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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
136/2006. (VI. 26.) Korm.
rendelete
az állami vezetõk és az államigazgatási szervek
köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról
és azok feltételeirõl
A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.)
76. §-ának (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendeli el:
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(3) A juttatások költségvetési fedezetét – ha törvény,
kormányrendelet vagy e rendelet eltérõen nem rendelkezik – annak a szervezetnek a költségvetésébõl kell biztosítani, amelyben a jogosult a tisztségébõl (megbízatásából)
adódó feladatait teljesíti (a továbbiakban: munkáltató).
(4) A külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadásokat a
miniszterelnök esetében a Külügyminisztérium költségvetésében kell biztosítani és elszámolni.
3. §
Az e rendelet szerinti juttatások igénybevételére vonatkozó jogosultságot az állami vezetõk esetében a Ksztv.
6. §-ának (6) bekezdése szerinti igazolvány, a kormánybiztos esetében a miniszterelnök által kiadott igazolvány, a
többi jogosult esetében a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter által kiállított igazolás igazolja.

Hivatali lakás használata, lakásfenntartási térítés
4. §

A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya a miniszterre, az államtitkárra, a
szakállamtitkárra (a továbbiakban együtt: állami vezetõ), a
kormánybiztosra, a miniszteri biztosra, a miniszteri kabinetet vezetõ kabinetfõnökre, a Ksztv. 27. §-ának (2) bekezdésében meghatározott személyre, a Kormány által felügyelt, a Kormány vagy a Kormány tagja irányítása alá tartozó államigazgatási szervnél foglalkoztatott vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõre, a politikai
fõtanácsadóra és a politikai tanácsadóra terjed ki.
(2) E rendeletben foglaltakat megfelelõen alkalmazni
kell a Ksztv. 72. §-ának (5)–(7) bekezdésében, valamint
81. §-ának (3)–(4) bekezdésében foglaltak alapján államtitkári vagy szakállamtitkári illetményre, illetve juttatásokra jogosultak juttatásaira is.

(1) A miniszter és az államtitkár részére hivatali lakás
használatát lehet biztosítani, ha – a vele közös háztartásban élõ házastársa (élettársa) lakásviszonyait is figyelembe véve – Budapesten vagy közvetlen vonzáskörzetében megfelelõ lakással nem rendelkezik.
(2) A megfelelõség szempontjából a lakás szobaszámát,
alapterületét, komfortfokozatát és mûszaki állapotát, az
együttlakók számát, valamint az állami vezetõi tisztség, illetõleg egyéb megbízatás ellátásával összefüggõ sajátos biztonsági és egyéb követelményeket kell figyelembe venni.
(3) Hivatali lakásként egy személy beköltözése esetén
kettõ, egyéb esetben az együttlakó személyek számának
megfelelõ, de legkevesebb három lakószobával rendelkezõ, legalább komfortos, a mûszaki, fenntartási, üzemeltetési és a biztonsági követelmények szempontjából állami
vezetõi lakásnak, illetõleg a jogosult feladatkörének ellátására alkalmas budapesti vagy Budapest közvetlen vonzáskörzetében lévõ lakást kell biztosítani.

2. §

(4) A juttatás igénybevételére jogosultat terhelik a lakáshasználattal összefüggésben felmerülõ karbantartási és
kisebb javítási költségek, az energiaszolgáltatási és közüzemi díjak, valamint a távbeszélõ szolgáltatások díjai. A
lakbért és a jogosultat a bérlettel kapcsolatban terhelõ külön szolgáltatások díját a munkáltató biztosítja.

(1) Az állami vezetõ juttatásokra való jogosultsága az
állami vezetõi megbízatás idõtartamára és a Ksztv.
11. §-ának (1) bekezdésében meghatározott idõtartamra áll
fenn.

(5) A hivatali lakáshasználat e rendeletben foglaltak szerinti juttatásáról – a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszternek a jogosultság fennállására vonatkozó igazolása alapján, védett személyek esetében a rendõrség illetékes szervével együttmûködve – a munkáltató gondoskodik.

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó, állami vezetõi szolgálati jogviszonnyal nem rendelkezõ személyek juttatásokra való jogosultsága – ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik – megbízatásuk teljes idõtartamára áll fenn.

(6) A hivatali lakás használata iránti igényt a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszternél kell írásban bejelenteni, aki gondoskodik az igényjogosultság feltételeinek ellenõrzésérõl.

A juttatásokra vonatkozó közös szabályok
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5. §

kezdésében meghatározott személyt külföldi tartózkodása
idejére, ellátmányként, költségtérítés illeti meg.

(1) A lakásnak az állami vezetõi tevékenység, illetõleg a
jogosult feladatkörének ellátásához szükséges technikai
eszközökkel való felszerelésérõl, ezek karbantartásáról és
javításáról – az érintett szervek megállapodása szerint – a
munkáltató, illetõleg a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság gondoskodik.

(2) A költségtérítés magában foglalja
a) a külföldi napidíjat, valamint
b) a szállás, a jármûhasználat és a kiküldetés teljesítésével összefüggésben felmerülõ egyéb indokolt, legfeljebb
a kiküldetés naptári napjai és a (4) bekezdésben meghatározott összeg szorzatáig terjedõ összegû költségek számlával igazolt összegét.
(3) A külföldi napidíj felhasználását számlával kell igazolni.

(2) Ha az épület karbantartásával, felújításával, helyreállításával, átalakításával, bõvítésével kapcsolatos munkák csak a bentlakók átmeneti kiköltöztetése esetén végezhetõk el, továbbá, ha a lakásbérleti jogviszony az igényjogosultság fennállása alatt a jogosult érdekkörén kívülálló
okból szûnik meg, részére a 4. §-ban írt feltételeknek megfelelõ másik lakást kell biztosítani.
(3) A védett személy lakásának technikai védelmére külön jogszabály rendelkezései az irányadók.
(4) A jogosult a lakásellátás keretében használt lakást
nem cserélheti el.
(5) A hivatali lakással való ellátás keretében használt lakás a jogosult részére nem idegeníthetõ el, a lakásra vonatkozó tartási szerzõdéshez hozzájárulás nem adható, illetõleg a jogosult halála esetén a bérleti jogviszony nem folytatható.
(6) A lakásellátás keretében létrejövõ lakásbérleti jogviszonyra egyebekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló törvény rendelkezései megfelelõen irányadók.

6. §
(1) Ha a 4. § szerinti, hivatali lakás használatára jogosult
állami vezetõ hivatali lakásra nem tart igényt, kérelmére
lakásfenntartási térítést kell fizetni.
(2) A lakásfenntartási térítés iránti kérelmet a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszternél kell írásban elõterjeszteni, aki gondoskodik az igényjogosultság feltételeinek ellenõrzésérõl.
(3) A lakásfenntartási térítés havi összege a budapesti
(vonzáskörzeti) lakásmegoldással összefüggésben felmerült, számlával igazolt lakbérnek megfelelõ összeg, legfeljebb azonban a köztisztviselõi illetményalap hatszorosa. A
lakásfenntartási térítés egy összegben, havonta utólag, a
tárgyhót követõ hónap 15. napjáig esedékes.

A külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatások
7. §
(1) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ állami
vezetõt, valamint az állami vezetõi szolgálati jogviszonyban nem álló kormánybiztost és a Ksztv. 27. §-ának (2) be-

(4) A külföldi napidíj egy napra esõ összegének országonkénti és valutanemek szerinti mértékét – az egyes országok ár- és jövedelmi viszonyainak alapulvételével,
40 és 100 euró közötti összegben – a külügyminiszter állapítja meg.
(5) Ha a kiküldött a kiküldetés idõtartama alatt külföldön élelmezésben és elszállásolásban részesül, napidíjra
nem tarthat igényt.
(6) A közszolgálati jogviszonyban álló, e rendelet hatálya alá tartozó személyt a köztisztviselõkre vonatkozó szabályok szerint illeti meg költségtérítés.

Utazással kapcsolatos juttatások
8. §
(1) Ha a külföldre utazás repülõgéppel történik,
a) a Kormány tagja részére elsõ osztálynak,
b) az e rendelet hatálya alá tartozó más személyek részére Európán belüli utazásnál „turista”, a négy óra repülési idõt meghaladó tengerentúli utazásnál, illetõleg más
hosszú távú járatoknál magasabb komfortosztálynak
megfelelõ árú repülõjegy vásárolható.
(2) Vonattal történõ utazás esetén az állami vezetõ, a
kormánybiztos, a miniszteri biztos és a Ksztv. 27. §-ának
(2) bekezdésében meghatározott személy elsõ osztályt vehet igénybe.
(3) Az állami vezetõ és a kormánybiztos külföldre utazás és külföldrõl történõ hazautazás esetén, illetõleg külföldi állami vezetõk fogadása (kísérése) céljából jogosult a
kormányváró-helyiségek használatára. Magáncélú utazás
esetén a kormányváró használatára vonatkozó jogosultság
a Kormány tagját illeti meg.

Személygépkocsi használata
9. §
(1) Az állami vezetõt, a kormánybiztost, a kormányhivatalok vezetõhelyetteseit, a központi hivatalok vezetõit
és a külföldre akkreditált magyar külképviseleti vezetõket
személyes gépkocsihasználat illeti meg.
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(2) A személyes gépkocsihasználat keretében biztosított
személygépkocsi hivatalos és magáncélú utazásra egyaránt igénybe vehetõ.
(3) A személyes gépkocsihasználatra jogosultnak gépjármû-vezetési pótlék nem fizethetõ.
(4) A személygépkocsi menetlevél nélkül, érvényes forgalmi engedéllyel vehet részt a közúti forgalomban.

d) az ellátás igénybevételének rendjét és az igényjogosultság igazolásának módját,
e) az állami vezetõk személyéhez kötött biztonsági, készültségi és egyéb indokolt többletszolgáltatásokat,
f) a szolgáltatás díját és a díj átutalásának rendjét,
g) az ellátáshoz szükséges eszközök biztosításának
módját és feltételeit,
h) a megállapodás idõtartamát és megszüntetésének
szabályait.

10. §

(3) Az egészségügyi ellátás fedezetét a központi költségvetésbõl, a Miniszterelnökség költségvetési fejezetben
kell biztosítani.

(1) Személyes gépkocsihasználat címén a minisztert, az
államtitkárt és a kormánybiztost egy, felsõ középkategóriájú (8. kategória), a 9. § (1) bekezdésében meghatározott
többi személyt egy, legfeljebb felsõ középkategóriájú
(7. kategória) személygépkocsi használata illeti meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek számára a személyes gépkocsihasználathoz gépkocsivezetõt
kell biztosítani.
(3) A személygépkocsi kategóriákra a 168/2004.
(V. 25.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján kiadott
1/2004. (MK 108.) MeHVM tájékoztató az irányadó.
Rádiótelefon és az internet használata
11. §
A minisztériumot vezetõ, a kormányhivatalt felügyelõ
vagy a központi hivatalt irányító miniszter, továbbá a Kormány által közvetlenül felügyelt kormányhivatal vezetõje
– a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter egyetértését
követõen – belsõ szabályzatban állapítja meg a vezetése,
felügyelete vagy irányítása alá tartozó szerv állományába
tartozó személyek számára biztosított rádiótelefon- és internethasználati jogosultság részletes szabályait.
Egészségügyi ellátás
12. §
(1) Az állami vezetõt és a kormánybiztost a Miniszterelnöki Hivatal és a szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmény külön megállapodása szerint, térítésmentesen,
egészségügyi ellátás illeti meg. A megállapodás megkötésérõl és folyamatos fennállásáról a Miniszterelnöki
Hivatal gondoskodik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban meg kell
határozni különösen:
a) az ellátást nyújtó, illetõleg az abban közremûködõ
egészségügyi intézményt,
b) az ellátások körét, pontos tartalmát, igénybevételük
feltételeit,
c) a járóbeteg-ellátás helyét, valamint az ezzel kapcsolatos orvosi és szakorvosi rendelési óraszámokat,

A Kormány központi üdülõjének használata
13. §
(1) Az állami vezetõ, a kormánybiztos, a miniszteri biztos és a Ksztv. 27. §-ának (2) bekezdésében meghatározott
személy jogosult a Kormány központi üdülõjének
(a továbbiakban: üdülõ) használatára.
(2) A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter az
(1) bekezdésben fel nem sorolt személy számára is engedélyezheti az üdülõ használatát.
(3) Az üdülõt az igényjogosulttal együtt üdülõ házastársa (élettársa), gyermeke, gyermekének házastársa, továbbá
szülõje és unokája is igénybe veheti.
(4) Az igényjogosult a saját és hozzátartozója üdülésével összefüggésben térítési díjat fizet.
(5) A térítési díj a szállás- és étkezési költséget, valamint az üdülési szolgáltatások díját foglalja magában.

14. §
A miniszterelnök az e rendelet szerinti juttatásokat a
rendelet hatálya alá tartozó személy részére, a rendelet keretei között megállapított feltételek szerint, egyéni elbírálás alapján, egyedileg is engedélyezheti.

Záró rendelkezések
15. §
(1) Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az állami vezetõi juttatások jogosultsági feltételeirõl
szóló 131/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet, valamint az azt
módosító 284/2003. (XII. 29.) Korm. rendelet és 15/2004.
(II. 5.) Korm. rendelet.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

2006/76. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
25/2006. (VI. 26.) EüM
rendelete
a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének
megállapításához szükséges készítmények
kiválasztásának szabályairól
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-ának
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:
1. §
(1) E rendelet rendelkezéseit az Szt. 50/A. §-a (6) bekezdése szerinti szakhatósági eljárás során kell alkalmazni.
(2) E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) gyógyszer: bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet emberi betegségek megelõzésére vagy kezelésére állítanak elõ, vagy azok az anyagok vagy keverékei, amelyek
farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatások
kiváltása révén az ember valamely élettani funkciójának
helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve az orvosi
diagnózis felállítása érdekében alkalmazható;
b) magisztrális gyógyszer: az a gyógyszerkészítmény,
amelyet a gyógyszerész a gyógyszertárban a Magyar, illetve Európai Gyógyszerkönyv vagy a Szabványos Vényminta Gyûjtemény (Fo-No) rendelkezései alapján, orvosi
elõírásra vagy a Gyógyszerkönyv szerint saját kezdeményezésére készít és a gyógyszertár által ellátott betegek kezelésére szolgál;
c) tápszer: az anyatej-helyettesítõ és az anyatej-kiegészítõ tápszerekrõl szóló 23/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet, valamint a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekrõl szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet szerinti különleges táplálkozási igényt kielégítõ élelmiszer;
d) hatóanyag: eredetétõl függetlenül bármely olyan
anyag, amely az a) pontban meghatározott célnak megfelel, és
da) emberi eredetû, így különösen emberi vér és vérkészítmény,
db) állati eredetû, így különösen, egész állat, állat
szervrészei, állati váladék, méreganyag, kivonat, vérkészítmény, állati mikroorganizmus,
dc) növényi eredetû, így különösen, egész növény, növény részei, növényi váladék, kivonat, mikroorganizmus,
dd) vegyi eredetû, így különösen elemek, természetes
körülmények között elõforduló vegyi anyagok és kémiai
reakciókkal, illetve szintézissel elõállított vegyi anyagok,
magisztrális gyógyszer esetén a gyógyszer valamennyi
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összetevõje az adagolás módjának és formájának feltüntetésével;
e) gyógyszerforma: a gyógyszer meghatározott alkalmazási módjának, az adagolási egységnek megfelelõ kialakítása;
f) támogatott gyógyszer: az a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ gyógyszer, amelyet az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) a társadalombiztosítási támogatással forgalmazható gyógyszerek körébe befogadott;
g) forgalomba hozatali engedély: az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb a gyógyszerpiacot
szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi
XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hatósági határozat;
h) kiszerelés: a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyében meghatározott csomagolási egység;
i) DDD (Defined Daily Dose): az Egészségügyi Világszervezet (a továbbiakban: WHO) által meghatározott,
adott hatóanyagra jellemzõ napi dózis;
j) hatáserõsség: egy adagolási egységre, vagy térfogatvagy tömegegységre vonatkoztatott hatóanyag-tartalom;
k) napi terápiás költség:
ka) gyógyszer esetében: a bruttó fogyasztói árból
WHO DDD alapján számított napi terápiás költség, azonos
hatóanyag esetén – amennyiben a DDD nem definiálható –
az egységnyi hatóanyagra jutó bruttó fogyasztói ár,
kb) tápszerek esetén
kba) csecsemõtápszer esetén: 1 liter tápszer ára,
kbb) enterális tápszer esetén: 1000 kcal átlagára,
kbc) PKU tápszer esetén: 100 gramm fehérje egyenérték bruttó fogyasztói ára tápszer-formánként (por, iható,
instant),
kbd) ritka anyagcsere-betegségek gyógyítására szolgáló tápszer esetén: azonos betegség kezelésére szolgáló
tápszer napi szükségletnek megfelelõ fehérje egyenérték;
l) ATC (Anatomic, Therapeutic, Chemical Classification): a gyógyszerek anatómiai, terápiás, illetve kémiai hatás szerinti osztályozása.

2. §
(1) A Megyei Egészségbiztosítási Pénztár ( a továbbiakban: MEP) az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 37. §-a szerinti szakhatósági állásfoglalását – a havi rendszeres gyógyító ellátás térítési díjáról – az egészségügyi miniszter által elfogadott és hivatalosan közzétett terápiás eljárásrendekben, illetve szakmai irányelvekben az adott betegség kezelésére
meghatározott hatóanyag(ok) figyelembevételével alakítja
ki.
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(2) Amennyiben a Kr. 10. számú melléklete szerinti formanyomtatványon (a továbbiakban: igazolás) megjelölt
betegség kezelése tekintetében nincs nyilvánosan közzétett és elfogadott, az (1) bekezdés szerinti terápiás eljárási
rend, illetve szakmai irányelv, az Szt. 50/A. §-a (7) bekezdése szerinti gyógyszerköltség (a továbbiakban: gyógyszerköltség) meghatározásánál, az igazoláson feltüntetett
hatóanyagot kell alapul venni.
(3) Abban az esetben, ha az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hatóanyagot kizárólag egy támogatott gyógyszer tartalmazza és ez a gyógyszerforma a kiszerelés és a
hatáserõsség szempontjából megfeleltethetõ az igazoláson
szereplõ hatóanyaggal – figyelembe véve az igazoláson
lévõ adagolást is –, a gyógyszerköltség megállapításánál
ezt a gyógyszert kell figyelembe venni.
(4) Abban az esetben, ha az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hatóanyagot több támogatott gyógyszer is tartalmazza és annak DDD-je meghatározott, a WHO hétjegyû ATC (hatóanyag szintû) besorolás szerint az Országos
Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI) által
egyenértékûnek és egymással helyettesíthetõnek minõsített gyógyszerek közül – a gyógyszerforma, a kiszerelés és
a hatáserõsség figyelembevételével – a legalacsonyabb
napi terápiás költségû gyógyszer térítési díját kell figyelembe venni.
(5) Magisztrális gyógyszerek esetében a gyógyszerköltség meghatározásánál a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszerekrõl és a támogatás összegérõl
szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet 6. §-a alapján számolt térítési díjakat kell figyelembe venni.
(6) Amennyiben a háziorvos által az igazoláson jelzettek alapján megállapítást nyer, hogy a kérelmezõ csak egy
meghatározott gyógyszerrel kezelhetõ, a gyógyszerköltség meghatározásánál az igazoláson feltüntetett gyógyszer
térítési díját kell a gyógyszerköltség meghatározásánál
figyelembe venni.

3. §
Nem vehetõ figyelembe a gyógyszerköltség meghatározásakor az a gyógyszer, tápszer,
a) amelynek forgalomba hozatali engedélye az emberi
alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról
szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 33. §-a (1) bekezdés
b) pontja, illetve a Gytv. 18. §-a alapján visszavonásra került vagy nem került megújításra,
b) amelynek forgalomba hozatali engedély jogosultja
– a Gytv. 16. §-a (1) bekezdése alapján – a gyógyszer forgalmazásának megszüntetésére vonatkozó bejelentést tett,
illetve amelynek forgalmazását még nem kezdte meg,
c) amely árához megállapított támogatás megszüntetésérõl az OEP – a törzskönyvezett gyógyszerek és a külön-
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leges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról
szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Tr.) alapján – jogerõs döntést hozott és a gyógyszer
támogatással már nem rendelhetõ,
d) amely a jogosult számára a Tr. 4. §-a (3) bekezdésére
tekintettel egészségügyi jogcím alapján 100%-os támogatással rendelhetõ.

4. §
(1) A Tr. 4. §-ának (4) bekezdése szerinti emelt, indikációhoz kötött támogatási kategóriába tartozó – egészségügyi jogcím alapján 90%-os támogatással rendelhetõ –
gyógyszerek esetén a gyógyszerköltség megállapításánál a
térítési díjat a normatív támogatás alapján kell megállapítani.
(2) A kérelmezõ gyógyszerköltségét az e rendelet alapján kiválasztott gyógyszerek térítési díjainak összege képezi. A gyógyszerköltség megállapításához a háziorvos által feltüntetett adagolásnak megfelelõ havi mennyiségû, de
legalább egy doboz (scat. orig) gyógyszer térítési díját kell
számítani.

5. §
Amennyiben az igazoláson feltüntetett adatok alapján
megalapozott szakhatósági állásfoglalás nem alakítható ki,
így különösen, ha a 2. § szerint kiválasztott hatóanyaghoz
tartozó gyógyszer(ek) csak az igazoláson feltüntetettõl eltérõ gyógyszerformá(k)ban rendelhetõ(k), illetve, ha a
gyógyszerek hatáserõssége – az adagolás figyelembevételével – nem biztosítja a hatóanyag igazoláson szereplõ
napi mennyiségét, a szakhatósági állásfoglalás elkészítése
elõtt a MEP megkeresi az igazolást kiállító háziorvost. A
háziorvos a MEP megkeresésére négy munkanapon belül
írásban válaszol. A megkeresés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 26. §-a rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. §
A gyógyszerkeret megállapításánál figyelembe vehetõ
gyógyszerek körét az OEP negyedévente honlapján közzéteszi. A közlemény tartalmazza – a WHO hétjegyû ATC
szerinti besorolás alapján – a gyógyszer nevét, kiszerelését, hatóanyagának nevét, támogatási mértékét, térítési díját, napi terápiás költségét, valamint az OGYI által meghatározott egyenértékûségét.
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7. §

(1) Ez a rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba.
(2) Az OEP a 6. § szerinti közleményét elsõ alkalommal
e rendelet hatálybalépése napján teszi közzé.
(3) A háziorvos az igazolást a Kr. 10. számú mellékletével megegyezõ adattartalommal elektronikus adathordozón – a kinyomtatott, aláírt és lepecsételt igazolás kíséretében – is átadhatja a kérelmezõnek.
(4) E rendelet 4. §-a (1) bekezdése helyébe 2006. október 1. napján a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Tr. 4. §-a (4) bekezdése szerinti emelt, indikációhoz kötött támogatású kategóriába tartozó, egészségügyi
jogcím alapján 90%-os támogatással rendelhetõ gyógyszerek esetén, a gyógyszerköltség megállapításánál
– amennyiben a kérelmezõ egészségügyi jogcíme alapján
90%-os támogatásra jogosult – a térítési díjat a Tr. 4. §-a
(4) bekezdése szerinti támogatás alapján kell figyelembe
venni.”
Dr. Molnár Lajos s. k.,
egészségügyi miniszter

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 kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 83. §-a (4) bekezdésének a)–b), l) és
m) pontjaiban, valamint az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. §-ának (10) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendelem el:
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Kézikönyv) meghatározott protokollok paraméterei mellett
az alábbiakat kell figyelembe venni:]
„f) ha az ellátás nem felelt meg a Kézikönyvben közzétett protokolloknak, akkor legfeljebb a legalacsonyabb egy
fáziskezelési napra jutó súlyszám 70%-a számolható el kezelési naponként, és legfeljebb 5 kezelési napra, az elsõ
kezelési naptól számított 30 napon belül.”
(2) Az R. 1. §-a az alábbi (18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) a külön jelzéssel ellátott HBCs-ékhez
tartozó ellátások indikációjának érvényesítésére szakmai
bizottságot hozhat létre, amelybe az illetékes szakmai kollégiumot és az Országos Szakfelügyeletet tagok delegálására kérheti fel. A bizottság feladata az ellenõrzés szakmai,
módszertani elõiratainak elkészítése. A bizottságot az
OEP mûködteti.”

2. §
Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A még országosan el nem terjedt, nagyértékû mûtéti és diagnosztikus eljárásokat, valamint azok díjtételeit a
8. számú melléklet tartalmazza.”

3. §
Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

4. §
Az R. 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

5. §
Az R. 3. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

1. §
6. §
(1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a (8) bekezdésének
f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 99M 959A-L HBCs-k elszámolása esetén – ideértve a
nevezett HBCs-k kúraszerû ellátási formáit is – a „HBCs
Besorolási Kézikönyvben”, illetve az „A nyilvántartott
– és az E. Alapból a 959A-L HBCs-k szerint finanszírozott –
daganatellenes terápiák” Kézikönyvében (a továbbiakban:

Az R. 4. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.

7. §
Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú
melléklete lép.
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8. §

Az R. 9. számú melléklete e rendelet 6. számú melléklete szerint módosul.

9. §
Az R. 10. számú melléklete e rendelet 7. számú melléklete szerint módosul.

10. §
Az R. 14. számú melléklete e rendelet 8. számú melléklete szerint módosul.

11. §
(1) Ez a rendelet – a (2)–(6) bekezdés kivételével –
2006. július 1. napján lép hatályba, a (2) bekezdés 2006.
június 30. napján lép hatályba, a (3)–(6) bekezdés 2006.
augusztus 1. napján lép hatályba.
(2) Az R. módosításáról szóló 68/2005. (XII. 28.) EüM
rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében a „2006. július 1-jétõl” szövegrész helyébe a „2007. január 1-jétõl”
szövegrész lép.
(3) Az R. 2. számú mellékletében a
„42120 29/a Phenylketonuria szûrés
szövegrész a hatályát veszti.
(4) Az R. 2. számú melléklete a
„42142 29/a Gal-1-PUT kimutatása
szövegrészt követõen a
„42143 29/c Anyagcsere-betegségek
szûrése tömegspektográfiás
vizsgálattal

57”

36”
1129”

szövegrésszel egészül ki.
(5) A kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ, betegségek megelõzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szûrõvizsgálatok
igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet
(a továbbiakban: r.) melléklete I. Fejezete 1. pontjának fa)
pontjában a „phenylketonuria” szövegrész a hatályát
veszti.
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(6) Az r. mellékletének 1. pontja a következõ fb) ponttal
egészül ki, egyidejûleg az r. módosításáról szóló 67/2005.
(XII. 27.) EüM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése és a
3. §-ával, valamint a mellékletével megállapított, az r. melléklete I. Fejezete 1. pontjának fb) pontja nem lép hatályba:
[veleszületett anyagcsere-betegségek]
„fb) tömegspektográfiás vizsgálattal, egy vizsgálati
mintából: jávorfaszörp betegség (MSUD), tyrosinaemia I,
II, citrullinaemia I (argininosuccinát synthase hiány,
ASS), arginosuccinic aciduria (arginosuccinát lyase hiány,
ASL), homocystinuria, rövid-láncú acyl-CoA dehydrogenase hiány (SCAD), közép-láncú acyl-CoA dehydrogenase hiány (MCAD), hosszú-láncú hydroxi-acyl-CoA
dehydrogenase hiány (LCHAD), nagyon hosszú-láncú
acyl-CoA dehydrogenase hiány (VLCAD), Carnitin-palmytoil transferase hiány (CPT-I, II), Carnitin transzport
zavara (CT), multiplex acyl-CoA dehydrogenase defectus
(glutársav aciduria GA II), beta-ketothiolase (oxothiolase)
hiány, glutársav aciduria I (GA-I), isovaleriánsav acidaemia (IVA), metilmalonsav acidaemia (MMA), propionsav
acidaemia (PA), 3-hydroxi-3-metilglutaryl-(HMG-)-CoA
lyase, methylcrotonyl CoA karboxylase hiány (MCC)
multiplex carboxylase hiány, phenylketonuria”
[újszülöttkori szûrése]
(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. módosításáról szóló 24/2006. (V. 22.) EüM rendelet 2. §-ában
az „azzal, hogy rendelkezéseit a külön jogszabály szerint
2006. évben befogadott többletkapacitásokról szóló
egészségügyi miniszteri és pénzügyminiszteri közlemény
Egészségügyi Közlönyben történõ közzétételét követõen,
azzal összhangban lehet alkalmazni.” szövegrész hatályát
veszti.
(8) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 4. §-ának (2) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe az „OEP” szövegrész,
b) 3. számú mellékletének végjegyzetében az „S = A
6–24 órán belül befejezett ellátásra vonatkozó HBCs,
mely sürgõsségi betegellátó osztályról jelenthetõ.” szövegrész helyébe az „S = A 6–24 órán belül befejezett ellátásra vonatkozó HBCs, mely sürgõsségi betegellátó osztályról jelenthetõ, a nem sürgõsségi betegellátó osztályról
a 24 órát meghaladó ellátás jelenthetõ.” szövegrész
lép.
Dr. Molnár Lajos s. k.,
egészségügyi miniszter
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1. számú melléklet a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelethez
Az R. 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
1. Az R. 1. számú mellékletében a ,,33. Mély agyi, gerincvelõi stimulátor (neuropacemaker)’’ szövegrész helyébe a
,,33. Neuropacemaker’’ szövegrész lép.
2. Az R. 1. számú mellékletének 36. pontja a hatályát veszti.

2. számú melléklet a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelethez
Az R. 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
1. Az R. 2. számú melléklete a
„12487

Beszédvizsgálat, célzott

162”

szövegrészt követõen a
„12488

Oropharyngealis dysphagia vizsgálata

2 003”

szövegrésszel egészül ki.
2. Az R. 2. számú mellékletében a
„14320

Biopsia bronchi per bronchoscopiam

2 569”

szövegrész helyébe a
„14320

Biopsia bronchi per bronchoscopiam

615”

szövegrész lép.
3. Az R. 2. számú mellékletében a
„16200

Bronchoscopia

1 954”

szövegrész helyébe a
„16200

Bronchoscopia

2 215”

szövegrész lép.
4. Az R. 2. számú melléklete a
„16202

Autofluorescens bronchoscopia

2 787”

szövegrészt követõen a
„16203
16204
16205
16206

Bronchoscopos anyagvétel cytológiai és szövettani vizsgálatra
Bronchoscopos anyagvétel mikrobiológiai vizsgálatra
Bronchoscopos anyagvétel cytológiai, szövettani és mikrobiológiai vizsgálatra
Bronchoscopon keresztül anyagvétel a nyirokcsomókból cytológiai vizsgálatra Wang tûvel

3 419
6 033
8 629
13 019”

szövegrésszel egészül ki.
5. Az R. 2. számú mellékletében a
„16900

Bronchoscopia tracheostomán át

1 518”

szövegrész helyébe a
„16900
szövegrész lép.

Bronchoscopia tracheostomán át

1 642”

5768

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/76. szám

6. Az R. 2. számú mellékletében a
„24770

8

Tömegspektrometriás metabolit profil meghatározás (szerves savak, hosszú szénláncú zsírsavak, purin és pirimidin nukleotida
profil stb.)

szövegrész helyébe a
„24770 8
Tömegspektrometriás metabolit profil meghatározás (szerves savak, hosszú szénláncú zsírsavak, purin és pirimidin nukleotida
profil stb.)

4919”

1129”

szövegrész lép.
7. Az R. 2. számú melléklete a
„29450

Citológiai vizsgálat immuncitokémiai rekcióval

1662”

szövegrészt követõen a
„29451

33

Paraneoplasztikus neurológiai marker vizsgálat

1808”

szövegrésszel egészül ki.
8. Az R. 2. számú melléklete a
„31657

Medence kimenet felvétel

344”

szövegrészt követõen a
„31660

Gerinc, teljes AP felvétel

978”

szövegrésszel egészül ki.
9. Az R. 2. számú melléklete a
„36640

31

CT vezérelt intervenció, tartós drenázs

22912”

szövegrészt követõen a
„34641

32

Szív és coronaria MSCT

26064”

szövegrésszel egészül ki.
10. Az R. 2. számú melléklete a
„42141

29/a Galactosaemia szûrés ELISA vizsgálattal

300”

szövegrészt követõen a
„42142
42144
42145
42146
42147
42148
42149

29/a Gal-1-PUT kimutatása
Glukóz meghatározása
Glukóz meghatározása hexokinaz módszerrel
Összkoleszterin meghatározása
Trigliceridek meghatározása
LDL koleszterin meghatározása direkt módszerrel
HDL koleszterin meghatározása direkt módszerrel

36
26
45
45
54
250
200”

szövegrésszel egészül ki.
11. Az R. 2. számú melléklete a
„42161

29/a Biotinidase hiány szûrése ELISA módszerrel

300”

szövegrészt követõen a
„42162
42163
42164
42165

Kreatin meghatározása
Vizeletvizsgálat tesztcsíkkal fehérje és haematuria meghatározására
Kreatinin meghatározása kinetikus Jaffe módszerrel szérumban
Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel

szövegrésszel egészül ki.

108
36
36
125”
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12. Az R. 2. számú melléklete a
„42170

29/a Hypothyreosis szûrés

938”

szövegrészt követõen a
„42180

34

Zsíranyagcsere zavar felismerése bioimpedancia módszerrel

1150”

szövegrésszel egészül ki.
13. Az R. 2. számú mellékletében a
„81750

Bronhoscopos hörgõ öblítés terápiás

2 335”

szövegrész helyébe a
„81750

Bronhoscopos hörgõ öblítés terápiás

szövegrész lép.
14. Az R. 2. számú melléklete végjegyzetének 11. pontjában a
„1204

Megyei Tüdõgyógyintézet, Nógrádgárdony”

szövegrész helyébe
„1201

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján”

szövegrész lép.
15. Az R. 2. számú melléklete végjegyzetének 11/a pontjában a
„0110
Fõv. Önk. Schöpf-Merei Ágost Kh. és Anyavédelmi Központ,
Budapest”
szövegrész helyébe a
„0188

Fõv. Önk. Schöpf-Merei Ágost Kh. KHT., Budapest”

szövegrész lép.
16. Az R. 2. számú melléklete végjegyzetének 29/a pontjában a
„0124
Fõv. Önk. Budai Gyermekkórház-RI, Budapest”
szövegrész helyébe
„1089

Fõv. Önk. Budai Gyermekkórház-RI KHT., Budapest”

szövegrész lép.
17. Az R. 2. számú mellékletének végjegyzete az alábbi 29/c ponttal egészül ki:
„29/c
0643

Szegedi Tudományegyetem, Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Centrum”

18. Az R. 2. számú mellékletének végjegyzete az alábbi 33 ponttal egészül ki:
„33
0161

Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (I. Neurológiai
Osztály, Alváscentrum)”

381"
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3. számú melléklet a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelethez
Az R. 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
1. Az R. 3. számú mellékletének 01 Fõcsoportjában az alábbi szövegrészek hatályukat vesztik:
„01M
„01M
„01M
„01M
„01M

013B Degeneratív idegrendszeri betegségek komplex átvizsgálás
nélkül
014C Sclerosis multiplex komplex speciális kivizsgálás nélkül
015C Cerebrovascularis betegségek speciális vizsgálatokkal igazolva
0170 Egyéb cerebrovasculáris rendellenességek
0232 Migrén

3

42

9

0,82612”

3
3
3
2

41
32
38
40

8
9
9
2

0,50813”
1,12778”
0,65687”
0,26861”

3

40

8

0,32857”

3

40

8

0,32857”

28
29

8
8

0,67561
0,48100”

3
3

28
27

6
6

0,71683
0,35651”

0

30

1

0,21275”

0

30

1

0,21275”

2. Az R. 3. számú mellékletében a
„01M

023B Egyéb idegrendszeri betegségek

szövegrész helyébe a
„01M

023B Egyéb idegrendszeri és cerebrovascularis betegségek

szövegrész lép.
3. Az R. 3. számú mellékletének 02 Fõcsoportjában az alábbi szövegrész a hatályát veszti:
„02M
02M

0720 Szem súlyosabb heveny intraocularis fertõzései
0730 Szem neurológiai eredetû betegségei

3
3

4. Az R. 3. számú mellékletének 03 Fõcsoportjában az alábbi szövegrész a hatályát veszti:
„03M
03M

105A Középfülgyulladás, felsõlégúti fertõzés 18 év alatt
105D Középfülgyulladás, felsõlégúti fertõzés 18 év felett

5. Az R. 3. számú mellékletének 14 Fõcsoportjában a
„04S

144C Status asthmaticus sürgõsségi ellátása

szövegrész helyébe a
„04S

144C Status asthmaticus és egyéb légúti betegségek sürgõsségi ellátása

szövegrész lép.
6. Az R. 3. számú mellékletének 04 Fõcsoportjában az alábbi szövegrészek a hatályukat vesztik:
„04M
04M
„04M

144D Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 60 év
felett, speciális kezelés nélkül
144E Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek
18–60 év között, speciális kezelés nélkül
1520 Légzõrendszeri tünetek

3

30

9

0,63438

3

30

8

0,45346”

3

35

5

0,27212”

7. Az R. 3. számú mellékletének 05 Fõcsoportjában az alábbi szövegrészek a hatályukat vesztik:
„05M
05M
„05M

216C Érbetegségek, DSA-val igazolva
217C Érbetegségek, DSA nélkül
2260 Lymphoedema chronica speciális kezeléssel

4
4
4

38
40
28

9
9
7

1,02135
0,62372”
0,84742”

4

38

9

1,02135”

4

28

9

0,62372”

8. Az R. 3. számú mellékletének 05 Fõcsoportja a
„05M

216C Érbetegségek, DSA-val igazolva

szövegrészt követõen a
„05M

216D Érbetegségek

szövegrésszel egészül ki.
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9. Az R. 3. számú mellékletének 06 Fõcsoportjában az alábbi szövegrészek a hatályukat vesztik:
„06M
„06M
„06M
„06M

295C
297F
298C
298F

Gastrointestinális fertõzések 18 év felett
Gastrooesophagealis reflux, társult betegséggel 18 év alatt
Egyéb emésztõrendszeri betegségek 18 év alatt
Egyéb emésztõrendszeri betegségek 18 év felett

3
4
3
3

25
25
25
25

5
9
5
5

0,30563”
1,00136”
0,61509”
0,42712”

3

33

7

0,46815”

0

33

1

0,20218”

0

33

1

0,20218”

10. Az R. 3. számú mellékletének 07 Fõcsoportjában az alábbi szövegrész a hatályát veszti:
„07M

352B Epehólyag, epeutak betegségei

11. Az R. 3. számú mellékletének 07 Fõcsoportjában a
„07S

3530 Görcsrohammal járó epeútbetegségek sürgõsségi ellátása

szövegrész helyébe a
„07S

3530 Epeút betegségek sürgõsségi ellátása

szövegrész lép.
12. Az R. 3. számú mellékletének 08 Fõcsoportjában az alábbi szövegrészek a hatályukat vesztik:
„08P
„08M
„08M
„08M
„08M

3970 Helyi kimetszés, belsõ rögzítõ eszközök eltávolítása, kivéve
csípõ, femur
4040 Csípõ, medence, comb húzódásai, rándulásai, ficamai
408B Kötõszöveti betegségek
410A Gerincbetegségek, kivéve sérülések
4111 Csontbetegségek, arthropathiák

1

25

2

0,40509”

3
3
5
10

34
32
38
39

8
8
8
14

0,60752”
0,77493”
0,45192”
0,86361”

1

27

2

0,09360”

1

27

2

0,09360”

3

39

8

0,83645”

3

39

6

0,69541”

13. Az R. 3. számú mellékletének 08 Fõcsoportjában a
„08M

4180 Végtagok húzódása, rándulása, ficama

szövegrész helyébe a
„08M

4180 Traumás ficamok ellátása

szövegrész lép.
14. Az R. 3. számú mellékletének 09 Fõcsoportjában a
„09M

5010 Súlyos bõrbetegségek

szövegrész helyébe a
„09M

5010 Súlyos bõrbetegségek

szövegrész lép.
15. Az R. 3. számú mellékletének 09 Fõcsoportjában az alábbi szövegrészek a hatályukat vesztik:
„09M
09M
09M
09M
„09M

5020
5030
5040
5050
507A

Psoriasis, parapsoriasis
Bõrfekélyek
Kisebb bõrbetegségek
Cellulitis
Egyéb nem malignus emlõrendellenességek, kisebb traumák

3
3
2
4
3

39
46
33
41
27

12
14
6
10
4

0,92389
1,29309
0,29388
0,73363”
0,30464”

3

29

8

0,47218”

3

29

8

0,47218”

16. Az R. 3. számú mellékletének 10 Fõcsoportjában a
„10M

540C A mellékpajzsmirigy betegségei

szövegrész helyébe a
„10M

540C A mellékpajzsmirigy, hypophysis és endokrinszervek egyéb
betegségei

szövegrész lép.
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17. Az R. 3. számú mellékletének 10 Fõcsoportjában az alábbi szövegrészek a hatályukat vesztik:
„10M
10M
„10M

540D A hypophysis betegségei
540E Egyéb endokrin szervek betegségei
545A Súlyos táplálkozási betegség rehabilitációja 18 év alatt

3
4
7

29
29
52

7
6
16

0,62980
0,70154”
1,39703”

7

52

14

0,89525”

7

52

14

0,89525”

1

14

7

0,94813”

1

14

3

1,70848”

2

27

6

0,59722”

1

27

6

0,59722”

18. Az R. 3. számú mellékletének 10 Fõcsoportjában a
„10M

545B Súlyos táplálkozási betegség rehabilitációja 18 év felett

szövegrész helyébe a
„10M

545C Súlyos táplálkozási betegség rehabilitációja

szövegrész lép.
19. Az R. 3. számú mellékletének 11 Fõcsoportja a
„11P

571C Transurethralis mûtétek

szövegrészt megelõzõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„11P

570D Inkontinencia szalag behelyezése

20. Az R. 3. számú mellékletének 11 Fõcsoportjában a
„11P

573B Vese, húgyutak egyéb mûtétei

szövegrész helyébe a
„11P

573B Vese, húgyutak egyéb mûtétei

szövegrész lép.
21. Az R. 3. számú mellékletének 11 Fõcsoportjában az alábbi szövegrészek a hatályukat vesztik:
„11M
„11M
11M
„11M

5790
583F
584C
584E

Húgyrendszeri kövek
Vese-, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei
Vese-, húgyutak egyéb urológiai betegségei 18 év felett
Vese, húgyutak egyéb betegségei 18 év alatt

3
3
3
4

25
37
25
29

5
8
5
6

0,33239”
0,80963
0,34505”
0,75867”

2

30

9

1,19542”

1

30

9

1,19542”

2

25

7

1,69747”

1

25

7

1,69747”

40
25
25

6
6
5

0,45276
0,53975
0,40244”

22. Az R. 3. számú mellékletének 12 Fõcsoportjában a
„12P

6130 Transurethralis prostatamûtét

szövegrész helyébe a
„12P

6130 Transurethralis prostatamûtét

szövegrész lép.
23. Az R. 3. számú mellékletének 12 Fõcsoportjában a
„12P

6200 Férfi reproduktív rendszer lézeres mûtétei

szövegrész helyébe a
„12P

6200 Férfi reproduktív rendszer lézeres mûtétei

szövegrész lép.
24. Az R. 3. számú mellékletének 12 Fõcsoportjában az alábbi szövegrész a hatályát veszti:
„12M
12M
12M

6220 Benignus prostata hypertrophia
6230 Férfi reproduktív rendszer gyulladásai
6240 Férfi reproduktív rendszer egyéb betegségei

3
3
3
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25. Az R. 3. számú mellékletének 13 Fõcsoportjában az alábbi szövegrész a hatályát veszti:
„13M

6580 Nõi reproduktív rendszer gyulladásos betegségei

4

25

6

0,44386”

3

33

10

1,07465”

3

34

7

0,57497”

3

34

7

0,57497”

26. Az R. 3. számú mellékletének 18 Fõcsoportjában az alábbi szövegrész a hatályát veszti:
„18M

8050 Zoonozisok

27. Az R. 3. számú mellékletének 18 Fõcsoportjában a
„18M

8060 Egyéb fertõzések, parazitás betegségek

szövegrész helyébe a
„18M

8060 Egyéb fertõzések, zoonozisok, parazitás betegségek

szövegrész lép.
28. Az R. 3. számú mellékletének 21 Fõcsoportjában az alábbi szövegrészek a hatályukat vesztik:
„21M
21M
21M
„21M

855A Nem meghatározott lokalizációjú sérülés 18 év alatt
855B Nem meghatározott lokalizációjú sérülés 18 év felett, társult
betegséggel
855C Nem meghatározott lokalizációjú sérülés 18 év felett, társult
betegség nélkül
856D Allergiás betegségek

2
4

25
25

3
6

0,56146
0,48110

3

25

5

0,37643”

2

26

4

0,41099”

1

3

2

0,91889”

0

0

0

0,27539”

1

0

0

0,09298”

29. Az R. 3. számú mellékletének 22 Fõcsoportjában az alábbi szövegrész a hatályát veszti:
„22M

8860 Égések, más akut jellegû intézménybe áthelyezve (3 napon belül)

30. Az R. 3. számú mellékletének 99 Fõcsoportja a
„99M

9970 Boncolás

szövegrészt megelõzõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„99M

9960 Nem csoportosítható kemoterápiás ellátás

4. számú melléklet a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelethez
Az R. 4. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
1. Az R. 4. számú mellékletének 15 Fõcsoportja 95., 96., 97. és 99. pontjában a
„– 0110

Fõv. Önk. Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ
Szülészeti és Nõgyógyászati Szakkórháza, Budapest”
szövegrész a hatályát veszti, egyidejûleg ugyanezen pontok a –0242 kódszámot megelõzõen az alábbi szövegrésszel
egészülnek ki:
„– 0188

Fõv. Önk. Schöpf-Merei Ágost Kh. KHT., Budapest”

2. Az R. 4. számú melléklete 03 Fõcsoportjának 20. pontjában, 16 Fõcsoportjának 103/c. pontjában, 21 Fõcsoportjának 110/k. pontjában a
„– 0124
Fõv. Önk. Budai Gyermekkórháza, Budapest”
szövegrész a hatályát veszti, egyidejûleg az R. 4. számú mellékletének 03 Fõcsoportjának 20. pontja a –1301 kódszámot
megelõzõen, 16 Fõcsoportjának 103/c. pontja a –1801 kódszámot megelõzõen, 21 Fõcsoportjának 110/k. pontja a –2208
kódszámot megelõzõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„– 1089

Fõv. Önk. Budai Gyermekkórház-RI KHT., Budapest”

3. Az R. 4. számú mellékletének 56. és 75. pontjában a
,,– 0702
Dunaújvárosi Városi Kórház-Rendelõintézet”
szövegrész helyébe a
,,– 0702
szövegrész lép.

Szent Pantaleon Kórház-Rendelõintézet KHT., Dunaújváros”
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4. Az R. 4. számú mellékletének 20., 66., 98., 99., 100., 103., 106., 110/d., 111., 114., 120., 125/a., 125/b., 125/c.,
125/d., 125/e. pontjában a
„– 0125

Fõv. Önk. Madarász Utcai Gyermekkórház és Rendelõintézet,
Budapest”
szövegrész a hatályát veszti.
5. Az R. 4. számú mellékletének 93/c. pontjában a
„– 0209
Baranya Megyei Gyógyfürdõkórház, Harkány”
szövegrész helyébe a
„– 0280
szövegrész lép.

Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdõkórház KHT., Harkány”

6. Az R. 4. számú mellékletének 24. és 125/a. pontjában a
„– 1204
Megyei Tüdõgyógyintézet, Nógrádgárdony”
szövegrész helyébe a
„– 1201
szövegrész lép.

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján”

7. Az R. 4. számú mellékletének 125/e. pontjában a
„– 1204
Megyei Tüdõgyógyintézet, Nógrádgárdony”
szövegrész a hatályát veszti.
8. Az R. 4. számú mellékletének 25., 97. és 99. pontjában a
„– 0604

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat
Gyermekkórház-Rendelõintézet”
szövegrész a hatályát veszti.
9. Az R. 4. számú melléklete a 14 Fõcsoportot megelõzõen az alábbi új 11 Fõcsoporttal és 94/b. ponttal egészül ki:
„11 Fõcsoport
Vese- és húgyúti betegségek”
„94/b. *11P 570D Inkontinencia szalag behelyezése
– 0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kórháza, Budapest
– 0112 Fõv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza, Budapest
– 0115 Fõv. Önk. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórháza, Budapest
– 0116 Fõv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórháza, Budapest
– 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
– 0155 Országos Gyógyintézeti Központ
– 0242 Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum
– 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
– 0306 Semmelweis Kórház Kht., Kiskunhalas
– 0401 Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
– 0501 Semmelweis Kórház, Miskolc
– 0502 Megyei Kórház, Miskolc
– 0603 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórháza
– 0643 Szegedi Tudományegyetem, Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Centrum
– 0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
– 0801 Petz Aladár Megyei Kórház, Gyõr
– 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen
– 1001 Markhot Ferenc Megyei Kórház, Eger
– 1101 Megyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya
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Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
Szent Rókus Kórház-Rendelõintézet, Budapest
Kaposi Mór Megyei Kórház, Kaposvár
Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza
Dombóvári Integrált Egészségügyi Szolgáltató Kht., Dombóvár
Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg”

10. Az R. 4. számú mellékletének 118/a. pontjában a
„– 0156 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet”
szövegrész helyébe a
„– 0162 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet”
szövegrész lép.

5. számú melléklet a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelethez
„8. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez
Nagy értékû, még országosan nem elterjedt mûtéti eljárások, beavatkozások díjtételei
Megnevezés

1. Vesetranszplantáció

Díjtétel (E Ft)

4 200,0

2. Csontvelõ transzplantáció
Felnõtt autológ transzplantáció

15 700,0

Felnõtt allogén transzplantáció

24 045,0

Gyermek autológ transzplantáció

12 900,0

Gyermek allogén transzplantáció

20 790,0

Unrelated transzplantáció*

2 453,0

Õssejt szelekció*

2 453,0

3. Terápiás aferezis, haemaferezis

215,0

4. Cadaver donor immunológiai (HLA) vizsgálatai

120,0

5. Cadaver donor vércsoport és virológiai vizsgálatai

55,0

6. PET (pozitron emissziós tomográfia) vizsgálat**

250,0

7. Szívátültetés

9 000,0

8. Májátültetés

16 000,0

9. Tüdõátültetés
10. Kombinált hasnyálmirigy- és veseátültetés
* Kiegészítõ díjazás az alap-transzplantációkhoz.
** Egész test PET vizsgálat.”
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6. számú melléklet a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelethez
Az R. 9. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
1. Az R. 9. számú mellékletének I. pontja az
„50423

Reanastomosis nervorum”

szövegrészt megelõzõen a következõ szövegrésszel egészül ki:
„18460
18461

Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus
Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus, UH.vez”

2. Az R. 9. számú mellékletének I. pontja az
„5567P

Teflon inj. infiltr. uretero-vesicalis szájadékba (Csak nõknél)”

szövegrészt megelõzõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„55600
5562A

Ureteroendoscopos kõeltávolítás
Transurethralis ureterokele incisio”

3. Az R. 9. számú mellékletének I. pontja az
„55801

Urethrostomia”

szövegrészt megelõzõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„55736

Resectio transurethralis vesicae urinariae diagnosticus”

4. Az R. 9. számú mellékletének I. pontja az
„56110

Bergmann f. hydrocele mûtét”

szövegrészt megelõzõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„56013
56015
56059

Transurethralis prostata incisio
Prostata transurethralis spirál behelyezés
Prostata egyéb alternatív LASER mûtétei”

5. Az R. 9. számú mellékletének I. pontja az
„56230

Orchiectomia bilateralis”

szövegrészt megelõzõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„56130
56220

Scrotum és tunica vaginalis reconstructio
Semicastratio”

6. Az R. 9. számú mellékletének I. pontja az
„56303

Funiculocele resectio”

szövegrészt megelõzõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„56302

Scrotalis varicocelectomia”

7. Az R. 9. számú mellékletének I. pontja az
„56310

Mellékhere cysta kiirtása”

szövegrészt megelõzõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„56308

Ligatura v. spermaticae internae laparoscopica”
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8. Az R. 9. számú mellékletének I. pontja az
„56370

Vasovasostomia”

szövegrészt megelõzõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„56360

Vasectomia”

9. Az R. 9. számú mellékletének I. pontja az
„56710

Conisatio portionis uteri”

szövegrészt megelõzõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„5643X

Priapismus inde infiltratio penis

56490

Erectiós zavarok mûtétei

56491

Implantatio prothesis in penis”

10. Az R. 9. számú mellékletének I. pontja az
„57041

Plastica vaginae anterior”

szövegrészt megelõzõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„57040

Plastica vaginae anterior posteriorque”

11. Az R. 9. számú mellékletének I. pontja az
„81583

UH vezérelt májtályog, cysta percutan drainage”

szövegrészt megelõzõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„59210

Elektrocoagulatio cystoscopica

59780

Sclerotisatio hydrokele

59809

Sterilizáció (férfi)

59810

Sterilizáció nem orvosi indikációra”

12. Az R. 9. számú mellékletének I. pontja az
„**81871

Számfeletti ujj eltávolítása”

szövegrészt megelõzõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„81600

Vesecysta punkció és leszívás, Rtg.vez.

81601

Vesecysta leszívás és sclerotisatio, UH vez.

81631

Aspiratio et/seu drainage vesiculae seminalis”

13. Az R. 9. számú mellékletének I. pontja az
„*82170

Anaesthesiában végzett ízületi bemozgatás”

szövegrészt követõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„86051

Thermotherapia prostatae”
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14. Az R. 9. számú mellékletének IV. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
[Egynapos beavatkozáshoz hozzárendelt HBCs csoportok]
„OENO kód

OENO megnevezés

HBCs kód

HBCs megnevezés

18460

Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus

99P 9634 Kissebészeti beavatkozások III.

18461

Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus,
UH.vez
Ureteroendoscopos kõeltávolítás

99P 9634 Kissebészeti beavatkozások III.

55600
5562A
55736
56013
56015
56059

Transurethralis ureterokele incisio
Resectio transurethralis vesicae urinariae diagnosticus
Transurethralis prostata incisio
Prostata transurethralis spirál behelyezés
Prostata egyéb alternatív LASER mûtétei

56130
56220

Scrotum és tunica vaginalis reconstructio
Semicastratio

56220

Semicastratio

56302

Scrotalis varicocelectomia

56308

Ligatura v. spermaticae internae laparoscopica

56360

Vasectomia

5643X

Priapismus inde infiltratio penis

56490

Erectiós zavarok mûtétei

56491

Implantatio prothesis in penis

57040

Plastica vaginae anterior posteriorque

57041

Plastica vaginae anterior

59210
59780
59809
59810
81600
81601
81631
86051

Elektrocoagulatio cystoscopica
Sclerotisatio hydrokele
Sterilizáció (férfi)
Sterilizáció nem orvosi indikációra
Vesecysta punkció és leszívás, Rtg.vez.
Vesecysta leszívás és sclerotisatio, UH vez.
Aspiratio et/seu drainage vesiculae seminalis
Thermotherapia prostatae

11P 574B A vese, a húgyvezeték egyszerû endoszkópos mûtétei társult betegség nélkül
11P 571C Transurethralis mûtétek
11P 571C Transurethralis mûtétek
12P 6130 Transurethralis prostatamûtét
12P 6130 Transurethralis prostatamûtét
12P 6200 Férfi reproduktív rendszer lézeres
mûtétei
99P 9634 Kissebészeti beavatkozások III.
12P 615A Here mûtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év felett
12P 615B Here mûtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év alatt
12P 6180 Férfi reproduktív rendszer kis mûtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
12P 6170 Férfi reproduktív rendszer közepes mûtétei nem rosszindulatú daganat miatt
12P 6180 Férfi reproduktív rendszer kis mûtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
12P 6170 Férfi reproduktív rendszer közepes mûtétei nem rosszindulatú daganat miatt
12P 6170 Férfi reproduktív rendszer közepes mûtétei nem rosszindulatú daganat miatt
12P 6170 Férfi reproduktív rendszer közepes mûtétei nem rosszindulatú daganat miatt
13P 6440 Nõi reproduktív rendszer helyreállító
mûtétei
13P 6440 Nõi reproduktív rendszer helyreállító
mûtétei
99P 9634 Kissebészeti beavatkozások III.
99P 9634 Kissebészeti beavatkozások III.
99P 9610 Férfi sterilizáció
99P 9610 Férfi sterilizáció
99P 9634 Kissebészeti beavatkozások III.
99P 9634 Kissebészeti beavatkozások III.
99P 9634 Kissebészeti beavatkozások III.
12P 6130 Transurethralis prostatamûtét”
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7. számú melléklet a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelethez
Az R. 10. számú mellékletének 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Arteriosclerosis cerebri,
vertebrobasilaris
insufficientia,
arteriosclerosis obliterans

015E, 015F

I6300-I6390, I6500-I6590,
I6600-I6690,
16760

88740, 88741

0160

G4500-G4590,
I64H0, I6770
I6720, I6730, I6780
I7310, I7380
I7020, I7080, I7090

88740, 88741

023B
216D
2230

88740, 88741
88740, 88741
88740, 88741”

8. számú melléklet a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelethez
Az R. 14. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
1. Az R. 14. számú mellékletének I/B) pontjában a
„01M 015C

Cerebrovascularis betegségek speciális vizsgálatokkal igazolva”

szövegrész a hatályát veszti.
2. Az R. 14. számú mellékletének I/C) pontjában a
„04M 144D Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 60 év felett, speciális kezelés nélkül
04M 144E Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18–60 év között, speciális kezelés nélkül”
szövegrész a hatályát veszti.
3. Az R. 14. számú mellékletének I/E.1. pontjában a
„08M 410A Gerincbetegségek, kivéve sérülések”
szövegrész a hatályát veszti.
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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 felhatalmazás 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.”

2006/76. szám
1. §

(1) 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 (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A rendeletet – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –
a) a kikötõkbe érkezõ és azokat elhagyó, parti tengeren
áthaladó 300 BT, illetve az annál nagyobb, magyar hajólajstromban 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 számozása (4) bekezdésre változik:
„(3) A rendelet 11. §-át a hajó méreteitõl függetlenül,
valamennyi veszélyes vagy szennyezõ árut szállító tengeri
hajóra kell alkalmazni.”

2. §
(1) Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba. A rendelkezéseit a hatálybalépését követõen kezdeményezett
eljárásokra kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért 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 felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

2. §
Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A közösségi kikötõbe tartó hajó üzemben tartója, ügynöke vagy parancsnoka az 1. számú melléklet
(1) bekezdésében meghatározott adatokat az alábbi határidõ betartásával közli a rendeltetési kikötõvel:
a) legalább huszonnégy órával a kikötõbe történõ érkezését megelõzõen, vagy
b) legkésõbb az elõzõ kikötõ elhagyásakor, amennyiben a hajó útjának idõtartama rövidebb huszonnégy óránál, 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 rendelkezés 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 következõ rendelkezés lép:
„(1) Tagállam kikötõjét elhagyó, veszélyes vagy
szennyezõ árut szállító tengeri hajó üzemben tartója, ügynöke vagy parancsnoka – a hajó méretétõl függetlenül –
legkésõbb a hajó indulását megelõzõen köteles az indulási
kikötõ szerint illetékes hajózási hatóság számára az 1. számú 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 – legkésõbb a berakodási kikötõ elhagyásakor, illetve amennyiben ezek az adatok a hajó indulásakor még nem ismertek, a
rendeltetési kikötõ vagy horgonyzóhely ismertté válásakor, haladéktalanul köteles az 1. számú melléklet (3) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazó tájékoztatást 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 tanácsi 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 követelményeknek, továbbá a Nemzetközi Elektrotechnikai
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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 kisebb teherhajóknak legkésõbb a Szervezetben elfogadott
határidõre vagy a Szervezetben elfogadott határidõ hiányában 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. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 88. §-a (2) bekezdésének
2. pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a
légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi
CLXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Kbtv.) foglaltakra 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 szervezetekre [Vtv. 18. §].

Értelmezõ rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában
a) közös biztonsági mutatók: a vasúti pályahálózat mûködtetõje vagy a vállalkozó vasúti társaság mûködésének
biztonságát jellemzõ, az összehasonlíthatóságot és a biztonsági színvonal értékelését lehetõvé tevõ adatok,
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b) rendkívüli esemény: a Kbtv. 2. §-ának j)–l) pontjában meghatározott súlyos vasúti baleset, vasúti baleset és
váratlan vasúti esemény.

A vasúti biztonságirányítási rendszer
3. §
(1) A vasúti társaságnak olyan biztonságirányítási rendszerrel [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. pontjában meghatározott közös biztonsági módszerek alkalmazására vonatkozó elõírásoknak,
e) megfelel az e rendelet 1. mellékletében, a biztonságirányítási rendszerre és annak alapelemeire meghatározott
követelményeknek.
(2) A biztonságirányítási rendszernek lehetõvé kell tennie, hogy a vasúti társaság a tevékenységébõl származó
összes kockázatot figyelembe vegye.
(3) A pályavasúti társaság, illetve az integrált vasúti társaság biztonságirányítási rendszerét az üzemben tartó úgy
alakítja ki, hogy figyelembe veszi a vállalkozó vasúti társaság 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, valamint az általuk mûködtetett pályahálózaton forgalmat lebonyolító vállalkozó vasúti társaságok és nemzetközi csoportosulások – 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 biztonságával kapcsolatos munkakörökben foglalkoztatottak
számára nyújtott képzés és képesítés színvonaláért.
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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 Közlekedésbiztonsági Szervezet [Kbtv. 3. § (1) bekezdés] (a továbbiakban: KBSZ) részére is megküldi.
(3) A biztonsági jelentésnek – a 2. mellékletben foglaltak figyelembevételével – tartalmaznia kell:
a) a vasúti társaság vasútbiztonsági célkitûzéseinek teljesítésérõl, valamint a vasútbiztonsági tervek megvalósításáról szóló tájékoztatást,
b) a nemzeti vasútbiztonsági szabályokban meghatározott 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 hiányosságait és üzemzavarait,
e) a vonatok közlekedésével, az infrastruktúra mûködésével összefüggõ, jelentésköteles rendkívüli eseményekre 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. mellékletben meghatározott közös biztonsági mutatók összefoglalását,
b) a vasútbiztonságra vonatkozó jogszabályok és egyéb
szabályozások változásait,
c) a biztonsági tanúsítványokkal és biztonsági engedélyekkel kapcsolatos változásokat,
d) az infrastruktúra mûködtetésével és a vasúti társaságok ellenõrzésével kapcsolatos eredményeket és tapasztalatokat.
(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 észrevételt tesz, azt az éves beszámoló jelentésnek tartalmaznia
kell.

A vasútbiztonsági tanúsítvány
5. §

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

A vasútbiztonsági tanúsítványt [Vtv. 33. § (1) bekezdés] a közlekedési hatóság a biztonságirányítási rendszerre megállapított követelményekre és a biztonságirányítási
rendszerre vonatkozó, e rendelet 1. mellékletében meghatározott elõírások teljesítése esetén adhatja ki annak a vasúti 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 társaságnak kérelmet kell benyújtania a közlekedési hatósághoz. A
kérelemben meg kell határozni az igénybe venni kívánt pályahálózatot. A tanúsítvány hatálya a kérelemben megjelölt pályahálózatra terjed ki.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a biztonságirányítási rendszer szervezeti felépítését
és mûködési rendjét szabályozó dokumentumot, felelõsségvállalási nyilatkozattal, az 1. melléklet szerinti tartalommal,
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 üzemeltetési követelményeirõl szóló belsõ utasítások jegyzékét,
f) nyilatkozatot arról, hogy a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos munkakörökben hány személyt foglalkoztat, és e személyek a megfelelõ képzettséggel rendelkeznek,
g) az f) pontban meghatározott munkakörökben dolgozók képzésére és oktatására vonatkozó belsõ utasítások és
szabályzatok jegyzékét.

Kiegészítõ tanúsítvány
7. §
(1) A mûködési engedéllyel rendelkezõ vasúti társaságnak a kiegészítõ tanúsítvány iránti [Vtv. 33. § (5) bekezdés], a közlekedési hatósághoz benyújtott kérelemében
pontosan meg kell határoznia a tanúsítvány hatályán kívüli, igénybe venni kívánt további pályahálózatot. A kiegészítõ tanúsítvány hatálya a kérelemben megjelölt pályahálózatra 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 továbbiakban: EGT-állam) engedélyezett vasúti társaságnak a
magyarországi pályahálózat használatát engedélyezõ kiegészítõ tanúsítvány iránti kérelemhez mellékelnie kell:
a) az EGT-állam által kiadott mûködési engedély hiteles fordítását,
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b) az EGT-állam által kiadott vasútbiztonsági tanúsítvány hiteles fordítását,
c) igazolást arra vonatkozóan, hogy kártérítési kötelezettségének a kötelezõ baleseti kárfedezet biztosítása révén 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 biztonságával kapcsolatos munkakörökben hány személyt foglalkoztat, és e személyek a megfelelõ képzettséggel rendelkeznek.
A vasútbiztonsági engedély
8. §
A vasútbiztonsági engedélyt [Vtv. 34. § (1) bekezdés] a
közlekedési hatóság a vasúti biztonságirányítási rendszerre vonatkozó követelményekre és a biztonságirányítási
rendszer alapelemeire e rendelet 1. mellékletében meghatározott követelmények teljesítése esetén adja ki.

9. §
(1) A vasúti társaság vasútbiztonsági engedély iránti kérelmét a közlekedési hatósághoz nyújtja be.
(2) A kérelemhez mellékelnie kell:
a) a biztonságirányítási rendszer szervezeti felépítését
és mûködési rendjét szabályozó dokumentumot, felelõsségvállalási nyilatkozattal, az 1. melléklet szerinti tartalommal,
b) az általa mûködtetett pályahálózat azonosíthatóságát
lehetõvé tevõ nyilatkozatot,
c) nyilatkozatot arról, hogy a pályahálózatot a jogszabályoknak megfelelõen mûködteti,
d) a pályahálózat és tartozékai, valamint a vasúti üzemi
létesítmények használatbavételi engedélyeinek nyilvántartását,
e) azoknak a belsõ utasításoknak a jegyzékét, amelyek
a vasúti pályahálózat és tartozékai, valamint a vasúti üzemi létesítmények karbantartásának alapelveit és követelményeit határozzák meg,
f) nyilatkozatot arról, hogy a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos munkakörökben hány személyt foglalkoztat, és e személyek a megfelelõ képzettséggel rendelkeznek,
g) az f) pontban meghatározott munkakörökben dolgozók képzésére és oktatására vonatkozó belsõ utasítások és
szabályzatok jegyzékét.
(3) A helyi vasúti pályahálózatra vonatkozó vasútbiztonsági engedélykérelemhez a (2) bekezdésben foglaltakon 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 rendelkezõ saját célú vasúti pályahálózatot mûködtetõ szervezetnek vasútbiztonsági engedéllyel nem kell rendelkeznie.
A vasútbiztonsági tanúsítványra és a vasútbiztonsági
engedélyre vonatkozó további szabályok
10. §
(1) A tanúsítvány, kiegészítõ tanúsítvány és a vasútbiztonsági engedély iránti kérelmet, valamint ezek mellékleteit magyar nyelven kell benyújtani.
(2) Amennyiben a vasúti társaság vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos munkaköreiben foglalkoztatott
személyek képzése nem vizsgaköteles, és a képzésrõl bizonyítványt 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 meghatározott nemzeti vasútbiztonsági szabályoknak való megfelelését.
(4) A vasúti társaság elismeri az általa foglalkoztatott
vasúti jármûvezetõk és vasúti közlekedés biztonságával
kapcsolatos munkakörökben foglalkoztatott egyéb személyek korábban, más vasúti társaságnál szerzett szakmai
képzését, képesítéseit és tapasztalatait. A vasúti társaság
az érintettek rendelkezésére bocsátja a képzést, képesítéseket és tapasztalatot igazoló iratokat.
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mentációt, amelyben meghatározza a vasúti pályahálózaton tervezett felhasználást.
(8) A dokumentációnak tartalmaznia kell:
a) igazolást arról, hogy a jármû üzembe helyezését egy
másik tagállamban engedélyezték, továbbá nyilvántartásokat az üzemeltetésérõl, a karbantartásáról és adott esetben az engedélyezést követõen elvégzett mûszaki módosításokról;
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 megengedett legnagyobb tengelyterhelésnek és a hálózat egyéb
mûszaki paramétereinek;
c) tájékoztatást a nemzeti biztonsági szabályok alóli
mentességrõl, amelyek az engedély megadásához szükségesek, 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. §

Záró rendelkezések
11. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a vasútbiztonsági tanúsítványról 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 számított 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 idõszakos vizsgálatáról szóló 28/2003. (V. 8.) GKM rendelet
9. §-a a következõ (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A vasúti társaságnak az EGT-államban engedélyezett, de a vonatkozó, a kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé
tevõ mûszaki elõírások (ÁME) által nem teljes mértékben
szabályozott mûszaki jellemzõkkel rendelkezõ vasúti jármûvének magyarországi üzembe helyezéséhez a KKF-hez
kérelmet kell benyújtania. A kérelemhez mellékelni kell a
jármûre vagy a jármû típusára vonatkozóan mûszaki doku-

Ez a rendelet – a Vtv.-vel együtt – a közösségi vasutak
biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérõl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra
használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló,
2004. április 29-ei, 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi 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 követelmények:
A biztonságirányítási rendszer minden lényeges részét
dokumentálni kell. Ismertetni kell a felelõsségek megosztását a vasúti társaság szervezetén belül. Be kell mutatni,
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hogy a vasúti társaság vezetése hogyan valósítja meg az ellenõrzést a különbözõ szinteken, hogyan vonja be a rendszerbe a vasutas munkavállalókat és azok képviselõit
mindegyik szinten, és hogyan gondoskodik a biztonságirányítási rendszer folyamatos továbbfejlesztésérõl.
2. A biztonságirányítási rendszer alapelemei:
a) a vasúti társaság vezetõje által jóváhagyott és minden vasutas munkavállalóval ismertetett biztonsági politika;
b) a vasúti társaság minõségi és mennyiségi céljai a biztonság fenntartására és javítására, valamint a célok eléréséhez szükséges tervek és eljárások;
c) azok az eljárások,
ca) amelyek az ÁME-kben vagy a nemzeti vasútbiztonsági szabályokban, valamint más jogszabályokban
vagy hatósági határozatokban szereplõ meglévõ, új és módosított mûszaki, valamint mûködési elõírásoknak való
megfelelést szolgálják,
cb) amelyek a berendezések, létesítmények teljes életciklusa és mûködtetése alatt a szabványoknak és más elõírásoknak való megfelelõségét szolgálják;
d) eljárások és módszerek a kockázatok értékelésére és
a kockázatkezelési intézkedések végrehajtására, minden
olyan esetben, amikor az üzemeltetési feltételekben bekövetkezett változások vagy új berendezések, eszközök,
anyagok stb. alkalmazása újabb kockázatot jelent az infrastruktúrára vagy az üzemeltetésre nézve;
e) képzési programok a vasutas munkavállalók szaktudásának szinten tartására és továbbfejlesztésére, annak érdekében, hogy feladataikat ennek megfelelõen végezzék;
f) intézkedések a szervezeten belüli megfelelõ információáramlás érdekében, és ahol szükséges, az ugyanazon az
infrastruktúrán üzemeltetést végzõ szervezetek között;
g) eljárások és alakiságok kidolgozása a vasútbiztonsági információk dokumentálására, valamint eljárások a
döntõ fontosságú vasútbiztonsági információk összeállítására;
h) az illetékes hatóságokkal egyeztetett módon a balesetek és a váratlan vasúti események haladéktalan bejelentésére, valamint vizsgálatának végrehajtására létrehozott, folyamatos ügyeletet és készenlétet ellátó baleseti
szolgálat, továbbá a balesetek és váratlan vasúti események kivizsgálása és elemezése alapján a szükséges megelõzõ intézkedések meghozatalát biztosító rendszer kialakítása;
i) a balesetek és váratlan vasúti események következményeinek elhárításához szükséges riasztási, bevetési és
mindezzel összefüggõ tájékoztatási intézkedések rendszere;
j) a biztonságirányítási rendszer belsõ ellenõrzési rendszere.
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2. melléklet
a 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelethez
Közös biztonsági mutatók
Az 1. pontban említett balesetekre vonatkozó mutatószámokra a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002.
december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletet kell alkalmazni.
Amennyiben az Ügynökséghez történt benyújtást követõen a biztonsági jelentésben leírtaktól eltérõ új tények
merülnek fel, a KKF a lehetõ legrövidebb idõn belül, de
legkésõbb a következõ éves beszámolóban köteles a helyesbítõ vagy módosító adatokat megküldeni az Ügynökségnek.
1. A balesetekre vonatkozó mutatók
1.1. Az összes baleset száma és annak a vonatkilométerre vonatkoztatott átlaga és lebontása a következõ balesettípusokra:
– vonatok összeütközése, beleértve az ûrszelvényen belüli akadályokkal való ütközést is;
– vonatok kisiklása;
– balesetek a vasúti átjárókban, beleértve a gyalogosokat érintõ baleseteket is;
– mozgó vasúti jármûvek által okozott személyi sérülések, 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 tûzeset).
1.2. A következõ kategóriákba sorolható baleseti típusoknál a súlyosan sérült személyek és a halálos áldozatok
száma, továbbá ezek vonatkilométerre vonatkoztatott átlaga:
– utasbaleset (az összes utaskilométerre vonatkoztatva
is);
– vasúti munkavállalókat ért baleset, beleértve a szerzõdéses 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 vonatok üzemeltetését és az üzemeltetés biztonságát károsan
érinti.
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2.1. Síntörések, vágánykivetõdések és jelzõ- és biztosítóberendezési hibák száma, valamint ezek vonatkilométerre vonatkoztatott átlaga.
2.2. Jelzõmeghaladások száma és ezek vonatkilométerre vonatkoztatott átlaga.
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tók a mutatókra és a költségszámítási módszerekre vonatkozóan. A 4. § (3) bekezdésében leírt éves összefoglaló
dokumentum mellékletében a KKF köteles minden alkalmazott meghatározáshoz és számítási módszerhez magyarázatot fûzni.

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 vonatkilométerre vonatkoztatott átlagos költsége. Lehetõség szerint
a következõ költségeket kell kiszámítani és megadni:
– halálesetek és sérülések költségei;
– az utasok, a vasúti munkavállalók vagy harmadik felek javaiban bekövetkezett veszteségek és károk megtérítésének költségei; beleértve a környezetet ért károk költségeit is;
– a megsérült jármûvek és vasúti berendezések cseréjének vagy javításának költségei;
– késések, forgalmi zavarok és a forgalom elterelése által okozott költségek, beleértve a személyzeti többletköltségeket és a jövõbeli bevételkiesést is.
Ezekbõl a költségekbõl le kell vonni a harmadik felek,
mint például a vasúti átjárókban bekövetkezett balesetekben 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 munkavállalókat vagy a szerzõdéses viszonyban álló vállalkozókat érintõ kiesett munkaórák száma és a vonatkilométerre vonatkoztatott átlaga.

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 megismerését szolgáló céginformáció-szolgáltatási kötelezettségének az e rendeletben foglalt szabályok szerint tesz
eleget.

4. Az infrastruktúra mûszaki biztonságára és annak
megvalósítására vonatkozó mutatók

2. §

4.1. Az önmûködõ vonatbiztosítással felszerelt, üzemben levõ vágányok százalékos aránya, valamint a vonatkilométerek százalékos aránya az önmûködõ vonatbiztosítással ellátott vágányokon.

(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 tényekrõl (a továbbiakban együtt: adat) cégbizonyítvány
formájában, ideértve azt az esetet is, amikor a cég elnevezésének, székhelyének, statisztikai számjelének, adószámának és pénzforgalmi jelzõszámának hatályos és törölt
adatairól kérnek céginformációt (névjegy);
b) cégjegyzékben szereplõ valamennyi hatályos adatáról (cégkivonat);
c) cégjegyzékben szereplõ valamennyi hatályos és törölt adatáról (cégmásolat).

4.2. A vasúti átjárók száma összesen és egy vonalkilométerre viszonyítva. Az önmûködõ vagy a kézzel mûködtetett sorompó-berendezéssel ellátott vasúti átjárók százalékos aránya.
5. A biztonságirányításra vonatkozó mutatók
A vasúti társaságok által végzett, a biztonságirányítási
rendszer dokumentációjában meghatározott belsõ vizsgálatok. 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-

(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 cégnév 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 rögzített, de még el nem bírált adatról is tájékoztatást ad, feltüntetve, hogy az adat „bejegyzés alatt” áll.

vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt hozzájárulása esetén adható ki.

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

6. §

3. §
A Cégszolgálattól céginformációként igényelhetõk továbbá a cégre vonatkozó következõ cégiratok, illetve végzések:
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 benyújtott beszámoló, illetve annak részei (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítõ melléklet);
c) a cégre vonatkozó, a Cégközlönyben megjelent, a
céget vagy meghatározott változást bejegyzõ közlemény,
illetve egyéb, a cégre vonatkozó – a kérelmezõ által megjelölt – bírósági közlemény szövege [Ctv. 20. § (2) és
(5) bekezdés];
d) az egyes Cégközlöny számokban megjelenõ valamennyi bírósági közlemény szövege.

(1) A céginformáció iránti kérelmet papír alapú vagy
elektronikus nyomtatványon kell benyújtani a Cégszolgálathoz. A nyomtatvány a Cégszolgálat honlapján, illetve
papír alapú formában a Cégszolgálat ügyfélszolgálati irodájában (Budapest V., Nádor u. 32.) áll rendelkezésre. A
céginformáció iránti kérelem elektronikus úton a kormányzati portál útján is benyújtható.
(2) A nyomtatvány személyesen – az ügyfélszolgálati
irodában félfogadási idõben – vagy postai, illetve elektronikus úton, valamint a 2. § (1) és (3) bekezdésének esetében telefaxon, a 269-3924 és 332-8902 számokon nyújtható be.
(3) A 4. § szerinti kérelmet elektronikus úton, legalább
fokozott biztonságú aláírással ellátva kell a Cégszolgálathoz megküldeni. A kérelemben – az azonosítására alkalmas adatok közlésével (cégnév, székhely, cégjegyzékszám) – meg kell jelölni a céget, amely tekintetében a céginformációt kérik, és hónapokban meg kell határozni azt
az idõszakot is, amelyre vonatkozóan a céginformációt
kérik.
(4) Az 5. § szerinti céginformáció iránti kérelmet kizárólag a Cégszolgálat honlapján megtalálható, e célra rendszeresített nyomtatvány útján lehet benyújtani.

4. §
7. §
A Cégszolgálat – kérelemre – céginformációként elektronikus úton értesítést küld az egyes cégekre vonatkozó
alábbi tényekrõl:
a) a cégjegyzékbe történt bejegyzésérõl (változásbejegyzésérõl) szóló jogerõs bírósági határozat meghozataláról,
b) a Cégközlönyben közzétett valamennyi bírósági
közlemény megjelenésérõl.

5. §
(1) Céginformációként az adatok meghatározott szempontú csoportosítása is igényelhetõ (a továbbiakban: csoportosított céginformáció) a Ctv. 14. §-a rendelkezéseinek
megfelelõen.
(2) Ha a csoportosított céginformációt a Ctv. 14. §-ának
(2) bekezdése alapján természetes személy vonatkozásában kérik, meg kell jelölni a jogcímet, valamint az azt megalapozó törvényhelyet, amelyre figyelemmel a csoportosított céginformáció teljesíthetõ. Törvényes jogcím hiányában a céginformáció csak az érintett személy közokiratba

(1) A Cégszolgálat a kért céginformációt – a Ctv.
15. §-ának (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – az
e rendelet szerinti – az általános forgalmi adót is tartalmazó – költségtérítés megfizetésének igazolását követõen
adja ki. A költségtérítést papír alapú kérelem esetén az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 1003200001483305-00000000 számú számlájára kell megfizetni.
A befizetõ egyértelmû azonosítása érdekében a készpénz-befizetési utalvány vagy az átutalási megbízás „közlemény” 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 esetekben a költségtérítés megfizetésének módja az (1) bekezdésben foglaltaktól eltér.
(3) A céginformáció költségtérítése a kérelem ügyfélszolgálati 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 elektronikus úton történõ megfizetésérõl a cégeljárásban és más
cégügyekben szóló rendeletben foglaltak szerint. A befizetés teljesítésére vonatkozó igazolást a kérelemmel
együtt kell a Cégszolgálathoz elektronikus úton megküldeni.
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(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 kérik, ingyenes.

10. §
8. §
(1) A Cégszolgálat a céginformációt – az ügyfél kérésének megfelelõen – postai úton, telefaxon vagy elektronikus 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 elektronikus úton küldi meg.
(3) A Cégszolgálat a 3. § d) pontjában meghatározott
céginformációt elektronikus úton küldi meg.
(4) A Cégszolgálat a céginformációt a kormányzati portál útján küldi meg, amennyiben a kérelmet a kormányzati
portálon keresztül nyújtották be.

9. §
(1) A céginformációért
a) a 2. § (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt esetben 2000 Ft-ot, illetve névjegyenként 1000 Ft-ot,
b) a 2. § (1) bekezdésének b) pontjában megjelölt esetben cégenként 3000 Ft-ot,
c) a 2. § (1) bekezdésének c) pontjában megjelölt esetben cégenként 5000 Ft-ot,
d) a 2. § (2) bekezdésében megjelölt esetben, amennyiben a céginformációt papír alapon kérik, cégbizonyítványonként 600 Ft-ot, névjegyenként 300 Ft-ot, cégkivonatonként 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 cégiratonként 1500 Ft-ot,
g) a 3. § b) pontjában meghatározott esetben beszámolónként 4000 Ft-ot, a beszámoló egyes részeinként
2000 Ft-ot, amennyiben elektronikus úton kérik megküldeni, cégiratonként 500 Ft-ot,
h) a 3. § c) pontjában megjelölt esetben közleményenként 500 Ft-ot,
i) a 3. § d) pontjában megjelölt esetben Cégközlönyönként 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 céginformációt nem veszik át.

(1) A Ctv. 15. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
esetben a cégjegyzék adatainak megismerésére vonatkozó
kérelmet a Ctv. 16. §-ának (4) bekezdésében meghatározott módon kell a Cégszolgálathoz megküldeni. Az adatokhoz történõ hozzáférés – amely nem terjed ki a céginformációnak a 2. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott
formátumban történõ szolgáltatására – ingyenes, és
amennyiben az havonta nem haladja meg a tizenöt lekérdezést, az adatátviteli és a szerverhasználati költséget
(a továbbiakban: a számítógépes rendszer használatának
költsége) sem kell megfizetni. A Ctv. 16. §-a (4) bekezdésének megfelelõen az adatok a kormányzati portál útján
– az Ügyfélkapun történõ regisztrációt követõen – is megismerhetõek.
(2) Ha a céginformáció havonta meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott mértéket, ezen többletigény esetén a számítógépes rendszer használatának költségét meg
kell fizetni. A számítógépes rendszer használata költségének mértékét a Cégszolgálat honlapja tartalmazza.
(3) Ha a Ctv. 15. §-ának (2) bekezdése szerinti céginformációt elektronikus úton kérik, a számítógépes rendszer
használatának költsége mellett a céginformáció fajtájától
függõen a 9. § (1) bekezdésében meghatározott költségtérítés 30%-át kell költségtérítésként megtéríteni. Elektronikus közokirat kiadása esetén a 9. § (1) bekezdésében meghatározott 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 cégjegyzékadatok változását. Ebben az esetben csak a számítógépes rendszer használatának költségét kell megtéríteni.

11. §
A céginformáció az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal 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 Cégszolgálat honlapján kerülnek közzétételre.
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12. §

(1) Az 5. § szerinti csoportosított céginformációért a
(2) bekezdésben foglalt kivétellel a Cégszolgálat honlapján közzétett – a kért adatok mennyiségétõl, illetve a csoportosítás jellegétõl függõ – költségtérítést kell fizetni.
(2) Ha a Cégszolgálattól a csoportosított cégadatot
elektronikus úton igénylik és annak eredményeként a cég
cégjegyzékszámát, cégnevét, rövidített elnevezését, székhelyét, illetve adószámát kapják meg, kizárólag a számítógépes rendszer használatának költségét kell megtéríteni.

formában benyújtott beszámolókat az elektronikus feldolgozást 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 ügyintézést támogató rendszer üzemeltetését, és
b) közremûködik a Cégközlöny szerkesztésében.
15. §

13. §
(1) A cég számviteli törvény szerinti beszámolóját a
Ctv. 18. §-ában foglaltak szerint papír alapú formában
vagy elektronikus úton kell a Cégszolgálat részére megküldeni.
(2) A papír alapú benyújtás esetén az adatok elektronikus úton történõ rögzítéséért (közzétételéért) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 10032000-0148330500000000 számú számlaszámára jogi személyiség nélküli
cég esetén 5000 Ft, jogi személyiségû cég esetén pedig
10 000 Ft költségtérítés megfizetését kell a kérelem benyújtásával 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 cégjegyzékszámát 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 közzétételi költségtérítés elektronikus úton történõ megfizetésérõl a cégeljárásban és más cégügyekben szóló rendeletben 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 személyt tájékoztatja a Ctv. 19. §-ának (4) bekezdésében foglalt jogkövetkezményekrõl.
(5) A Cégszolgálat által elektronikusan nyilvántartott,
illetve feldolgozott beszámolóba történõ – a Ctv.
19. §-ának (3) bekezdése szerinti – betekintés a Cégszolgálat ügyfélszolgálati irodájában ingyenes. A papír alapú

5789

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2006. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) A 7. § (3) bekezdése 2007. január 1. napján lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat mûködésérõl, valamint 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) pontjának „a d) pontban foglalt kivétellel” szövegrész, a
7. §-ának (3) bekezdése, valamint a 9. §-a (1) bekezdésének 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 vállalatcsoport létrehozását a cégbíróságnak bejelenti, a cégbíróság az elismert vállalatcsoportként való mûködés tényét hivatalból jegyzi be a többi érintett cég (ellenõrzött
társaságok) cégjegyzékébe.”
(6) A Cvhr. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerinti módosításokkal lép hatályba.
(7) A Cvhr. 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerinti módosítással lép hatályba.
(8) A Cvhr. 3. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerinti módosítással lép hatályba.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

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:
Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai:
46/1.
A cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja
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5790

2006/76. szám

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

Változásbejegyzési kérelem

I+

1. számú melléklet

Jogi képviselĘ adatai:
Neve:
város
község

Irodájának címe:
út
utca

E-mail1:

Telefon1:

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

Kamarai nyilvántartási száma:

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

...................................
jogi képviselĘ aláírása

1

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

házszám
hrsz.
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4. A Cvhr. 1. számú melléklete „I+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Általános adatok Kiegészítõ és változásbejegyzési lap” nyomtatványa 44/_ számú rovatának számozása 48/_-ra változik.
5. A Cvhr. 1. számú melléklete „I+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Általános adatok Kiegészítõ és változásbejegyzési lap” nyomtatványa 46/_ számú rovatának helyébe a következõ rovat lép:
Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai:
46/___
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” szövegrész lép.

5792

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/76. szám

3. számú melléklet az 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelethez
A Cvhr. 3. számú melléklete „Névfoglalási kérelem” nyomtatványa helyébe a következõ nyomtatvány lép:

Névfoglalási kérelem

A cég cégjegyzékszáma1:

–

–

A cég elnevezése1:

város,
község

A cég (leendĘ) székhelye:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

2

A névfoglalásra irányuló eljárás illetékének a megfizetése elektronikus úton történik

Az illeték összege:
Az illetékbélyegek a nyomtatvány hátoldalára is ragaszthatók.

1
2

Ezt a rovatot csak a cégjegyzékbe már bejegyzett cégeknek kell kitölteniük.
Jelölje x-szel, ha az illeték megfizetése elektronikus úton történik.

Ft

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
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Névfoglalási kérelem

A (leendĘ) cég lefoglalni kívánt elnevezése:
ElsĘ 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 képviselĘ adatai:
Neve:
város
község

Irodájának címe:
út
utca

E-mail1:

Telefon1:

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

Kamarai nyilvántartási száma:

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

...................................
jogi képviselĘ aláírása

1

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

házszám
hrsz.
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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 hivatásos szerveinek és háttérintézményeinek, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) Katasztrófavédelmi Oktatási Központjának tûzoltói állományviszonyban szolgálatot teljesítõ 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 tekintet nélkül – valamely elöljáróhoz a szolgálati beosztás,
megbízás vagy vezetõi rendelkezés alapján – akár ideiglenes 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 beosztást ellátó állomány a szolgálati beosztása mellett, meghatározott idõben és helyen be- és kilépõ személyek fogadása, eligazítása céljából lát el,
d) beosztás: meghatározott feltételekhez kötött olyan
hivatali kategória, amely meghatározza a tûzoltónak a tûzoltóság szervezetében betöltött helyét, ellátandó szolgálati
feladatainak körét, elöljárói vagy alárendeltségi viszonyát,
e) elöljáró1: munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró,
állományilletékes parancsnok, elöljáró parancsnok, szolgálati elöljáró,

1
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 2. § a), b), c),
d) pontja szerint.
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f) feljebbvaló: az a hivatásos állományú, aki magasabb
rendfokozattal rendelkezik és az alacsonyabb rendfokozatú személlyel nem áll elöljárói viszonyban,
g) felügyeleti szerv: nem hierarchikus alá-, fölérendeltségbõl fakadó ellenõrzési joggal rendelkezõ szerv,
h) intézkedés: a vezetés-irányítás eszközeként a szolgálat teljesítésével, szakmai tevékenységgel vagy azok logisztikai feladataival összefüggõ cselekvés, eljárás, magatartás 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 személyiséggel nem rendelkezõ szervezet és az egyéni vállalkozó,
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 személy, 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 szakterületnek – munkáltatói jogkör gyakorlására nem jogosult –
vezetõ beosztású tagja vagy az általa meghatalmazott személy, aki az adott szakterület vonatkozásában ellátja és foganatosítja a szakmai felügyelethez kapcsolódó kötelezettségeket (jogállása nem azonos a szolgálati elöljáróval),
o) polgári felettes: jogszabályban vagy szervezési és
mûködési szabályzatban meghatározott esetekben a tûzoltói állomány tagjának polgári felettese is lehet, akivel
szemben a tûzoltói állomány tagja beosztott; a polgári felettessel szemben beosztotti részrõl kötelezõ érvényû
mindaz a szolgálati érintkezési elõírás, ami az elöljárót
megilleti; a számára meghatározott feladatkörben tett intézkedéseit beosztottai kötelesek végrehajtani; hatásköre
csak beosztottaira terjed ki, a tûzoltói állomány más tagjaival 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-fölérendeltségi 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 meghatározott, 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 végrehajtása, amelyet meghatároz az elöljárói, alárendelti viszony, 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 végrehajtásának vonatkozásában a tûzoltóság használatába
adott ingatlan, létesítmény területe,
v) utasítás: valamely cselekvés, eljárás, magatartás célszerû 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, jogszabályokban, munkaköri leírásában elõírt, valamint az
elöljárói által meghatározott utasítást köteles teljesíteni.
(3) A tûzoltó a szolgálati feladatainak ellátására – külön
jogszabályban2 elõírt – hivatali, ügyeleti, készültségi, készenléti és készenléti jellegû szolgálatot teljesít.
(4) A hivatali munkaidõ meghatározásáról az
állományilletékes parancsnok – az elöljáró parancsnok tájékoztatásával – intézkedik az irányítása alatt álló szervezet 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 szolgálat ellátása.
(6) A készenléti jellegû beosztás esetén a tûzoltó 24 órás
váltásos munkarendbe tartozó beosztásban, állandó készenléti helyzetben a szolgálatteljesítés helyén látja el a
szolgálatát. A készenléti jellegû beosztást ellátók felsorolását az 5. melléklet tartalmazza.

2

Hszt. 84. §-a, valamint 87. §-a.
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(7) Készenléti szolgálat esetén a tûzoltó a hivatali munkaidején túl a szolgálatteljesítés helyén kívül áll készenlétben és szükség esetén a szolgálati beosztásához elõírt feladatra köteles jelentkezni.
(8) Készültségi szolgálat esetén a hivatásos állomány
tagjának, rendkívüli körülmények miatt (árvíz, helyi katasztrófa 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 bemutatkozni, nevét, rendfokozatát, beosztását közölni és szolgálati igazolványát felmutatni.

Elöljárói viszonyba lépés
5. §
(1) Ha egymásnak szolgálatilag alá nem rendelt tûzoltók
együtt látnak el szolgálatot és a parancsnok nincs kijelölve, 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 idõsebb tûzoltó a rangidõs.
(2) A feljebbvaló elöljárói viszonyba köteles lépni, ha
a) a tûzoltó fegyelemsértõ vagy jogszabálysértõ tevékenységet 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 személy tudomására kell hozni.
(4) Amennyiben az elöljárói viszonyba lépés szolgálati
feladat végzésekor történik, akkor az elöljáró a megkezdett feladat végrehajtásáért felelõsséggel tartozik.
(5) Az elöljárói viszonyba lépés tényét az érintettek haladéktalanul, 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 közvetlenül érintett személyek nevét, rendfokozatát, beosztási
helyét, az eset rövid leírását.

A tûzoltó kötelességei
6. §
(1) A hivatásos állomány tagja a tûzoltóságok szervezetében meghatározott függelmi viszonyok rendszerében
köteles feladatát teljesíteni.
(2) A tûzoltó külön jogszabályban meghatározottakon
kívül köteles gondoskodni a rábízott felszerelések, eszközök rendeltetésszerû használatáról, karbantartásáról, védelmérõl, 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 érvényesülését,
d) fellép a tûzoltóság mint szervezet és mint munkahely, továbbá az alárendeltjei jogainak és jogos érdekeinek
védelmében,
e) megismeri és figyelemmel kíséri közvetlen alárendeltjei személyiségét, képességeinek, adottságainak, emberi tulajdonságainak változását, munkáját befolyásoló
körülmények alakulását; megteszi a szükséges intézkedéseket a szolgálatellátás terén jelentkezõ hátráltató tényezõk csökkentésére,
f) személyes helytállásával pozitív példát mutat a szolgálati feladat ellátásában, a fegyelmezett magatartásban, a
szakmai ismeretek elsajátításában, valamint a társadalmi
elvárás szerinti erkölcsi normák betartásában,
g) mindenkor tiszteletben tartja alárendeltjei személyiségi jogait és emberi méltóságát,
h) elöljárói tevékenysége során nyomon követi az irányítása alá tartozó szervezet létszámát, eszközeit, felszereléseit, azok állapotát, használhatóságát és törekszik a szervezet optimális mûködtetésére,
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i) gondoskodik a vezetése alá tartozó szervezet épületeinek, építményeinek állagmegóvásáról, a szükséges felülvizsgálatok elvégzésérõl,
j) intézkedik a Szolgálati Rendben meghatározottak érvényesülésére, ennek keretében a vezetése alá tartozó
szervezeti egységek épületeinek körletrendjérõl, objektumainak szükség szerinti õrzésérõl, a helyiségek rendeltetésszerû használatáról és tisztán tartásáról, a laktanya karbantartásáról, valamint a laktanya és környezete összképének, tisztaságának javítása érdekében végrehajtható tevékenységekrõl, illetve a napirend meghatározásáról,
k) intézkedik a szervezet tulajdonában lévõ szerek, felszerelések, eszközök védelmérõl, állapotuk megóvásáról,
rendeltetésszerû használatukról; lehetõségei szerint gondoskodik a technika korszerûsítésérõl,
l) intézkedik a továbbképzés, önképzés, számonkérés
folyamatos végrehajtásáról, az ezekre vonatkozó feltételek
megteremtésérõl,
m) intézkedik a tûzoltó lakóhelyének, tartózkodási helyének, elérhetõségének nyilvántartásáról, annak folyamatos vezetésérõl, naprakészen tartásáról,
n) intézkedik a szolgálati okmányoknak az iratkezelési
szabályok szerinti kezelésérõl, elhelyezésérõl úgy, hogy
azok a nap 24 órájában (valamennyi szolgálati csoport okmányai vonatkozásában) ellenõrzéskor rendelkezésre álljanak és naprakészek legyenek,
o) a tûzoltó szolgálati feladatainak ellátásához az elöljárójától tájékoztatást kérhet, kérdést tehet fel. Az elöljáró
a kért információkat biztosítja és a szükséges felvilágosítást megadja.

Az alárendelt jelentési kötelezettsége
8. §
(1) A tûzoltó a tûzesetekkel, mûszaki mentésekkel, katasztrófavédelmi ügyekkel összefüggõ intézkedésérõl,
megfigyelésérõl és a mások által közöltekrõl köteles elöljárójának 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 szóban jelenti:
a) a szolgálati feladat, utasítás végrehajtását, a végrehajtást 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 végzett tevékenységet ellenõrizte az arra jogosult elöljáró,
d) a szabadságról történt bevonulását,
e) megbetegedését, felgyógyulását (ha a jelentésre kötelezett 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 érdekében vagy a szolgálati elöljáró utasítására) vagy lakóhelyét
(a szolgálati idõn kívül) tartósan elhagyja.
(3) Az alárendelt a közvetlen szolgálati elöljárónak írásban jelenti:
a) családi állapotának változását,
b) ha ellene büntetõ- vagy szabálysértési eljárás indul,
továbbá annak lezárását.
(4) Az alárendelt – szolgálati idõben – a közvetlen szolgálati elöljárónak haladéktalanul, de legkésõbb szolgálatának 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 személyügyi nyilvántartás adatkörébe tartozó adataiban bekövetkezett 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, intézkedést tehet, amely a jogszabályokat és az állami irányítás egyéb eszközeit nem sérti, az esküben/fogadalomban
vállalt kötelezettséggel nem ellentétes. A parancs megtagadásának szabályait a vonatkozó jogszabály 3 rögzíti.
(3) Ha az új parancs, utasítás a tûzoltót akadályozza a
korábban kapott parancs, utasítás végrehajtásában, azt jelenti az új parancsot, utasítást adó elöljárónak. Ha az utóbbi elöljáró ennek ellenére fenntartja az általa adott parancs,
utasítás végrehajtását, azt végre kell hajtani, és a végrehajtást –, illetve az elõzõ parancs, utasítás végrehajtásának
meghiúsulását – jelenteni kell a korábbi parancsot, utasítást adó elöljárónak. A késõbbi parancs, utasítás kiadásáról
és végrehajtásáról az azt kiadó elöljáró tájékoztatja a korábbi 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 „értettem” szóval jelzi az elöljárónak.
(6) A parancsot, utasítást kiadónak kell biztosítania a
parancsban, utasításban foglaltak végrehajthatóságának
feltételeit.
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(7) A parancs, utasítás nem irányulhat az alárendelt emberi 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 Minisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatójának, fõigazgató-helyettesnek, ügyeletes fõigazgatónak, szakmai elöljárónak,
f) a megyei katasztrófavédelmi igazgatónak, igazgatóhelyettesnek, szakmai elöljárónak,
g) az állományilletékes parancsnoknak és helyettesének, 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 megadni.
(4) A jelentkezés alkalmával az alárendelt jelenti vezetéknevét, rendfokozatát, beosztását, és röviden azt, amit
elöljárója tudomására akar hozni.
(5) Ünnepi rendezvény, állománygyûlés vagy parancsnoki 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 ellenõrzött szerv vezetõje szolgálati öltözetben fogadja az ellenõrzést végzõ személyt. A felettes szervtõl ellenõrzés
céljából érkezett beosztottnál az ellenõrzött szerv vezetõje
jelentkezik, ha az ellenõrzõ nála magasabb vagy vele azonos rendfokozatú. A felettes szervtõl érkezõ tûzoltó jelentkezik, ha alacsonyabb rendfokozatú, mint az ellenõrzés alá
vont szerv vezetõje.
(7) Az elöljárók és feljebbvalók a szolgálati érintkezés
alkalmával alárendeltjeiket vagy az alacsonyabb rendfokozatúakat a név ismeretében a megszólított személy számára egyértelmûen vagy vezetéknevükön és rendfokozatuk megnevezésével, férfiak esetén az „úr”, hölgyek esetében 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 családi állapotát és/vagy nevét nem ismerik, akkor az „úrhölgy” megszólítás is alkalmazható.

(3) A szolgálatot teljesítõ tûzoltó tiszteletadást teljesít
az általa személy szerint ismert vagy magát azonosító polgári ruhás elöljárónak. Az elöljárónak a tiszteletadást fogadnia kell.

(8) Az alárendeltek az elöljáróikat az (1) bekezdésben
felsorolt beosztások tekintetében a beosztás vagy rendfokozat és az „úr, asszony, kisasszony, úrhölgy” megszólítással szólítják meg.

(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 himnuszának elhangzása alatt,
b) a Magyar Köztársaság állami lobogójának,
c) síremlékek, emlékmûvek elõtt, kegyeleti tiszteletadás alatt,
d) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek csapatzászlói elõtt,
e) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek egységei által kísért temetési menetnek,
f) eskü/fogadalomtétel alatt.

(9) Az elöljárók és feljebbvalók, valamint az alárendeltek (amennyiben nem ismerik egymást és egyértelmûen
nem állapítható meg legalább a rendfokozat) szolgálati
érintkezés alkalmával a nem ismert információk beszerzése érdekében tisztázzák az érintett hivatásos állományú
személy megszólítását. A kezdeményezõ fél bemutatkozása (név, rendfokozat, beosztás) után a megszólított személy mutatkozik be. További szolgálati érintkezés az elöljárói, feljebbvalói viszonyoknak megfelelõen történik.
(10) A távollévõ elöljárót, feljebbvalót vagy alárendeltet vezetéknevével és rendfokozatával, ennek ismerete
nélkül a vezetéknévvel és az „úr, asszony, kisasszony, úrhölgy” megszólítással kell mások elõtt megnevezni.
(11) Távbeszélõn történõ érintkezés alkalmával elõször
a hívást fogadó, majd a hívó fél köteles a nevét és rendfokozatát közölni, ezt követõen amennyiben jelentkezési kötelezettség áll fenn, úgy azt az arra kötelezettnek kell teljesíteni.
(12) Az ügyeleti, illetve a kapuügyeleti szolgálatot ellátó 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 híradóhelyiséget.
(13) Az ügyeleti szolgálatot ellátó tûzoltó a kívülrõl érkezõ hívások fogadásánál szolgálati helyének megnevezését, napszaknak megfelelõ köszöntést, elöljárói, feljebbvalói viszony esetén bemutatkozást és jelentkezést köteles
végrehajtani.
(14) A nem készenléti szolgálati gépjármû használatát,
állomáshelyének elhagyását, beérkezését a gépkocsivezetõ haladéktalanul jelenti a szolgálati elöljárónak.
Tiszteletadás
11. §
(1) Az egyenruhát viselõ tûzoltó és a tûzoltóság egységei a tûzoltóság Alaki Szabályzata szerint teljesítenek tiszteletadást.
(2) Az egyenruhát viselõ tûzoltó a Magyar Honvédség
és a rendvédelmi szervek egyenruhát viselõ tagjainak a
kölcsönös udvariasság alapján teljesít tiszteletadást, amelyet az alacsonyabb rendfokozatú kezdeményez.

(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 végrehajtása 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 szolgálatváltáskor a tiszteletadás megtörtént,
k) színház-, mozi-, hangversenyterem, sportpálya nézõterén, társadalmi rendezvényeken és egyházi szertartásokon,
l) szolgálati és magángépjármûvek utasterében és kerékpározás közben,
m) tömegközlekedési eszközökre történõ fel-, illetve
leszállás közben, vagy ha az balesetveszélyt jelent.
(6) A kapuügyeleti szolgálatot teljesítõ személy a tûzoltólaktanyába be- és kilépõ személyek felé minden esetben
tiszteletadást teljesít. A civil személyek felé felállással,
udvarias, a napszaknak megfelelõ köszöntéssel, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai felé a 10. § (12) bekezdésében 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 udvariassági szabályokat betartani.
(3) A tûzoltó hivatali, ügyeleti, készenléti, készenléti
jellegû és készültségi szolgálati ideje alatt, tudatállapot
módosító szert (különösen alkoholt, bódító szert, kábítószert) nem fogyaszthat, azok hatása alatt szolgálatba nem
léphet. Az állomány tagját fegyelmi felelõsség terheli, ha
önhibájából eredõ ittas vagy bódult állapota miatt nem láthatja 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 szolgálatellátás ilyen akadályát köteles jelenteni.
(4) A tûzoltó a szolgálat ellátásához nem szükséges tárgyakat, vagyoni értéket képviselõ okiratokat szolgálati helyére csak saját felelõsségére viheti. Ezek használata csak
a szolgálati elöljáró engedélyével és az általa meghatározott 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 rádiótelefont kizárólag szolgálati ügy intézésére használhatja 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 esetben.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott esetekben a tûzoltó a magántulajdonú rádiótelefonját kikapcsolt vagy néma
üzemmódú állapotban – saját felelõsségére – magánál tarthatja. A tûzoltás/gyakorlat vezetõje a (7) bekezdés
d)–f) pontban meghatározott esetekben eltérést engedélyezhet.

Szolgálatteljesítési hely és a szabad mozgás korlátozása

2006/76. szám

(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 bírálhatja, azokról a jog- és érdekérvényesítõ tevékenysége
körén kívül véleményt nem mondhat, a szolgálati rendet és
a fegyelmet sértõ nyilatkozatot nem tehet, a sajtónyilvánosság igénybevételével hivatásos eljárásban magánvéleményt nem nyilváníthat.
(2) A tûzoltóság nyilatkozatra felhatalmazott tagja a
média részére a saját feladatkörében, munkaköri leírásában meghatározottak szerint – az (1) bekezdésben foglalt
korlátozásokkal, valamint a szolgálati és államtitok, a személyes adatok, valamint a személyiségi és kegyeleti jogok
védelmére vonatkozó szabályok betartása mellett – adhat
nyilatkozatot, amit utólag a közvetlen szolgálati elöljárójának jelenteni kell.
(3) A tûzoltó egyéb nyilvános szereplések alkalmával az
állományilletékes parancsnok egyetértésével az általa
meghatározott feltételek szerint képviselheti a tûzoltóságot. A szolgálati feladathoz kapcsolódó nyilvános szereplésért tiszteletdíjat nem fogadhat el.
(4) A tûzoltóság káreseti tevékenysége során nyilatkozatot a kárhely parancsnok – a helyszínen tartózkodó szolgálati elöljáró – adhat, amelyhez a szerv vezetõjének elõzetes engedélye nem szükséges, de azt utólag a nyilatkozatot adó személy elöljárójának jelenteni kell.
(5) Az utólagos jelentési kötelezettség alól mentesül a
tûzoltó, amennyiben a közszolgálati magazin vagy hírmûsorban való rendszeres vagy alkalomszerû szereplését, továbbá írott sajtóban való megjelenését az állományilletékes parancsnok elõzetesen engedélyezte.
(6) A nyilatkozatot adó tûzoltó felelõsséggel tartozik
nyilatkozata valóságtartalmáért, továbbá a feladatkörét
meghaladó tartalmú nyilatkozatért.

13. §
Ajándék, jutalom elfogadása
(1) A szolgálatteljesítés helyét a tûzoltó szolgálati ideje
alatt csak a szolgálati elöljáró engedélyével vagy annak
utasítására hagyhatja el 4.

15. §
(1) A tûzoltó elismerést vagy kivételes esetben ajándékot csak az állományilletékes parancsnok elõzetes engedélyével fogadhat el.

4

A Hszt. 16. §-a.

5

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

18. §
Felvilágosítás adás, titoktartás
16. §
(1) A tûzoltó a szakmai kérdésben hozzá fordulónak felvilágosítást nyújt.
(2) A tûzoltót külön jogszabályban6 meghatározott titoktartási kötelezettsége mellett az üzleti és a magántitoktartási 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 közremûködését kérheti. A közremûködés kezdeményezésekor ismertetni 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 használatú helyiségekre, terekre vonatkozó szabályokról. A használati szabályokat az érintett állománynak meg kell ismernie.
(2) A tûzoltó felelõs a tûzoltólaktanya rendjének fenntartásáért, a használatára bízott eszközök, felszerelések,
berendezések megóvásáért, rendeltetésszerû használatáért.
(3) A tûzoltólaktanyába történõ ki- és belépést, a szolgálati 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 viszonyok között meg kell világítani.
(5) A tûzoltólaktanya épületének személybejárati homlokzatát el kell látni éjjel is jól látható „TÛZOLTÓSÁG”
felirattal, amelynek láthatóságát folyamatosan biztosítani
kell.

6

A Hszt. 68. § (2) bekezdése.

(1) A tûzoltó az azonnali beavatkozást igénylõ tûzeset,
közvetlen tûz- vagy robbanásveszély, valamint egyéb káreset észlelése esetén – feltéve, hogy beavatkozásra alkalmas állapotban van szolgálati idején kívül is – köteles a beavatkozó egység megérkezéséig a szakmai felkészültségének megfelelõen és a rendelkezésére álló felszereléseivel
beavatkozni, az általa ismert szükséges biztonsági intézkedéseket 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 érdekében köteles kezdeményezni vagy megtenni a szükséges intézkedést.

Együttmûködés rendje

19. §

(1) A tûzoltó a jogszabályok, együttmûködési megállapodások 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 együttmûködve látja el.
(2) A tûzoltónak a társszervekkel való együttmûködéskor a közös feladat végrehajtása során a hatáskör és illetékesség szabályait betartva, a szolgálati elöljáró utasítása és
irányítása figyelembevételével, önállóan kell a feladatát
végrehajtania.
(3) A tûzoltó a szolgálati feladatainak ellátása során észlelt, más szerv hatáskörébe tartozó ügyben – a feladatkörét
meghaladó esetben a szolgálati elöljárója útján – értesíti a
hatáskörrel rendelkezõ szervet és tájékoztatja a tudomására jutott adatokról.
(4) A tûzoltó a társszervek tagjaival történõ kapcsolattartás során a kölcsönös megbecsülés érvényre juttatásával
tartson fenn jó viszonyt.
(5) A tûzoltóság a szakmai feladatainak körébe tartozó
esetekben segítséget nyújt a hatáskörrel rendelkezõ szervek 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 engedélyezett öltözet az állományilletékes parancsnok által meghatározott – a külön jogszabályban elõírtaknak megfelelõ – öltözet.
(3) A készenléti állományba tartozó egyenruhás normába sorolt tûzoltó – a társasági öltözet viselésének esetét kivéve – szolgálati ideje alatt olyan nem a ruházat részét képezõ tárgyat, ami a test bármely részére esztétikai megfontolásból lett elhelyezve (a továbbiakban: ékszer), nem viselhet. 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 szolgálatot teljesítõ tûzoltó kivételével – szolgálati ideje alatt
nem fedett testfelületén divat- és testékszert nem viselhet.
A hivatali munkarendben szolgálatot teljesítõ tûzoltó gyûrût, nyakláncot és karkötõt a munkavédelmi szabályok
figyelembevételével hordhat.
(5) A vegyes vagy polgári ruhás ruhanormába sorolt hivatásos állományú tûzoltó vagy az engedély alapján polgári ruhát viselõ egyenruhás normába sorolt tûzoltó öltözetének ápoltnak, kulturáltnak, a testülethez méltónak kell lennie.
(6) A készenléti jellegû beosztást ellátó tûzoltók laktanyán 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 teszik) az öltözet: gyakorlónadrág derékszíjjal, a szolgálatparancsnok által meghatározott felsõruházat, sisak, mászóöv, védõcsizma, munkavédelmi kesztyû,
d) szabadban végrehajtásra kerülõ, zárt térre irányuló
és/vagy légzõkészülék használatával végrehajtott szerelési
gyakorlatkor a teljes védõfelszerelés használata kötelezõ,
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e) egyéb gyakorlatok, valamint helyismereti foglalkozás tartása esetén a gyakorlatvezetõ/szolgálati elöljáró engedélyezheti a védõkabát viselésének mellõzését abban az
esetben, ha a gyakorlaton résztvevõk felsõruházata egységes.
(7) Tûzesethez történõ riasztáskor rendszeresített védõöltözet alatt viselhetõ ruházatról a munkavédelmi, egészségügyi szempontok figyelembevételével az állományilletékes parancsnok határoz.
(8) A tûzoltó olyan ápolt hajat és bajuszt viselhet, mely
a védõfelszerelések és eszközök használatában nem akadályozza. Egyenruhás normába sorolt készenléti jellegû
beosztást ellátó tûzoltó szakállt nem viselhet, kivéve, ha
beosztásából adódóan, szolgálati feladatainak ellátása során nem használ légzésvédelmi felszerelést és ezt a szolgálati elöljáró engedélyezi. Vegyes ruhás ruhanormába sorolt tûzoltó részére rövid, ápolt szakáll viselését a szolgálati elöljáró engedélyezheti, ha a tûzoltó életvédelmi felszerelések használatára szolgálati feladatainak ellátása során
nem kötelezhetõ.

21. §
Az állományilletékes parancsnok a rendelet kihirdetését
követõen 60 napon belül az irányítása alá tartozó szervezeti egység Szolgálati Rendjét kiadja.

22. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

1. melléklet
az 1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelethez

I. A hivatásos tûzoltóság szolgálati okmányai
7
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos
önkormányzati tûzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának 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.

1. Az alábbi okmányokat valamennyi hivatásos tûzoltóságnak vezetnie kell.
2. A készenléti jellegû szolgálattal nem rendelkezõ hivatásos 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 jogszabályok, 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, különleges 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 párhuzamosított készenlétben tartása esetén minden érintett szer
adatait fel kell tüntetni),
hd) a készenléti szerre beosztottak nevét, rendfokozatát, beosztását a raj kötelékén belül (különösen 1-es);
i) a tartalék gépjármûfecskendõ típusát, rendszámát;
j) az üzemképtelen gépjármûvek esetén
ja) a jármû megnevezését,
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jb) a jármû típusát,
jc) a jármû rendszámát,
jd) az üzemképtelenné válás napját (nap, óra, perc megjelölésével);
k) a szolgálatváltás tapasztalatait, a szolgálati nap során
bekövetkezett a szolgálat ellátását érintõ változásokat (különösen túlmunka kompenzáció);
l) az átadó és az átvevõ szolgálatparancsnokok aláírását;
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 kiadását, visszavételét,
h) a szolgálat szervezésében, ellátásában bekövetkezett, a Szolgálati Naplóban nem rögzített változásokat,
i) minden olyan eseményt, amelyet a parancsnok szükségesnek 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 megoszlását (évi rendes, rendkívüli, tanulmányi, szolgálatmentes),
bd) az elõzõ évrõl áthozott szabadnapok számát,
be) az összes kivehetõ szabadnapok számát,
bf) az engedélyezett szabadnapokból igénybe vett napokat,
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 számát,
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, gyakorlat), módszerét (egyéni tanulás, csoportos foglalkozás),
c) a továbbképzésen részt vevõk vagy távol lévõk regisztrálását,
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 tudásszintjének értékelését (osztályozása 1–5 érdemjegyig),
k) az ellenõrzõ elöljáró nevét, rendfokozatát, az ellenõrzés idõpontját, tapasztalatait, a tett intézkedéseket.
4.1. A továbbképzési tervek tartalmazzák:
a) a továbbképzés céljának, módszerének megfogalmazását;
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, beosztását.
5. Az ellenõrzési napló tartalmazza:
a) az ellenõrzött és az ellenõrzõ szervezet pontos megnevezését,
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 észrevételeit,
h) az ellenõrzött és az ellenõrzõ aláírását,
i) az illetékes vezetõ, parancsnok ellenjegyzését, a tett
intézkedéseket.
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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 málházott oltóanyag) szerint.
7. Munkavédelmi iratok
7.1. A munkavédelmi õrnapló (szolgálati csoportonként) tartalmazza:
a) az ellenõrzés idõpontját,
b) az ellenõrzés során észlelt hiányosságokat
(amennyiben hiányosságot nem állapít meg, azt is rögzíteni 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.
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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) bekezdését,
bi) a Szabályzat 18. § (1) bekezdését,
bj) a Szabályzat 20. §-ának (1)–(5), továbbá (8) bekezdését,
bk) az 5. melléklet 1. pontjának a) alpontját, a 2. pontjának 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 szolgálatparancsnok, a szolgálat parancsnok-helyettes, a szerparancsnok, a készenléti gépjármûvezetõ, a beosztott tûzoltó és a
híradó ügyeletes 5. mellékletben meghatározott felelõsségére vonatkozó rendelkezései tekintetében
ca) a Szabályzat 7. §-ának j) és k) pontjaiban meghatározott rendelkezéseket (a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság
vonatkozásában tûzõrségenként egységes szerkezetben),
cb) a hatályos jogszabályok figyelembevételével az
egyenruházati felszerelések viselésének részletes szabályait,
cc) a szolgálati okmányok körének esetleges bõvítését,
cd) a szolgálat átadás-átvétel rendjét a 2. mellékletnek
megfelelõen, valamint a kiadó által meghatározott rendelkezéseket, a helyi sajátosságok alapján,
ce) a túlszolgálat elrendelését, nyilvántartását és kompenzálását,
cf) a napirend elkészítését;
d) a 2. mellékletben leírtakon felül – a helyi sajátosságok, 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 szabályait,
dc) a híradó és az õrszolgálatot ellátó beosztottak átadás-átvételének szabályait,
dd) az átadó vagy átvevõ szolgálatparancsnokok feladatait, információ átadás-átvételének szabályait,
de) a közérdekû bejelentés közzétételének módját, körülményeit,
df) a szolgálatváltás közben történõ riasztás végrehajtásának szabályait,
dg) a kárhelyen történõ szolgálatváltás szabályait,
dh) a szolgálatváltás meghatározott idõtartama alatt folyamatban lévõ vagy elõreláthatóan elhúzódó beavatkozás
esetén történõ eljárás szabályait,
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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 veszélyeinek ellenõrzésérõl szóló 96/82/EK Irányelve (a továbbiakban: SEVESO II) szerinti alsó-felsõ küszöbértékû veszélyes létesítmények nyilvántartása.
6. Sugárzó anyagot felhasználó létesítmények nyilvántartása.
7. Veszélyes anyagok meghatározásához nélkülözhetetlen 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, visszajelzéseket idõrendben, eseményenként,
c) az elöljáró ellenõrzésének tényét, személyét, az ellenõrzés idõpontját,
d) állományon kívüli objektumban tartózkodást (különösen 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 szükségesnek 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 nyilatkozatát,
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 darabszámát;
k) üzemképtelen tûzoltó gépjármûveket,
ka) üzemképtelen tûzoltó gépjármûvek típusát,
kb) üzemképtelen tûzoltó gépjármûvek rendszámát,
kc) az üzemképtelen tûzoltó gépjármûvek üzemképtelenségének az okát,
kd) az üzemképtelen tûzoltó gépjármûvek gépjármû
tartási helyét.
5. A SEVESO II szerinti alsó-felsõ küszöbértékû veszélyes létesítmények nyilvántartása tartalmazza:
a) a létesítmény nevét és címét,
b) a jellemzõ veszélyes anyag megnevezését, mennyiségét,
c) a létesítmény és a tûzoltóság között kapcsolatot tartó
személy nevét, elérhetõségét (cím, telefonszám).
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6. Sugárzó anyagot felhasználó létesítmények nyilvántartása tartalmazza:
a) a létesítmény nevét és címét,
b) a sugárzó anyag típusát, elõfordulását, mennyiségét,
c) a létesítmény és a tûzoltóság közötti kapcsolatot tartó személy nevét, elérhetõségét (cím, telefonszám).
7. Veszélyes anyagok meghatározásához nélkülözhetetlen szabályzatokat, intézkedési sorokat el kell készíteni
és az érintett állománnyal ismertetni kell, a szakmai anyagokat az érintett állomány részére hozzáférhetõvé kell tenni.
8. Út- és vízelzárások nyilvántartása tartalmazza:
a) a bejelentõ személy nevét, elérhetõségét (cím, telefonszám),
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.
a)
b)
c)
d)
e)

Kulcsdoboz nyilvántartás tartalmazza:
a kulcsdoboz számát,
a kulcsdoboz átadásának idõpontját,
az átvétel idõpontját, az átvevõ aláírását (nap, óra),
a visszaadás idõpontját,
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 parancsnok által meghatározott idõpontban és helyen kell
megtartani.
3. A szolgálatváltás idõtartama legalább 15 perc, de
nem érhet véget addig, amíg az átvevõ szolgálatparancsnok erre engedélyt nem ad.
4. A szolgálatváltásra felkészülés idõtartama az átadók
tekintetében 30 perc, míg az átvevõk tekintetében 15 perc.

2006/76. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

5807

5. A szolgálatba lépõk úgy kötelesek szolgálatteljesítési helyükre bevonulni, hogy elegendõ idõ álljon rendelkezésükre a szolgálatváltásra való felkészülésre, egyéni védõfelszerelésük ellenõrzésére.

9.4. Az egyéni védõfelszerelések állapotáért, meglétéért, tisztán tartásáért, elhasználódásuk, sérülésük esetén
a cseréjük kezdeményezéséért és cseréjükért (a felszerelés
leadása tekintetében) az azokat használó a felelõs.

6. Szolgálatcsere az azonos beosztású és képesítésû
vagy a tervezett szolgálat ellátására alkalmas személyek
között jöhet létre, írásos kérelem alapján a szolgálatparancsnokok beleegyezésével, a szolgálatellátás egyéb
szabályainak betartása mellett.

10. A szolgálatparancsnokoknak kijelölt helyüket el
kell foglalniuk, ezt követõen az átadó szolgálatparancsnok
„Váltás, vigyázz!” vezényszót ad. Az átvevõ szolgálatparancsnok „Jó reggelt kívánok!” köszöntéssel üdvözli a
beosztottakat, akik az „Erõt, egészséget” köszöntéssel válaszolnak. Az átvevõ szolgálatparancsnok ezután „Pihenj”
vezényszót ad.

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 helyérõl eltávozhat.
8. Szolgálatból történõ lelépés esetén a tûzoltó – szolgálatparancsnokának elõzetes engedélyével – munkaidejének lejárta elõtt szolgálati helyérõl eltávozhat.
9. Szolgálatváltás esetén a szolgálatváltás kezdetét jelzõ hangjelzés elhangzása után az átadó és az átvevõ szolgálati 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 meghatározott öltözet, védõcsizma, mászóöv, sisak.
9.2. A szolgálati csoportok felsorakoztatását, ruházatuk, felszerelésük ellenõrzését a szolgálatparancsnokok
vagy a szolgálatparancsnok-helyettesek és/vagy a szerparancsnokok végzik.
9.3. A sorakoztatás alkalmával az átvevõ beosztotti állomány tagjai a szolgálatparancsnok vagy a szolgálatparancsnok-helyettes és/vagy szerparancsnok részére jelentik, ha egyéni védõfelszerelésük sérült vagy hiányos
vagy a szolgálat ellátására alkalmatlan állapotban van.
9.3.1. A hiányosságokat a szolgálatparancsnok-helyettes és/vagy szerparancsnok szolgálatparancsnokának jelenti, 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 védõfelszereléssel szolgálatot ellátni nem lehet, ezért az érintett személy a beosztásának megfelelõ helyét a szeren addig nem
foglalhatja el, ameddig a hiányosság fenn áll. Helyettesítésérõl vagy a szolgálatellátásra alkalmatlan állapotban lévõ
személy pótlásáról az átvevõ szolgálatparancsnoknak a
szolgálati csoporton belüli átszervezéssel kell gondoskodnia, ha ez nem lehetséges a lelépõ szolgálati csoportból
kell – a hiányosságok kiküszöbölésének idejére – az adott
beosztás ellátására alkalmas személyt visszatartania.

11. Az átvevõ szolgálatparancsnok felolvassa a szolgálatba 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 ismertetett szolgálati beosztást nem tudja ellátni.
12. Amennyiben a teljes személyi állományt érintõ lényeges információ közlése válik szükségessé, azt az átvevõ/átadó szolgálatparancsnok, elöljáró végrehajtja, majd
az átvevõ szolgálatparancsnok utasítást ad az átadás-átvétel elvégzésére, „Váltás vigyázz! Szolgálat átadás-átvételre oszolj!” vezényszóval.
13. A szolgálat átadás-átvételre az „Oszolj” vezényszó
elhangzása után az átvevõ szolgálati csoport tagjai a szereket, 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, iratokat, dokumentációkat (kivétel a menetokmányok);
d) a 4-es, a gépjármûfecskendõ tetején elhelyezett felszereléseket;
e) az 5-ös, a gépjármû tartozékait, menetokmányait, a
szivattyútérben található felszereléseket veszi át,
ea) az 5-ös feladata még a közlekedési szabályok elõírásainak, 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, iratokat, dokumentációkat (kivétel a menetokmányokat),
b) a 2-es, a gépjármûfecskendõ menetirány szerinti bal
oldalán és a gépjármûfecskendõ tetején elhelyezett felszereléseket,
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.

22.1. Ellenõrzéskor nyomás alá kell helyezni az összeszerelt légzõkészüléket. A nyomásérték leolvasása közben
az átadó személytõl kell beszerezni a szer használatával
kapcsolatos szükséges információt.

13.4. A különleges szerek és egyéb felszerelések átvételét az adott szerre beosztottak arányos megosztásban
vagy az átvevõ szolgálatparancsnok által kijelölt személy
végzi.

22.2. A légzõkészülék palacknyomása nem lehet kisebb
mint a légzõpalack üzemi nyomásának 10%-kal csökkentett értéke (270 bar). Amennyiben ennél kisebb a levegõnyomás, akkor a palackot le kell cserélni, amit az átadó köteles végrehajtani a készenléti szerrõl.

14. Az átadó és átvevõ szolgálatparancsnokok/helyettesek közösen tekintik meg a laktanya állapotát, annak
rendjét és elvégzik a szükséges okmányok átadás-átvételét.
15. A szerek, felszerelések átvétele után a beosztottak
és az átadó/átvevõ szolgálatparancsnokok az alapfelállásnak megfelelõen ismételten felsorakoznak.
16. A felszerelések, szerek átvételét a szerekre beosztottak az adott szer 1-es beosztású tagjának vagy szerparancsnokának jelentik, aki az átvétel megtörténtét tovább jelenti a szolgálatparancsnok felé. Különleges szerek
esetén a szerkezelõk, azok hiányában a gépjármûvezetõk
teszik meg jelentésüket a szolgálatparancsnok felé.
17. Az átvételkor észlelt hiányosságok megszüntetésérõl 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 engedélyt ad a híradó ügyeleti szolgálat átvételét közlõ jelentés
után, a szolgálatváltás végét jelzõ hangjelzés megszólaltatására.

23. A szolgálatparancsnokok szolgálatszervezési feladataikat úgy hajtják végre, hogy készenléti szolgálat leadása elõtt a következõ szolgálat beosztásait elõzetesen
ceruzával rögzítik a szolgálati naplóban vagy az erre a célra rendszeresített bármilyen nyilvántartáson úgy, hogy az,
az illetékesek számára bármikor hozzáférhetõ és áttekinthetõ legyen.
24. Az adott 24 órás szolgálat ideje alatt a szolgálat átvételétõl annak átadásáig a szolgálatparancsnok felelõs az
adott szolgálati csoport állományáért, a rábízott szerekért,
felszerelésekért, valamint a laktanya rendjéért.
25. A szolgálatváltást – szolgálati csoportonként – hetente egyszer, negyedévente egy alkalommal hétvégén
vagy ünnepnapon a szakterület osztályvezetõje, továbbá
legalább fél évente egy alkalommal az állományilletékes
parancsnok is személyesen – a fõvárosban az õrségparancsnok, 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
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 állapotáért az azt átvevõ a felelõs.
22. A gépjármûveken elhelyezett légzõkészülékek palacknyomásáról a készüléket használó (átvevõ) a szolgálatváltás ideje alatt köteles meggyõzõdni. A nem megfelelõ palacknyomásért, annak következményeiért (ellenõrzés
során feltárt hiányosság esetén is) az átvevõ tartozik felelõsséggel.

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. törvény hatálya alá
tartozó készenléti szolgálatot ellátó tûzoltóságokra/igazgatóságra vonatkozó képzési terv elkészítésének szempontjai.
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 szerint megállapított évenkénti maximum 6 hét idõtartam kivételével – 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 körülményes vagy a végrehajtó állományra nézve fölöslegesen veszélyes.
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d) Továbbképzési szünnap: a Magyar Köztársaság hivatalos állami, nemzeti ünnepei és törvényben meghatározott 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 elsajátítása, 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 szükséges tananyag felsorolását (címekben), a napi összes tanulásra fordítható minimum idõt (ami nem lehet kevesebb
2×45 percnél) és a számonkérés módját, gyakoriságát kell
tartalmaznia,
eb) az egyéni tanulók részére összeállított tervben szereplõ tananyag hozzáférhetõségérõl, tanulmányozási lehetõség biztosításáról a tûzoltóság gondoskodik.
f) A váltásos rendszerben szolgálatot teljesítõ tûzoltóknak, 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 sportfoglalkozás tervezése és megtartása – akadályoztatás hiányában – kötelezõ. A váltásos idõrendszerben szolgálatot teljesítõk részére – amennyiben az egyéb szolgálati feladatokat nem akadályozza – képzési napokon legalább 1 óra önképzésre fordítható idõt kell biztosítani.
h) Az elmaradt foglalkozásokat pótolni kell, ezért képzési 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 gyakorlat megtartása kötelezõ.
j) Amennyiben a készenléti állomány a szolgálati napján szerelési gyakorlatnál magasabb szintû gyakorlaton
vesz részt vagy többórás tûzoltási, mûszaki mentési tevékenységet 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 elõadót, a szükséges szakirodalom megnevezését, a képzés
formáját.
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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 szolgálatparancsnoka határozza meg az adott helyzetnek megfelelõen,
de a vacsoraidõ nem lehet több 1 óra idõtartamnál.
d) A 24 órás váltásos rendben szolgálatot teljesítõ állomány részére a napirendben a takarodó és az ébresztõ között 8 óra pihenõidõt kell meghatározni. Az állományilletékes parancsnok a Szolgálati Rendben szolgálatonként
plusz 1 óra pihenõidõt engedélyezhet (készenléti pihenõidõ).
e) A hét egyik napját – amely eshet képzési szünetre
is – a szertár, a készenléti állomány által használt helyiségek, szabadterek takarítására kell kijelölni.
f) Meg kell határozni a „heti szerkarbantartás” napját és
idejét. A karbantartásra olyan idõpontot kell meghatározni, hogy a szükséges málházási felszerelések pótlása, halaszthatatlan 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, csütörtöki 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 csütörtöki és vasárnapi napja.
3. Ha a szolgálat az adott naptári héten szerdai és szombati napokra esik, akkor a heti pihenõnap az adott hét keddi és pénteki napja.

II. Pihenõnapok meghatározása 24/72 órás váltásos
szolgálati idõrend esetén
1. Ha a szolgálat az adott naptári héten hétfõre esik, akkor a heti pihenõnap a szerdai és a csütörtöki nap.
2. Ha a szolgálat az adott naptári héten keddre esik, akkor 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 – közvetlen alárendeltje;
b) a szolgálatparancsnok felelõs
ba) a készenléti állomány szolgálatáért, oktatásáért, fegyelméért, napirendben foglaltak megtartásáért és végrehajtásáért, a tûz- és káresetekkel kapcsolatos feladatok
végrehajtásáért,
bb) a készenléti szerek és felszerelések üzembiztonságáért, karbantartásáért, meglétéért,
bc) az 1. mellékletben meghatározott és egyéb rendszeresített okmányok, nyilvántartások vezetéséért és a készenléti jellegû beosztást ellátók által vezetendõ okmányok, elszámolások, nyilvántartások felügyeletéért,
bd) tûzoltólaktanya rendjéért, tisztaságáért,
be) a részére meghatározott tûzvizsgálati feladatok és
adatszolgáltatások elvégzéséért.
2. Szolgálatparancsnok-helyettes:
a) a szolgálatparancsnok-helyettes a szolgálatparancsnok közvetlen alárendeltje,
b) a szolgálatparancsnok távollétében ellátja annak feladatait és hatáskörében eljár.
3. Szerparancsnok:
a) a szerparancsnok a szolgálatparancsnok és a szolgálatparancsnok-helyettes közvetlen alárendeltje,
b) a szerparancsnok felelõs a közvetlen elöljárója által
számára – vagy az állomány részére – meghatározott feladatok 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 kezeléséért, karbantartásáért, üzembiztonságáért,
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bb) a gépjármû rendszeresített nyilvántartási, igénybevételi és menetokmányainak vezetéséért, a közlekedés
szabályainak megtartásáért.
5. Beosztott tûzoltó:
a) a készenléti jellegû beosztású beosztott tûzoltó közvetlen 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 felszerelést vehet át, továbbá ismernie kell a meglévõ tûzoltószerek és felszerelések mennyiségét, helyét, szerelését, használatát, karbantartását.
6. Híradó ügyeletes:
a) a híradó ügyeletes a szolgálatparancsnok alárendeltje, míg a szolgálatparancsnok-helyettes közvetlen alárendeltje;
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, kivonulásának az elöljáró felé történõ jelentéséért; a riasztott rajok
visszajelzéseinek fogadásáért, továbbításáért,
bf) jogszabályban meghatározott jelentési kötelezettségének 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. pontjában kapott felhatalmazás alapján a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok kiegészítõ támogatásának igénylésére, folyósítására és elszámolására vonatkozóan a következõket rendelem el.
1. §
E támogatás szolgál a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi
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CLXXIX. törvény 22. §-ával megállapított szolgálatteljesítési idõcsökkentés támogatására.

2. §
(1) A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok igényelhetik a készenléti jellegû beosztásban
dolgozók részére 2006. év elsõ félévére ténylegesen kifizetett 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 tûzoltóparancsnok köteles a Hszt. 84. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított referenciaidõszakra szóló szolgálati idõkeretet
elõre meghatározni és arról az érintetteket tájékoztatni. Az
(1) bekezdésben meghatározott túlóraként azon szolgálatteljesítési idõmennyiség vehetõ figyelembe, amely a referenciaidõn belül teljesítendõ 52 órás szolgálati idõkeret
mértékét meghaladja, és nem lehet több a szolgálatteljesítési idõ csökkentésébõl keletkezõ túlszolgálat mértékénél.
(3) E rendelet értelmében csak az az idõmennyiség minõsül túlszolgálatnak, ami a hatályos jogszabályoknak megfelelõen a rendszeresített létszámnak a készenléti szerekre
kötelezõen történõ beosztása mellett keletkezik. A referenciaidõszakban 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 kitöltésének alapjául az e rendelet 1. mellékletét képezõ adatlap
szolgál, amelyet – kitöltve – a hivatásos önkormányzati
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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 kézhezvételétõl 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 Minisztérium részére.
(5) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium az Igazgatóságtól kapott adatok alapján, a 2. §
(1)–(2) bekezdése szerint számított túlórák arányában elkészíti a rendelkezésre álló támogatási összeg felosztását,
és az augusztus havi nettó finanszírozás keretében rendelkezik a támogatások helyi önkormányzatok részére történõ utalásáról.
4. §
(1) A támogatás felhasználását a külön jogszabályban
erre feljogosított szervek ellenõrzik.
(2) A jogtalanul igénybe vett támogatást az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-ának
(2) bekezdésében meghatározott kamattal növelt összegben vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
(3) Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról
tárgyév december 31-ei fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 2/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelethez
Lapszám:

FF

ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tĦzoltó dolgozóinak 2006. I. félévi túlszolgálati díjának megállapításáról
Helyi önkormányzat neve:
KSH kódja (7 karakter):
Költségvetési szerv törzsszáma:

Hivatásos Önkormányzati TĦzoltóság
neve:
címe:

Beosztási
illetmény

Rendfokozati
illetmény
Ft

1

2

3

4

6

7

8

9

10

Túlszolgálati
díj

Tényleges összege 2006. január 1-jétĘl

Havi
rendszeresített
illetmény
összesen

Ft

Ft

Ft/óra

14

15

Besorolás szerinti kötelezĘ illetménypótlékok havi összege

Tényleges
összeg

Jogcím

Ft
11

Polgármester: ..............................

12
a

b

P. H.

13
c

d

a

b

c

d

Tûzoltóparancsnok: .................

P. H.

2006/76. szám

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

5

Jogcím

Rendfokozati
állománycsoport

Fizetési fokozat

Beosztási kategória

Azonosító
száma

Besorolási osztály

Dolgozó neve

Illetménykiegészítés

MAGYAR KÖZLÖNY

Sorszám

Illetmény
Havi alapilletmény tényleges
összege 2006. január 1-jétĘl

Lapszám: FF

Kitöltés elĘtt az útmutatót át kell tanulmányozni!
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2. melléklet a 2/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelethez

IGÉNYLÉSI ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tĦzoltó dolgozója részére 2006. I. félévre kifizetett túlszolgálati díjról
Helyi önkormányzat neve:
KSH kódja (7 karakter):
Költségvetési szerv törzsszáma:

Dolgozó neve

Azonosító száma

1

2

3

Túlszolgálati díj

2006. I. félévében teljesített túlszolgálati óra

Ft/óra

1–6. hónapokra összesen

Járandóság

Kifizetett

Kifizetésre kerülĘ

4

5

6

7

8

2006. I. félévi túlszolgálati díj

MAGYAR KÖZLÖNY

Sorszám

Hivatásos Önkormányzati TĦzoltóság
neve:
címe:

Összesen

Polgármester: ......................................

P. H.

Tûzoltóparancsnok: ....................

P. H.
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Dátum: .......................................
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3. melléklet a 2/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelethez

ÖSSZESÍTė LAP
a helyi önkormányzati tĦzoltóságok hivatásos állományú tagjai szolgálati idĘ csökkentésének túlszolgálati díj megváltásával történĘ többletkiadásáról megyénként
MEGYE:

Önkormányzat

2006. I. félévben teljesített túlszolgálat

2006. I. félévi túlszolgálati díj

Sorszám
Neve

Létszáma

Óraszáma

Kifizetett

Kifizetésre kerülĘ

Összes túlszolgálati díj
(6.+7.)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

MAGYAR KÖZLÖNY

KSH kódja

Megye összesen:

...................................................................................................
igazgató
P. H.

Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Igazgatósága
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Dátum: ........................................

2006/76. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

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 forgalmazásának 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 forgalmazásának 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-visszaigénylési jogosultság igazolásához szükséges okmány
a) a biodízel adózott beszerzését igazoló, biodízeladóraktár-engedélyes által kiállított számla, illetve – ha a jogosult a Jöt. 55. § (5) bekezdése szerinti gépi bérmunka-szolgáltatást igénybe vevõ bányavállalkozó – a gépi
bérmunka-szolgáltatás nyújtója által a jogosult nevére kiállított számla, amelyhez mellékletként csatolják az e bekezdés b) pont szerinti adatok részletezését, valamint a
biodízel adózott beszerzésérõl a biodízeladóraktár-engedélyes 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, módszer 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
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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 elõterjesztésére –
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

IRÁNYMUTATÁSOK,
IV. rész 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 jogegységi tanácsa a 2006. május 24. napján megtartott nem
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nyilvános ülésén a Polgári Kollégium vezetõje által indítványozott jogegységi eljárásban meghozta a következõ
jogegységi határozatot:
A nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság a büntetõeljárás során bûnjelként lefoglalt dolgot közhatalmi tevékenysége részeként õrzi, kezeli, illetve gondoskodik õrzésérõl, kezelésérõl. Az ennek során bekövetkezett kárért
– szerzõdésen kívüli károkozóként – a Ptk. 349. §-a alapján állhat fenn a felelõssége. Az ilyen kártérítési per elsõfokú elbírálása a megyei (fõvárosi) bíróság hatáskörébe
tartozik. A PK. 42. számú állásfoglalás indokolásának ettõl 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) pontjában írt jogkörében a Bsz. 29. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében a jogegységi eljárás lefolytatását és annak eredményeként jogegységi határozat meghozatalát indítványozta abban a jogkérdésben, hogy a lefoglalt bûnjelek õrzése, kezelése idején is fennmarad-e az intézkedés közhatalmi jellege, vagy az õrzés, kezelés idején a lefoglalást elrendelõ nyomozóhatóság, ügyészség, bíróság – tehát a hatóság – az õrzése, kezelése, illetve az errõl történõ gondoskodása során bekövetkezõ kárért nem a Ptk. 349. §-a szerint, hanem letéteményesként a Ptk.-nak a letéti szerzõdésre vonatkozó szabályai szerint köteles helytállni. A jogvita
megítélésétõl függõen tartozik a kártérítési per elsõfokú
elbírálása a megyei (fõvárosi) bíróság [Pp. 23. § (1) bekezdés b) pont], vagy – a perértéktõl függõen – a helyi bíróság
[Pp. 22. § (1) bekezdés] hatáskörébe. A Pp. 271. §-a (2) bekezdésének rendelkezésébõl következõen a jogvita minõsítése abból a szempontból is meghatározó, hogy a perértéktõl függetlenül, vagy csak az egymillió forintot meghaladó perérték esetén van helye felülvizsgálatnak.
Az indítványozó a jogegységi határozat meghozatalának 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 bûnjelként lefoglalt vagyontárgyak õrzése). Az ilyen dolog elvesztése vagy megrongálódása folytán keletkezett kárért
az eljáró szerv letéteményesként felel. Ez tehát az állam-
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igazgatási jogkörben okozott kárért való felelõsségtõl független, önálló felelõsségi jogalap. A Ptk. 349. §-ában meghatározott felelõsség a szerzõdésen kívül okozott károkért
való felelõsség egyik különös fajtája, tehát nem jöhet szóba akkor, amikor a kár szerzõdésszegés folytán keletkezett.”
A kollégiumi állásfoglalás 1965-ben történt elfogadása
óta az ítélkezési gyakorlat egységes abban, hogy a bûnjelek lefoglalása közhatalmi jogviszonyt hoz létre a hatóság,
valamint a bûnjel tulajdonosa, illetve a bûnjelet bármilyen
jogcímen birtokló használó, tehát a lefoglalás elszenvedõje között. Az utóbbi években azonban jogalkalmazási vita
keletkezett abban a tárgyban, hogy a lefoglalást, mint egyszeri közhatalmi döntést követõen a lefoglalás, mint folyamatos 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 hatóság egyoldalú rendelkezési joga a lefoglalás egész ideje
alatt fennáll. Az érintettet a hatósági döntéssel szemben
jogorvoslati jog illeti meg. A hatóság és a lefoglalást elszenvedõ személy közötti közhatalmi jogviszony nem változik át mellérendeltségen alapuló polgári jogi jogviszonnyá. Ez a fajta letét sem a céljában, sem a létrejöttében, sem a felek lényeges jogait és kötelezettségeit érintõen nem tekinthetõ polgári jogi letétnek. Ennek az álláspontnak az elfogadása szükségessé teszi a PK. 42. számú
állásfoglalás idézett indokolási részének módosítását.
Az ítélkezési gyakorlatban elõforduló másik álláspont
szerint a kollégiumi állásfoglalás hivatkozott indokolásából levezethetõen a bûnjelként lefoglalt dolognak (sok
esetben gépjármûnek) a hatóság saját õrzése, kezelése során történt károsodása miatt a hatóság nem a Ptk. 349. §-a,
hanem letéteményesként, a Ptk. XXIX. fejezetében szabályozott letéti szerzõdés alanyaként tartozik helytállni. Következésképpen nem szerzõdésen kívül okozott kárról van
szó, és eltérõ a bíróság hatásköre is.

II.
A jogegységi eljárásban a legfõbb ügyész írásban kifejtett álláspontja szerint a bûnjelek õrzésének folyamata a
hatósági – alapvetõen büntetõ – eljárások jellemzõit viseli
magán. Amíg a polgári jogi letét lényege az õrzés, a bûnjelnek az õrzése a lefoglalás célját szolgálja. Önmagában
az is a folyamatos közhatalmi állapotot jelenti, hogy – ellentétben a polgári jogi természetû letéttel – a dolog lefoglalás 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 szabályaiból következõen a letét írásban, szóban vagy ráutaló
magatartással létrejövõ, a mellérendeltségben lévõ letevõ
és letéteményes közötti megállapodás, amely szerzõdésnek valamely dolog idõleges megõrzése a célja, és amelynek egyik alapvetõ vonása, hogy „... a letevõ a dolgot bármikor visszakövetelheti”.
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.)
151. §-ának (1) és (2) bekezdései szerint a lefoglalás a bizonyítás érdekében vagy az elkobzás, illetõleg a vagyonelkobzás biztosítására a dolog birtokának elvonása a birtokos 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 birtokbavételt követõen az elõbb nevezett hatóságok a lefoglalt bûnjelet hatósági letétbe helyezik. Az R. I. fejezetének a címe
„A bûnjelkezelés”, az alcíme pedig „A bûnjel hatósági letétbe helyezése”. Nem általában vett letétrõl, hanem hatósági letétrõl rendelkezik a jogszabály, s nincs szó letevõrõl, 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 gondoskodik a megõrzésükrõl (R. 6. §). A jogszabály a bûnjel
csomagolásának, õrzésének és kezelésének olyan részletes, mindenre kiterjedõ szabályait tartalmazza, hogy a hatóság károkozás esetén legfeljebb csak a saját tevékenységétõl független és elháríthatatlan okra hivatkozással mentesülhet.
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 terjedelme, súlya, jellege, kezelésének vagy gondozásának szükségessége miatt nem szállítható be, bûnügyi költségnek
számító díjazás ellenében a szakszerû kezelés feltételeivel
rendelkezõ gazdálkodó szerv vagy egyéni vállalkozó õrizetébe és kezelésébe adható. Ebben az esetben is meg kell
határozni az õrzési és kezelési kötelezettség módját, terjedelmét (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 következtetésre lehet jutni, hogy a polgári jogi letét tartalmát
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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 döntéséhez, 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 szerzõdés csak a kettõjük viszonyában jön létre. A kettõjük
jogvitáját természetesen a Ptk.-nak az adott szerzõdés rendelkezései 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 iránymutatását nem tartja fenn.
Budapest, 2006. május 24.
Dr. Murányi Katalin s. k.,
a tanács elnöke

Dr. Uttó György s. k.,

Angyalné
dr. Demeter Judit s. k.,

elõadó bíró

bíró

Dr. Horeczky Károly s. k., Dr. Wellmann György s. k.,
bíró

VI. rész

bíró

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
304/2006. (VI. 21.) OVB
határozata
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 Családokért Országos Egyesület (1117 Budapest, Karinthy
Frigyes út 15.) képviseletében benyújtott országos népi
kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következõ
határozatot:

5818

MAGYAR KÖZLÖNY

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát hitelesíti. A határozat ellen az annak közzétételét követõ 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz
címezve az Országos Választási Bizottsághoz (1094 Budapest, Balázs B. u. 35.) lehet kifogást benyújtani.
Indokolás
I.
Illéssy Mátyás 2006. június 9-én országos népi kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének mintapéldányát nyújtotta
be az Országos Választási Bizottsághoz, amelyen a következõ szöveg szerepelt:
„Alulírottak országos népi kezdeményezést támogatunk
az alábbi kérdésben: kérjük a T. Országgyûlést, hogy tûzze
napirendjére olyan új törvényi szabályozás megtárgyalását, 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 országos 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.
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A Ve. 115/E. § (3) bekezdése szerint „A kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel iránti kérelmet a 11. melléklet szerinti nyomtatványon lehet benyújtani.” Ugyanezen § (4) bekezdése szerint a kisebbségi választói jegyzékbe 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 kérelem-nyomtatványra.
A nevének saját kezû aláírására képtelen (pl. testi fogyatékos, vak, illetve gyengénlátó, írástudatlan) polgár a kérelem-nyomtatványt a választási iroda vezetõje, tagja vagy
közjegyzõ elõtt láthatja el kézjegyével.
Ha a helyi választási irodába olyan kérelem-nyomtatvány érkezik, melyen az aláírásra szolgáló helyen nem aláírás, hanem bármely más kézjegy található, a helyi választási iroda vezetõje nyilatkozattételre hívja fel a kérelem-nyomtatványban feltüntetett polgárt.
Dr. Szigeti Péter s. k.,

II.

az Országos Választási Bizottság elnöke

A határozat az Nsztv. 2. §-án és 17. §-án, a Ve.
117. §-ának (1) bekezdésén, 118. §-ának (3)–(5) bekezdésein, valamint 131. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás 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
állásfoglalása
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 kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem-nyomtatvány
kitöltése tárgyában az alábbi
állásfoglalást
adja ki:

Az Országos Választási Bizottság
18/2006. (VI. 21.) OVB
állásfoglalása
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) bekezdésének 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 nyilvántartásából 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 állítani, az Országos Választási Bizottságnál,
b) ha a jelölõ szervezet csak egy megye, illetõleg a fõváros területén belül, de több országgyûlési egyéni választókerületben, illetõleg több településen kíván jelöltet állítani, 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 bizottságnál.”
A Ve. 55. § (2) bekezdése szerint „Az illetékes választási 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 jelölõ 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 nyilvántartásba 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 kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán. Ezek a
rendelkezések nem nevesítik, hogy az Országos Választási
Bizottság dönt a több megye, illetõleg a fõváros és valamely megye területén is jelöltet vagy listát állítani kívánó
jelölõ szervezetek nyilvántartásba vételérõl. Ezzel ellentétben az országgyûlési választásokra és az Európai Parlament tagjainak választására vonatkozó hatásköri szabályok [Ve. 90/A. § (4) bekezdés b) pont, 99/K. § (5) bekezdés 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 meghatároznak részére. Ilyen tevékenység a több megye, illetõleg a fõváros és valamely megye területén is jelöltet vagy
listát állítani kívánó jelölõ szervezetek nyilvántartásba vé-
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tele, mert a Ve. 55. §-ban foglalt „illetékes választási bizottság” alatt – a bejelentés helye és a Ve. összefüggéseibõl következõen, eltérõ rendelkezés hiányában – az Országos Választási Bizottságot kell érteni.
Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
19/2006. (VI. 21.) OVB
állásfoglalása
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) bekezdésének 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 bizottság feladatait is.”
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a
Ve. 31. §-ában foglalt „egy szavazókörrel rendelkezõ település” fogalmat választástípusonként külön kell értelmezni. Ebbõl következõen a helyi önkormányzati képviselõk
és polgármesterek választásán az egy szavazókörrel rendelkezõ településen a helyi választási bizottság látja el abban 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

5820

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/76. szám

Az Országos Rádió és Televízió Testület
közleménye
A Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriumába 2006. március 31-én sorsolt civil szervezetek és delegáltjaik
Szerb Országos Önkormányzat
Magyar Katolikus Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Budapestiek Együtt Közéleti Társaság
Magyar Színházrendezõi Testület
MASZK Országos Színészegyesület
Színházi Kritikusok Céhe
Magyar Hangmérnökök Társasága
Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége
Adatbázis Szerzõi Jogvédõ Egyesület
Magyar Újságírók Országos Szövetsége
Kisgazda Polgári Egyesület
Magyar Asszonyok Érdekszövetsége
Katedra Ifjúsági Szövetség
Mezõgazdasági Nyugdíjasok Országos Egyesülete
Magyar Rákellenes Liga
Magyar Vízilabda Szövetség
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

Lásztity Péter
Szerdahelyi Csongor
Dr. Hecker Walter
Hárshegyi János
Dobák Lívia
Lampl Lajos
Szûcs Katalin Ágnes
Balázs Gábor
Dr. Makó János
Böhm Géza
Dr. Mlinarics József
Csillag Sándor
Dr. Elter Tamás
Gráf Csilla
Sütöri László
Varga Ernõ
Dr. Svastics Egon
Dr. Martin György
Pós Péter
Kõszeghy Elemér

A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumába 2006. március 31-én sorsolt civil szervezetek és delegáltjaik
Országos Horvát Önkormányzat
Magyar Katolikus Egyház
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége
Magyar Tartalomipari Szövetség
Magyar Ötvösmûvészek Társasága
Magyar Szín-Játékos Szövetség
Magyar Bibliodráma Egyesület
Erdélyi Szövetség
Magyar Nemzeti Host Egyesület
Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
Magyar Újságírók Közössége
Környezeti Tanácsadók Egyesülete
„Asszonyok a nemzeti egységért” mozgalom
Garaboncziás Egyesület
Nyugdíjasok és Idõsek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége
Hallássérültek Iskoláinak Országos Egyesülete
Magyar Vívó Szövetség
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzat Szövetség
Magyar Koalíció Pártja

Drajkó Péterné
Dr. Dabóczi Kálmán
Szabó Ildikó
Farkas Zsolt
Dr. Szabó Iván
B. Laborcz Flóra
Nagy András László
Dr. Breuer Katalin
Dr. Lipcsey Ildikó
Dr. Balassy Zsolt
Bácskai Sándor
Dr. Péter Mihály
Fenyvesi Félix Lajos
Benedikt Ildikó
Szarka Istvánné
Tóth József
Dr. Hegyesiné Orsós Éva
Tóth Egon
Gráf Csilla
Kleinné Csiky Ildikó
Vörös Péter
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A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriumába 2006. március 31-én sorsolt civil szervezetek és delegáltjaik
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Magyarországi Református Egyház
Erdélyi Gyülekezet
Társadalmi Igazságosságot Mozgalom – ATTAC Magyarország Egyesület
Magyar Örökség és Európa Egyesület
Pulszky Társaság Magyar Múzeum Egyesület
Magyar Színházi Társaság
Fõiskolai Fõigazgatói Konferencia
Öveges József Tanáregylet
Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sajtóegyesület
Napóra Klub
Magyar Nõk Szövetsége
Magyar Piarista Diákszövetség
Civitan Club Budapest – Help Egyesület
Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Magyar Koalíció Pártja
Magyar Koalíció Pártja
Vajdasági Magyar Szövetség
Magyarok Világszövetsége Nyugati Régiója
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Schuth János
Dr. Kovács Barnabás
Zalatnay István
Benyik Mátyás
Zelényi Annamária
Dr. Matskási István
Kõváry Katalin
Dr. Bencsik Attila Lajos
Dr. Juhász András
Kisfalvi József
Dr. Juhászné Halász Judit
Nagy Ágnes
Farkas Zsolt
Nagy Tiborné
Magó Gábor
Gálfalvi György
Kántor Lajos
Vetési László
Zachariás István
Vörös Péter
Árpási Ildikó
Kádár Dániel
Pozsonec Mária
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