va gi nae an te ri or pos te ri or que 13P 6440 Nõi rep ro duk tív rend szer hely re ál lí tó
mû té tei

57041 Plas ti ca va gi nae an te ri or 13P 6440 Nõi rep ro duk tív rend szer hely re ál lí tó
mû té tei

59210 Elekt ro co a gu la tio cys tos co pi ca 99P 9634 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok III.

59780 Scle ro ti sa tio hyd ro ke le 99P 9634 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok III.

59809 Ste ri li zá ció (fér fi) 99P 9610 Fér fi ste ri li zá ció

59810 Ste ri li zá ció nem or vo si in di ká ci ó ra 99P 9610 Fér fi ste ri li zá ció

81600 Ve se cys ta punk ció és le szí vás, Rtg.vez. 99P 9634 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok III.

81601 Ve se cys ta le szí vás és scle ro ti sa tio, UH vez. 99P 9634 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok III.

81631 As pi ra tio et/seu dra i na ge ve si cu lae se mi na lis 99P 9634 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok III.

86051 Ther mot he ra pia pros ta tae 12P 6130 Tran su reth ra lis pros ta ta mû tét”
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7. számú melléklet a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelethez

Az R. 10. szá mú mel lék le té nek 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. Ar te ri osc le ro sis ce reb ri, 
ver teb ro ba si la ris
in suf fi ci en tia, 
ar te ri osc le ro sis ob li te rans

015E, 015F I6300-I6390, I6500-I6590,
I6600-I6690,
16760

88740, 88741

0160 G4500-G4590,
I64H0, I6770

88740, 88741

023B I6720, I6730, I6780 88740, 88741
216D I7310, I7380 88740,  88741
2230 I7020, I7080,  I7090 88740, 88741”

8. számú melléklet a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelethez

Az R. 14. szá mú mel lék le te az aláb bi ak sze rint mó do sul:

1. Az R. 14. szá mú mel lék le té nek I/B) pont já ban a

„01M 015C Ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek spe ci á lis vizs gá la tok kal iga zol va”

szö veg rész a ha tá lyát vesz ti.

2. Az R. 14. szá mú mel lék le té nek I/C) pont já ban a

„04M 144D Asth ma, bron chi tis, egyéb kró ni kus obst ruk tív be teg sé gek 60 év fe lett, spe ci á lis ke ze lés nél kül

04M 144E Asth ma, bron chi tis, egyéb kró ni kus obst ruk tív be teg sé gek 18–60 év kö zött, spe ci á lis ke ze lés nél kül”

szö veg rész a ha tá lyát vesz ti.

3. Az R. 14. szá mú mel lék le té nek I/E.1. pont já ban a

„08M 410A Ge rinc be teg sé gek, ki vé ve sé rü lé sek”

szö veg rész a ha tá lyát vesz ti.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
38/2006. (VI. 26.) GKM

rendelete
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért

fizetendõ díjak megállapításáról szóló
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet módosításáról

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a mérésügyrõl
szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtására kiadott
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 14. §-ában kapott felha-
talmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:

1. §

A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért
fizetendõ díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.)
IKIM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(2) A normadíj mértéke 2130 Ft.”

2. §

(1) Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba. A ren-
delkezéseit a hatálybalépését követõen kezdeményezett
eljárásokra kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevéte-
léért fizetendõ díjak megállapításáról szóló 78/1997.
(XII. 30.) IKIM rendelet módosításáról szóló 69/2005.
(IX. 15.) GKM rendelet 1. §-a.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
39/2006. (VI. 26.) GKM

rendelete
a tengeri hajók bejelentkezési és bejelentési

kötelezettségérõl és a hajóforgalom megfigyelésére,
tájékoztatására és segítség nyújtására szolgáló

rendszer létrehozataláról szóló
69/2004. (IV. 28.) GKM rendelet módosításáról

A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
88. §-a (2) bekezdésének l) és o) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján a következõket rendelem el:

1. §

(1) A tengeri hajók bejelentkezési és bejelentési kötele-
zettségérõl és a hajóforgalom megfigyelésére, tájékoztatá-
sára és segítség nyújtására szolgáló rendszer létrehozatalá-
ról szóló 69/2004. (IV. 28.) GKM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A rendeletet – a (3) bekezdésben foglaltak figye-
lembevételével –

a) a kikötõkbe érkezõ és azokat elhagyó, parti tengeren
áthaladó 300 BT, illetve az annál nagyobb, magyar hajó-
lajstromban nyilvántartott, illetve idegen lobogó alatt a
Magyar Köztársaság területén közlekedõ tengeri hajóra,

b) a veszélyes vagy szennyezõ áru rakodására szolgáló
hajózási létesítményekre
kell alkalmazni.”

(2) Az R. 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg az eredeti (3) bekezdés szá-
mozása (4) bekezdésre változik:

„(3) A rendelet 11. §-át a hajó méreteitõl függetlenül,
valamennyi veszélyes vagy szennyezõ árut szállító tengeri
hajóra kell alkalmazni.”

2. §

Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A közösségi kikötõbe tartó hajó üzemben tartó-

ja, ügynöke vagy parancsnoka az 1. számú melléklet
(1) bekezdésében meghatározott adatokat az alábbi határ-
idõ betartásával közli a rendeltetési kikötõvel:

a) legalább huszonnégy órával a kikötõbe történõ érke-
zését megelõzõen, vagy

b) legkésõbb az elõzõ kikötõ elhagyásakor, amennyi-
ben a hajó útjának idõtartama rövidebb huszonnégy órá-
nál, vagy

c) amikor a rendeltetési kikötõ nem ismert, illetve a
hajó útja során a rendeltetési kikötõ megváltozott, akkor
annak megismerésekor haladéktalanul.

(2) A nem közösségi kikötõbõl tagállami kikötõbe tartó,
veszélyes vagy szennyezõ árut szállító hajó köteles eleget
tenni a 11. §-ban elõírt bejelentési kötelezettségnek.”

3. §

Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az üzemben tartó gondoskodik arról és a Központi
Közlekedési Felügyelet ellenõrzi azt, hogy a tengeri hajók
lajstromába bejegyzett hajók a 2. számú mellékletben
meghatározott határidõ betartásával fel legyenek szerelve
VDR-rel.”
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4. §

Az R. 11. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Tagállam kikötõjét elhagyó, veszélyes vagy
szennyezõ árut szállító tengeri hajó üzemben tartója, ügy-
nöke vagy parancsnoka – a hajó méretétõl függetlenül –
legkésõbb a hajó indulását megelõzõen köteles az indulási
kikötõ szerint illetékes hajózási hatóság számára az 1. szá-
mú melléklet (3) bekezdésében meghatározott adatokra
vonatkozó tájékoztatást adni.

(2) Veszélyes vagy szennyezõ árut szállító, Közösségen
kívüli kikötõbõl tagállam kikötõjébe vagy parti tengerén
lévõ horgonyzóhelyre tartó hajó üzemben tartója, ügynöke
vagy parancsnoka – a hajó méretétõl függetlenül – legké-
sõbb a berakodási kikötõ elhagyásakor, illetve amennyi-
ben ezek az adatok a hajó indulásakor még nem ismertek, a
rendeltetési kikötõ vagy horgonyzóhely ismertté válása-
kor, haladéktalanul köteles az 1. számú melléklet (3) be-
kezdésében meghatározott adatokat tartalmazó tájékozta-
tást adni a rendeltetési kikötõ vagy horgonyzóhely szerint
illetékes hajózási hatóság számára.”

5. §

Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

6. §

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

7. §

Ez a rendelet a közösségi hajóforgalomra vonatkozó
megfigyelõ és információs rendszer létrehozásáról és a
93/75/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló,
2002. június 27-i 2002/59/EK európai parlamenti és taná-
csi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

Melléklet
a 39/2006. (VI. 26.) GKM rendelethez

[2. melléklet
a 69/2004. (IV. 28.) GKM rendelethez]

A hajók felszereléseire vonatkozó elõírások

Úti adatrögzítõ készülék (VDR)
A hajókat a Szervezet A.861(20) határozata szerinti kö-

vetelményeknek, továbbá a Nemzetközi Elektrotechnikai

Bizottság (IEC) 61996 számú szabványában leírt tesztelési
szabványoknak megfelelõ úti adatrögzítõ készülékkel kell
felszerelni, kivéve az alábbi, 2002. július 1-jét megelõzõen
épített teherhajókat, amelyekre a kötelezettség az alábbi
határidõk betartása mellett értendõ:

a) 20000 BT vagy annál nagyobb teherhajót legkésõbb
a Szervezet által rögzített határidõre vagy a Szervezetben
elfogadott határidõ hiányában legkésõbb 2007. január
1-jéig;

b) 3000 BT vagy annál nagyobb, de 20000 BT-nél ki-
sebb teherhajóknak legkésõbb a Szervezetben elfogadott
határidõre vagy a Szervezetben elfogadott határidõ hiá-
nyában legkésõbb 2008. január 1-jéig.

A gazdasági és közlekedési miniszter
40/2006. (VI. 26.) GKM

rendelete

a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági
engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre,

a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági
engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes

szabályokról

A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. tör-
vény (a továbbiakban: Vtv.) 88. §-a (2) bekezdésének
2. pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a
légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb köz-
lekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi
CLXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Kbtv.) foglaltak-
ra is – a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed:
a) a vasúti társaságokra [Vtv. 2. § (3) bekezdés 1. pont],
b) a saját célú vasúti tevékenységet végzõ szervezetek-

re [Vtv. 18. §].

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában
a) közös biztonsági mutatók: a vasúti pályahálózat mû-

ködtetõje vagy a vállalkozó vasúti társaság mûködésének
biztonságát jellemzõ, az összehasonlíthatóságot és a biz-
tonsági színvonal értékelését lehetõvé tevõ adatok,
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b) rendkívüli esemény: a Kbtv. 2. §-ának j)–l) pontjá-
ban meghatározott súlyos vasúti baleset, vasúti baleset és
váratlan vasúti esemény.

A vasúti biztonságirányítási rendszer

3. §

(1) A vasúti társaságnak olyan biztonságirányítási rend-
szerrel [Vtv. 32. § (1) bekezdés] kell rendelkeznie, amely

a) lehetõvé teszi a közös biztonsági célok [Vtv. 2. §
(5) bekezdés 11. pont] elérését,

b) megfelel a nemzeti vasútbiztonsági szabályoknak
[Vtv. 30. § (1) bekezdés],

c) teljesíti a Vtv. 2. §-a (5) bekezdésének 10. pontjában
meghatározott, a kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ
mûszaki elõírásokat (a továbbiakban: ÁME),

d) eleget tesz a Vtv. 2. §-a (5) bekezdésének 12. pontjá-
ban meghatározott közös biztonsági módszerek alkalma-
zására vonatkozó elõírásoknak,

e) megfelel az e rendelet 1. mellékletében, a biztonság-
irányítási rendszerre és annak alapelemeire meghatározott
követelményeknek.

(2) A biztonságirányítási rendszernek lehetõvé kell ten-
nie, hogy a vasúti társaság a tevékenységébõl származó
összes kockázatot figyelembe vegye.

(3) A pályavasúti társaság, illetve az integrált vasúti tár-
saság biztonságirányítási rendszerét az üzemben tartó úgy
alakítja ki, hogy figyelembe veszi a vállalkozó vasúti tár-
saság és a nemzetközi csoportosulás tevékenységének
kockázatait, és lehetõvé teszi, hogy ezek tevékenységüket
az ÁME-kal, a nemzeti vasútbiztonsági szabályokkal és a
vasútbiztonsági tanúsítványban foglaltakkal összhangban
végezhessék.

(4) A pályavasúti és az integrált vasúti társaság, vala-
mint az általuk mûködtetett pályahálózaton forgalmat le-
bonyolító vállalkozó vasúti társaságok és nemzetközi cso-
portosulások – a pályavasúti társaság, illetve az integrált
vasúti társaság biztonságirányítási rendszere alapján –
megállapodásban rögzítik a rendkívüli események során
követendõ eljárást.

(5) A vasúti társaság felelõs a vasúti közlekedés bizton-
ságával kapcsolatos munkakörökben foglalkoztatottak
számára nyújtott képzés és képesítés színvonaláért.

Biztonsági jelentés és éves beszámoló jelentés

4. §

(1) A vasúti társaság – legkésõbb minden év június
30-áig – az elõzõ évre vonatkozóan a (3) bekezdésben
meghatározott tartalommal éves biztonsági jelentést készít

és nyújt be a Központi Közlekedési Felügyelethez
(a továbbiakban: KKF).

(2) A biztonsági jelentésnek a (3) bekezdés d) és
e) pontjában foglalt részét a vasúti társaság a Közlekedés-
biztonsági Szervezet [Kbtv. 3. § (1) bekezdés] (a továb-
biakban: KBSZ) részére is megküldi.

(3) A biztonsági jelentésnek – a 2. mellékletben foglal-
tak figyelembevételével – tartalmaznia kell:

a) a vasúti társaság vasútbiztonsági célkitûzéseinek tel-
jesítésérõl, valamint a vasútbiztonsági tervek megvalósítá-
sáról szóló tájékoztatást,

b) a nemzeti vasútbiztonsági szabályokban meghatáro-
zott mutatók és a közös biztonsági mutatók alakulásáról
szóló tájékoztatást, amennyiben azok a jelentést adó vasúti
társaság mûködésére jellemzõek,

c) a belsõ biztonsági ellenõrzések eredményeit,
d) a vasút és az infrastruktúra mûködésének hiányossá-

gait és üzemzavarait,
e) a vonatok közlekedésével, az infrastruktúra mûkö-

désével összefüggõ, jelentésköteles rendkívüli esemé-
nyekre vonatkozó statisztikai adatokat.

(4) A Vtv. 80. §-ának (5) bekezdése alapján a KKF által
készített éves beszámoló jelentés tartalmazza:

a) a vasútbiztonság alakulását, beleértve a 2. melléklet-
ben meghatározott közös biztonsági mutatók összefogla-
lását,

b) a vasútbiztonságra vonatkozó jogszabályok és egyéb
szabályozások változásait,

c) a biztonsági tanúsítványokkal és biztonsági engedé-
lyekkel kapcsolatos változásokat,

d) az infrastruktúra mûködtetésével és a vasúti társasá-
gok ellenõrzésével kapcsolatos eredményeket és tapasz-
talatokat.

(5) Az éves beszámoló jelentésnek az Európai Vasúti
Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) részére történõ
megküldését megelõzõen a KKF egyeztet a KBSZ-szel.
Amennyiben a KBSZ az éves beszámoló jelentésre észre-
vételt tesz, azt az éves beszámoló jelentésnek tartalmaznia
kell.

A vasútbiztonsági tanúsítvány

5. §

A vasútbiztonsági tanúsítványt [Vtv. 33. § (1) bekez-
dés] a közlekedési hatóság a biztonságirányítási rendszer-
re megállapított követelményekre és a biztonságirányítási
rendszerre vonatkozó, e rendelet 1. mellékletében megha-
tározott elõírások teljesítése esetén adhatja ki annak a vas-
úti társaságnak, amelyik elõször Magyarországon kezdi
vagy kezdte meg mûködését.
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6. §

(1) A vasútbiztonsági tanúsítvány iránt a Vtv. 6–9. §-a
szerinti mûködési engedéllyel rendelkezõ vasúti társaság-
nak kérelmet kell benyújtania a közlekedési hatósághoz. A
kérelemben meg kell határozni az igénybe venni kívánt pá-
lyahálózatot. A tanúsítvány hatálya a kérelemben megje-
lölt pályahálózatra terjed ki.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a biztonságirányítási rendszer szervezeti felépítését

és mûködési rendjét szabályozó dokumentumot, felelõs-
ségvállalási nyilatkozattal, az 1. melléklet szerinti tarta-
lommal,

b) a vasúti társaság által üzemeltetett vasúti jármûvek
üzembe helyezési engedélyeinek jegyzékét,

c) nyilatkozatot arról, hogy a vasúti társaság milyen
vasúti jármûveket használ,

d) nyilatkozatot arról, hogy a vasúti társaság a vasúti
jármûveit a jogszabályoknak megfelelõen üzemelteti,

e) a vasúti jármûvek karbantartásának mûszaki és üze-
meltetési követelményeirõl szóló belsõ utasítások jegyzé-
két,

f) nyilatkozatot arról, hogy a vasúti közlekedés bizton-
ságával kapcsolatos munkakörökben hány személyt fog-
lalkoztat, és e személyek a megfelelõ képzettséggel ren-
delkeznek,

g) az f) pontban meghatározott munkakörökben dolgo-
zók képzésére és oktatására vonatkozó belsõ utasítások és
szabályzatok jegyzékét.

Kiegészítõ tanúsítvány

7. §

(1) A mûködési engedéllyel rendelkezõ vasúti társaság-
nak a kiegészítõ tanúsítvány iránti [Vtv. 33. § (5) bekez-
dés], a közlekedési hatósághoz benyújtott kérelemében
pontosan meg kell határoznia a tanúsítvány hatályán kívü-
li, igénybe venni kívánt további pályahálózatot. A kiegé-
szítõ tanúsítvány hatálya a kérelemben megjelölt pályahá-
lózatra terjed ki.

(2) A kiegészítõ tanúsítvány iránti kérelemhez a 6. §
(2) bekezdésében felsorolt mellékletek közül azokat kell
csatolni, amelyek a kiegészítõ tanúsítvány alapján igénybe
venni kívánt pályahálózat szempontjából, a tanúsítvány
megszerzéséhez benyújtott iratokban foglaltaktól eltérõ
adatokat tartalmaznak.

(3) Az Európai Gazdasági Térség államában (a továb-
biakban: EGT-állam) engedélyezett vasúti társaságnak a
magyarországi pályahálózat használatát engedélyezõ ki-
egészítõ tanúsítvány iránti kérelemhez mellékelnie kell:

a) az EGT-állam által kiadott mûködési engedély hite-
les fordítását,

b) az EGT-állam által kiadott vasútbiztonsági tanúsít-
vány hiteles fordítását,

c) igazolást arra vonatkozóan, hogy kártérítési kötele-
zettségének a kötelezõ baleseti kárfedezet biztosítása ré-
vén eleget tud tenni,

d) nyilatkozatot arról, hogy a vasúti társaság milyen
vasúti jármûveket használ,

e) nyilatkozatot arról, hogy a vasúti társaság a vasúti
jármûveit a jogszabályoknak megfelelõen üzemelteti,

f) nyilatkozatot arról, hogy a vasúti közlekedés bizton-
ságával kapcsolatos munkakörökben hány személyt fog-
lalkoztat, és e személyek a megfelelõ képzettséggel ren-
delkeznek.

A vasútbiztonsági engedély

8. §

A vasútbiztonsági engedélyt [Vtv. 34. § (1) bekezdés] a
közlekedési hatóság a vasúti biztonságirányítási rendszer-
re vonatkozó követelményekre és a biztonságirányítási
rendszer alapelemeire e rendelet 1. mellékletében megha-
tározott követelmények teljesítése esetén adja ki.

9. §

(1) A vasúti társaság vasútbiztonsági engedély iránti ké-
relmét a közlekedési hatósághoz nyújtja be.

(2) A kérelemhez mellékelnie kell:
a) a biztonságirányítási rendszer szervezeti felépítését

és mûködési rendjét szabályozó dokumentumot, felelõs-
ségvállalási nyilatkozattal, az 1. melléklet szerinti tarta-
lommal,

b) az általa mûködtetett pályahálózat azonosíthatóságát
lehetõvé tevõ nyilatkozatot,

c) nyilatkozatot arról, hogy a pályahálózatot a jogsza-
bályoknak megfelelõen mûködteti,

d) a pályahálózat és tartozékai, valamint a vasúti üzemi
létesítmények használatbavételi engedélyeinek nyilván-
tartását,

e) azoknak a belsõ utasításoknak a jegyzékét, amelyek
a vasúti pályahálózat és tartozékai, valamint a vasúti üze-
mi létesítmények karbantartásának alapelveit és követel-
ményeit határozzák meg,

f) nyilatkozatot arról, hogy a vasúti közlekedés bizton-
ságával kapcsolatos munkakörökben hány személyt fog-
lalkoztat, és e személyek a megfelelõ képzettséggel ren-
delkeznek,

g) az f) pontban meghatározott munkakörökben dolgo-
zók képzésére és oktatására vonatkozó belsõ utasítások és
szabályzatok jegyzékét.

(3) A helyi vasúti pályahálózatra vonatkozó vasútbiz-
tonsági engedélykérelemhez a (2) bekezdésben foglalta-
kon túl csatolni kell a csatlakozó pályavasúti társasággal,
illetve az integrált vasúti társasággal egyeztetett kiegészítõ
forgalmi utasítást.
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(4) A hatósági használatba vételi engedéllyel rendelke-
zõ saját célú vasúti pályahálózatot mûködtetõ szervezet-
nek vasútbiztonsági engedéllyel nem kell rendelkeznie.

A vasútbiztonsági tanúsítványra és a vasútbiztonsági
engedélyre vonatkozó további szabályok

10. §

(1) A tanúsítvány, kiegészítõ tanúsítvány és a vasútbiz-
tonsági engedély iránti kérelmet, valamint ezek mellékle-
teit magyar nyelven kell benyújtani.

(2) Amennyiben a vasúti társaság vasúti közlekedés biz-
tonságával kapcsolatos munkaköreiben foglalkoztatott
személyek képzése nem vizsgaköteles, és a képzésrõl bi-
zonyítványt nem bocsátanak ki, a vasúti társaság részére a
képzést lefolytató szervezetnek a képzésrõl igazolást kell
kiadnia.

(3) A közlekedési hatóság ellenõrzi a képzés, illetve a
bizonyítvány az ÁME-knak és a Vtv. 30. §-ában meghatá-
rozott nemzeti vasútbiztonsági szabályoknak való megfe-
lelését.

(4) A vasúti társaság elismeri az általa foglalkoztatott
vasúti jármûvezetõk és vasúti közlekedés biztonságával
kapcsolatos munkakörökben foglalkoztatott egyéb szemé-
lyek korábban, más vasúti társaságnál szerzett szakmai
képzését, képesítéseit és tapasztalatait. A vasúti társaság
az érintettek rendelkezésére bocsátja a képzést, képesíté-
seket és tapasztalatot igazoló iratokat.

Záró rendelkezések

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba, egyidejûleg hatályát veszti a vasútbiztonsági tanú-
sítványról szóló 51/2004. (IV. 22.) GKM rendelet.

(2) Az éves beszámoló jelentést elsõ alkalommal a
2006. évre vonatkozóan kell készíteni.

(3) A vasúti társaságok e rendelet hatálybalépésétõl szá-
mított három hónapon belül a vasútbiztonsági tanúsítvány,
illetve a vasútbiztonsági engedély kiadása iránt kérelmet
nyújtanak be.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a vasúti
jármûvek üzembe helyezésének engedélyezésérõl és idõ-
szakos vizsgálatáról szóló 28/2003. (V. 8.) GKM rendelet
9. §-a a következõ (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A vasúti társaságnak az EGT-államban engedélye-
zett, de a vonatkozó, a kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé
tevõ mûszaki elõírások (ÁME) által nem teljes mértékben
szabályozott mûszaki jellemzõkkel rendelkezõ vasúti jár-
mûvének magyarországi üzembe helyezéséhez a KKF-hez
kérelmet kell benyújtania. A kérelemhez mellékelni kell a
jármûre vagy a jármû típusára vonatkozóan mûszaki doku-

mentációt, amelyben meghatározza a vasúti pályahálóza-
ton tervezett felhasználást.

(8) A dokumentációnak tartalmaznia kell:
a) igazolást arról, hogy a jármû üzembe helyezését egy

másik tagállamban engedélyezték, továbbá nyilvántartá-
sokat az üzemeltetésérõl, a karbantartásáról és adott eset-
ben az engedélyezést követõen elvégzett mûszaki módosí-
tásokról;

b) igazolást a mûszaki és üzemeltetési jellemzõkrõl,
amely bemutatja, hogy a jármû megfelel az energiaellátó
rendszernek, az ellenõrzõ-irányító és jelzõrendszernek, a
nyomtávnak és az infrastruktúra szelvényének, a megen-
gedett legnagyobb tengelyterhelésnek és a hálózat egyéb
mûszaki paramétereinek;

c) tájékoztatást a nemzeti biztonsági szabályok alóli
mentességrõl, amelyek az engedély megadásához szüksé-
gesek, továbbá kockázatértékelésen alapuló igazolást,
hogy a jármû engedélyezése nem jelent aránytalanul nagy
kockázatot a vasúti pályahálózatra.

(9) A KKF kérheti, hogy végezzenek próbaüzemet a
vasúti pályahálózaton annak ellenõrzése érdekében, hogy
a jármû megfelel-e a (8) bekezdés b) pontjában említett
korlátozó mûszaki paramétereknek, és ebben az esetben
meghatározza a próbaüzem tartományát és tartalmát.

(10) A KKF által kiadott üzembe helyezési engedély
használati feltételeket és más korlátozásokat is magában
foglalhat.”

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. §

Ez a rendelet – a Vtv.-vel együtt – a közösségi vasutak
biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésé-
rõl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruk-
túra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra
használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsít-
ványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló,
2004. április 29-ei, 2004/49/EK európai parlamenti és ta-
nácsi irányelv 9–14., 18. cikkeinek, továbbá I., III.
és IV. mellékleteinek való megfelelést szolgálja.

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

1. melléklet
a 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelethez

Biztonságirányítási rendszer

1. A biztonságirányítási rendszerre vonatkozó követel-
mények:

A biztonságirányítási rendszer minden lényeges részét
dokumentálni kell. Ismertetni kell a felelõsségek megosz-
tását a vasúti társaság szervezetén belül. Be kell mutatni,



hogy a vasúti társaság vezetése hogyan valósítja meg az el-
lenõrzést a különbözõ szinteken, hogyan vonja be a rend-
szerbe a vasutas munkavállalókat és azok képviselõit
mindegyik szinten, és hogyan gondoskodik a biztonságirá-
nyítási rendszer folyamatos továbbfejlesztésérõl.

2. A biztonságirányítási rendszer alapelemei:

a) a vasúti társaság vezetõje által jóváhagyott és min-
den vasutas munkavállalóval ismertetett biztonsági poli-
tika;

b) a vasúti társaság minõségi és mennyiségi céljai a biz-
tonság fenntartására és javítására, valamint a célok eléré-
séhez szükséges tervek és eljárások;

c) azok az eljárások,
ca) amelyek az ÁME-kben vagy a nemzeti vasútbiz-

tonsági szabályokban, valamint más jogszabályokban
vagy hatósági határozatokban szereplõ meglévõ, új és mó-
dosított mûszaki, valamint mûködési elõírásoknak való
megfelelést szolgálják,

cb) amelyek a berendezések, létesítmények teljes élet-
ciklusa és mûködtetése alatt a szabványoknak és más elõ-
írásoknak való megfelelõségét szolgálják;

d) eljárások és módszerek a kockázatok értékelésére és
a kockázatkezelési intézkedések végrehajtására, minden
olyan esetben, amikor az üzemeltetési feltételekben bekö-
vetkezett változások vagy új berendezések, eszközök,
anyagok stb. alkalmazása újabb kockázatot jelent az infra-
struktúrára vagy az üzemeltetésre nézve;

e) képzési programok a vasutas munkavállalók szaktu-
dásának szinten tartására és továbbfejlesztésére, annak ér-
dekében, hogy feladataikat ennek megfelelõen végezzék;

f) intézkedések a szervezeten belüli megfelelõ informá-
cióáramlás érdekében, és ahol szükséges, az ugyanazon az
infrastruktúrán üzemeltetést végzõ szervezetek között;

g) eljárások és alakiságok kidolgozása a vasútbiztonsá-
gi információk dokumentálására, valamint eljárások a
döntõ fontosságú vasútbiztonsági információk összeállítá-
sára;

h) az illetékes hatóságokkal egyeztetett módon a bal-
esetek és a váratlan vasúti események haladéktalan beje-
lentésére, valamint vizsgálatának végrehajtására létreho-
zott, folyamatos ügyeletet és készenlétet ellátó baleseti
szolgálat, továbbá a balesetek és váratlan vasúti esemé-
nyek kivizsgálása és elemezése alapján a szükséges meg-
elõzõ intézkedések meghozatalát biztosító rendszer kiala-
kítása;

i) a balesetek és váratlan vasúti események következ-
ményeinek elhárításához szükséges riasztási, bevetési és
mindezzel összefüggõ tájékoztatási intézkedések rend-
szere;

j) a biztonságirányítási rendszer belsõ ellenõrzési rend-
szere.

2. melléklet
a 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelethez

Közös biztonsági mutatók

Az 1. pontban említett balesetekre vonatkozó mutató-
számokra a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002.
december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletet kell alkalmazni.

Amennyiben az Ügynökséghez történt benyújtást köve-
tõen a biztonsági jelentésben leírtaktól eltérõ új tények
merülnek fel, a KKF a lehetõ legrövidebb idõn belül, de
legkésõbb a következõ éves beszámolóban köteles a he-
lyesbítõ vagy módosító adatokat megküldeni az Ügynök-
ségnek.

1. A balesetekre vonatkozó mutatók

1.1. Az összes baleset száma és annak a vonatkilomé-
terre vonatkoztatott átlaga és lebontása a következõ bal-
esettípusokra:

– vonatok összeütközése, beleértve az ûrszelvényen be-
lüli akadályokkal való ütközést is;

– vonatok kisiklása;
– balesetek a vasúti átjárókban, beleértve a gyalogoso-

kat érintõ baleseteket is;
– mozgó vasúti jármûvek által okozott személyi sérülé-

sek, kivéve az öngyilkosságot;
– öngyilkosság;
– tûzesetek a jármûvekben;
– egyéb.
Minden balesetet az eredeti baleset típusa szerint kell

számításba venni, még akkor is, ha a másodlagos baleset
következményei súlyosabbak (pl. kisiklást követõ tûz-
eset).

1.2. A következõ kategóriákba sorolható baleseti típu-
soknál a súlyosan sérült személyek és a halálos áldozatok
száma, továbbá ezek vonatkilométerre vonatkoztatott átla-
ga:

– utasbaleset (az összes utaskilométerre vonatkoztatva
is);

– vasúti munkavállalókat ért baleset, beleértve a szer-
zõdéses felek személyi állományát is;

– vasúti átjárókat használókat ért balesetek;
– a vasúti létesítményekben illetéktelenül tartózkodó

személyeket ért balesetek;
– egyéb balesetek.

2. A váratlan vasúti eseményekre vonatkozó mutatók

Itt kell figyelembe venni a súlyos vasúti baleseten és a
vasúti baleseten kívül minden olyan eseményt, amely a vo-
natok üzemeltetését és az üzemeltetés biztonságát károsan
érinti.
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2.1. Síntörések, vágánykivetõdések és jelzõ- és biztosí-
tóberendezési hibák száma, valamint ezek vonatkilométer-
re vonatkoztatott átlaga.

2.2. Jelzõmeghaladások száma és ezek vonatkilométer-
re vonatkoztatott átlaga.

2.3. Közlekedõ jármûveknél a kerék- és tengelytörések
összes és a vonatkilométerekhez viszonyított száma.

3. A balesetek következményeire vonatkozó mutatók

3.1. A balesetek euróban megadott teljes és vonatkilo-
méterre vonatkoztatott átlagos költsége. Lehetõség szerint
a következõ költségeket kell kiszámítani és megadni:

– halálesetek és sérülések költségei;
– az utasok, a vasúti munkavállalók vagy harmadik fe-

lek javaiban bekövetkezett veszteségek és károk megtérí-
tésének költségei; beleértve a környezetet ért károk költsé-
geit is;

– a megsérült jármûvek és vasúti berendezések cseréjé-
nek vagy javításának költségei;

– késések, forgalmi zavarok és a forgalom elterelése ál-
tal okozott költségek, beleértve a személyzeti többletkölt-
ségeket és a jövõbeli bevételkiesést is.

Ezekbõl a költségekbõl le kell vonni a harmadik felek,
mint például a vasúti átjárókban bekövetkezett balesetek-
ben érintett gépjármû-tulajdonosok által megtérített vagy
várhatóan megtérítendõ kártalanítást vagy kompenzációt.
A vasúti társaságok biztosítása által fedezett kártalanítást
nem kell levonni.

3.2. A baleset következtében a vasutas munkavállaló-
kat vagy a szerzõdéses viszonyban álló vállalkozókat érin-
tõ kiesett munkaórák száma és a vonatkilométerre vonat-
koztatott átlaga.

4. Az infrastruktúra mûszaki biztonságára és annak
megvalósítására vonatkozó mutatók

4.1. Az önmûködõ vonatbiztosítással felszerelt, üzem-
ben levõ vágányok százalékos aránya, valamint a vonatki-
lométerek százalékos aránya az önmûködõ vonatbiztosí-
tással ellátott vágányokon.

4.2. A vasúti átjárók száma összesen és egy vonalkilo-
méterre viszonyítva. Az önmûködõ vagy a kézzel mûköd-
tetett sorompó-berendezéssel ellátott vasúti átjárók száza-
lékos aránya.

5. A biztonságirányításra vonatkozó mutatók

A vasúti társaságok által végzett, a biztonságirányítási
rendszer dokumentációjában meghatározott belsõ vizsgá-
latok. Az elvégzett vizsgálatok összes és az elõírt (és/vagy
tervezett) vizsgálatok százalékában kifejezett száma.

6. Meghatározások

Az ebben a mellékletben szereplõ adatok esetében a
Magyarországon alkalmazott meghatározások használha-

tók a mutatókra és a költségszámítási módszerekre vonat-
kozóan. A 4. § (3) bekezdésében leírt éves összefoglaló
dokumentum mellékletében a KKF köteles minden alkal-
mazott meghatározáshoz és számítási módszerhez magya-
rázatot fûzni.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
1/2006. (VI. 26.) IRM

rendelete
a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban

Közremûködõ Szolgálat mûködésérõl, valamint
a céginformáció költségtérítésérõl

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.)
128. §-ának c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a
következõket rendelem el:

1. §

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szervezeti
egységeként mûködõ Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat (a továbbiakban:
Cégszolgálat) a Ctv. 1. §-a (2) bekezdésének a) pontjában
meghatározott, a cégjegyzékadatok és a cégiratok megis-
merését szolgáló céginformáció-szolgáltatási kötelezettsé-
gének az e rendeletben foglalt szabályok szerint tesz
eleget.

2. §

(1) A Cégszolgálat papír alapon, illetve elektronikusan
közokirat formájában ad céginformációt a cég

a) cégjegyzékben szereplõ egyes fennálló vagy törölt
adatairól, a cégjegyzékben szereplõ jogokról, illetve té-
nyekrõl (a továbbiakban együtt: adat) cégbizonyítvány
formájában, ideértve azt az esetet is, amikor a cég elneve-
zésének, székhelyének, statisztikai számjelének, adószá-
mának és pénzforgalmi jelzõszámának hatályos és törölt
adatairól kérnek céginformációt (névjegy);

b) cégjegyzékben szereplõ valamennyi hatályos adatá-
ról (cégkivonat);

c) cégjegyzékben szereplõ valamennyi hatályos és tö-
rölt adatáról (cégmásolat).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céginformáció
– kérelemre – nem közokirati formában is kiadható.

(3) A Cégszolgálattól az (1) bekezdésben foglaltakon
túlmenõen céginformáció kérhetõ arról, hogy az adott cég-
név szerepel-e a cégnyilvántartásban, ideértve azt is, hogy
az elnevezés a Ctv. 6. §-a alapján névfoglalás alatt áll-e.
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(4) A Cégszolgálat céginformációként a cégbírósághoz
bejelentett kérelemben szereplõ és elektronikus úton rög-
zített, de még el nem bírált adatról is tájékoztatást ad, fel-
tüntetve, hogy az adat „bejegyzés alatt” áll.

(5) A Cégszolgálat a Ctv. 15. § (1) bekezdése alapján
céginformációként csak a cégjegyzékben szereplõ fenn-
álló vagy törölt, valamint még be nem jegyzett adataiba
történõ betekintést biztosítja.

3. §

A Cégszolgálattól céginformációként igényelhetõk to-
vábbá a cégre vonatkozó következõ cégiratok, illetve vég-
zések:

a) a d) pontban foglalt kivétellel a cég valamennyi,
vagy a kérelmezõ által meghatározott, a cégbíróságon
elektronikus okirat formájában nyilvántartott cégirata;

b) a cég által a Cégszolgálathoz közzététel céljából be-
nyújtott beszámoló, illetve annak részei (mérleg, ered-
ménykimutatás, kiegészítõ melléklet);

c) a cégre vonatkozó, a Cégközlönyben megjelent, a
céget vagy meghatározott változást bejegyzõ közlemény,
illetve egyéb, a cégre vonatkozó – a kérelmezõ által meg-
jelölt – bírósági közlemény szövege [Ctv. 20. § (2) és
(5) bekezdés];

d) az egyes Cégközlöny számokban megjelenõ vala-
mennyi bírósági közlemény szövege.

4. §

A Cégszolgálat – kérelemre – céginformációként elekt-
ronikus úton értesítést küld az egyes cégekre vonatkozó
alábbi tényekrõl:

a) a cégjegyzékbe történt bejegyzésérõl (változásbe-
jegyzésérõl) szóló jogerõs bírósági határozat meghozata-
láról,

b) a Cégközlönyben közzétett valamennyi bírósági
közlemény megjelenésérõl.

5. §

(1) Céginformációként az adatok meghatározott szem-
pontú csoportosítása is igényelhetõ (a továbbiakban: cso-
portosított céginformáció) a Ctv. 14. §-a rendelkezéseinek
megfelelõen.

(2) Ha a csoportosított céginformációt a Ctv. 14. §-ának
(2) bekezdése alapján természetes személy vonatkozásá-
ban kérik, meg kell jelölni a jogcímet, valamint az azt meg-
alapozó törvényhelyet, amelyre figyelemmel a csoportosí-
tott céginformáció teljesíthetõ. Törvényes jogcím hiányá-
ban a céginformáció csak az érintett személy közokiratba

vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt hozzájá-
rulása esetén adható ki.

6. §

(1) A céginformáció iránti kérelmet papír alapú vagy
elektronikus nyomtatványon kell benyújtani a Cégszolgá-
lathoz. A nyomtatvány a Cégszolgálat honlapján, illetve
papír alapú formában a Cégszolgálat ügyfélszolgálati iro-
dájában (Budapest V., Nádor u. 32.) áll rendelkezésre. A
céginformáció iránti kérelem elektronikus úton a kor-
mányzati portál útján is benyújtható.

(2) A nyomtatvány személyesen – az ügyfélszolgálati
irodában félfogadási idõben – vagy postai, illetve elektro-
nikus úton, valamint a 2. § (1) és (3) bekezdésének eseté-
ben telefaxon, a 269-3924 és 332-8902 számokon nyújt-
ható be.

(3) A 4. § szerinti kérelmet elektronikus úton, legalább
fokozott biztonságú aláírással ellátva kell a Cégszolgálat-
hoz megküldeni. A kérelemben – az azonosítására alkal-
mas adatok közlésével (cégnév, székhely, cégjegyzék-
szám) – meg kell jelölni a céget, amely tekintetében a cég-
információt kérik, és hónapokban meg kell határozni azt
az idõszakot is, amelyre vonatkozóan a céginformációt
kérik.

(4) Az 5. § szerinti céginformáció iránti kérelmet kizá-
rólag a Cégszolgálat honlapján megtalálható, e célra rend-
szeresített nyomtatvány útján lehet benyújtani.

7. §

(1) A Cégszolgálat a kért céginformációt – a Ctv.
15. §-ának (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – az
e rendelet szerinti – az általános forgalmi adót is tartalma-
zó – költségtérítés megfizetésének igazolását követõen
adja ki. A költségtérítést papír alapú kérelem esetén az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 10032000-
01483305-00000000 számú számlájára kell megfizetni.
A befizetõ egyértelmû azonosítása érdekében a kész-
pénz-befizetési utalvány vagy az átutalási megbízás „köz-
lemény” rovatában fel kell tüntetni a befizetés jogcímét
(céginformáció költségtérítése), valamint ha a befizetõ
cég, a cégjegyzékszámát is.

(2) E rendelet 11. és 12. §-ában meghatározott esetek-
ben a költségtérítés megfizetésének módja az (1) bekez-
désben foglaltaktól eltér.

(3) A céginformáció költségtérítése a kérelem ügyfél-
szolgálati irodában történõ benyújtásakor bankkártyával is
megfizethetõ.

(4) A céginformáció iránti kérelem elektronikus úton
történõ benyújtása esetén a költségtérítést elektronikus
úton kell megfizetni a Ctv. 37. §-ának (4) bekezdésében,
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valamint az illeték és a közzétételi költségtérítés elektroni-
kus úton történõ megfizetésérõl a cégeljárásban és más
cégügyekben szóló rendeletben foglaltak szerint. A befi-
zetés teljesítésére vonatkozó igazolást a kérelemmel
együtt kell a Cégszolgálathoz elektronikus úton megkül-
deni.

8. §

(1) A Cégszolgálat a céginformációt – az ügyfél kérésé-
nek megfelelõen – postai úton, telefaxon vagy elektroni-
kus úton küldi meg, illetve az személyesen is átvehetõ.

(2) Ha a Cégszolgálat a Ctv. 17. §-ának (1) bekezdése
szerint jár el, a 2. és 3. § szerinti céginformációt elektroni-
kus úton küldi meg.

(3) A Cégszolgálat a 3. § d) pontjában meghatározott
céginformációt elektronikus úton küldi meg.

(4) A Cégszolgálat a céginformációt a kormányzati por-
tál útján küldi meg, amennyiben a kérelmet a kormányzati
portálon keresztül nyújtották be.

9. §

(1) A céginformációért
a) a 2. § (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt eset-

ben 2000 Ft-ot, illetve névjegyenként 1000 Ft-ot,
b) a 2. § (1) bekezdésének b) pontjában megjelölt eset-

ben cégenként 3000 Ft-ot,
c) a 2. § (1) bekezdésének c) pontjában megjelölt eset-

ben cégenként 5000 Ft-ot,
d) a 2. § (2) bekezdésében megjelölt esetben, amennyi-

ben a céginformációt papír alapon kérik, cégbizonyítvá-
nyonként 600 Ft-ot, névjegyenként 300 Ft-ot, cégkivona-
tonként 900 Ft-ot, valamint cégmásolatonként 1500 Ft-ot,

e) a 2. § (3) bekezdésében megjelölt esetben cégenként
1500 Ft-ot,

f) a 3. § a) pontjában meghatározott esetben cégiraton-
ként 1500 Ft-ot,

g) a 3. § b) pontjában meghatározott esetben beszá-
molónként 4000 Ft-ot, a beszámoló egyes részeinként
2000 Ft-ot, amennyiben elektronikus úton kérik megkül-
deni, cégiratonként 500 Ft-ot,

h) a 3. § c) pontjában megjelölt esetben közleményen-
ként 500 Ft-ot,

i) a 3. § d) pontjában megjelölt esetben Cégközlönyön-
ként 30 000 Ft-ot,

j) a 4. §-ban meghatározott esetben – a (3) bekezdés
szerinti esetek kivételével – cégenként havi 100 Ft-ot
kell költségtérítésként megfizetni.

(2) A költségtérítés nem igényelhetõ vissza, ha a cégin-
formációt nem veszik át.

(3) A 4. §-ban meghatározott céginformáció, ha azt a
cég a rá vonatkozó tények tekintetében kéri, valamint ha az
értesítés megküldését legfeljebb tíz cégre vonatkozóan ké-
rik, ingyenes.

10. §

(1) A Ctv. 15. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
esetben a cégjegyzék adatainak megismerésére vonatkozó
kérelmet a Ctv. 16. §-ának (4) bekezdésében meghatáro-
zott módon kell a Cégszolgálathoz megküldeni. Az ada-
tokhoz történõ hozzáférés – amely nem terjed ki a cégin-
formációnak a 2. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott
formátumban történõ szolgáltatására – ingyenes, és
amennyiben az havonta nem haladja meg a tizenöt lekér-
dezést, az adatátviteli és a szerverhasználati költséget
(a továbbiakban: a számítógépes rendszer használatának
költsége) sem kell megfizetni. A Ctv. 16. §-a (4) bekezdé-
sének megfelelõen az adatok a kormányzati portál útján
– az Ügyfélkapun történõ regisztrációt követõen – is meg-
ismerhetõek.

(2) Ha a céginformáció havonta meghaladja az (1) be-
kezdésben meghatározott mértéket, ezen többletigény ese-
tén a számítógépes rendszer használatának költségét meg
kell fizetni. A számítógépes rendszer használata költségé-
nek mértékét a Cégszolgálat honlapja tartalmazza.

(3) Ha a Ctv. 15. §-ának (2) bekezdése szerinti céginfor-
mációt elektronikus úton kérik, a számítógépes rendszer
használatának költsége mellett a céginformáció fajtájától
függõen a 9. § (1) bekezdésében meghatározott költségté-
rítés 30%-át kell költségtérítésként megtéríteni. Elektroni-
kus közokirat kiadása esetén a 9. § (1) bekezdésében meg-
határozott költségtérítés 60%-át kell költségtérítésként
megfizetni.

(4) A Cégszolgálat a Ctv. 63. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott szervezeteknek – kérésükre – elektronikus
úton rendelkezésre bocsátja az általuk megjelölt cégjegy-
zékadatok változását. Ebben az esetben csak a számítógé-
pes rendszer használatának költségét kell megtéríteni.

11. §

A céginformáció az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
tériummal kötött megállapodás alapján a Cégszolgálat
számítógépes hálózata útján is kérhetõ. Ebben az esetben a
Ctv. 15. §-ának (1) és (2) bekezdése szerinti kérelmezõnek
minõsül az e megállapodás alapján információt kérõ is. A
megállapodás általános szerzõdési feltételei a Cégszolgá-
lat honlapján kerülnek közzétételre.
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12. §

(1) Az 5. § szerinti csoportosított céginformációért a
(2) bekezdésben foglalt kivétellel a Cégszolgálat honlap-
ján közzétett – a kért adatok mennyiségétõl, illetve a cso-
portosítás jellegétõl függõ – költségtérítést kell fizetni.

(2) Ha a Cégszolgálattól a csoportosított cégadatot
elektronikus úton igénylik és annak eredményeként a cég
cégjegyzékszámát, cégnevét, rövidített elnevezését, szék-
helyét, illetve adószámát kapják meg, kizárólag a számító-
gépes rendszer használatának költségét kell megtéríteni.

13. §

(1) A cég számviteli törvény szerinti beszámolóját a
Ctv. 18. §-ában foglaltak szerint papír alapú formában
vagy elektronikus úton kell a Cégszolgálat részére meg-
küldeni.

(2) A papír alapú benyújtás esetén az adatok elektroni-
kus úton történõ rögzítéséért (közzétételéért) az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztérium 10032000-01483305-
00000000 számú számlaszámára jogi személyiség nélküli
cég esetén 5000 Ft, jogi személyiségû cég esetén pedig
10 000 Ft költségtérítés megfizetését kell a kérelem be-
nyújtásával egyidejûleg igazolni. A befizetõ egyértelmû
azonosítása érdekében az átutalási megbízás „közlemény”
rovatában fel kell tüntetni a befizetés jogcímét (beszámoló
közzétételi költségtérítése), valamint a befizetõ cég cég-
jegyzékszámát is.

(3) A beszámoló elektronikus úton történõ benyújtása
esetén a költségtérítés összege 3000 Ft, melyet a Ctv.
37. §-ának (4) bekezdésében, valamint az illeték és a köz-
zétételi költségtérítés elektronikus úton történõ megfizeté-
sérõl a cégeljárásban és más cégügyekben szóló rendelet-
ben foglaltak szerint kell megfizetni.

(4) Ha a cég a beszámoló papír alapú vagy elektronikus
úton történõ benyújtása esetén a közzétételi költségtérítés
megfizetését elmulasztja, a Cégszolgálat a benyújtó sze-
mélyt tájékoztatja a Ctv. 19. §-ának (4) bekezdésében fog-
lalt jogkövetkezményekrõl.

(5) A Cégszolgálat által elektronikusan nyilvántartott,
illetve feldolgozott beszámolóba történõ – a Ctv.
19. §-ának (3) bekezdése szerinti – betekintés a Cégszol-
gálat ügyfélszolgálati irodájában ingyenes. A papír alapú

formában benyújtott beszámolókat az elektronikus feldol-
gozást követõ két évig a Cégszolgálat köteles megõrizni.

14. §

A Cégszolgálat a céginformáció szolgáltatása mellett
a) a Ctv. 1. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti

nemperes eljárásokban biztosítja az elektronikus ügyinté-
zést támogató rendszer üzemeltetését, és

b) közremûködik a Cégközlöny szerkesztésében.

15. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2006. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a ha-
tálybalépését követõen indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A 7. § (3) bekezdése 2007. január 1. napján lép ha-
tályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Cégnyil-
vántartási és Céginformációs Szolgálat mûködésérõl, va-
lamint a céginformáció költségtérítésérõl szóló 10/1998.
(V. 23.) IM rendelet és az ezt módosító 4/2001. (II. 28.) IM
rendelet a hatályát veszti.

(4) A rendelet 3. §-ának c) és d) pontja, a 3. §-a a) pont-
jának „a d) pontban foglalt kivétellel” szövegrész, a
7. §-ának (3) bekezdése, valamint a 9. §-a (1) bekezdésé-
nek h) és i) pontja 2007. szeptember 30-án hatályát veszti.

(5) A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes
kérdéseirõl szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (Cvhr.)
8. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja a vál-
lalatcsoport létrehozását a cégbíróságnak bejelenti, a cég-
bíróság az elismert vállalatcsoportként való mûködés té-
nyét hivatalból jegyzi be a többi érintett cég (ellenõrzött
társaságok) cégjegyzékébe.”

(6) A Cvhr. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mel-
léklete szerinti módosításokkal lép hatályba.

(7) A Cvhr. 2. számú melléklete e rendelet 2. számú mel-
léklete szerinti módosítással lép hatályba.

(8) A Cvhr. 3. számú melléklete e rendelet 3. számú mel-
léklete szerinti módosítással lép hatályba.

Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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1. számú melléklet az 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelethez

1. A Cvhr. 1. számú melléklete „Cégbejegyzési kérelem Általános adatok” nyomtatványa 44/1. rovatának számozása
48/1-re módosul.

2. A Cvhr. 1. számú melléklete „Cégbejegyzési kérelem Általános adatok” nyomtatványának 46/1. számú rovata
helyébe a következõ rovat lép:

46/1.
Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai:

A cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja



3. A Cvhr. 1. számú melléklete „I+ Változásbejegyzési kérelem” nyomtatványa a következõ 1. számú melléklettel
egészül ki:
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I+ Változásbejegyzési kérelem 

1. számú melléklet

Jogi képvisel  adatai: 

Neve:

Irodájának címe: 
    város

község

    út
utca

házszám 
hrsz.

E-mail1: Telefon1:

Annak a kamarának a megnevezése, amelynek a jogi képvisel  tagja:  

    

 Kamarai nyilvántartási száma:   

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jogi képvisel  aláírása 

                                             
1

Ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a jogi képvisel  ilyen adatokkal rendelkezik. 



4. A Cvhr. 1. számú melléklete „I+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Általános adatok Kiegészítõ és változás-
bejegyzési lap” nyomtatványa 44/_ számú rovatának számozása 48/_-ra változik.

5. A Cvhr. 1. számú melléklete „I+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Általános adatok Kiegészítõ és változás-
bejegyzési lap” nyomtatványa 46/_ számú rovatának helyébe a következõ rovat lép:

46/___
Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai:

A cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja
törölve:

2. számú melléklet az 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelethez

A Cvhr. 2. számú mellékletének „23 Európai részvénytársaság” szövegrésze helyébe a „23 Európai szövetkezet” szö-
vegrész lép.
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3. számú melléklet az 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelethez

A Cvhr. 3. számú melléklete „Névfoglalási kérelem” nyomtatványa helyébe a következõ nyomtatvány lép:
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Névfoglalási kérelem

A cég cégjegyzékszáma1: – –       

A cég elnevezése1:

A cég (leend ) székhelye:     város,
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A névfoglalásra irányuló eljárás illetékének a megfizetése elektronikus úton történik
2

      

    

Az illeték összege:    Ft    

Az illetékbélyegek a nyomtatvány hátoldalára is ragaszthatók.      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                             
1

Ezt a rovatot csak a cégjegyzékbe már bejegyzett cégeknek kell kitölteniük. 
2

Jelölje x-szel, ha az illeték megfizetése elektronikus úton történik.  
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Névfoglalási kérelem

A (leend ) cég lefoglalni kívánt elnevezése: 

Els  helyen megjelölt elnevezés: 

Rövidített elnevezés: 

Második helyen megjelölt elnevezés: 

Rövidített elnevezés: 

Harmadik helyen megjelölt elnevezés: 

Rövidített elnevezés: 

Negyedik helyen megjelölt elnevezés: 

Rövidített elnevezés: 

Ötödik helyen megjelölt elnevezés: 

Rövidített elnevezés: 
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Névfoglalási kérelem

A jogi képvisel  adatai: 

Neve:

Irodájának címe: 
    város

község

    út
utca

házszám 
hrsz.

E-mail1: Telefon1:

Annak a kamarának a megnevezése, amelynek a jogi képvisel  tagja: 

    

Kamarai nyilvántartási száma:

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jogi képvisel  aláírása 

                                             
1

Ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a jogi képvisel  ilyen adatokkal rendelkezik. 



Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

1/2006. (VI. 26.) ÖTM
rendelete

a Hivatásos Tûzoltóságok Szolgálati Szabályzatának
kiadásáról

A katasztrófavédelemmel összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCVI. törvény 18. §-ának
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a katasztrófavédelem hivatá-
sos szerveinek és háttérintézményeinek, valamint az Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továb-
biakban: Minisztérium) Katasztrófavédelmi Oktatási Köz-
pontjának tûzoltói állományviszonyban szolgálatot teljesí-
tõ tagjaira – ideértve a Minisztériumba berendelt hivatásos
állományúakat is –, valamint a hivatásos önkormányzati
tûzoltóságok tagjaira (a továbbiakban: tûzoltók).

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) alárendelt: az a tûzoltó, aki – szolgálati helyére te-

kintet nélkül – valamely elöljáróhoz a szolgálati beosztás,
megbízás vagy vezetõi rendelkezés alapján – akár ideigle-
nes jelleggel is – be van osztva,

b) belsõ szolgálat: olyan készenléti jellegû szolgálat,
amelyet a beosztotti állomány a készenléti szerre történõ
beosztása mellett, meghatározott helyen és idõben lát el,

c) kapu ügyeletesi szolgálat: a Szolgálati Rend alapján
felállított belsõ szolgálat, amelyet a készenléti jellegû be-
osztást ellátó állomány a szolgálati beosztása mellett, meg-
határozott idõben és helyen be- és kilépõ személyek foga-
dása, eligazítása céljából lát el,

d) beosztás: meghatározott feltételekhez kötött olyan
hivatali kategória, amely meghatározza a tûzoltónak a tûz-
oltóság szervezetében betöltött helyét, ellátandó szolgálati
feladatainak körét, elöljárói vagy alárendeltségi viszonyát,

e) elöljáró1: munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró,
állományilletékes parancsnok, elöljáró parancsnok, szol-
gálati elöljáró,

f) feljebbvaló: az a hivatásos állományú, aki magasabb
rendfokozattal rendelkezik és az alacsonyabb rendfokoza-
tú személlyel nem áll elöljárói viszonyban,

g) felügyeleti szerv: nem hierarchikus alá-, fölérendelt-
ségbõl fakadó ellenõrzési joggal rendelkezõ szerv,

h) intézkedés: a vezetés-irányítás eszközeként a szolgá-
lat teljesítésével, szakmai tevékenységgel vagy azok lo-
gisztikai feladataival összefüggõ cselekvés, eljárás, maga-
tartás módjára, végrehajtására vonatkozó írásban adott
rendelkezés,

i) jelentés: az alárendelt által szóban vagy írásban az
elöljáróhoz, feljebbvalóhoz intézett közlés,

j) lakóhely: az a település (a közigazgatási határ által,
földrajzilag körülhatárolható terület egészét beleértve),
ahol a tûzoltó bejelentett lakcímmel rendelkezik,

k) parancs: meghatározott cselekvésre, magatartásra
való felszólítás, amelyet az elöljáró, a szolgálati és egyéb
feladatok végrehajtása érdekében, szóban vagy írásban ad
ki,

l) polgári szerv: a Magyar Honvédség és a rendvédelmi
szervek kivételével valamennyi jogi személy, jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkezõ szervezet és az egyéni vállalko-
zó,

m) rangidõs: elöljáró-alárendelt viszonyban nem lévõ,
azonos rendfokozatú hivatásos állományú esetén az a
rangidõs, aki az azonos rendfokozatot elõbb érte el, egy
idõben történõ elérés esetén, aki idõsebb vagy az a sze-
mély, akinek a tûzoltó utasítás vagy megbízás alapján
– akár ideiglenes jelleggel is – alá van rendelve,

n) szakmai elöljáró: a tûzoltóság szakmai felügyeletét
ellátó országos vagy megyei szintû szervezet egyes szakte-
rületnek – munkáltatói jogkör gyakorlására nem jogosult –
vezetõ beosztású tagja vagy az általa meghatalmazott sze-
mély, aki az adott szakterület vonatkozásában ellátja és fo-
ganatosítja a szakmai felügyelethez kapcsolódó kötele-
zettségeket (jogállása nem azonos a szolgálati elöljáróval),

o) polgári felettes: jogszabályban vagy szervezési és
mûködési szabályzatban meghatározott esetekben a tûzol-
tói állomány tagjának polgári felettese is lehet, akivel
szemben a tûzoltói állomány tagja beosztott; a polgári fe-
lettessel szemben beosztotti részrõl kötelezõ érvényû
mindaz a szolgálati érintkezési elõírás, ami az elöljárót
megilleti; a számára meghatározott feladatkörben tett in-
tézkedéseit beosztottai kötelesek végrehajtani; hatásköre
csak beosztottaira terjed ki, a tûzoltói állomány más tagjai-
val nem áll rangidõs vagy feljebbvalói viszonyban,

p) szolgálati feladat: az elöljáró által meghatározott, a
szolgálatteljesítés során végrehajtandó tevékenységek,
feladatok összessége,

q) szolgálati út: a szolgálati ügyek intézésének azon
módja, mely során az utasítások, szolgálati ügyiratok a
szolgálati elöljárótól az alárendelthez vagy a jelentések,
kérelmek és panaszok az alárendelttõl az alá-fölérendelt-
ségi viszonynak megfelelõ egymásra épülõ rendben az
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intézkedésre jogosult elöljáróhoz jutnak; felsõbb szintû
elöljárók megkeresése a közvetlen szolgálati elöljáró útján
történik,

r) szolgálati okmány: e rendelet 1. mellékletében meg-
határozott, a készenléti beosztás ellátásával kapcsolatos
okmány, továbbá az állományilletékes parancsnok által
szolgálati okmánynak minõsített egyéb okmány,

s) tartózkodási hely: az a hely, ahol a tûzoltó elérhetõ,
t) tiszteletadás: meghatározott alaki mozdulatsor vég-

rehajtása, amelyet meghatároz az elöljárói, alárendelti vi-
szony, és kifejezi az ebbõl adódó fegyelmet, az egymás
iránti kölcsönös tiszteletet, megbecsülést és udvariasságot,

u) tûzoltó laktanya: a tûzoltóság elhelyezésére és a
szolgálat ellátására szolgáló, vagy bizonyos feladatok vég-
rehajtásának vonatkozásában a tûzoltóság használatába
adott ingatlan, létesítmény területe,

v) utasítás: valamely cselekvés, eljárás, magatartás cél-
szerû végrehajtásának módjára vonatkozó, írásban vagy
szóban közölt irányító rendelkezés.

A tûzoltó kötelezettségére, szolgálatellátására,
magatartására vonatkozó általános szabályok

3. §

(1) A tûzoltó szolgálati, munkaköri, tûzoltói feladatait
beosztásának megfelelõen, a legjobb tudása szerint köteles
ellátni.

(2) A tûzoltó az esküjében/fogadalmában vállalt, jog-
szabályokban, munkaköri leírásában elõírt, valamint az
elöljárói által meghatározott utasítást köteles teljesíteni.

(3) A tûzoltó a szolgálati feladatainak ellátására – külön
jogszabályban2 elõírt – hivatali, ügyeleti, készültségi, ké-
szenléti és készenléti jellegû szolgálatot teljesít.

(4) A hivatali munkaidõ meghatározásáról az
állományilletékes parancsnok – az elöljáró parancsnok tá-
jékoztatásával – intézkedik az irányítása alatt álló szerve-
zet vonatkozásában.

(5) Az ügyeleti szolgálat a tûz- és káresetek, valamint
egyéb rendkívüli események jelzésének fogadására és a
szükséges intézkedések megtételére létrehozott – váltásos
szolgálati idõrendben – megszakítás nélkül folyamatosan
mûködõ híradó-ügyeletesi, ügyeletesi, fõügyeletesi szol-
gálat ellátása.

(6) A készenléti jellegû beosztás esetén a tûzoltó 24 órás
váltásos munkarendbe tartozó beosztásban, állandó ké-
szenléti helyzetben a szolgálatteljesítés helyén látja el a
szolgálatát. A készenléti jellegû beosztást ellátók felsoro-
lását az 5. melléklet tartalmazza.

2 Hszt. 84. §-a, valamint 87. §-a.

(7) Készenléti szolgálat esetén a tûzoltó a hivatali mun-
kaidején túl a szolgálatteljesítés helyén kívül áll készenlét-
ben és szükség esetén a szolgálati beosztásához elõírt fel-
adatra köteles jelentkezni.

(8) Készültségi szolgálat esetén a hivatásos állomány
tagjának, rendkívüli körülmények miatt (árvíz, helyi ka-
tasztrófa stb.) a szolgálatteljesítési helyén vagy az
állományilletékes parancsnok által meghatározott helyen
kell tartózkodnia és feladatokat végeznie.

Állományhoz tartozás igazolása

4. §

A tûzoltót az intézkedése során a szolgálati igazolványa
igazolja. Polgári öltözetben – továbbá az intézkedésben
érintett személy kérésére egyenruhában is – köteles bemu-
tatkozni, nevét, rendfokozatát, beosztását közölni és szol-
gálati igazolványát felmutatni.

Elöljárói viszonyba lépés

5. §

(1) Ha egymásnak szolgálatilag alá nem rendelt tûzoltók
együtt látnak el szolgálatot és a parancsnok nincs kije-
lölve, a szolgálati elöljáró:

a) a felügyeleti szerv beosztottja, ennek hiányában
b) a magasabb beosztású tûzoltó,
c) azonos beosztás esetén a magasabb rendfokozatú

tûzoltó,
d) azonos rendfokozat esetén az a tûzoltó, aki régebben

viseli az adott rendfokozatot,
e) ha azonos ideje viselik a rendfokozatot, akkor az idõ-

sebb tûzoltó a rangidõs.

(2) A feljebbvaló elöljárói viszonyba köteles lépni, ha
a) a tûzoltó fegyelemsértõ vagy jogszabálysértõ tevé-

kenységet folytat,
b) a tûzoltó közterületen, nyilvános helyen a tûzoltóság

tekintélyét sértõ cselekményt követ el,
c) a helyszínen intézkedõ tûzoltó segítése érdekében

erre szükség van.

(3) Az elöljárói viszonyba lépést minden a helyszínen
tartózkodó és az utasítások végrehajtásában érintett sze-
mély tudomására kell hozni.

(4) Amennyiben az elöljárói viszonyba lépés szolgálati
feladat végzésekor történik, akkor az elöljáró a megkez-
dett feladat végrehajtásáért felelõsséggel tartozik.

(5) Az elöljárói viszonyba lépés tényét az érintettek ha-
ladéktalanul, akadályoztatásuk esetén annak elhárulását
követõen azonnal kötelesek jelenteni szolgálati elöljáróik
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felé szóban, majd az esetet követõ elsõ szolgálati napjukon
írásban is. Az írásbeli jelentésnek tartalmaznia kell a köz-
vetlenül érintett személyek nevét, rendfokozatát, beosztási
helyét, az eset rövid leírását.

A tûzoltó kötelességei

6. §

(1) A hivatásos állomány tagja a tûzoltóságok szerveze-
tében meghatározott függelmi viszonyok rendszerében
köteles feladatát teljesíteni.

(2) A tûzoltó külön jogszabályban meghatározottakon
kívül köteles gondoskodni a rábízott felszerelések, eszkö-
zök rendeltetésszerû használatáról, karbantartásáról, vé-
delmérõl, a közvetlen környezete rendjérõl, tisztaságáról.

A szolgálati elöljáró kötelességei

7. §

A szolgálati elöljáró hatáskörében:
a) megismeri, beosztottaival megismerteti, betartja és

betartatja a szolgálati viszonyra, a szerv tevékenységére,
mûködésére vonatkozó jogszabályokat, egyéb elõírásokat;
megteszi a szükséges intézkedéseket a kiemelkedõ munkát
végzõk elismerésére és a fegyelmezetlenséget elkövetõk
felelõsségre vonására,

b) szervezi, irányítja, ellenõrzi alárendeltjei munkáját,
megteremti a szolgálat ellátásának feltételeit, meghallgatja
és mérlegeli alárendeltjei javaslatait,

c) biztosítja a szolgálati érdek mindenkori érvényesülé-
sét,

d) fellép a tûzoltóság mint szervezet és mint munka-
hely, továbbá az alárendeltjei jogainak és jogos érdekeinek
védelmében,

e) megismeri és figyelemmel kíséri közvetlen aláren-
deltjei személyiségét, képességeinek, adottságainak, em-
beri tulajdonságainak változását, munkáját befolyásoló
körülmények alakulását; megteszi a szükséges intézkedé-
seket a szolgálatellátás terén jelentkezõ hátráltató ténye-
zõk csökkentésére,

f) személyes helytállásával pozitív példát mutat a szol-
gálati feladat ellátásában, a fegyelmezett magatartásban, a
szakmai ismeretek elsajátításában, valamint a társadalmi
elvárás szerinti erkölcsi normák betartásában,

g) mindenkor tiszteletben tartja alárendeltjei személyi-
ségi jogait és emberi méltóságát,

h) elöljárói tevékenysége során nyomon követi az irá-
nyítása alá tartozó szervezet létszámát, eszközeit, felszere-
léseit, azok állapotát, használhatóságát és törekszik a szer-
vezet optimális mûködtetésére,

i) gondoskodik a vezetése alá tartozó szervezet épüle-
teinek, építményeinek állagmegóvásáról, a szükséges fe-
lülvizsgálatok elvégzésérõl,

j) intézkedik a Szolgálati Rendben meghatározottak ér-
vényesülésére, ennek keretében a vezetése alá tartozó
szervezeti egységek épületeinek körletrendjérõl, objektu-
mainak szükség szerinti õrzésérõl, a helyiségek rendelte-
tésszerû használatáról és tisztán tartásáról, a laktanya kar-
bantartásáról, valamint a laktanya és környezete összképé-
nek, tisztaságának javítása érdekében végrehajtható tevé-
kenységekrõl, illetve a napirend meghatározásáról,

k) intézkedik a szervezet tulajdonában lévõ szerek, fel-
szerelések, eszközök védelmérõl, állapotuk megóvásáról,
rendeltetésszerû használatukról; lehetõségei szerint gon-
doskodik a technika korszerûsítésérõl,

l) intézkedik a továbbképzés, önképzés, számonkérés
folyamatos végrehajtásáról, az ezekre vonatkozó feltételek
megteremtésérõl,

m) intézkedik a tûzoltó lakóhelyének, tartózkodási he-
lyének, elérhetõségének nyilvántartásáról, annak folyama-
tos vezetésérõl, naprakészen tartásáról,

n) intézkedik a szolgálati okmányoknak az iratkezelési
szabályok szerinti kezelésérõl, elhelyezésérõl úgy, hogy
azok a nap 24 órájában (valamennyi szolgálati csoport ok-
mányai vonatkozásában) ellenõrzéskor rendelkezésre áll-
janak és naprakészek legyenek,

o) a tûzoltó szolgálati feladatainak ellátásához az elöl-
járójától tájékoztatást kérhet, kérdést tehet fel. Az elöljáró
a kért információkat biztosítja és a szükséges felvilágosí-
tást megadja.

Az alárendelt jelentési kötelezettsége

8. §

(1) A tûzoltó a tûzesetekkel, mûszaki mentésekkel, ka-
tasztrófavédelmi ügyekkel összefüggõ intézkedésérõl,
megfigyelésérõl és a mások által közöltekrõl köteles elöl-
járójának jelentést tenni. A szóban tett jelentést az elöljáró
utasítására az alárendelt köteles írásba foglalni. A jelentést
tevõ felelõsséggel tartozik a jelentés valóságtartalmáért.

(2) Az alárendelt a közvetlen szolgálati elöljárónak szó-
ban jelenti:

a) a szolgálati feladat, utasítás végrehajtását, a végre-
hajtást gátló körülményeket,

b) kitüntetését, jutalmazását, ha azt nem a közvetlen
elöljáró jelenlétében közölték, illetve nem tõle kapta,

c) ha más elöljárótól utasítást kapott vagy az általa vég-
zett tevékenységet ellenõrizte az arra jogosult elöljáró,

d) a szabadságról történt bevonulását,
e) megbetegedését, felgyógyulását (ha a jelentésre kö-

telezett személyt egészségi állapota korlátozza a jelentés
megtételében, akkor meg kell tennie minden tõle elvárható
intézkedést az értesítés érdekében),
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f) ha tartózkodási helyét (nem a szolgálatellátás érdeké-
ben vagy a szolgálati elöljáró utasítására) vagy lakóhelyét
(a szolgálati idõn kívül) tartósan elhagyja.

(3) Az alárendelt a közvetlen szolgálati elöljárónak írás-
ban jelenti:

a) családi állapotának változását,
b) ha ellene büntetõ- vagy szabálysértési eljárás indul,

továbbá annak lezárását.

(4) Az alárendelt – szolgálati idõben – a közvetlen szol-
gálati elöljárónak haladéktalanul, de legkésõbb szolgálatá-
nak letelte elõtt, szolgálati idõn kívül az eseményt követõ
szolgálati napon jelenti a jogszabály által elõírt jelentési
kötelezettség alá esõ változásokat, továbbá – a változástól
számított 8 hivatali munkanapon belül – írásban a sze-
mélyügyi nyilvántartás adatkörébe tartozó adataiban be-
következett változásokat.

A parancs, utasítás, intézkedés adásának
és végrehajtásának rendje

9. §

(1) A parancsot, utasítást, intézkedést a szolgálati út
megtartásával kell kiadni. A szolgálati út csak indokolt,
halaszthatatlan esetben mellõzhetõ.

(2) Az elöljáró csak olyan parancsot, utasítást adhat, in-
tézkedést tehet, amely a jogszabályokat és az állami irányí-
tás egyéb eszközeit nem sérti, az esküben/fogadalomban
vállalt kötelezettséggel nem ellentétes. A parancs megta-
gadásának szabályait a vonatkozó jogszabály3 rögzíti.

(3) Ha az új parancs, utasítás a tûzoltót akadályozza a
korábban kapott parancs, utasítás végrehajtásában, azt je-
lenti az új parancsot, utasítást adó elöljárónak. Ha az utób-
bi elöljáró ennek ellenére fenntartja az általa adott parancs,
utasítás végrehajtását, azt végre kell hajtani, és a végrehaj-
tást –, illetve az elõzõ parancs, utasítás végrehajtásának
meghiúsulását – jelenteni kell a korábbi parancsot, utasí-
tást adó elöljárónak. A késõbbi parancs, utasítás kiadásáról
és végrehajtásáról az azt kiadó elöljáró tájékoztatja a ko-
rábbi parancsot, utasítást kiadó elöljárót.

(4) A parancs, utasítás végrehajtását jelenteni kell az azt
kiadó elöljárónak.

(5) A kiadott szóbeli parancs, utasítás végrehajtására
való készséget, a feladat megértését az alárendelt „értet-
tem” szóval jelzi az elöljárónak.

(6) A parancsot, utasítást kiadónak kell biztosítania a
parancsban, utasításban foglaltak végrehajthatóságának
feltételeit.

3 A Hszt. 18. § (4) bekezdése, valamint 69. §-a.

(7) A parancs, utasítás nem irányulhat az alárendelt em-
beri méltóságának megsértésére.

A jelentkezés, jelentés rendje

10. §

(1) Az alárendelt az alábbi tisztségeket, beosztásokat
betöltõk felé jelentkezik és a szolgálati, szakmai elöljáró
általa kért információkat jelenti:

a) a köztársasági elnöknek,
b) a miniszterelnöknek,
c) az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek,
d) a Minisztérium államtitkárának, szakállamtitkárnak,
e) az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszté-

rium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigaz-
gatójának, fõigazgató-helyettesnek, ügyeletes fõigazgató-
nak, szakmai elöljárónak,

f) a megyei katasztrófavédelmi igazgatónak, igazgató-
helyettesnek, szakmai elöljárónak,

g) az állományilletékes parancsnoknak és helyettesé-
nek, szakmai elöljárónak,

h) az elöljáró által ellenõrzésre feljogosított tûzoltónak,
ha azonos vagy magasabb rendfokozatú,

i) a fenntartó önkormányzat polgármesterének.

(2) Az elöljárónál a szerv vezetõje és annak beosztottjai
jelentkezni kötelesek.

(3) Az alárendelt a szolgálati elöljárónál, feljebbvalónál
köteles jelentkezni és szükség esetén jelentést tenni, az
elöljárónak, feljebbvalónak az általa kért információt meg-
adni.

(4) A jelentkezés alkalmával az alárendelt jelenti veze-
téknevét, rendfokozatát, beosztását, és röviden azt, amit
elöljárója tudomására akar hozni.

(5) Ünnepi rendezvény, állománygyûlés vagy parancs-
noki értekezlet kivételével jelentkezéskor, jelentéskor
nem kell nevet, rendfokozatot, beosztást jelenteni, ha az
elöljáró ismeri a jelentõt vagy a jelentkezõ személyt.

(6) Az elõre bejelentett ellenõrzés alkalmával, az ellen-
õrzött szerv vezetõje szolgálati öltözetben fogadja az el-
lenõrzést végzõ személyt. A felettes szervtõl ellenõrzés
céljából érkezett beosztottnál az ellenõrzött szerv vezetõje
jelentkezik, ha az ellenõrzõ nála magasabb vagy vele azo-
nos rendfokozatú. A felettes szervtõl érkezõ tûzoltó jelent-
kezik, ha alacsonyabb rendfokozatú, mint az ellenõrzés alá
vont szerv vezetõje.

(7) Az elöljárók és feljebbvalók a szolgálati érintkezés
alkalmával alárendeltjeiket vagy az alacsonyabb rendfo-
kozatúakat a név ismeretében a megszólított személy szá-
mára egyértelmûen vagy vezetéknevükön és rendfokoza-
tuk megnevezésével, férfiak esetén az „úr”, hölgyek eseté-
ben az „asszony” vagy „kisasszony” szóval, a név ismere-
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tének hiányában rendfokozatával és az „úr”, „asszony”
vagy „kisasszony” szóval szólítják meg. Ha a hölgyek csa-
ládi állapotát és/vagy nevét nem ismerik, akkor az „úr-
hölgy” megszólítás is alkalmazható.

(8) Az alárendeltek az elöljáróikat az (1) bekezdésben
felsorolt beosztások tekintetében a beosztás vagy rendfo-
kozat és az „úr, asszony, kisasszony, úrhölgy” megszólí-
tással szólítják meg.

(9) Az elöljárók és feljebbvalók, valamint az alárendel-
tek (amennyiben nem ismerik egymást és egyértelmûen
nem állapítható meg legalább a rendfokozat) szolgálati
érintkezés alkalmával a nem ismert információk beszerzé-
se érdekében tisztázzák az érintett hivatásos állományú
személy megszólítását. A kezdeményezõ fél bemutatkozá-
sa (név, rendfokozat, beosztás) után a megszólított sze-
mély mutatkozik be. További szolgálati érintkezés az elöl-
járói, feljebbvalói viszonyoknak megfelelõen történik.

(10) A távollévõ elöljárót, feljebbvalót vagy alárendel-
tet vezetéknevével és rendfokozatával, ennek ismerete
nélkül a vezetéknévvel és az „úr, asszony, kisasszony, úr-
hölgy” megszólítással kell mások elõtt megnevezni.

(11) Távbeszélõn történõ érintkezés alkalmával elõször
a hívást fogadó, majd a hívó fél köteles a nevét és rendfo-
kozatát közölni, ezt követõen amennyiben jelentkezési kö-
telezettség áll fenn, úgy azt az arra kötelezettnek kell telje-
síteni.

(12) Az ügyeleti, illetve a kapuügyeleti szolgálatot ellá-
tó tûzoltó vagy a szolgálati csoport parancsnoka az érkezõ
elöljárónak – amennyiben az aznapi szolgálat kezdete óta
elõször találkoznak – jelenti a napi eseményeket, továbbá
az elöljáró által kért információkat. A híradó szolgálatot
ellátó személy jelentkezés céljából nem hagyhatja el a hír-
adóhelyiséget.

(13) Az ügyeleti szolgálatot ellátó tûzoltó a kívülrõl ér-
kezõ hívások fogadásánál szolgálati helyének megnevezé-
sét, napszaknak megfelelõ köszöntést, elöljárói, feljebb-
valói viszony esetén bemutatkozást és jelentkezést köteles
végrehajtani.

(14) A nem készenléti szolgálati gépjármû használatát,
állomáshelyének elhagyását, beérkezését a gépkocsiveze-
tõ haladéktalanul jelenti a szolgálati elöljárónak.

Tiszteletadás

11. §

(1) Az egyenruhát viselõ tûzoltó és a tûzoltóság egysé-
gei a tûzoltóság Alaki Szabályzata szerint teljesítenek tisz-
teletadást.

(2) Az egyenruhát viselõ tûzoltó a Magyar Honvédség
és a rendvédelmi szervek egyenruhát viselõ tagjainak a
kölcsönös udvariasság alapján teljesít tiszteletadást, ame-
lyet az alacsonyabb rendfokozatú kezdeményez.

(3) A szolgálatot teljesítõ tûzoltó tiszteletadást teljesít
az általa személy szerint ismert vagy magát azonosító pol-
gári ruhás elöljárónak. Az elöljárónak a tiszteletadást fo-
gadnia kell.

(4) Kötelezõ a tiszteletadás az alakzaton kívül önállóan
egyenruhát viselõ hivatásos állományú személy részérõl:

a) rendezvényeken a Magyar Himnusz, a Szózat, az
Európai Unió Himnusza, továbbá más államok himnuszá-
nak elhangzása alatt,

b) a Magyar Köztársaság állami lobogójának,
c) síremlékek, emlékmûvek elõtt, kegyeleti tisztelet-

adás alatt,
d) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek csapat-

zászlói elõtt,
e) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek egysé-

gei által kísért temetési menetnek,
f) eskü/fogadalomtétel alatt.

(5) Nem kell tiszteletadást teljesíteni:
a) a temetési menetben,
b) tûzoltás, mûszaki mentés közben,
c) katasztrófaelhárítási és felszámolási tevékenység

közben,
d) tûz- és káresethez való kivonulás vagy bevonulás

közben,
e) tûzoltógyakorlat és tûzoltóverseny feladat végrehaj-

tása közben,
f) fizikai munkavégzés közben,
g) az étkezdében (rendeltetésszerû használat esetén),
h) a tisztálkodó helyiségben,
i) hálóban a takarodótól az ébresztõig,
j) a készenléti szolgálati idõ alatt a közvetlen készenléti

állományú szolgálati elöljáró felé, amennyiben a szolgá-
latváltáskor a tiszteletadás megtörtént,

k) színház-, mozi-, hangversenyterem, sportpálya né-
zõterén, társadalmi rendezvényeken és egyházi szertartá-
sokon,

l) szolgálati és magángépjármûvek utasterében és ke-
rékpározás közben,

m) tömegközlekedési eszközökre történõ fel-, illetve
leszállás közben, vagy ha az balesetveszélyt jelent.

(6) A kapuügyeleti szolgálatot teljesítõ személy a tûzol-
tólaktanyába be- és kilépõ személyek felé minden esetben
tiszteletadást teljesít. A civil személyek felé felállással,
udvarias, a napszaknak megfelelõ köszöntéssel, a fegyve-
res szervek hivatásos állományú tagjai felé a 10. § (12) be-
kezdésében foglaltak szerint jelentkezik.

A tûzoltó magatartása szolgálatban és szolgálaton kívül

12. §

(1) A tûzoltó szolgálatellátásra a meghatározott idõben,
pihenten, az elõírásoknak megfelelõ tiszta öltözetben
ápoltan köteles megjelenni.
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(2) A tûzoltó – beosztására való tekintet nélkül – köteles
másokkal szemben a társadalmi együttélési és udvariassá-
gi szabályokat betartani.

(3) A tûzoltó hivatali, ügyeleti, készenléti, készenléti
jellegû és készültségi szolgálati ideje alatt, tudatállapot
módosító szert (különösen alkoholt, bódító szert, kábító-
szert) nem fogyaszthat, azok hatása alatt szolgálatba nem
léphet. Az állomány tagját fegyelmi felelõsség terheli, ha
önhibájából eredõ ittas vagy bódult állapota miatt nem lát-
hatja el szolgálatát. Ha ez az állapot a szabadidõben történt
berendelés közlése elõtt alakult ki, a fegyelmi felelõsség
nem állapítható meg. A tûzoltói állomány tagja a szolgá-
latellátás ilyen akadályát köteles jelenteni.

(4) A tûzoltó a szolgálat ellátásához nem szükséges tár-
gyakat, vagyoni értéket képviselõ okiratokat szolgálati he-
lyére csak saját felelõsségére viheti. Ezek használata csak
a szolgálati elöljáró engedélyével és az általa meghatáro-
zott idõben és módon történhet.

(5) A tûzoltó a rábízott szolgálati okmányokat köteles
megõrizni és azokat az elõírások szerint kezelni.

(6) A tûzoltó a rendelkezésére bocsátott szolgálati rá-
diótelefont kizárólag szolgálati ügy intézésére használhat-
ja azzal, hogy rendezvényen a rádiótelefon használatához
az elöljárója elõzetes engedélyét kell kérnie.

(7) A magántulajdonú rádiótelefon szolgálati idõ alatt
nem használható az alábbi eseményeken:

a) a szervezetnél végrehajtott ellenõrzés során,
b) értekezletek, hivatalos ünnepségek alkalmával,
c) szolgálatváltáskor, továbbképzéskor,
d) gyakorlatok, helyismereti foglalkozások során,
e) tûzoltás, mûszaki mentés, illetve riasztás, vonulás

közben,
f) egyéb a szolgálati elöljáró által meghatározott eset-

ben.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott esetekben a tûzol-
tó a magántulajdonú rádiótelefonját kikapcsolt vagy néma
üzemmódú állapotban – saját felelõsségére – magánál tart-
hatja. A tûzoltás/gyakorlat vezetõje a (7) bekezdés
d)–f) pontban meghatározott esetekben eltérést engedé-
lyezhet.

Szolgálatteljesítési hely és a szabad mozgás korlátozása

13. §

(1) A szolgálatteljesítés helyét a tûzoltó szolgálati ideje
alatt csak a szolgálati elöljáró engedélyével vagy annak
utasítására hagyhatja el4.

4 A Hszt. 16. §-a.

(2) Meghatározott esetekben az elöljáró elrendelheti,
hogy a tûzoltó szabadidejében is értesíthetõ vagy elérhetõ
legyen. Ebben az esetben a tûzoltó köteles az elérhetõségét
megadni vagy lakóhelyén tartózkodni.

A tûzoltó nyilvános szereplése

14. §

(1) A tûzoltó a részére kiadott parancsot, intézkedést – a
vonatkozó jogszabályban5 rögzítetteket kivéve – nem bí-
rálhatja, azokról a jog- és érdekérvényesítõ tevékenysége
körén kívül véleményt nem mondhat, a szolgálati rendet és
a fegyelmet sértõ nyilatkozatot nem tehet, a sajtónyilvá-
nosság igénybevételével hivatásos eljárásban magánvéle-
ményt nem nyilváníthat.

(2) A tûzoltóság nyilatkozatra felhatalmazott tagja a
média részére a saját feladatkörében, munkaköri leírásá-
ban meghatározottak szerint – az (1) bekezdésben foglalt
korlátozásokkal, valamint a szolgálati és államtitok, a sze-
mélyes adatok, valamint a személyiségi és kegyeleti jogok
védelmére vonatkozó szabályok betartása mellett – adhat
nyilatkozatot, amit utólag a közvetlen szolgálati elöljáró-
jának jelenteni kell.

(3) A tûzoltó egyéb nyilvános szereplések alkalmával az
állományilletékes parancsnok egyetértésével az általa
meghatározott feltételek szerint képviselheti a tûzoltósá-
got. A szolgálati feladathoz kapcsolódó nyilvános szerep-
lésért tiszteletdíjat nem fogadhat el.

(4) A tûzoltóság káreseti tevékenysége során nyilatko-
zatot a kárhely parancsnok – a helyszínen tartózkodó szol-
gálati elöljáró – adhat, amelyhez a szerv vezetõjének elõ-
zetes engedélye nem szükséges, de azt utólag a nyilatkoza-
tot adó személy elöljárójának jelenteni kell.

(5) Az utólagos jelentési kötelezettség alól mentesül a
tûzoltó, amennyiben a közszolgálati magazin vagy hírmû-
sorban való rendszeres vagy alkalomszerû szereplését, to-
vábbá írott sajtóban való megjelenését az állományilleté-
kes parancsnok elõzetesen engedélyezte.

(6) A nyilatkozatot adó tûzoltó felelõsséggel tartozik
nyilatkozata valóságtartalmáért, továbbá a feladatkörét
meghaladó tartalmú nyilatkozatért.

Ajándék, jutalom elfogadása

15. §

(1) A tûzoltó elismerést vagy kivételes esetben ajándé-
kot csak az állományilletékes parancsnok elõzetes engedé-
lyével fogadhat el.

5 A Hszt. 69. §-a.
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(2) A tûzoltó az elöljáró vagy az általa megbízott sze-
mély által átadott dicséretet, jutalmat, elismerést az átvétel
után, a „A Hazámat szolgálom” kifejezéssel köszöni meg.

Felvilágosítás adás, titoktartás

16. §

(1) A tûzoltó a szakmai kérdésben hozzá fordulónak fel-
világosítást nyújt.

(2) A tûzoltót külön jogszabályban6 meghatározott ti-
toktartási kötelezettsége mellett az üzleti és a magántitok-
tartási kötelezettség is terheli.

(3) A tûzoltónak a szolgálati viszonya keletkezésekor és
annak megszûnésekor írásbeli titoktartási nyilatkozatot
kell tennie.

(4) A tûzoltó jogszabályban meghatározott feladatainak
teljesítéséhez természetes személy, jogi személy közremû-
ködését kérheti. A közremûködés kezdeményezésekor is-
mertetni kell annak jogi alapjait és megtagadásának jogi
következményeit.

A tûzoltólaktanya rendje

17. §

(1) A tûzoltólaktanya helyiségeinek, szabadtereinek
rendeltetését, használatuk szabályait az illetékes vezetõ – a
7. § j) pontjában elõírt rendelkezés szerint – határozza
meg. Több szerv által közösen használt tûzoltólaktanya
esetén az elöljáróknak intézkedniük kell a közös használa-
tú helyiségekre, terekre vonatkozó szabályokról. A hasz-
nálati szabályokat az érintett állománynak meg kell ismer-
nie.

(2) A tûzoltó felelõs a tûzoltólaktanya rendjének fenn-
tartásáért, a használatára bízott eszközök, felszerelések,
berendezések megóvásáért, rendeltetésszerû használa-
táért.

(3) A tûzoltólaktanyába történõ ki- és belépést, a szolgá-
lati idõn kívüli ott-tartózkodás rendjét az elöljáró által
meghatározott Szolgálati Rend tartalmazza. A személyes
tûzjelzés lehetõségét biztosítani kell.

(4) A laktanya bejáratait éjszaka és rossz látási viszo-
nyok között meg kell világítani.

(5) A tûzoltólaktanya épületének személybejárati hom-
lokzatát el kell látni éjjel is jól látható „TÛZOLTÓSÁG”
felirattal, amelynek láthatóságát folyamatosan biztosítani
kell.

6 A Hszt. 68. § (2) bekezdése.

A tûzoltó intézkedési kötelezettsége

18. §

(1) A tûzoltó az azonnali beavatkozást igénylõ tûzeset,
közvetlen tûz- vagy robbanásveszély, valamint egyéb kár-
eset észlelése esetén – feltéve, hogy beavatkozásra alkal-
mas állapotban van szolgálati idején kívül is – köteles a be-
avatkozó egység megérkezéséig a szakmai felkészültségé-
nek megfelelõen és a rendelkezésére álló felszereléseivel
beavatkozni, az általa ismert szükséges biztonsági intézke-
déseket megtenni vagy kezdeményezni, és közremûködni
azok megtételében.

(2) A tûzoltó, a tûzvédelmi jogszabályok megsértésének
vagy bûncselekményre utaló körülmény észlelése esetén,
valamint a tûzvédelmi elõírások érvényre juttatása érdeké-
ben köteles kezdeményezni vagy megtenni a szükséges in-
tézkedést.

Együttmûködés rendje

19. §

(1) A tûzoltó a jogszabályok, együttmûködési megálla-
podások által meghatározott esetekben feladatait a Magyar
Honvédség, az állami, az egészségügyi, a rendvédelmi
szervek (a továbbiakban: társszervek), valamint a civil és
karitatív szervezetek tagjaival, képviselõivel együttmû-
ködve látja el.

(2) A tûzoltónak a társszervekkel való együttmûködés-
kor a közös feladat végrehajtása során a hatáskör és illeté-
kesség szabályait betartva, a szolgálati elöljáró utasítása és
irányítása figyelembevételével, önállóan kell a feladatát
végrehajtania.

(3) A tûzoltó a szolgálati feladatainak ellátása során ész-
lelt, más szerv hatáskörébe tartozó ügyben – a feladatkörét
meghaladó esetben a szolgálati elöljárója útján – értesíti a
hatáskörrel rendelkezõ szervet és tájékoztatja a tudomásá-
ra jutott adatokról.

(4) A tûzoltó a társszervek tagjaival történõ kapcsolat-
tartás során a kölcsönös megbecsülés érvényre juttatásával
tartson fenn jó viszonyt.

(5) A tûzoltóság a szakmai feladatainak körébe tartozó
esetekben segítséget nyújt a hatáskörrel rendelkezõ szer-
vek tevékenységéhez.
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Ruházat viselésének rendje

20. §

(1) Az egyenruha viselésére jogosult vagy kötelezett
tûzoltó külön jogszabályban7 rendszeresített, a szolgálati
feladataihoz igazodó egyenruházati és felszerelési cikket
viselhet.

(2) A készenléti jellegû beosztás ellátása során engedélye-
zett öltözet az állományilletékes parancsnok által meghatáro-
zott – a külön jogszabályban elõírtaknak megfelelõ – öltözet.

(3) A készenléti állományba tartozó egyenruhás normá-
ba sorolt tûzoltó – a társasági öltözet viselésének esetét ki-
véve – szolgálati ideje alatt olyan nem a ruházat részét ké-
pezõ tárgyat, ami a test bármely részére esztétikai megfon-
tolásból lett elhelyezve (a továbbiakban: ékszer), nem vi-
selhet. Társasági öltözet viselése esetén gyûrût, továbbá
nem látható helyen egyéb ékszert viselhet.

(4) A készenléti állományba nem tartozó egyenruhás
normába sorolt tûzoltó – a hivatali munkarendben szolgá-
latot teljesítõ tûzoltó kivételével – szolgálati ideje alatt
nem fedett testfelületén divat- és testékszert nem viselhet.
A hivatali munkarendben szolgálatot teljesítõ tûzoltó gyû-
rût, nyakláncot és karkötõt a munkavédelmi szabályok
figyelembevételével hordhat.

(5) A vegyes vagy polgári ruhás ruhanormába sorolt hi-
vatásos állományú tûzoltó vagy az engedély alapján polgá-
ri ruhát viselõ egyenruhás normába sorolt tûzoltó öltözeté-
nek ápoltnak, kulturáltnak, a testülethez méltónak kell len-
nie.

(6) A készenléti jellegû beosztást ellátó tûzoltók lakta-
nyán belüli öltözetével kapcsolatos, külön jogszabály8

alapján megengedett könnyítését a szolgálati elöljáró az
alábbiak figyelembevételével engedélyezheti:

a) a külön jogszabályban9 meghatározott cipõ és zokni
viselése,

b) a külön jogszabályban10 meghatározott póló viselése
a laktanyán belül engedélyezett,

c) szabadban végrehajtásra kerülõ szerelési gyakorlat
során (amennyiben ezt az idõjárási viszonyok lehetõvé te-
szik) az öltözet: gyakorlónadrág derékszíjjal, a szolgálat-
parancsnok által meghatározott felsõruházat, sisak, má-
szóöv, védõcsizma, munkavédelmi kesztyû,

d) szabadban végrehajtásra kerülõ, zárt térre irányuló
és/vagy légzõkészülék használatával végrehajtott szerelési
gyakorlatkor a teljes védõfelszerelés használata kötelezõ,

7 A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos
önkormányzati tûzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állomá-
nyának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 20/2006. (IV. 19.)
BM rendelet (a továbbiakban: RUSZ) 3. és 4. melléklete.

8 RUSZ 46. §-ának (4) bekezdése.
9 RUSZ 3. és 4. melléklete.
10 RUSZ 3. és 4. melléklete.

e) egyéb gyakorlatok, valamint helyismereti foglalko-
zás tartása esetén a gyakorlatvezetõ/szolgálati elöljáró en-
gedélyezheti a védõkabát viselésének mellõzését abban az
esetben, ha a gyakorlaton résztvevõk felsõruházata egysé-
ges.

(7) Tûzesethez történõ riasztáskor rendszeresített védõ-
öltözet alatt viselhetõ ruházatról a munkavédelmi, egész-
ségügyi szempontok figyelembevételével az állományille-
tékes parancsnok határoz.

(8) A tûzoltó olyan ápolt hajat és bajuszt viselhet, mely
a védõfelszerelések és eszközök használatában nem aka-
dályozza. Egyenruhás normába sorolt készenléti jellegû
beosztást ellátó tûzoltó szakállt nem viselhet, kivéve, ha
beosztásából adódóan, szolgálati feladatainak ellátása so-
rán nem használ légzésvédelmi felszerelést és ezt a szolgá-
lati elöljáró engedélyezi. Vegyes ruhás ruhanormába so-
rolt tûzoltó részére rövid, ápolt szakáll viselését a szolgála-
ti elöljáró engedélyezheti, ha a tûzoltó életvédelmi felsze-
relések használatára szolgálati feladatainak ellátása során
nem kötelezhetõ.

21. §

Az állományilletékes parancsnok a rendelet kihirdetését
követõen 60 napon belül az irányítása alá tartozó szerveze-
ti egység Szolgálati Rendjét kiadja.

22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

1. melléklet
az 1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelethez

I. A hivatásos tûzoltóság szolgálati okmányai

1. Az alábbi okmányokat valamennyi hivatásos tûzol-
tóságnak vezetnie kell.

2. A készenléti jellegû szolgálattal nem rendelkezõ hi-
vatásos tûzoltóságoknak a II. fejezet 3., 5., 7., 9. pontjában
felsorolt okmányokat kell vezetni.
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II. Készenléti jellegû szolgálat okmányai
és nyilvántartásai

1. Szolgálati napló.
2. Eseménynapló.
3. Szabadság-nyilvántartás.
4. Oktatási napló, továbbképzési tervek.
5. Ellenõrzési napló.
6. Oltóanyag-nyilvántartás.
7. Munkavédelmi iratok.
7.1. Munkavédelmi õrnapló.
7.2. Alkoholszondás ellenõrzési napló.
7.3. Munkavédelmi oktatási napló.
8. Szolgálati Rend.
9. A szolgálat ellátást érintõ alapvetõ, hatályos jogsza-

bályok, szabályzatok, együttmûködési megállapodások
gyûjtõje.

III. A Készenléti szolgálat okmányainak tartalmi
követelményei

1. A szolgálati napló tartalmazza:
a) a szolgálati csoport megnevezését;
b) a szolgálat ellátás idõtartamát (év, hónap, nap, óra,

perctõl, év, hónap, nap, óra, percig);
c) a létszámadatokat,
ca) a rendszeresített létszámot,
cb) a készenléti létszámot,
cc) a szolgálati létszámot,
cd) a napi szolgálati létszámot,
ce) a távol lévõk létszámadatait,
cea) a szabadságon lévõk nevét, rendfokozatát,
ceb) a betegszabadságon lévõk nevét, rendfokozatát,
cec) a vezényeltek nevét, rendfokozatát, a vezénylés

helyét, idõtartamát;
d) a szolgálatparancsnok nevét, rendfokozatát;
e) a belsõ szolgálatot ellátók nevét, rendfokozatát, a

szolgálat ellátás idõtartamát,
ea) a híradó ügyeletes nevét, rendfokozatát,
eb) az õrszolgálatot ellátók nevét, rendfokozatát;
f) a külsõ szolgálatot ellátók nevét, rendfokozatát;
g) az egyéb szolgálatot ellátók nevét, rendfokozatát

(különösen fûtõ);
h) a készenléti szerek (gépjármûfecskendõk, különle-

ges szerek) esetében
ha) a raj megnevezését (pl. Püspökladány I-es),
hb) a készenléti szerek típusát (pl. MB RB 2000),
hc) a készenléti szerek rendszámát (a szerek párhuza-

mosított készenlétben tartása esetén minden érintett szer
adatait fel kell tüntetni),

hd) a készenléti szerre beosztottak nevét, rendfokoza-
tát, beosztását a raj kötelékén belül (különösen 1-es);

i) a tartalék gépjármûfecskendõ típusát, rendszámát;
j) az üzemképtelen gépjármûvek esetén
ja) a jármû megnevezését,

jb) a jármû típusát,
jc) a jármû rendszámát,
jd) az üzemképtelenné válás napját (nap, óra, perc meg-

jelölésével);
k) a szolgálatváltás tapasztalatait, a szolgálati nap során

bekövetkezett a szolgálat ellátását érintõ változásokat (kü-
lönösen túlmunka kompenzáció);

l) az átadó és az átvevõ szolgálatparancsnokok alá-
írását;

m) a parancsnoki ellenjegyzést.

2. Az eseménynapló tartalmazza:
a) a szolgálati csoport megnevezését,
b) a szolgálat ellátás idõtartamát (év, hónap, nap, óra,

perctõl, év, hónap, nap, óra, percig),
c) az események idõpontját,
d) az események helyét, tárgyát, leírását,
e) a szolgálatszervezésben bekövetkezett változásokat,
f) az objektum állapotában bekövetkezett változásokat

(közmûvek, energiaellátás stb.),
g) a tûzoltó szakfelszerelések csapatpróbára való ki-

adását, visszavételét,
h) a szolgálat szervezésében, ellátásában bekövetke-

zett, a Szolgálati Naplóban nem rögzített változásokat,
i) minden olyan eseményt, amelyet a parancsnok szük-

ségesnek tart,
j) a szolgálatot átadó szolgálatparancsnok aláírását

(név, rendfokozat),
k) a parancsnok aláírását.

3. A szabadság-nyilvántartás tartalmazza:
a) szabadnap kiadásának tervét, amely tartalmazza
aa) a nevet, rendfokozatot, beosztást,
ab) az ütemezhetõ szabadnapok (éves, tanulmányi,

rendkívüli szabadság, szolgálatmentes napok) számát,
ac) a szabadnapok kivételének tervezett idõpontját,
ad) a szabadnapok kivételének tényleges idõpontját,
ae) a dátumot, a terv készítõjének aláírását, vezetõi,

parancsnoki jóváhagyást;
b) a szabadnap-nyilvántartó lap, karton tartalmazza
ba) a nevet, rendfokozatot, beosztást,
bb) a tárgyévben engedélyezhetõ szabadnapok számát,
bc) az engedélyezhetõ szabadnapok típusonkénti meg-

oszlását (évi rendes, rendkívüli, tanulmányi, szolgálat-
mentes),

bd) az elõzõ évrõl áthozott szabadnapok számát,
be) az összes kivehetõ szabadnapok számát,
bf) az engedélyezett szabadnapokból igénybe vett na-

pokat,
bfa) a szabadnap fajtáját,
bfb) a kivett szabadnap idõtartamát (naptól napig),
bfc) a kivett szabadnapok számát,
bfd) a tartózkodási hely megjelölését;
c) a szabadnap kérelem tartalmazza
ca) a nevet, rendfokozatot, beosztást,
cb) a szolgálati helyet,
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cc) a kérelmezett szabadnap fajtáját, szabadnapok szá-
mát,

cd) a szabadnap kivételének kérelmezett idõtartamát,
ce) a tartózkodási helyet,
cf) az elérhetõség megjelölését,
cg) a kérelmezõ aláírását,
ch) az engedélyezõ aláírását.

4. Az oktatási napló tartalmazza:
a) a továbbképzésre kötelezettek felsorolását (név,

rendfokozat, beosztás),
b) a továbbképzés típusát (elméleti foglalkozás, gya-

korlat), módszerét (egyéni tanulás, csoportos foglalkozás),
c) a továbbképzésen részt vevõk vagy távol lévõk re-

gisztrálását,
d) a továbbképzés tervezett idõtartamát,
e) a továbbképzés témakörei órákra bontva,
f) a tervezett órák számát,
g) a végrehajtott órák számát,
h) elõadó nevét, rendfokozatát, beosztását, aláírását,
i) a továbbképzés elmaradásának okát, a foglalkozás

pótlásának idõpontját,
j) a továbbképzésen részt vevõ személyi állomány tu-

dásszintjének értékelését (osztályozása 1–5 érdemjegyig),
k) az ellenõrzõ elöljáró nevét, rendfokozatát, az ellen-

õrzés idõpontját, tapasztalatait, a tett intézkedéseket.

4.1. A továbbképzési tervek tartalmazzák:
a) a továbbképzés céljának, módszerének megfogal-

mazását;
b) a továbbképzési tervben naponként, órákra bontva

rögzíteni kell
ba) a végrehajtásra tervezett elõadásokat, gyakorlatok

pontos témaköreit,
bb) a továbbképzés idõtartamát, helyét,
bc) a tervezett elõadó nevét, rendfokozatát, beosztását,
bd) az elméleti és gyakorlati felmérés (zárófoglalkozás,

zárógyakorlat) idõpontját, tervezett idõtartamát,
be) a továbbképzési szünet tervezett idõpontját;
c) a készítõ és jóváhagyó nevét, rendfokozatát, beosz-

tását.

5. Az ellenõrzési napló tartalmazza:
a) az ellenõrzött és az ellenõrzõ szervezet pontos meg-

nevezését,
b) az ellenõrzés idõtartamát,
c) az ellenõrzést végzõ személy nevét, rendfokozatát,

beosztását,
d) az ellenõrzés tárgyát, a végrehajtás módszerét,
e) az ellenõrzés célját,
f) az ellenõrzés tapasztalatait,
g) az ellenõrzött ellenõrzéssel kapcsolatos észrevéte-

leit,
h) az ellenõrzött és az ellenõrzõ aláírását,
i) az illetékes vezetõ, parancsnok ellenjegyzését, a tett

intézkedéseket.

6. Az oltóanyag-nyilvántartás tartalmazza:
a) a tûzoltásra igénybe vehetõ oltóanyagokat,
b) az oltóanyag mennyiségét (kg, liter),
c) az oltóanyagot fajtánként (hab, por, gáz),
d) az oltóanyagot típusonként (EVAM),
e) az oltóanyagot elhelyezés (raktári készlet vagy mál-

házott oltóanyag) szerint.

7. Munkavédelmi iratok

7.1. A munkavédelmi õrnapló (szolgálati csoporton-
ként) tartalmazza:

a) az ellenõrzés idõpontját,
b) az ellenõrzés során észlelt hiányosságokat

(amennyiben hiányosságot nem állapít meg, azt is rögzíte-
ni kell),

c) az ellenõrzést végzõ személy (munkavédelmi õr)
aláírását,

d) az ellenjegyzést.

7.2. Az alkoholszondás ellenõrzési napló tartalmazza:
a) a sorszámot,
b) a vizsgálat idõpontját,
c) a vizsgált személy nevét, beosztását, a vizsgálat

eredményét,
d) a vizsgálatot végzõk nevét,
e) a megjegyzést (a tett intézkedést).

7.3. A munkavédelmi oktatási napló tartalmazza:
a) az oktatás idõpontját;
b) az oktatás idõtartamát;
c) az oktatás jellegét (elõzetes, ismétlõdõ, pótoktatás,

rendkívüli);
d) az oktatás formáját (elméleti, gyakorlati);
e) az oktatást végzõ személy
ea) nevét,
eb) munkahelyét,
ec) munkakörét,
ed) aláírását;
f) az oktatás tárgyának megjelölését;
g) az oktatás tematikájának készítõjét;
h) az oktatásra kötelezett személyek
ha) sorszámát,
hb) nevét,
hc) munkakörét,
hd) aláírását;
i) a beszámoltatás eredményét;
j) megjegyzést (különösen a sikertelen beszámoltatás

miatt szükséges intézkedések);
k) a beszámoltatás formáját (szóbeli, gyakorlati, írásos

nyilatkozat);
l) az oktatást ellenõrzõ személy
la) nevét,
lb) munkakörét,
lc) aláírását,
ld) a dátumot,
le) az oktatást ellenõrzõ személy észrevételeit.

5804 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/76. szám



8. A Szolgálati Rend alaki és tartalmi követelményei:
a) a Szolgálati Rend szerkezete kövesse e rendelet

(a továbbiakban: Szabályzat) felépítését;
b) a Szolgálati Rendnek tartalmaznia kell
ba) a Szabályzat 2. §-ának h), k), n), v) pontját,
bb) a Szabályzat 3. §-ának (3)–(8) bekezdését,
bc) a Szabályzat 5. §-ának (1)–(5) bekezdését,
bd) a Szabályzat 7. §-ának a)–f) pontját,
be) a Szabályzat 8. §-ának (1)–(4) bekezdését,
bf) a Szabályzat 9. §-ának (2)–(7) bekezdését,
bg) a Szabályzat 10. §-ának (10)–(13) bekezdését,
bh) a Szabályzat 11. §-ának (1), továbbá (4)–(6) bekez-

dését,
bi) a Szabályzat 18. § (1) bekezdését,
bj) a Szabályzat 20. §-ának (1)–(5), továbbá (8) bekez-

dését,
bk) az 5. melléklet 1. pontjának a) alpontját, a 2. pontjá-

nak a) alpontját, 3. pontjának a) alpontját, a 4. pontjának
a) alpontját, az 5. pontjának a) alpontját, a 6. pontjának
a) alpontját;

c) a Szolgálati Rendnek tartalmaznia kell a szolgálatpa-
rancsnok, a szolgálat parancsnok-helyettes, a szerparancs-
nok, a készenléti gépjármûvezetõ, a beosztott tûzoltó és a
híradó ügyeletes 5. mellékletben meghatározott felelõssé-
gére vonatkozó rendelkezései tekintetében

ca) a Szabályzat 7. §-ának j) és k) pontjaiban meghatá-
rozott rendelkezéseket (a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság
vonatkozásában tûzõrségenként egységes szerkezetben),

cb) a hatályos jogszabályok figyelembevételével az
egyenruházati felszerelések viselésének részletes szabá-
lyait,

cc) a szolgálati okmányok körének esetleges bõvítését,
cd) a szolgálat átadás-átvétel rendjét a 2. mellékletnek

megfelelõen, valamint a kiadó által meghatározott rendel-
kezéseket, a helyi sajátosságok alapján,

ce) a túlszolgálat elrendelését, nyilvántartását és kom-
penzálását,

cf) a napirend elkészítését;
d) a 2. mellékletben leírtakon felül – a helyi sajátossá-

gok, igények figyelembevételével – a Szolgálati Rendben
az alábbi pontokat is szabályozni kell:

da) a váltás idõpontját, helyét és alakzati formáját,
db) a váltáson részt vevõk öltözetét, viselésének szabá-

lyait,
dc) a híradó és az õrszolgálatot ellátó beosztottak át-

adás-átvételének szabályait,
dd) az átadó vagy átvevõ szolgálatparancsnokok fel-

adatait, információ átadás-átvételének szabályait,
de) a közérdekû bejelentés közzétételének módját, kö-

rülményeit,
df) a szolgálatváltás közben történõ riasztás végrehajtá-

sának szabályait,
dg) a kárhelyen történõ szolgálatváltás szabályait,
dh) a szolgálatváltás meghatározott idõtartama alatt fo-

lyamatban lévõ vagy elõreláthatóan elhúzódó beavatkozás
esetén történõ eljárás szabályait,

di) a szolgálatba lépõk beérkezési kötelezettségét,
dj) a váltásról történõ eseti távolmaradás szabályait,
dk) egyéb, a kiadó által fontosnak ítélt átadás-átvételi

szabályt.

IV. Híradóügyelet nyilvántartásai, okmányai

1. Híradóügyeletesek eseménynaplója.
2. Híradóügyelet ügyrendje.
3. Káreset felvételi lap.
4. Minõsített idõszak mûködési okmányai.
5. Az Európai Unió Tanácsának 1996. december 9-i, a

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszé-
lyeinek ellenõrzésérõl szóló 96/82/EK Irányelve (a továb-
biakban: SEVESO II) szerinti alsó-felsõ küszöbértékû ve-
szélyes létesítmények nyilvántartása.

6. Sugárzó anyagot felhasználó létesítmények nyilván-
tartása.

7. Veszélyes anyagok meghatározásához nélkülözhe-
tetlen szabályzatok, intézkedési sorok, szakanyagok.

8. Út- és vízelzárások nyilvántartása.
9. Térképek a mûködési területrõl.

10. Riasztási és Segítségnyújtási Terv.
11. Tûzoltási és Mûszaki Mentési Tervek.
12. Együttmûködési megállapodások.
13. Kulcsdoboz nyilvántartás.

V. Híradóügyelet nyilvántartásai, okmányainak tartalmi
követelményei

1. Híradóügyeletesek eseménynaplója tartalmazza:
a) a szolgálat ellátás idõtartamát (év, hónap, nap, óra,

perctõl, év, hónap, nap, óra, percig),
b) riasztási, vonulási, beavatkozási adatokat, visszajel-

zéseket idõrendben, eseményenként,
c) az elöljáró ellenõrzésének tényét, személyét, az el-

lenõrzés idõpontját,
d) állományon kívüli objektumban tartózkodást (külö-

nösen a gyakorlatokat, továbbképzéseket, bérmunkát),
e) az értesítés elrendelését a hivatásos önkormányzati

tûzoltóságoknál,
f) hivatali idõn túl jelzett utólagos tûzeseteket,
g) minden olyan eseményt, amelyet a parancsnok szük-

ségesnek tart,
h) átadó, átvevõ híradóügyeletes aláírását,
i) a parancsnok aláírását.

2. Híradóügyelet ügyrendjét szabályozni kell.

3. Káreset felvételi lapnak tartalmaznia kell:
a) a tûzoltóság megnevezését,
b) a tûzeset, káreset (esemény) jelzésének idejét (nap,

óra, perc),
c) a tûzeset, káreset helyét,
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d) a tûzre, veszélyeztetésre vonatkozó adatokat,
e) az esemény méretét, terjedelmét,
f) a bejelentõ személy nevét, telefonszámát,
g) az elrendelt riasztási fokozat nagyságát,
h) az érintett tûzoltó egyesület értesítésének idõpontját

(óra, perc),
i) a jelzést vevõ aláírását.

4. Minõsített idõszak mûködési okmányainak tartalmi
követelményei.

4.1. Értesítési Terv (zárt borítékban) tartalmazza:
a) az értesítés rendjét,
b) a tervben végrehajtandó feladatokat az értesítéskor,

készenlétbe helyezéskor,
c) a berendelésre kötelezhetõ állomány gyakorlatát az

ellenõrzéskor, készenlétkor,
d) a berendelésre kötelezettek tudomásulvételi nyilat-

kozatát,
e) a felmentettek névjegyzékét (indokait).

4.2. A berendelési karton tartalmaza:
a) a nevet,
b) a lakcímet,
c) az elérhetõséget (telefonszámot vagy az elérhetõség

módját).

4.3. Berendelési létszámjelentés tartalmazza:
a) a parancsnokság megnevezését;
b) a szolgálati csoport megnevezését;
c) a dátumot;
d) a betöltött létszámot;
e) a szolgálatban lévõk létszámát;
f) a készenlétkor felmentett létszámát;
g) készenlétkor berendelhetõ létszámot,
ga) megelõzõ készenlétkor berendelhetõ létszámot,
gb) fokozott készenlétkor berendelhetõ létszámot,
gc) teljes készenlétkor berendelhetõ létszámot;
h) a berendelhetõ teljes létszámot;
i) gyakorlatkor felmentett létszámot;
j) a készenlétben lévõ tûzoltó gépjármûvek darabszá-

mát;
k) üzemképtelen tûzoltó gépjármûveket,
ka) üzemképtelen tûzoltó gépjármûvek típusát,
kb) üzemképtelen tûzoltó gépjármûvek rendszámát,
kc) az üzemképtelen tûzoltó gépjármûvek üzemképte-

lenségének az okát,
kd) az üzemképtelen tûzoltó gépjármûvek gépjármû

tartási helyét.

5. A SEVESO II szerinti alsó-felsõ küszöbértékû ve-
szélyes létesítmények nyilvántartása tartalmazza:

a) a létesítmény nevét és címét,
b) a jellemzõ veszélyes anyag megnevezését, mennyi-

ségét,
c) a létesítmény és a tûzoltóság között kapcsolatot tartó

személy nevét, elérhetõségét (cím, telefonszám).

6. Sugárzó anyagot felhasználó létesítmények nyilván-
tartása tartalmazza:

a) a létesítmény nevét és címét,
b) a sugárzó anyag típusát, elõfordulását, mennyiségét,
c) a létesítmény és a tûzoltóság közötti kapcsolatot tar-

tó személy nevét, elérhetõségét (cím, telefonszám).

7. Veszélyes anyagok meghatározásához nélkülözhe-
tetlen szabályzatokat, intézkedési sorokat el kell készíteni
és az érintett állománnyal ismertetni kell, a szakmai anya-
gokat az érintett állomány részére hozzáférhetõvé kell ten-
ni.

8. Út- és vízelzárások nyilvántartása tartalmazza:
a) a bejelentõ személy nevét, elérhetõségét (cím, tele-

fonszám),
b) a bejelentés tárgyát (útelzárás, vízelzárás),
c) a bejelentés idejét (hónap, nap, óra, perc),
d) az esemény helyét,
e) a bejelentést vevõ aláírását,
f) a tett intézkedéseket,
g) az esemény megszüntetésének idejét.

9. Kulcsdoboz nyilvántartás tartalmazza:
a) a kulcsdoboz számát,
b) a kulcsdoboz átadásának idõpontját,
c) az átvétel idõpontját, az átvevõ aláírását (nap, óra),
d) a visszaadás idõpontját,
e) a visszavevõ aláírását.

2. melléklet
az 1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelethez

A hivatásos tûzoltóság készenléti jellegû szolgálatának
átadás-átvételi rendje

1. A készenléti jellegû szolgálat átadás-átvételének
(a továbbiakban: szolgálatváltás) kezdetét és befejezését
gépi hangjelzéssel kell jelezni.

2. A 24 órás készenléti jellegû szolgálat szolgálatváltás
idejét és helyét a helyi adottságokhoz igazodva naponta
05.00 és 08.30 óra közötti idõben az állományilletékes pa-
rancsnok által meghatározott idõpontban és helyen kell
megtartani.

3. A szolgálatváltás idõtartama legalább 15 perc, de
nem érhet véget addig, amíg az átvevõ szolgálatparancs-
nok erre engedélyt nem ad.

4. A szolgálatváltásra felkészülés idõtartama az átadók
tekintetében 30 perc, míg az átvevõk tekintetében 15 perc.
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5. A szolgálatba lépõk úgy kötelesek szolgálatteljesíté-
si helyükre bevonulni, hogy elegendõ idõ álljon rendelke-
zésükre a szolgálatváltásra való felkészülésre, egyéni vé-
dõfelszerelésük ellenõrzésére.

6. Szolgálatcsere az azonos beosztású és képesítésû
vagy a tervezett szolgálat ellátására alkalmas személyek
között jöhet létre, írásos kérelem alapján a szolgálat-
parancsnokok beleegyezésével, a szolgálatellátás egyéb
szabályainak betartása mellett.

7. Korai lelépés esetén a szolgálatot leadó tûzoltó
– szolgálatparancsnoka elõzetes engedélyével, ha az elõírt
minimumlétszám biztosított – a reggeli ébresztõ után, a
„váltás vége” hangjelzés megszólalása elõtt szolgálati he-
lyérõl eltávozhat.

8. Szolgálatból történõ lelépés esetén a tûzoltó – szol-
gálatparancsnokának elõzetes engedélyével – munkaide-
jének lejárta elõtt szolgálati helyérõl eltávozhat.

9. Szolgálatváltás esetén a szolgálatváltás kezdetét jel-
zõ hangjelzés elhangzása után az átadó és az átvevõ szol-
gálati csoportok kötelesek egymással szemben – szerek és
szerelési számok szerinti sorrendben (egy vagy kétsoros
vonalban) – felsorakozni.

9.1. A szolgálatváltás öltözete rendszeresített gyakorló
ruházat vagy az állományilletékes parancsnok által meg-
határozott öltözet, védõcsizma, mászóöv, sisak.

9.2. A szolgálati csoportok felsorakoztatását, ruháza-
tuk, felszerelésük ellenõrzését a szolgálatparancsnokok
vagy a szolgálatparancsnok-helyettesek és/vagy a szerpa-
rancsnokok végzik.

9.3. A sorakoztatás alkalmával az átvevõ beosztotti ál-
lomány tagjai a szolgálatparancsnok vagy a szolgálat-
parancsnok-helyettes és/vagy szerparancsnok részére je-
lentik, ha egyéni védõfelszerelésük sérült vagy hiányos
vagy a szolgálat ellátására alkalmatlan állapotban van.

9.3.1. A hiányosságokat a szolgálatparancsnok-helyet-
tes és/vagy szerparancsnok szolgálatparancsnokának je-
lenti, majd annak utasítása alapján intézkedik a sérült vagy
hiányos felszerelés cseréjérõl, pótlásáról.

9.3.2. Ha a szolgálatváltás ideje alatt a felszerelések
nem pótolhatók, úgy azt követõen a lehetõ legrövidebb
idõn belül pótolni kell. Sérült vagy hiányos védõfelszere-
léssel szolgálatot ellátni nem lehet, ezért az érintett sze-
mély a beosztásának megfelelõ helyét a szeren addig nem
foglalhatja el, ameddig a hiányosság fenn áll. Helyettesíté-
sérõl vagy a szolgálatellátásra alkalmatlan állapotban lévõ
személy pótlásáról az átvevõ szolgálatparancsnoknak a
szolgálati csoporton belüli átszervezéssel kell gondoskod-
nia, ha ez nem lehetséges a lelépõ szolgálati csoportból
kell – a hiányosságok kiküszöbölésének idejére – az adott
beosztás ellátására alkalmas személyt visszatartania.

9.4. Az egyéni védõfelszerelések állapotáért, meglé-
téért, tisztán tartásáért, elhasználódásuk, sérülésük esetén
a cseréjük kezdeményezéséért és cseréjükért (a felszerelés
leadása tekintetében) az azokat használó a felelõs.

10. A szolgálatparancsnokoknak kijelölt helyüket el
kell foglalniuk, ezt követõen az átadó szolgálatparancsnok
„Váltás, vigyázz!” vezényszót ad. Az átvevõ szolgálat-
parancsnok „Jó reggelt kívánok!” köszöntéssel üdvözli a
beosztottakat, akik az „Erõt, egészséget” köszöntéssel vá-
laszolnak. Az átvevõ szolgálatparancsnok ezután „Pihenj”
vezényszót ad.

11. Az átvevõ szolgálatparancsnok felolvassa a szolgá-
latba lépõk aznapi szolgálati beosztását (a szer, beosztás,
név, rendfokozat megnevezésével), amit a beosztottak
„Értettem!” szóval és a beosztás megismétlésével vesznek
tudomásul. A tûzoltó köteles azonnal jelenteni, ha az is-
mertetett szolgálati beosztást nem tudja ellátni.

12. Amennyiben a teljes személyi állományt érintõ lé-
nyeges információ közlése válik szükségessé, azt az átve-
võ/átadó szolgálatparancsnok, elöljáró végrehajtja, majd
az átvevõ szolgálatparancsnok utasítást ad az átadás-átvé-
tel elvégzésére, „Váltás vigyázz! Szolgálat átadás-átvétel-
re oszolj!” vezényszóval.

13. A szolgálat átadás-átvételre az „Oszolj” vezényszó
elhangzása után az átvevõ szolgálati csoport tagjai a szere-
ket, felszereléseket a 13.1–13.4. pontban meghatározottak
szerint veszik át:

13.1. Teljes raj esetén:
a) az 1-es, a gépjármûfecskendõ a menetirány szerinti

jobb oldalán található felszereléseket;
b) a 2-es, a gépjármûfecskendõ a menetirány szerinti

bal oldalán található felszereléseket;
c) a 3-as, az utastérben található felszereléseket, irato-

kat, dokumentációkat (kivétel a menetokmányok);
d) a 4-es, a gépjármûfecskendõ tetején elhelyezett fel-

szereléseket;
e) az 5-ös, a gépjármû tartozékait, menetokmányait, a

szivattyútérben található felszereléseket veszi át,
ea) az 5-ös feladata még a közlekedési szabályok elõ-

írásainak, valamint belsõ szabályozók által meghatározott
elõírások szerint ellenõrizni a jármûvet.

13.2. Fél raj esetén:
a) az 1-es, a gépjármûfecskendõ menetirány szerinti

jobb oldalán és az utastérben található felszereléseket, ira-
tokat, dokumentációkat (kivétel a menetokmányokat),

b) a 2-es, a gépjármûfecskendõ menetirány szerinti bal
oldalán és a gépjármûfecskendõ tetején elhelyezett felsze-
reléseket,

c) az 5-ös a 13.1. pont e) alpontjában meghatározott
rendelkezés alapján veszi át a szereket, felszereléseket.
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13.3. A fentiekben nem tárgyalt létszámok esetén, a
szerre beosztottak arányos megosztásban vagy az átvevõ
szolgálatparancsnok által pluszként kijelölt személy veszi
át a szert, felszerelést.

13.4. A különleges szerek és egyéb felszerelések átvé-
telét az adott szerre beosztottak arányos megosztásban
vagy az átvevõ szolgálatparancsnok által kijelölt személy
végzi.

14. Az átadó és átvevõ szolgálatparancsnokok/helyet-
tesek közösen tekintik meg a laktanya állapotát, annak
rendjét és elvégzik a szükséges okmányok átadás-átvéte-
lét.

15. A szerek, felszerelések átvétele után a beosztottak
és az átadó/átvevõ szolgálatparancsnokok az alapfelállás-
nak megfelelõen ismételten felsorakoznak.

16. A felszerelések, szerek átvételét a szerekre beosz-
tottak az adott szer 1-es beosztású tagjának vagy szer-
parancsnokának jelentik, aki az átvétel megtörténtét to-
vább jelenti a szolgálatparancsnok felé. Különleges szerek
esetén a szerkezelõk, azok hiányában a gépjármûvezetõk
teszik meg jelentésüket a szolgálatparancsnok felé.

17. Az átvételkor észlelt hiányosságok megszüntetésé-
rõl az átadó szolgálatparancsnok köteles intézkedni. Ha a
hiányosság nem küszöbölhetõ ki, annak tényét az
állományilletékes parancsnok által meghatározott módon,
írásban kell rögzíteni.

18. Ha a szolgálatváltás során az átvevõk hiányosságot
nem tapasztalnak, az átvevõ szolgálatparancsnok enge-
délyt ad a híradó ügyeleti szolgálat átvételét közlõ jelentés
után, a szolgálatváltás végét jelzõ hangjelzés megszólalta-
tására.

19. Csak az átvevõ szolgálatparancsnok adhat utasítást
a szolgálatváltás végét jelzõ hangjelzés megszólaltatására.

20. A váltás végét jelzõ hangjelzés elhangzása után az
átadó parancsnok „Váltás, vigyázz!” vezényszót, majd
„Váltás oszolj!” vezényszót ad.

21. Az adott szolgálati napon – a szolgálat átvételétõl
annak átadásáig – a felszerelések meglétéért és azok álla-
potáért az azt átvevõ a felelõs.

22. A gépjármûveken elhelyezett légzõkészülékek pa-
lacknyomásáról a készüléket használó (átvevõ) a szolgá-
latváltás ideje alatt köteles meggyõzõdni. A nem megfele-
lõ palacknyomásért, annak következményeiért (ellenõrzés
során feltárt hiányosság esetén is) az átvevõ tartozik fele-
lõsséggel.

22.1. Ellenõrzéskor nyomás alá kell helyezni az össze-
szerelt légzõkészüléket. A nyomásérték leolvasása közben
az átadó személytõl kell beszerezni a szer használatával
kapcsolatos szükséges információt.

22.2. A légzõkészülék palacknyomása nem lehet kisebb
mint a légzõpalack üzemi nyomásának 10%-kal csökken-
tett értéke (270 bar). Amennyiben ennél kisebb a levegõ-
nyomás, akkor a palackot le kell cserélni, amit az átadó kö-
teles végrehajtani a készenléti szerrõl.

23. A szolgálatparancsnokok szolgálatszervezési fel-
adataikat úgy hajtják végre, hogy készenléti szolgálat le-
adása elõtt a következõ szolgálat beosztásait elõzetesen
ceruzával rögzítik a szolgálati naplóban vagy az erre a cél-
ra rendszeresített bármilyen nyilvántartáson úgy, hogy az,
az illetékesek számára bármikor hozzáférhetõ és áttekint-
hetõ legyen.

24. Az adott 24 órás szolgálat ideje alatt a szolgálat át-
vételétõl annak átadásáig a szolgálatparancsnok felelõs az
adott szolgálati csoport állományáért, a rábízott szerekért,
felszerelésekért, valamint a laktanya rendjéért.

25. A szolgálatváltást – szolgálati csoportonként – he-
tente egyszer, negyedévente egy alkalommal hétvégén
vagy ünnepnapon a szakterület osztályvezetõje, továbbá
legalább fél évente egy alkalommal az állományilletékes
parancsnok is személyesen – a fõvárosban az õrségpa-
rancsnok, valamint az állományilletékes parancsnok által
megbízott szolgálati elöljáró – köteles ellenõrizni, amit az
eseménynaplóban rögzíteni kell.

3. melléklet
az 1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelethez

I. A képzési terv elkészítésénél alkalmazandó szempontok

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûz-
oltóságokról szóló 1996. évi XXXI. törvény hatálya alá
tartozó készenléti szolgálatot ellátó tûzoltóságokra/igaz-
gatóságra vonatkozó képzési terv elkészítésének szem-
pontjai.

a) Továbbképzési idõszak: minden év január 1-jétõl
december 31-éig tartó idõszak.

b) Képzési idõszak: minden év január 1-jétõl december
31-éig – az állományilletékes parancsnok intézkedése sze-
rint megállapított évenkénti maximum 6 hét idõtartam ki-
vételével – tartó idõszak.

c) Képzési szünet: a b) pontban meghatározott 6 hét;
valamint azok a vasárnapok, amelyekre nincs olyan jellegû
gyakorlat tervezve, amely más idõpontban nem tartható
meg vagy a más idõpontban történõ megtartása körülmé-
nyes vagy a végrehajtó állományra nézve fölöslegesen ve-
szélyes.
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d) Továbbképzési szünnap: a Magyar Köztársaság hi-
vatalos állami, nemzeti ünnepei és törvényben meghatáro-
zott munkaszüneti napok.

e) Egyéni tanulásra kötelezettek: azok a személyek,
akik beosztásukból adódóan nem tudnak részt venni a napi
képzésen vagy speciális ismereteket követelõ beosztást
töltenek be és a szükséges különleges ismeretek elsajátítá-
sa, szintentartása csak ilyen formában hajtható végre.
Egyéni tanulásra kötelezett a tûzoltás vezetésére jogosult
készenléti állományú tûzoltó is. Az egyéni tanulókra nem
vonatkozik a képzési szünet. Az egyéni tanulókra az ea) és
eb) pontok vonatkoznak:

ea) egyéni tanulók képzési tervének – amelynek egy
példánya hozzáférhetõségérõl gondoskodni kell – a szük-
séges tananyag felsorolását (címekben), a napi összes ta-
nulásra fordítható minimum idõt (ami nem lehet kevesebb
2×45 percnél) és a számonkérés módját, gyakoriságát kell
tartalmaznia,

eb) az egyéni tanulók részére összeállított tervben sze-
replõ tananyag hozzáférhetõségérõl, tanulmányozási lehe-
tõség biztosításáról a tûzoltóság gondoskodik.

f) A váltásos rendszerben szolgálatot teljesítõ tûzoltók-
nak, évente legalább egy elméleti és gyakorlati felmérését
(értékeléssel, adminisztrációs feladatok elvégzésével
együtt) a tárgyév december 31-éig végre kell hajtani. A
végrehajtás tényét dokumentálni kell.

g) Képzési napokon legalább 2 óra (egy elméleti és egy
szerelési gyakorlati), valamint legalább egy óra sportfog-
lalkozás tervezése és megtartása – akadályoztatás hiányá-
ban – kötelezõ. A váltásos idõrendszerben szolgálatot tel-
jesítõk részére – amennyiben az egyéb szolgálati feladato-
kat nem akadályozza – képzési napokon legalább 1 óra ön-
képzésre fordítható idõt kell biztosítani.

h) Az elmaradt foglalkozásokat pótolni kell, ezért kép-
zési napok délutánján a pótlás lehetõségének biztosítására
tervezni kell legalább 2 óra parancsnoki idõkeretet:

ha) a parancsnoki idõkeretbe tartozik a napirendben
meghatározott egyéb foglalkozások felett rendelkezésre
álló szabadidõ a szolgálatváltástól a takarodóig bezárólag,
a készenléti állomány elöljáróinak meghatározása szerint
(foglalkozások pótlására, sportolásra, szerkarbantartásra,
gyakorlatok elõkészítésére) felhasználható idõkeret, ezen
idõ alatt kell megtartani azon foglalkozásokat is, amelyek
nem rendszeresen kerülnek meghatározásra.

i) Továbbképzési szünet napjain 1 óra szerelési gyakor-
lat megtartása kötelezõ.

j) Amennyiben a készenléti állomány a szolgálati nap-
ján szerelési gyakorlatnál magasabb szintû gyakorlaton
vesz részt vagy többórás tûzoltási, mûszaki mentési tevé-
kenységet végez a szerelési gyakorlat végrehajtása alól a
szolgálatparancsnok felmentést adhat. Ezt az oktatási
naplóba be kell jegyezni.

k) A képzési tervnek tartalmaznia kell a témaköröket, a
ráfordítási óraszámot, a témákat, az idõpontokat, az elõ-
adót, a szükséges szakirodalom megnevezését, a képzés
formáját.

II. A napirend elkészítésénél kötelezõ fõbb szempontok

a) Az elméleti és gyakorlati órák 45 perc idõtartamúak,
amelyek után 15 perc szünetet kell biztosítani. Szükség
esetén az órák vagy a szünetek összevonhatóak (különösen
sportfoglalkozás miatt).

b) A váltásra történõ felkészülési idõ legalább 30 perc
(az átadók vonatkozásában).

c) Az étkezési idõkeret (reggeli és ebédidõ együtt)
1,5 óra. A vacsora idõpontját a vezetõi idõ, ezen belül a
szabadidõ terhére az adott szolgálati csoport szolgálatpa-
rancsnoka határozza meg az adott helyzetnek megfelelõen,
de a vacsoraidõ nem lehet több 1 óra idõtartamnál.

d) A 24 órás váltásos rendben szolgálatot teljesítõ állo-
mány részére a napirendben a takarodó és az ébresztõ kö-
zött 8 óra pihenõidõt kell meghatározni. Az állományille-
tékes parancsnok a Szolgálati Rendben szolgálatonként
plusz 1 óra pihenõidõt engedélyezhet (készenléti pihenõ-
idõ).

e) A hét egyik napját – amely eshet képzési szünetre
is – a szertár, a készenléti állomány által használt helyisé-
gek, szabadterek takarítására kell kijelölni.

f) Meg kell határozni a „heti szerkarbantartás” napját és
idejét. A karbantartásra olyan idõpontot kell meghatároz-
ni, hogy a szükséges málházási felszerelések pótlása, ha-
laszthatatlan feladatok megoldása azonnal végrehajtható
legyen.

4. melléklet
az 1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelethez

I. Pihenõnapok meghatározása 24/48 órás váltásos
szolgálati idõrend esetén

1. Ha a szolgálat az adott naptári héten hétfõi, csütörtö-
ki és a vasárnapi napokra esik, akkor a heti pihenõnap az
adott hét szerdai és szombati napja.

2. Ha a szolgálat az adott naptári héten keddi és pénteki
napokra esik, akkor a heti pihenõnap az adott hét csütörtö-
ki és vasárnapi napja.

3. Ha a szolgálat az adott naptári héten szerdai és szom-
bati napokra esik, akkor a heti pihenõnap az adott hét ked-
di és pénteki napja.

II. Pihenõnapok meghatározása 24/72 órás váltásos
szolgálati idõrend esetén

1. Ha a szolgálat az adott naptári héten hétfõre esik, ak-
kor a heti pihenõnap a szerdai és a csütörtöki nap.

2. Ha a szolgálat az adott naptári héten keddre esik, ak-
kor a heti pihenõnap a csütörtöki és a pénteki nap.
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3. Ha a szolgálat az adott naptári héten szerdára esik,
akkor a heti pihenõnap a pénteki és a szombati nap.

4. Ha a szolgálat az adott naptári héten csütörtökre esik,
akkor a heti pihenõnap a szombati és a vasárnapi nap.

5. melléklet
az 1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelethez

Készenléti jellegû beosztást ellátók

1. Szolgálatparancsnok:
a) a szolgálatparancsnok a tûzoltási-mûszakimentési

osztályvezetõ – fõvárosnál az õrségparancsnok – közvet-
len alárendeltje;

b) a szolgálatparancsnok felelõs
ba) a készenléti állomány szolgálatáért, oktatásáért, fe-

gyelméért, napirendben foglaltak megtartásáért és végre-
hajtásáért, a tûz- és káresetekkel kapcsolatos feladatok
végrehajtásáért,

bb) a készenléti szerek és felszerelések üzembiztonsá-
gáért, karbantartásáért, meglétéért,

bc) az 1. mellékletben meghatározott és egyéb rendsze-
resített okmányok, nyilvántartások vezetéséért és a ké-
szenléti jellegû beosztást ellátók által vezetendõ okmá-
nyok, elszámolások, nyilvántartások felügyeletéért,

bd) tûzoltólaktanya rendjéért, tisztaságáért,
be) a részére meghatározott tûzvizsgálati feladatok és

adatszolgáltatások elvégzéséért.

2. Szolgálatparancsnok-helyettes:
a) a szolgálatparancsnok-helyettes a szolgálatparancs-

nok közvetlen alárendeltje,
b) a szolgálatparancsnok távollétében ellátja annak fel-

adatait és hatáskörében eljár.

3. Szerparancsnok:
a) a szerparancsnok a szolgálatparancsnok és a szolgá-

latparancsnok-helyettes közvetlen alárendeltje,
b) a szerparancsnok felelõs a közvetlen elöljárója által

számára – vagy az állomány részére – meghatározott fel-
adatok végrehajtásáért/végrehajtatásáért.

4. Készenléti gépjármûvezetõ:
a) a készenléti gépjármûvezetõ a szolgálatparancsnok

és a szolgálatparancsnok-helyettes alárendeltje, míg a
szerparancsnok közvetlen alárendeltje;

b) a készenléti gépjármûvezetõ felelõs
ba) a kezelésére bízott gépjármû, gépjármûfecskendõ,

szivattyú vagy egyéb különleges tûzoltó gépjármû kezelé-
séért, karbantartásáért, üzembiztonságáért,

bb) a gépjármû rendszeresített nyilvántartási, igénybe-
vételi és menetokmányainak vezetéséért, a közlekedés
szabályainak megtartásáért.

5. Beosztott tûzoltó:
a) a készenléti jellegû beosztású beosztott tûzoltó köz-

vetlen alárendeltje annak a szerparancsnoknak, akinek az
irányítása alá tartozó szerre beosztották,

b) a beosztott tûzoltó a szolgálat átvétele során csak
üzemképes és biztonsági elõírásoknak megfelelõ felszere-
lést vehet át, továbbá ismernie kell a meglévõ tûzoltósze-
rek és felszerelések mennyiségét, helyét, szerelését, hasz-
nálatát, karbantartását.

6. Híradó ügyeletes:
a) a híradó ügyeletes a szolgálatparancsnok alárendelt-

je, míg a szolgálatparancsnok-helyettes közvetlen aláren-
deltje;

b) a híradó ügyeletes felelõs
ba) a rendszeresített híradó eszközök kezeléséért,
bb) az 1. mellékletben számára meghatározott és egyéb

rendszeresített okmányok, nyilvántartások vezetéséért,
bc) a tûz- és káreseti jelzések felvételéért, a megfelelõ

készenléti rajok, felszerelések riasztásáért,
bd) a vonuló és káresetnél tartózkodó rajokkal való

kapcsolattartásért,
be) a rajok káresethez történõ riasztásának, kivonulásá-

nak az elöljáró felé történõ jelentéséért; a riasztott rajok
visszajelzéseinek fogadásáért, továbbításáért,

bf) jogszabályban meghatározott jelentési kötelezettsé-
gének teljesítéséért.

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

2/2006. (VI. 26.) ÖTM
rendelete

a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok kiegészítõ
támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási

rendjérõl

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 24. pont-
jában kapott felhatalmazás alapján a hivatásos önkor-
mányzati tûzoltóságok kiegészítõ támogatásának igénylé-
sére, folyósítására és elszámolására vonatkozóan a követ-
kezõket rendelem el.

1. §

E támogatás szolgál a fegyveres szervek hivatásos állo-
mányú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi
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CLXXIX. törvény 22. §-ával megállapított szolgálattelje-
sítési idõcsökkentés támogatására.

2. §

(1) A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkezõ hi-
vatásos önkormányzati tûzoltóságot fenntartó helyi önkor-
mányzatok igényelhetik a készenléti jellegû beosztásban
dolgozók részére 2006. év elsõ félévére ténylegesen kifi-
zetett túlórák arányában.

(2) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 84. §-ának figyelembevételével a
munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult tûzoltóparancs-
nok köteles a Hszt. 84. §-ának (4) bekezdése szerint meg-
állapított referenciaidõszakra szóló szolgálati idõkeretet
elõre meghatározni és arról az érintetteket tájékoztatni. Az
(1) bekezdésben meghatározott túlóraként azon szolgálat-
teljesítési idõmennyiség vehetõ figyelembe, amely a refe-
renciaidõn belül teljesítendõ 52 órás szolgálati idõkeret
mértékét meghaladja, és nem lehet több a szolgálatteljesí-
tési idõ csökkentésébõl keletkezõ túlszolgálat mértékénél.

(3) E rendelet értelmében csak az az idõmennyiség minõ-
sül túlszolgálatnak, ami a hatályos jogszabályoknak meg-
felelõen a rendszeresített létszámnak a készenléti szerekre
kötelezõen történõ beosztása mellett keletkezik. A referen-
ciaidõszakban a betöltetlen létszámhely miatt keletkezett
túlszolgálat e támogatás terhére nem számolható el.

(4) A támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás.

3. §

(1) A támogatási igényeket a helyi önkormányzatok
e rendelet 2. melléklete szerinti igénylési adatlapon 2006.
július 13-ig megküldik a Magyar Államkincstár területileg
illetékes Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság).

(2) Az (1) bekezdés szerinti igénylési adatlap kitöltésé-
nek alapjául az e rendelet 1. mellékletét képezõ adatlap
szolgál, amelyet – kitöltve – a hivatásos önkormányzati

tûzoltóságot fenntartó önkormányzat köteles megõrizni, és
ellenõrzés esetén az arra jogosult szervnek bemutatni.

(3) Az Igazgatóság öt munkanapon belül megvizsgálja
az igénylés szabályszerûségét és – hiányosság észlelése
esetén – az igénylõ önkormányzatot hiánypótlásra szólítja
fel. Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételé-
tõl számított nyolc napon belül van lehetõség.

(4) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat megyénként,
településsoros bontásban – e rendelet 3. melléklete szerinti
adatlapon, elektronikus formában is – 2006. augusztus
4-ig megküldi az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium részére.

(5) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszté-
rium az Igazgatóságtól kapott adatok alapján, a 2. §
(1)–(2) bekezdése szerint számított túlórák arányában el-
készíti a rendelkezésre álló támogatási összeg felosztását,
és az augusztus havi nettó finanszírozás keretében rendel-
kezik a támogatások helyi önkormányzatok részére törté-
nõ utalásáról.

4. §

(1) A támogatás felhasználását a külön jogszabályban
erre feljogosított szervek ellenõrzik.

(2) A jogtalanul igénybe vett támogatást az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-ának
(2) bekezdésében meghatározott kamattal növelt összeg-
ben vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

(3) Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról
tárgyév december 31-ei fordulónappal, a mindenkori zár-
számadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 2/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelethez

Dátum: ....................................................... Polgármester: .............................. P. H. Tûzoltóparancsnok: ................. P. H.
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3. melléklet a 2/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelethez

Dátum: ........................................ ...................................................................................................

igazgató

P. H. Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Igazgatósága
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MEGYE:
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Sorszám

Önkormányzat 2006. I. félévben teljesített túlszolgálat 2006. I. félévi túlszolgálati díj

Megye összesen:



A pénzügyminiszter
16/2006. (VI. 26.) PM

rendelete
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek

forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló
8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásá-
nak különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Jöt.) 129. §-a (2) bekezdésének d), illetve
n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:

1. §

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásá-
nak különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004.
(III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 114. §-a kiegészül
a következõ új (3) bekezdéssel, és egyidejûleg a jelenlegi
(3)–(5) bekezdés számozása (4)–(6) számozásra változik:

„(3) A Jöt. 55. § (4)–(6) bekezdése szerinti adó-vissza-
igénylési jogosultság igazolásához szükséges okmány

a) a biodízel adózott beszerzését igazoló, biodízeladó-
raktár-engedélyes által kiállított számla, illetve – ha a jo-
gosult a Jöt. 55. § (5) bekezdése szerinti gépi bérmun-
ka-szolgáltatást igénybe vevõ bányavállalkozó – a gépi
bérmunka-szolgáltatás nyújtója által a jogosult nevére ki-
állított számla, amelyhez mellékletként csatolják az e be-
kezdés b) pont szerinti adatok részletezését, valamint a
biodízel adózott beszerzésérõl a biodízeladóraktár-enge-
délyes által a gépi bérmunka-szolgáltatás nyújtója nevére
kiállított számlák másolatát;

b) olyan nyilvántartás, amely tartalmazza a használt
gép, mechanikus berendezés megnevezését, azonosítási
számát, jelét, névleges és tényleges fajlagos fogyasztását
és az annak alátámasztására szolgáló dokumentum, mód-
szer megjelölését, a gép üzemidejét, valamint a felhasznált
biodízel mennyiségét eseménysorosan és havonkénti
összesítésben;

c) a felhasznált és ebbõl ténylegesen visszaigénylésre
jogosító biodízel mennyiségérõl szóló belsõ bizonylatot.”

2. §

E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

III. rész HATÁROZATOK

A Miniszterelnök határozatai

A Miniszterelnök
32/2006. (VI. 26.) ME

határozata

fõiskolai rektorok megbízásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömben – az
oktatási miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett elõ-
terjesztésére –

a Modern Üzleti Tudományok Fõiskoláján

dr. Kandikó József fõiskolai tanárt – 2006. augusztus
1-jétõl 2010. július 31-ig terjedõ idõtartamra –,

a Sola Scriptura Teológiai Fõiskolán

dr. Vankó Zsuzsanna fõiskolai tanárt – 2006. augusztus
1-jétõl 2010. július 31-ig terjedõ idõtartamra –,

a Pápai Református Teológiai Akadémián

dr. Vladár Gábor fõiskolai tanárt – 2006. július 1-jétõl
2011. június 30-ig terjedõ idõtartamra –

a rektori teendõk ellátásával megbízom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Magyar Köztársaság
Legfelsõbb Bírósága

jogegységi határozatai
A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága

jogegységi határozata

4/2006. PJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának jog-
egységi tanácsa a 2006. május 24. napján megtartott nem
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nyilvános ülésén a Polgári Kollégium vezetõje által indít-
ványozott jogegységi eljárásban meghozta a következõ

jogegységi határozatot:

A nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság a bünte-
tõeljárás során bûnjelként lefoglalt dolgot közhatalmi te-
vékenysége részeként õrzi, kezeli, illetve gondoskodik õr-
zésérõl, kezelésérõl. Az ennek során bekövetkezett kárért
– szerzõdésen kívüli károkozóként – a Ptk. 349. §-a alap-
ján állhat fenn a felelõssége. Az ilyen kártérítési per elsõ-
fokú elbírálása a megyei (fõvárosi) bíróság hatáskörébe
tartozik. A PK. 42. számú állásfoglalás indokolásának et-
tõl eltérõ iránymutatását a Legfelsõbb Bíróság nem tartja
fenn.

INDOKOLÁS

I.

A Legfelsõbb Bíróság Polgári Kollégiumának vezetõje
a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi
LXVI. törvény (Bsz.) 31. §-a (1) bekezdésének a) pontjá-
ban írt jogkörében a Bsz. 29. §-a (1) bekezdésének a) pont-
ja alapján az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása ér-
dekében a jogegységi eljárás lefolytatását és annak ered-
ményeként jogegységi határozat meghozatalát indítvá-
nyozta abban a jogkérdésben, hogy a lefoglalt bûnjelek õr-
zése, kezelése idején is fennmarad-e az intézkedés közha-
talmi jellege, vagy az õrzés, kezelés idején a lefoglalást el-
rendelõ nyomozóhatóság, ügyészség, bíróság – tehát a ha-
tóság – az õrzése, kezelése, illetve az errõl történõ gondos-
kodása során bekövetkezõ kárért nem a Ptk. 349. §-a sze-
rint, hanem letéteményesként a Ptk.-nak a letéti szerzõdés-
re vonatkozó szabályai szerint köteles helytállni. A jogvita
megítélésétõl függõen tartozik a kártérítési per elsõfokú
elbírálása a megyei (fõvárosi) bíróság [Pp. 23. § (1) bekez-
dés b) pont], vagy – a perértéktõl függõen – a helyi bíróság
[Pp. 22. § (1) bekezdés] hatáskörébe. A Pp. 271. §-a (2) be-
kezdésének rendelkezésébõl következõen a jogvita minõ-
sítése abból a szempontból is meghatározó, hogy a perér-
téktõl függetlenül, vagy csak az egymillió forintot megha-
ladó perérték esetén van helye felülvizsgálatnak.

Az indítványozó a jogegységi határozat meghozatalá-
nak szükségességét az eltérõ jogalkalmazói gyakorlattal
indokolta.

A Legfelsõbb Bíróság Polgári Kollégiuma által a Ptk.
349. §-ának alkalmazásához kapcsolódóan elfogadott PK.
42. számú állásfoglalás a) pontjához tartozó indokolás
szerint „nem lehet államigazgatási jellegû tevékenységnek
tekinteni azt, amikor az államigazgatási szerv jogszabály
rendelkezése alapján köteles a birtokába került dolgok
megõrzésérõl gondoskodni (pl. a börtönbüntetésre ítélt
személyektõl megõrzésre átvett ingóságok, vagy a bûnjel-
ként lefoglalt vagyontárgyak õrzése). Az ilyen dolog el-
vesztése vagy megrongálódása folytán keletkezett kárért
az eljáró szerv letéteményesként felel. Ez tehát az állam-

igazgatási jogkörben okozott kárért való felelõsségtõl füg-
getlen, önálló felelõsségi jogalap. A Ptk. 349. §-ában meg-
határozott felelõsség a szerzõdésen kívül okozott károkért
való felelõsség egyik különös fajtája, tehát nem jöhet szó-
ba akkor, amikor a kár szerzõdésszegés folytán keletke-
zett.”

A kollégiumi állásfoglalás 1965-ben történt elfogadása
óta az ítélkezési gyakorlat egységes abban, hogy a bûnje-
lek lefoglalása közhatalmi jogviszonyt hoz létre a hatóság,
valamint a bûnjel tulajdonosa, illetve a bûnjelet bármilyen
jogcímen birtokló használó, tehát a lefoglalás elszenvedõ-
je között. Az utóbbi években azonban jogalkalmazási vita
keletkezett abban a tárgyban, hogy a lefoglalást, mint egy-
szeri közhatalmi döntést követõen a lefoglalás, mint folya-
matos állapot jogi minõsítése a lefoglalás megszûnéséig
megváltozik-e.

A Legfelsõbb Bíróság e tárgyban ítélkezõ tanácsa által
is képviselt egyik álláspont szerint a lefoglalás közhatalmi
jellege a lefoglalás nyomán keletkezõ közvetlen hatósági
kezelés, õrzés, vagy a hatóság által a kezelésrõl, õrzésrõl
való gondoskodás idején is fennmarad. A lefoglaló ható-
ság egyoldalú rendelkezési joga a lefoglalás egész ideje
alatt fennáll. Az érintettet a hatósági döntéssel szemben
jogorvoslati jog illeti meg. A hatóság és a lefoglalást el-
szenvedõ személy közötti közhatalmi jogviszony nem vál-
tozik át mellérendeltségen alapuló polgári jogi jogvi-
szonnyá. Ez a fajta letét sem a céljában, sem a létrejötté-
ben, sem a felek lényeges jogait és kötelezettségeit érin-
tõen nem tekinthetõ polgári jogi letétnek. Ennek az állás-
pontnak az elfogadása szükségessé teszi a PK. 42. számú
állásfoglalás idézett indokolási részének módosítását.

Az ítélkezési gyakorlatban elõforduló másik álláspont
szerint a kollégiumi állásfoglalás hivatkozott indokolásá-
ból levezethetõen a bûnjelként lefoglalt dolognak (sok
esetben gépjármûnek) a hatóság saját õrzése, kezelése so-
rán történt károsodása miatt a hatóság nem a Ptk. 349. §-a,
hanem letéteményesként, a Ptk. XXIX. fejezetében szabá-
lyozott letéti szerzõdés alanyaként tartozik helytállni. Kö-
vetkezésképpen nem szerzõdésen kívül okozott kárról van
szó, és eltérõ a bíróság hatásköre is.

II.

A jogegységi eljárásban a legfõbb ügyész írásban kifej-
tett álláspontja szerint a bûnjelek õrzésének folyamata a
hatósági – alapvetõen büntetõ – eljárások jellemzõit viseli
magán. Amíg a polgári jogi letét lényege az õrzés, a bûn-
jelnek az õrzése a lefoglalás célját szolgálja. Önmagában
az is a folyamatos közhatalmi állapotot jelenti, hogy – el-
lentétben a polgári jogi természetû letéttel – a dolog lefog-
lalás utáni õrzése, kezelése általában a lefoglalásnak a
megszüntetésével fejezõdik be. Az intézkedés közhatalmi
jellegének fennmaradását igazolja az is, hogy a vádemelést
megelõzõ idõszakban az õrzés, kezelés törvényességét a
büntetõ ügyben eljáró ügyész ítéli meg. Ha az elrendelést
követõen a jogviszony polgári jogivá válna, ilyen jellegû
ügyészi hatáskör sem lenne gyakorolható. A lefoglalást el-
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szenvedõ mindezekre figyelemmel az õrzés és a kezelés
során elõforduló kárát a hatósággal szemben a Ptk.
349. §-ára hivatkozással érvényesítheti.

III.

A Ptk. 462–466. §-ainak rendelkezéseibõl, valamint a
törvénynek a szerzõdésekre vonatkozó általános szabá-
lyaiból következõen a letét írásban, szóban vagy ráutaló
magatartással létrejövõ, a mellérendeltségben lévõ letevõ
és letéteményes közötti megállapodás, amely szerzõdés-
nek valamely dolog idõleges megõrzése a célja, és amely-
nek egyik alapvetõ vonása, hogy „... a letevõ a dolgot bár-
mikor visszakövetelheti”.

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.)
151. §-ának (1) és (2) bekezdései szerint a lefoglalás a bi-
zonyítás érdekében vagy az elkobzás, illetõleg a vagyonel-
kobzás biztosítására a dolog birtokának elvonása a birto-
kos rendelkezése alól, a bíróság, az ügyészség, illetõleg a
nyomozóhatóság által.

A lefoglalás és a büntetõeljárás során lefoglalt dolgok
kezelésének, nyilvántartásának, elõzetes értékesítésének
és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás
végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM
együttes rendelet (R.) 1. §-a úgy szól, hogy a birtokbavé-
telt követõen az elõbb nevezett hatóságok a lefoglalt bûn-
jelet hatósági letétbe helyezik. Az R. I. fejezetének a címe
„A bûnjelkezelés”, az alcíme pedig „A bûnjel hatósági le-
tétbe helyezése”. Nem általában vett letétrõl, hanem ható-
sági letétrõl rendelkezik a jogszabály, s nincs szó letevõ-
rõl, a letétbe helyezõ maga a nyomozó, az ügyész vagy a
bíró. Ez a hatósági intézkedés jegyzõkönyv készítésével
kezdõdik (R. 10. §), majd a hatósági személyként eljáró
bûnjelkezelõ a bûnjeleket tételesen bevételezi és gondos-
kodik a megõrzésükrõl (R. 6. §). A jogszabály a bûnjel
csomagolásának, õrzésének és kezelésének olyan részle-
tes, mindenre kiterjedõ szabályait tartalmazza, hogy a ha-
tóság károkozás esetén legfeljebb csak a saját tevékenysé-
gétõl független és elháríthatatlan okra hivatkozással men-
tesülhet.

A hatósági letétbe helyezésre nem alkalmas bûnjelet a
hatóság az érdekelt õrizetében is hagyhatja, részletesen
meghatározva a jogait és kötelezettségeit. Az érdekelt csak
a hatóság engedélyével használhatja a bûnjelet (R. 2. §).
Ha a bûnjel a hatósághoz vagy a bûnjelkezelõhöz terjedel-
me, súlya, jellege, kezelésének vagy gondozásának szük-
ségessége miatt nem szállítható be, bûnügyi költségnek
számító díjazás ellenében a szakszerû kezelés feltételeivel
rendelkezõ gazdálkodó szerv vagy egyéni vállalkozó õri-
zetébe és kezelésébe adható. Ebben az esetben is meg kell
határozni az õrzési és kezelési kötelezettség módját, terje-
delmét (R. 3. §, 9. §). A törvény részletesen szabályozza a
lefoglalt dolog elõzetes értékesítésének és elkobzásának
(Be. 156. §), a lefoglalás megszüntetésének, kiadásának
(Be. 155. §) és visszatartásának (Be. 157. §) szabályait.

A jogszabályi rendelkezésekbõl kétségtelenül arra a kö-
vetkeztetésre lehet jutni, hogy a polgári jogi letét tartalmát

adó jogviszony jellemzõi alapvetõen eltérnek a hatósági
letét lényegét meghatározó jogi tényezõktõl. A hatósági
letétbõl következõ õrzési, kezelési tevékenység, illetve a
hatóságnak az errõl való gondoskodása szorosan és el nem
választható módon kapcsolódik a hatóság közhatalmi dön-
téséhez, a lefoglaláshoz. A kárfelelõsség szempontjából is
azonos és egységes a jogi megítélésük.

Más a helyzet, amikor a hatóság gazdasági társaságot
vagy vállalkozót bíz meg az õrzéssel, vagy az õrzéssel
együtt a kezeléssel. Polgári jogi megbízási vagy letéti szer-
zõdés csak a kettõjük viszonyában jön létre. A kettõjük
jogvitáját természetesen a Ptk.-nak az adott szerzõdés ren-
delkezései alapján szükséges elbírálni.

IV.

A kifejtett indokok alapján a jogegységi tanács a Bsz.
27. §-a, a 29. §-a (1) bekezdésének a) pontja és a
32. §-ának (4) bekezdése értelmében a rendelkezõ rész
szerint határozott. Egyben azt is kimondta, hogy a
PK. 42. számú állásfoglalás indokolásának eltérõ irány-
mutatását nem tartja fenn.

Budapest, 2006. május 24.

Dr. Murányi Katalin s. k.,
a tanács elnöke

Angyalné
Dr. Uttó György s. k., dr. Demeter Judit s. k.,

elõadó bíró bíró

Dr. Horeczky Károly s. k., Dr. Wellmann György s. k.,
bíró bíró

VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
304/2006. (VI. 21.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
117. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva
az Illéssy Mátyás által az Összefogás a Magyar Családo-
kért Országos Egyesület (1117 Budapest, Karinthy
Frigyes út 15.) képviseletében benyújtott országos népi
kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyá-
ban meghozta a következõ

határozatot:
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Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát hitelesíti. A határozat ellen az annak köz-
zétételét követõ 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz
címezve az Országos Választási Bizottsághoz (1094 Bu-
dapest, Balázs B. u. 35.) lehet kifogást benyújtani.

Indokolás

I.

Illéssy Mátyás 2006. június 9-én országos népi kezde-
ményezés aláírásgyûjtõ ívének mintapéldányát nyújtotta
be az Országos Választási Bizottsághoz, amelyen a követ-
kezõ szöveg szerepelt:

„Alulírottak országos népi kezdeményezést támogatunk
az alábbi kérdésben: kérjük a T. Országgyûlést, hogy tûzze
napirendjére olyan új törvényi szabályozás megtárgyalá-
sát, amely szigorítja a mûvi meddõvé tétel feltételeit.”

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányával kapcsolatban megállapítja, hogy annak
formája megfelel a 34/2002. (XII. 23.) BM rendelet 5. sz.
melléklete 6. sz. mintájának, egyben valamennyi törvényi
elõírásnak eleget tesz.

A népi kezdeményezésben megfogalmazott kérdés az
Országgyûlés hatáskörébe tartozik, és megfelel az orszá-
gos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998.
évi III. törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) rögzített
egyéb követelményeknek.

A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság az
aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és 17. §-án, a Ve.
117. §-ának (1) bekezdésén, 118. §-ának (3)–(5) bekezdé-
sein, valamint 131. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékozta-
tás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

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

Az Országos Választási Bizottság
17/2006. (VI. 21.) OVB

á l l á s f o g l a l á s a
a kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti

kérelem-nyomtatvány kitöltésérõl

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115/I. §-a
(8) bekezdésének a) pontjában írt hatáskörében a kisebb-
ségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem-nyomtatvány
kitöltése tárgyában az alábbi

állásfoglalást

adja ki:

A Ve. 115/E. § (3) bekezdése szerint „A kisebbségi vá-
lasztói jegyzékbe való felvétel iránti kérelmet a 11. mel-
léklet szerinti nyomtatványon lehet benyújtani.” Ugyan-
ezen § (4) bekezdése szerint a kisebbségi választói jegy-
zékbe való felvétel iránti kérelem tartalmazza a polgár

a) családi és utónevét,
b) születési családi és utónevét,
c) lakóhelyét,
d) személyi azonosítóját,
e) nyilatkozatát arról, hogy az adott nemzeti és etnikai

kisebbséghez tartozik, továbbá
f) aláírását.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a

kérelem-nyomtatvány érvényességének és hitelességének
elengedhetetlen feltétele a saját kezû aláírás. A többi adat a
polgár által – indokolt esetben, jelenlétében és felkérése
alapján – más módon (pl. gépírással) is rávezethetõ a kére-
lem-nyomtatványra.

A nevének saját kezû aláírására képtelen (pl. testi fogya-
tékos, vak, illetve gyengénlátó, írástudatlan) polgár a kére-
lem-nyomtatványt a választási iroda vezetõje, tagja vagy
közjegyzõ elõtt láthatja el kézjegyével.

Ha a helyi választási irodába olyan kérelem-nyomtat-
vány érkezik, melyen az aláírásra szolgáló helyen nem alá-
írás, hanem bármely más kézjegy található, a helyi válasz-
tási iroda vezetõje nyilatkozattételre hívja fel a kére-
lem-nyomtatványban feltüntetett polgárt.

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

Az Országos Választási Bizottság
18/2006. (VI. 21.) OVB

á l l á s f o g l a l á s a
a jelölõ szervezetek nyilvántartásba vételérõl

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
105/A. §-a (4) bekezdésének a) pontjában, 115/I. §-a
(8) bekezdésének a) pontjában és 115/P. §-a (5) bekezdé-
sének a) pontjában írt hatáskörében a jelölõ szervezetek
nyilvántartásba vételérõl az alábbi

állásfoglalást

adja ki:

A Ve. 51. §-a szerint:
„(1) Azt a jelölõ szervezetet, amely jelöltet vagy listát

kíván állítani, a társadalmi szervezetek bírósági nyilván-
tartásából a választás kitûzését követõen kiállított kivonat
csatolásával kell bejelenteni az alábbiak szerint:
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a) ha a jelölõ szervezet több megye, illetõleg a fõváros
és valamely megye területén is jelöltet vagy listát kíván ál-
lítani, az Országos Választási Bizottságnál,

b) ha a jelölõ szervezet csak egy megye, illetõleg a fõ-
város területén belül, de több országgyûlési egyéni válasz-
tókerületben, illetõleg több településen kíván jelöltet állí-
tani, a területi választási bizottságnál,

c) ha a jelölõ szervezet csak egy országgyûlési egyéni
választókerületben, illetõleg csak egy településen kíván
jelöltet állítani, az országgyûlési egyéni választókerületi
választási bizottságnál, illetõleg a helyi választási bizott-
ságnál.”

A Ve. 55. § (2) bekezdése szerint „Az illetékes választá-
si bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelõ
jelölõ szervezetet, jelöltet, illetõleg listát – a bejelentését
követõ három napon belül – nyilvántartásba vesz.” Az
56. § alapján „(1) A választási bizottság visszautasítja a je-
lölõ szervezet nyilvántartásba vételét, ha a jelölõ szervezet
a törvényes feltételeknek nem felel meg. (2) A választási
bizottság visszautasítja a jelölt nyilvántartásba vételét, ha
a jelölés a törvényes feltételeknek nem felel meg, vagy a
jelölt a törvényben elõírt nyilatkozatait nem tette meg.
(3) A választási bizottság visszautasítja a lista nyilvántar-
tásba vételét, ha a jelölés a törvényes feltételeknek nem
felel meg.”

A Ve. 105/A. § (4) bekezdése, 115/I. § (8) bekezdése és
115/P. § (5) bekezdése rendelkezik az Országos Választási
Bizottság hatáskörérõl a helyi önkormányzati képviselõk
és polgármesterek, a települési, a megyei és az országos ki-
sebbségi önkormányzati képviselõk választásán. Ezek a
rendelkezések nem nevesítik, hogy az Országos Választási
Bizottság dönt a több megye, illetõleg a fõváros és vala-
mely megye területén is jelöltet vagy listát állítani kívánó
jelölõ szervezetek nyilvántartásba vételérõl. Ezzel ellen-
tétben az országgyûlési választásokra és az Európai Parla-
ment tagjainak választására vonatkozó hatásköri szabá-
lyok [Ve. 90/A. § (4) bekezdés b) pont, 99/K. § (5) bekez-
dés b) pont] nevesítik az Országos Választási Bizottság e
hatáskörét.

Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a
testület a Ve. különös rendelkezéseiben felsorolt hatásköri
jegyzékben meghatározottak mellett minden olyan egyéb
tevékenységet köteles ellátni, melyet a jogszabályok meg-
határoznak részére. Ilyen tevékenység a több megye, ille-
tõleg a fõváros és valamely megye területén is jelöltet vagy
listát állítani kívánó jelölõ szervezetek nyilvántartásba vé-

tele, mert a Ve. 55. §-ban foglalt „illetékes választási bi-
zottság” alatt – a bejelentés helye és a Ve. összefüggései-
bõl következõen, eltérõ rendelkezés hiányában – az Orszá-
gos Választási Bizottságot kell érteni.

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

Az Országos Választási Bizottság
19/2006. (VI. 21.) OVB

á l l á s f o g l a l á s a
a helyi választási bizottság feladatairól

az egy szavazókörrel rendelkezõ településen

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban. Ve.) 105/A. §
(4) bekezdésének a) pontjában és 115/I. §-a (8) bekezdésé-
nek a) pontjában írt hatáskörében eljárva a helyi választási
bizottság feladatairól az egy szavazókörrel rendelkezõ
településen az alábbi

állásfoglalást

adja ki:

A Ve. 31. §-a szerint:
„(1) A helyi választási bizottság legalább három, az egy

szavazókörrel rendelkezõ településen legalább öt tagból
áll.

(2) A helyi választási bizottság az egy szavazókörrel
rendelkezõ településen ellátja a szavazatszámláló bizott-
ság feladatait is.”

Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a
Ve. 31. §-ában foglalt „egy szavazókörrel rendelkezõ tele-
pülés” fogalmat választástípusonként külön kell értelmez-
ni. Ebbõl következõen a helyi önkormányzati képviselõk
és polgármesterek választásán az egy szavazókörrel ren-
delkezõ településen a helyi választási bizottság látja el ab-
ban az esetben is a szavazatszámláló bizottság feladatait,
ha a szavazás napján az adott településen a települési
kisebbségi önkormányzati választásra külön szavazókört
hoztak létre.

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

2006/76. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5819



Az Országos Rádió és Televízió Testület
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