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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
40/2006. (X. 6.) KvVM

rendelete

a felszíni vizeket szennyezõ egyes veszélyes anyagok
környezetminõségi határértékeirõl és azok

alkalmazásáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 89.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet célja és hatálya

1.  §

(1) A ren de let cél ja a fel szí ni vi zek és üle dé ke ik mi nõ -
sé gé nek meg óvá sa, a vízi élet kö zös sé gek élet fel té te le i nek
biz to sí tá sa, illetve a kü lön jog sza bály sze rin ti1 „jó ké mi ai
és öko ló gi ai ál la po tá nak” el éré se a fel szí ni vi ze ket
szennye zõ egyes ve szé lyes anya gok kör nye zet mi nõ sé gi
ha tár ér té ke i nek meg ál la pí tá sá val, valamint a kü lön jog -
sza bály sze rin ti2 szennye zés csök ken té si in téz ke dé si ter -
vek meg ala po zá sa.

(2) A ren de let ha tá lya ki ter jed az ille té kes kör nye zet vé -
del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség (a továb -
biak ban: fel ügye lõ ség) ál tal meg ha tá ro zott ha tás te rü le ten
azok ra a fel szí ni vi zek re, ame lyek be a 28/2004. (XII. 25.)
KvVM ren de let 1. mel lék le té nek II. ré szé ben fel so rolt
ipar ágak ból, tech no ló gi ák ból, az ott sze rep lõ szennye zõ
anya go kat tar tal ma zó hasz nált- vagy szenny vi zet bo csá ta -
nak ki.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) üle dék: a fel szí ni vi zek ben a be so dort és le ra kó dott

szer vet len és szer ves ere de tû hor da lék ré szecs kéi, a víz -
test ben ké mi ai fo lya mat ból ke let ke zõ csa pa dék pely hek,
valamint el pusz tult vízi szer ve ze tek fe né ken le ra kó dó ma -
rad vá nyai;

1 Lásd: 220/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let a fel szí ni vi zek mi nõ ség e
védel mének sza bá lya i ról, 3.  § 3. és 4. pont.

2 Lásd: 220/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let a fel szí ni vi zek mi nõ ség e
védel mének sza bá lya i ról, 8.  §.

b) je len tõs nö ve ke dés: va la mely anyag vagy ve gyü let
kon cent rá ci ó já nak két év alatt leg alább 10%-kal tör té nõ
emel ke dé se;

c) ha tás te rü let: a be fo ga dó ter hel he tõ sé gé re, valamint
a be fo ga dó jó ké mi ai és öko ló gi ai ál la po tá nak fenn tart ha -
tó sá gá ra fi gye lem mel, a fel ügye lõ ség ál tal elõ ze tes mé ré -
sek és min ta vé te lek alap ján meg ha tá ro zott te rü let, ahol a
kör nye zet mi nõ sé gi ha tár ér té ke ket tel je sí te ni kell.

A környezetminõségi határértékek alkalmazásának
általános szabályai

3.  §

(1) Ha a fel szí ni vi zek és üle dé ke ik meg óvá sa, a vízi
élet kö zös ség élet fel té te le i nek biz to sí tá sa, valamint a vi zek 
jó ké mi ai és öko ló gi ai ál la po tá nak el éré se, illetve meg tar -
tá sa ér de ké ben szük sé ges, a fel ügye lõ ség az ál ta la meg ha -
tá ro zott (ki je lölt) ha tás te rü le ten – a fel szí ni vi ze ket
szennye zõ egyes ve szé lyes anya gok ese té ben – az en ge dé -
lye zé si el já rás so rán, az e ren de let ben meg ál la pí tott kör -
nye zet mi nõ sé gi ha tár ér té ke ket al kal maz za.

(2) A fel szí ni vi ze ket szennye zõ egyes ve szé lyes anya -
gok ra vo nat ko zó kör nye zet mi nõ sé gi ha tár ér té ke ket e ren -
de let 1. mel lék le te tar tal maz za.

(3) A fel ügye lõ ség az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
eset ben, a kü lön jog sza bály sze rin ti szennye zés csök ken té -
si in téz ke dé si terv el ké szí té se so rán figye lembe ve szi az
e ren de let ben meg ál la pí tott kör nye zet mi nõ sé gi ha tár ér té -
ke ket.

(4) A fel ügye lõ ség a meg lé võ lé te sít mé nyek ki bo csá tá -
sa i ra vo nat ko zó víz jo gi és egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti
en ge dé lyek meg újí tá sa, valamint új lé te sít mé nyek ese tén a 
ki bo csá tá si en ge dé lyek ki adá sa so rán, a ki bo csá tá si ha tár -
ér té ke ket úgy ál la pít ja meg, hogy a szennye zés csök ken té si 
in téz ke dé si terv ben fog lal tak tel je sül je nek.

(5) A (2) be kez dés sze rin ti kör nye zet mi nõ sé gi ha tár ér -
té kek re vo nat ko zó mé ré si re fe ren cia mód sze re ket e ren de -
let 2. mel lék le te tar tal maz za.

(6) A fel szí ni vi ze ket szennye zõ egyes ve szé lyes anya -
gok mé ré se so rán a fel ügye lõ ség a min tá kat a ha tás te rü le -
ten, a vízi kör nye zet mi nõ sé gét rep re zen tá ló pon to kon ve -
szi. A min ta vé tel gya ko ri sá gát úgy kell meg vá lasz ta ni,
hogy al kal mas le gyen a vízi kör nye zet ben be kö vet ke zõ
vál to zá sok ki mu ta tá sá ra, kü lö nös te kin tet tel a hid ro ló gi ai
fel té te lek ter mé sze tes in ga do zá sa i ra.

(7) Ahol a fel ügye lõ ség meg ál la pít ja a fel szí ni vi ze ket
szennye zõ ve szé lyes anya gok kör nye zet mi nõ sé gi ha tár ér -
té ke i nek való meg fe le lést és az annak fo lya ma tos meg tar -
tá sá ra való ké pes sé get, ott egy sze rû sí tett, a csök ken tett
mé ré si gya ko ri sá gon ala pu ló meg fi gye lé si el já rást al kal -
maz hat.
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4.  §

(1) A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 3 éven te, a
fel ügye lõ ség mé ré se in, illetve a ki bo csá tói ön el len õr zé se -
ken ala pu ló ada to kat szol gál tat az Euró pai Bi zott ság ré -
szé re a kö vet ke zõk rõl:

a) a ki bo csá tá si pon tok és azok el he lyez ke dé se,
b) a ha tás te rü let, mely re a kör nye zet mi nõ sé gi ha tár ér -

ték vo nat ko zik,
c) a min ta vé te li he lyek,
d) a min ta vé te lek gya ko ri sá ga és idõ pont ja,
e) a min ta vé te li és mé ré si mód sze rek,
f) a mé ré si ered mé nyek.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ada tok ról a fel ügye lõ ség
min den év feb ru ár vé gé ig kö te les tá jé koz tat ni a kör nye zet -
vé del mi és víz ügyi mi nisz tert.

Záró rendelkezések

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A 4.  § (1) be kez dé sé ben meg ál la pí tott adat szol gál ta -
tás elsõ idõ pont ja 2008.

(3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 82/176/EGK irány elve (1982. már ci us 22.)
a klór al ká li elekt ro lí zis ipar ág ból szár ma zó hi gany ki bo -
csá tá sok ra vo nat ko zó ha tár ér té kek rõl és mi nõ sé gi cél ki tû -

zé sek rõl, 3. cikk (4) be kez dés, 2. mel lék let, 3. mel lék let
1. pont, 4. mel lék let;

b) a Ta nács 83/513/EGK irány elve (1983. szep tem ber
26.) a kad mi um ki bo csá tá sok ra vo nat ko zó ha tár ér té kek rõl
és mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek rõl, 3. cikk (5) be kez dés, 2., 3., 
4. mel lék let;

c) a Ta nács 84/156/EGK irány elve (1984. már ci us 8.) a
klór al ká li elekt ro lí zis ipar ágon kí vü li hi gany ki bo csá tá sok -
ra vo nat ko zó ha tár ér té kek rõl és mi nõ sé gi cél ki tû zé sek rõl,
3. cikk (5) be kez dés, 2. mel lék let;

d) a Ta nács 86/280/EGK irány elve (1986. jú ni us 12.) a
76/464/EGK irány elv mel lék le té nek I. lis tá já ban sze rep lõ
egyes ve szé lyes anya gok ki bo csá tá sá ra vo nat ko zó határ -
értékekrõl és mi nõ sé gi cél ki tû zé sek rõl, 3. cikk (5) be -
kezdés, I. mel lék let C. rész, II. mel lék let 8., 9., 10. pont jai,
valamint a II. mel lék le tet mó do sí tó, a Ta nács 88/347/EGK
és 90/415/EGK irány el vei;

e) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/60/EK irány -
elve (2000. ok tó ber 23.) a víz po li ti ka te rén a kö zös sé gi fel -
lé pés ke re te i nek meg ha tá ro zá sá ról, 2. cikk 35. pont,
4. cikk, 22. cikk (4) be kez dés, IX. és X. mel lék let;

f) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2455/2001/EK ha -
tá ro za ta (2001. no vem ber 20.) a víz po li ti ka te rén az el -
sõbb sé gi anya gok jegy zé ké nek meg ál la pí tá sá ról és a
2000/60/EK irány elv mó do sí tá sá ról;

g) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/11/EK irány -
elve (2006. feb ru ár 15.) a Kö zös ség vízi kör nye ze té be bo -
csá tott egyes ve szé lyes anya gok ál tal oko zott szennye zés -
rõl 6. cikk (2)–(3) be kez dés, 7. cikk.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 40/2006. (X. 6.) KvVM rendelethez

A felszíni vizeket szennyezõ I. listás veszélyes anyagok környezetminõségi határértékei

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let I. szá mú mel lék le te B) pont já nak I. lis tá já ba tar to zó egyes anya gok:

Az I. lis tá ba tar to zó
anya gok

Kör nye zet vé del mi ha tár ér ték

fel szí ni vi zek ben
(évi át lag ér ték re vo nat ko zó
szennye zett sé gi ha tár ér ték)

üle dék ben vízi élõ lé nyek ben

1. Hi gany (Hg) 1 mg/l összes Hg a hi gany ki bo -
csá tás sal érin tett fel szí ni vi zek -
ben a ha tás te rü le ten

Az üle dék ben a Hg kon cent rá -
ci ó ja nem nö ve ked het je len tõ -
sen

– A rep re zen ta tív in di ká tor -
szer ve zet nek vá lasz tott ha -
lak hú sá ban* 0,3 mg Hg/kg
ned ves tö meg re vonatkoz -
tatva

– A Hg kon cent rá ci ó ja nem
nö ve ked het je len tõ sen a pu -
ha tes tû ek ben és rá kok ban
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Az I. lis tá ba tar to zó
anya gok

Kör nye zet vé del mi ha tár ér ték

fel szí ni vi zek ben
(évi át lag ér ték re vo nat ko zó
szennye zett sé gi ha tár ér ték)

üle dék ben vízi élõ lé nyek ben

2. Kad mi um (Cd) 5 mg/l összes Cd, 2,5 mg/l ol -
dott Cd a kad mi um ki bo csá tás -
sal érin tett fel szí ni vi zek ben a
ha tás te rü le ten

Egyéb fel szí ni vi zek ben 1 mg/l
összes Cd

Az üle dék ben a Cd kon cent rá -
ci ó ja nem nö ve ked het jelen -
tõsen

A Cd kon cent rá ci ó ja nem nö -
ve ked het je len tõ sen a pu ha tes -
tû ek ben és rá kok ban

3. 1,2-dik ló re tán 10 mg/l – –

4. Tri klór eti lén 10 mg/l – –

5. Per klór eti lén 10 mg/l – –

* A ha tó ság ál tal ki vá lasz tott hal fa jok ban, ki vá lasz tott rep re zen ta tív mód szer rel meg ha tá roz va.

2. melléklet a 40/2006. (X. 6.) KvVM rendelethez

A fel szí ni vi ze ket szennye zõ – 220/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let
I. szá mú mel lék le te B) pont já nak I. lis tá já ba tar to zó – egyes ve szé lyes anya gok

kör nye zet mi nõ sé gi ha tár ér té ke i re vo nat ko zó mé ré si re fe ren cia mód sze rek

Az egyes ve szé lyes anya gok kör nye zet mi nõ sé gi ha tár ér té ke i re vo nat ko zó an egyéb mé ré si mód sze rek is al kal maz ha tók,
fel té ve, hogy leg alább az itt meg adott alsó mé rés ha tár ra és meg en ged he tõ hi ba ha tár ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket tel je -
sí tik.

Kom po nens
A re fe ren cia mód szer

meg ne ve zé se
Alsó mé rés ha tár Pon tos ság és pre ci zi tás

Hi gany A víz ben, a ha lak hú sá ban, az
üle dé kek ben, a pu ha tes tû ek ben 
és rá kok ban a Hg meg ha tá ro -
zá sá ra szol gá ló re fe ren cia
mód szer a láng nél kü li atom -
ab szorp ci ós spekt ro fo to met ria
a min ta meg fe le lõ elõ ké szí té se
után, figye lembe véve kü lö nö -
sen a hi gany elõ-oxi dá ci ó ját,
és a Hg(II) hi gany-io nok azt
kö ve tõ re duk ci ó ját.

Fel szí ni víz ben 0,1 mg/l, üle dé -
kek ese té ben a min tá ban lévõ
hi gany kon cent rá ció egy ti ze de
vagy a 0,05 mg/kg szá raz anyag 
kö zül a na gyobb  érték.

30% pon tos ság és 30% pre ci zi -
tás az alsó mé rés ha tár nál.
Az el fo lyó tér fo gat áram mé ré -

se ±20%-os pon tos ság gal tör -
tén het.

Kad mi um A víz ben, az üle dé kek ben, a
pu ha tes tû ek ben és a rá kok ban
a kad mi um tar tal má nak meg -
ha tá ro zá sá ra szol gá ló re fe ren -
cia mód szer az
atom ab szorp ci ós spekt ro fo to -
met ria a min ta meg fe le lõ elõ -
ké szí té se után

Fel szí ni víz ben 0,1 mg/l, vagy
a kör nye zet mi nõ sé gi cél ki tû -
zés ben meg ha tá ro zott ér ték
egy ti ze de kö zül a na gyobb ér -
ték, pu ha tes tû ek ben és rá kok -
ban 0,1 mg/kg ned ves tö meg,
üle dé kek ese té ben a min tá ban
lévõ kad mi um kon cent rá ció
egy ti ze de, vagy a 0,1 mg/kg
szá raz anyag kö zül a na gyobb
ér ték. (Az üle dék szá rí tá sát
105–110 °C-on kell vé gez ni
tömegállandó ságig.)

30% pon tos ság és 30% pre ci zi -
tás az alsó mé rés ha tár nál.
Az el fo lyó tér fo gat áram mé ré -

se ±20%-os pon tos ság gal tör -
tén het.
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Kom po nens
A re fe ren cia mód szer

meg ne ve zé se
Alsó mé rés ha tár Pon tos ság és pre ci zi tás

1,2-dik ló re tán Víz bõl meg fe le lõ ol dó szer rel
tör té nõ ext rak ció után gáz kro -
ma to grá fi ás mód szer vagy „ki -
haj tás és el nye le tés”
el vá lasz tás után gáz kro ma to -
grá fi ás mód szer.

Fel szí ni víz ben 1 mg/l ±50% pre ci zi tás és pon tos ság
az alsó mé rés ha tár két sze res
ér té ké nél.

Tri klór eti lén Víz bõl meg fe le lõ ol dó szer rel
tör té nõ ext rak ció után gáz kro -
ma to grá fi ás mód szer.

Fel szí ni víz ben 0,1 mg/l ±50% pre ci zi tás és pon tos ság
az alsó mé rés ha tár két sze res
ér té ké nél.

Per klór eti lén Víz bõl meg fe le lõ ol dó szer rel
tör té nõ ext rak ció után gáz kro -
ma to grá fi ás mód szer.

Fel szí ni víz ben 0,1 mg/l ±50% pre ci zi tás és pon tos ság
az alsó mé rés ha tár két sze res
ér té ké nél.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
41/2006. (X. 6.) KvVM

rendelete

a Természetvédelmi Õrszolgálat Szolgálati
Szabályzatáról  szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet

módosításáról

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
(a továb biak ban: Tvt.) 59.  §-ának (4) be kez dé sé ben,
valamint 85.  §-ának b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ter mé szet vé del mi Õr szol gá lat Szol gá la ti Sza bály za -
tá ról  szóló 9/2000. (V. 19.) KöM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  §-a a kö vet ke zõ (2)–(3) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a § ere de ti szö veg e (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az ál lam i ter mé szet vé del mi õr az igaz ga tó ság mû -
kö dé si te rü le tén kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyes 
sza bály sér té si ha tó sá gi, valamint az õr szol gá lat tal össze -
füg gõ ter mé szet vé del mi ke ze lé si fel ada to kat lát el.

(3) Az ön kor mány za ti ter mé szet vé del mi õr a munkál -
tató te le pü lé si ön kor mány zat ille té kességi te rü le tén fek võ
he lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le ten kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott egyes sza bály sér té si ha tó sá gi,
valamint az õr szol gá lat tal össze füg gõ ter mé szet vé del mi
ke ze lé si fel ada to kat lát el.”

2.  §

(1) Az R. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Azt a köz tiszt vi se lõt, akit ál lam i ter mé szet vé del mi õr -
ként al kal maz nak, ... az igaz ga tó ság el lát ja)

„d) szol gá la ti ma rok lõ fegy ver rel, lõ szer rel, bi linccsel és 
a rend õrségnél rend sze re sí tett könny gáz szó ró pa lack kal,”

(2) Az R. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Azt a köz tiszt vi se lõt, akit ál lam i ter mé szet vé del mi õr -
ként al kal maz nak, ... az igaz ga tó ság el lát ja)

„f) táv csõ vel,”

(3) Az R. 3.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Ha a szol gá lat jel le ge meg kí ván ja, a ter mé szet vé -
del mi õrt fény ké pe zõ gép pel, mo bil te le fon nal, jár mû vel és
egyéb, a fel ada tá nak el lá tá sá hoz szük sé ges fel sze re lés sel
is el kell lát ni.”

3.  §

Az R. 4.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„4.  § (1) A ter mé szet vé del mi õr köz tiszt vi se lõi jog vi -
szo nyá nak, valamint ter mé szet vé del mi õri mun ka kö ré nek
meg szû né se kor a szol gá la tá nak el lá tá sá hoz ren del ke zés re
bo csá tott va la mennyi fel sze re lést és esz közt a mun kál ta tó
be von ja.

(2) Az egyen ru ha be vo ná sá ra az e ren de let 1. szá mú
mel lék let I/7. pont ját kell al kal maz ni.”

4.  §

Az R. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:



(Az Õr szol gá lat tag ja i ra, az ál lam i ter mé szet vé del mi
õrök re az aláb bi, hi e rar chi kus sor rend ben fel so rolt mun -
ka kö ri meg ne ve zé sek al kal maz ha tó ak)

„c) ter mé szet vé del mi te rü let fel ügye lõ,”

5.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) Az ál lam i ter mé szet vé del mi õr kö te les sé ge

szol gá la ti te rü le tén a ter mé sze ti, valamint a vé dett ter mé -
sze ti te rü le tek és ér té kek (a továb biak ban: ter mé sze ti te rü -
let vagy ér ték), a ter mé szet vé del mi célú lé te sít mé nyek,
valamint az igaz ga tó ság va gyon ke ze lé sé ben lévõ va gyon -
tár gyak, to váb bá a ré gé sze ti le lõ he lyek és le le tek vé del me, 
õr zé se, meg óvá sa, ká ro sí tá suk meg elõ zé se.

(2) Az ön kor mány za ti ter mé szet vé del mi õr kö te les sé ge
szol gá la ti te rü le tén a he lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti
te rü le tek, az ott ta lál ha tó ter mé sze ti és vé dett ter mé sze ti
ér té kek, ter mé szet vé del mi célú lé te sít mé nyek vé del me,
õr zé se, meg óvá sa, ká ro sí tá suk meg elõ zé se.

(3) Az ál lam i ter mé szet vé del mi õr ha laszt ha tat lan eset -
ben szol gá la ton kí vül jo go sult a ter mé sze ti te rü le tek vagy
ér té kek, to váb bá a ré gé sze ti le lõ he lyek és le le tek vé del me
ér de ké ben az ille té kes ha tó ság ha la dék ta lan be vo ná sá ig a
fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet vé del mi és a me -
zei õr szol gá lat ról  szóló 1997. évi CLIX. tör vény (a továb -
biak ban: Fbtv.) 12.  §-ának b)–g) pont ja i ban meg ha tá ro zott 
in téz ke dé sek vég re haj tá sá ra.”

6.  §

(1) Az R. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ter mé szet vé del mi õr szol gá lat el lá tá si for mái)
„b) õrzõ szol gá lat: a fi gye lõ szol gá lat sa já tos for má ja,

amely nek cél ja egy ob jek tum (pl. élõ hely, ré gé sze ti le lõ -
hely) õr zé se ve szé lyez te tett idõ szak ban;”

(2) Az R. 7.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A szol gá lat el lá tá sa köz le ke dés szem pont já ból  lehet:
a) gya lo gos,
b) lo vas,
c) ke rék pá ros,
d) gép jár mû ves (mo tor ke rék pár, gép ko csi),
e) vízi jár mû ves

szol gá lat.”

7.  §

Az R. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § A ter mé szet vé del mi õr mun ká ja so rán együtt mû -

kö dik a szol gá la ti te rü le tén szol gá la tot tel je sí tõ más õrök -
kel (pl. hi va tá sos va dász, erdõ õr zé sé vel meg bí zott er dé -

sze ti szak sze mély zet, me zõ õr), a rend vé del mi szer vek kel,
valamint más ha tó sá gok kal.”

8.  §

(1) Az R. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ter mé szet vé del mi õr kö te les fi gye lem mel kí sér ni
a ter mé sze ti te rü let vagy ér ték, valamint a ré gé sze ti le lõ -
hely ál la po tát, és az ész lelt vál to zá so kat – kü lö nö sen a vé -
dett ter mé sze ti ér té kek pusz tu lá sát, az azo kat fe nye ge tõ
ve szélyt, a vé dett ter mé sze ti te rü le ten ész lelt ter mé szet- és
kör nye zet ká ro sí tást vagy kör nye zet szennye zést, a ré gé -
sze ti le lõ hely ká ro sí tá sát – ha la dék ta la nul kö te les je len te ni 
a szol gá la ti fe let te sé nek.”

(2) Az R. 9.  §-a (2) be kez dé sé nek d)–e) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ter mé szet vé del mi õr szol gá la ti te rü le tén, te vé keny sé -
ge so rán)

„d) el lát ja az igaz ga tó ság va gyon ke ze lé sé ben, il le tõ leg
az ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ ter mé sze ti te rü le tek
vagy ér té kek, to váb bá va gyon tár gyak õr zé si fel ada ta it,

e) részt vesz az igaz ga tó ság, il le tõ leg az ön kor mány zat
együtt mû kö dé si fel ada ta i nak vég re haj tá sá ban,”

9.  §

Az R. 10.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Ha a ter mé szet vé del mi õr szol gá la ti te rü le tén tör -
tént, a ter mé szet vé de lem, valamint a ré gé sze ti örök ség vé -
del mé nek ér de ke it sér tõ cse lek mény rõl (ese mény rõl) tu -
do mást sze rez, en nek té nyét és ada ta it kö te les ha la dék ta la -
nul meg ál la pí ta ni, és a be je len tõ-fel je len tõ nyom tat vány
ki töl té se mel lett egy ide jû leg a szol gá la ti nap ló ba rész le te -
sen be je gyez ni.”

10.  §

Az R. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ter mé szet vé del mi õr te vé keny sé gét)
„a) az ál lam i ter mé szet vé del mi õr ese té ben a köz vet len

szol gá la ti fe let tes, az õr szol gá lat-ve ze tõ vagy he lyet te se,
az igaz ga tó, to váb bá a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi -
nisz té rium (a továb biak ban: Mi nisz té rium) erre fel jo go sí -
tott köz tiszt vi se lõi,”
(kö te le sek rend sze re sen el len õriz ni.)

11.  §

(1) Az R. 12.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:
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„12.  § (1) A ter mé szet vé del mi õr szol gá la ta tel je sí té se,
illetve mun ka kö re el lá tá sa so rán – a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint – kö te les in téz ked ni, ha a ter mé -
sze t vagy a ré gé sze ti örök ség vé del mé nek ér de ke it sér tõ,
il le tõ leg ve szé lyez te tõ ma ga tar tást, sza bály sér tést, il le tõ -
leg bûn cse lek ményt ész lel.

(2) Ter mé szet vé del mi, valamint ré gé sze ti örök ség vé -
del mi ér de ket sér tõ bûn cse lek mény vagy sza bály sér tés
ész le lé se ese tén – ter mé szet vé del mi õri iga zol vá nyá nak
fel mu ta tá sá val, valamint e jog sza bály sza bá lyai sze rint –
szol gá la ton kí vül is in téz ked ni kö te les, fel té ve, hogy in téz -
ke dés re al kal mas ál la pot ban van.”

(2) Az R. 12.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ter mé szet vé del mi õr az in téz ke dé se it a kö vet ke zõk
sze rint kö te les fo ga na to sí ta ni)

„a) in téz ke dé se kez de tén köz li ter mé szet vé del mi õri
mi vol tát az in téz ke dés alá von ni kí vánt sze méllyel,
amennyi ben nem szol gá la ti egyen ru hát vi sel, szol gá la ti
iga zol vá nya és jel vé nye fel mu ta tá sá val iga zol ja in téz ke -
dé si jo go sult sá gát;”

(3) Az R. 12.  §-a (4) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ter mé szet vé del mi õr az in téz ke dé se it a kö vet ke zõk
sze rint kö te les fo ga na to sí ta ni)

„e) a jog sze rû en vissza tar tott, illetve el vett tár gya kat a
ter mé szet vé del mi õr kö te les ha la dék ta la nul az ille té kes
ha tó ság nak át ad ni;”

(4) Az R. 12.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A sze mé lyi sza bad sá got kor lá to zó ter mé szet vé del -
mi õri in téz ke dé sek rõl  szóló ren del ke zé se ket a Ma gyar
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek, valamint az õrzõ
szer ve ze tek tag ja i val szem ben is al kal maz ni kell.”

(5) Az R. 12.  §-ának (8)–(9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A Ma gyar Hon véd ség tény le ges ál lo má nyú tag ját is 
a rend õri szerv hez kell elõ ál lí ta ni, ha az arra okot adó cse -
lek mé nyét pol gá ri sze méllyel vagy rend vé del mi szerv tag -
já val kö zö sen kö vet te el.

(9) Ha az elõ ál lí tan dó sze mély a jog sze rû in téz ke dés nek 
el len sze gül, vagy az in téz ke dõ sze mély ellen tá ma dást in -
téz és a bir to ká ban fegy ver vagy élet ki ol tá sá ra, illetve sze -
mé lyi sé rü lés oko zá sá ra al kal mas esz köz (a továb biak ban
együtt e be kez dés al kal ma zá sá ban: fegy ver) van, a biz ton -
sá gi in téz ke dé sek meg té te le mel lett fel kell szó lí ta ni fegy -
ve re át adá sá ra. Amennyi ben az elõ ál lí tan dó sze mély a
fegy ve rét ön ként nem adja át, azt el kell ven ni. Az ál lam i
ter mé szet vé del mi õr a fegy ver el rej té sé nek gya nú ja ese tén
a ru há za tot, a cso ma got és a jár mû vet át vizs gál ja.”

12.  §

(1) Az R. 13.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A jog el le ne sen szer zett, bir tok ban tar tott vé dett ter -
mé sze ti ér té ket, bar lan gi kép zõd ményt, ré gé sze ti le le tet,
to váb bá a ter mé sze t és a ré gé sze ti örök ség vé del mé vel
kap cso la tos bûn cse lek mény vagy sza bály sér tés el kö ve té -
sén tet ten ért sze mély tõl az el kö ve tés hez (ve szé lyez te tés -
hez, ká ro sí tás hoz) hasz nált esz kö zö ket el is mer vény el le -
né ben vissza kell tar ta ni, és az ille té kes – le fog la lás ra vagy
el kob zás ra jo go sult – ha tó ság hoz ha la dék ta la nul be kell
vin ni.”

(2) Az R. 13.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Jár mû, ru há zat és cso mag át vizs gá lá sa, to váb bá
kény sze rí tõ esz kö zök al kal ma zá sa és az elõ ál lí tás leg alább 
két fõs szol gá lat ban, ket tõ nél több sze méllyel szem ben
kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sa és az elõ ál lí tás ki zá ró lag
cso port szol gá lat ban fo ga na to sít ha tó.”

(3) Az R. 13.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A ru há zat át vizs gá lá sát ki zá ró lag a vizs gá lat alá
vont tal azo nos nemû sze mély vé gez he ti.”

13.  §

Az R. 15.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A ter mé szet vé del mi õr a kény sze rí tõ esz köz hasz -
ná la tá ról – amennyi ben az in téz ke dést az érin tett sé rel mes -
nek tart ja – az ille té kes rend õrkapitányságnak, to váb bá
mun kál ta tó já nak ha la dék ta la nul írás be li je len tést tesz,
amely ben is mer tet ni kell a fo ga na to sí tott in téz ke dé sek
okát, to váb bá mind azon kö rül mé nye ket, ame lyek az in téz -
ke dés jog sze rû sé gé nek vizs gá la tá hoz el en ged he tet le nek.”

14.  §

Az R. 16.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Bi lincs ak kor al kal maz ha tó, ha az in téz ke dés alá vont
sze mély(t)]

„c) a ter mé sze t, valamint a ré gé sze ti örök ség vé del mé -
vel kap cso la tos bûn cse lek mény el kö ve té sén tet ten ér ték,”

15.  §

Az R. 20.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A szol gá la ti ma rok lõ fegy vert csak szol gá lat el lá tá -
sá hoz és kar ban tar tás cél já ból sza bad a tá ro ló hely rõl
 kivenni. A szol gá la ti ma rok lõ fegy ver elõ vé te lé nek,
valamint tá ro ló hely re tör té nõ vissza he lye zé sé nek pon tos
ide jét a szol gá la ti nap ló ba ha la dék ta la nul be kell je -
gyezni.”
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16.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék -
le te lép.

(2) Az R. 5. szá mú mel lék le té nek cí mé ben „A ter mé -
szet vé de lem ér de ke it sér tõ vagy ve szé lyez te tõ cse lek mény 
(ese mény) be je len té se” szö veg rész he lyé be „A jog sér tõ
cse lek mény be je len té se” szö veg rész lép.

17.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 41/2006. (X. 6.) KvVM rendelethez

[1. számú melléklet
a 9/2000. (V. 19.) KöM rendelethez]

A természetvédelmi õrök egyenruházata
és az egyenruha viselés elõ írásai

Az ál lam i ter mé szet vé del mi õrö ket a ter mé sze t vé del -
mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 59.  § (1) be kez dé se, az
ön kor mány za ti ter mé szet vé del mi õrö ket az Fbtv. 14.  §
(1) be kez dé se jo go sít ja fel egyen ru ha vi se lés re. Az egyen -
ru ha el lá tást az Fbtv. 15.  § (4) be kez dé se sza bá lyoz za,
amely sze rint az egyen ru há val való el lá tás ról az al kal ma zó 
igaz ga tó ság, il le tõ leg ön kor mány zat gon dos ko dik. Az ál -
lam i ter mé szet vé del mi õrök egyen ru há za ti és tech ni kai
esz kö zök kel való el lá tá sát a Mi nisz té rium irá nyít ja.

I. Általános szabályok, az egyenruha ellátás rendszere

(1) Az ál lam i és az ön kor mány za ti ter mé szet vé del mi
õrö ket (a továb biak ban együtt: ter mé szet vé del mi õr) a
szol gá la ti kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ egyen ru há za ti el -
lá tás il le ti meg, amit az al kal ma zó nem ze ti park igaz ga tó -
ság vagy ön kor mány zat (a továb biak ban együtt: alkal -
mazó) kö te les biz to sí ta ni.

(2) Az egyen ru há za ti el lá tás ke re té ben a Mi nisz té rium
ál tal rend sze re sí tett, illetve jó vá ha gyott ki vi tel ben kell va -
la mennyi ru há za ti cik ket biz to sí ta ni.

(3) A ter mé szet vé del mi õr egyen ru há zat tal (a továb -
biak ban: ru há zat) való el lá tá sa a szol gá lat ba lé pést kö ve tõ
alap el lá tás ból, majd az éven kén ti után pót lá si el lá tás ból áll.

(4) Az egy sze ri já ran dó sá got ké pe zõ ru há za ti alap el lá -
tást a ter mé szet vé del mi õr szol gá lat ba lé pé sét kö ve tõ 3 hó -
na pon be lül az al kal ma zó tól ter mé szet ben kap ja az alap el -
lá tá si nor ma sze rint. Az alap el lá tá si nor ma az alap nor má -

ból és a spe ci á lis fel ada tok (pl. lo vas, mo tor ke rék pá ros
szol gá lat) el lá tá sá ra al kal mas ki egé szí tõ nor má ból áll. Az
alap el lá tá si nor má tól az ön kor mány zat az ön kor mány za ti
ter mé szet vé del mi õr fel ada ta i tól füg gõ en mennyi ség ben
el tér het, a ki egé szí tõ nor mát a Mi nisz té rium jó vá ha gyá sá -
val az al kal ma zó ha tá roz za meg.

(5) Az után pót lá si el lá tás évi után pót lá si ru há za ti il let -
mény ke re ten ala pul, mely nek fo rint ban ki fe je zett össze ge
az alap el lá tás adott évi be szer zé si árá nak elvi ki hor dá si idõ 
sze rint szá mí tott egy évre esõ há nya da. Az al kal ma zó a ter -
mé szet vé del mi õrre jutó után pót lá si ru há za ti il let mény ke -
ret fel hasz ná lá sá val kö te les gon dos kod ni a ter mé szet vé -
del mi õr el hasz ná ló dott és szol gá la ti, illetve tár sa sá gi öl tö -
ze te ként már nem vi sel he tõ egyen ru há za ti cik ke i nek pót -
lá sá ról.

(6) Az évi után pót lá si ru há za ti il let mény ke re tet ja nu ár
1-jé vel kell a ter mé szet vé del mi õrök re meg ha tá roz ni, tel -
jes vagy rész összeg gel. Rész összeg ak kor jár, ha a ter mé -
szet vé del mi õr az alap el lá tást az elõ zõ év ben kap ta meg.
Az alap el lá tás ki adá sát kö ve tõ elsõ nap tá ri év ben idõ ará -
nyo san csök ken tett után pót lá si ru há za ti il let mény ke ret jár, 
és csak annyi hó nap ra esõ há nyad ír ha tó jóvá, ahány hó nap 
az alap el lá tás utá ni 13. hó nap tól kezd ve az év vé gé ig hát ra
van.

(7) Az egyes ru há za ti cik kek a ter mé szet vé del mi õri
fog lal koz ta tás meg szû né sé ig a ter mé szet vé del mi õr bir to -
ká ban van nak. A ter mé szet vé del mi õri fog lal koz ta tás
meg szû né se kor – a köz szol gá la ti jog vi szony nyug el lá tás ra 
szer zett jo go sult ság  miatti fel men tés sel tör té nõ meg szû né -
sé nek ese tét ki vé ve:

a) a 2. szá mú füg ge lék ben le írt, az egyen ru ha-jel le get
meg ha tá ro zó ru há za ti cik ke ket az al kal ma zó nak le kell
adni,

b) a to váb bi ru há za ti cik ke ket a volt ter mé szet vé del mi
õr – az al kal ma zó hoz zá já ru lá sá val – az elvi ki hor dá si idõn 
be lül idõ ará nyos pénz be li el szá mo lás alap ján, az elvi ki -
hor dá si idõn túl pe dig té rí tés men te sen meg vált hat ja.

(8) A (7) pont sze rint le adott ru há za tot az al kal ma zó
egyen ru ha ként, vagy az egyen ru ha cél já ra már nem al kal -
mas ru há za ti cik ke ket az egyen ru há za ti jel zé sek le vé te le
után szol gá la ti mun ka ru ha ként hasz no sít ja, a már nem
hasz nál ha tó ru há za tot pe dig se lej tez ni kell.

(9) A ter mé szet vé del mi õr kö te les gon dos kod ni a ru há -
zat tisz tí tá sá ról, valamint szük ség sze rin ti szak sze rû ja vít -
ta tá sá ról.

(10) A ter mé szet vé del mi õr ré szé re ki adott ru há za ti cik -
kek rõl az al kal ma zó nak sze mé lyi kar to nos nyil ván tar tást
kell ve zet nie.

II. Az egyenruházat meghatározása és az egyenruházati
jelzések leírása

(1) A ter mé szet vé del mi õri egyen ru há zat te re pi szol gá -
la ti (a továb biak ban: szol gá la ti) és tár sa sá gi egyen ru há ból
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áll. Az egyes ru há za ti vi se le te le mek meg ne ve zé sét, alap el -
lá tá si nor má ját, elõ írt szí nét és elvi ki hor dá si ide jét az
1. szá mú füg ge lék, a vi se le te le mek le írá sát a 2. szá mú füg -
ge lék tar tal maz za.

(2) Az egyen ru há zat egyes ru há za ti vi se le te le me in a (3), 
(4), (5) és (6) be kez dés ben fog lal tak sze rint a 3. szá mú füg -
ge lék ben meg ha tá ro zott egyen ru há za ti jel zé sek, illetve
szol gá lat ban a szol gá la ti jel vény ke rül nek rög zí tés re.

(3) Az egyen ru há zat fel sõ ru há za ti vi se le te le me i nek
(szol gá la ti téli ka bát, po lár dzse ki, pu ló ver, in gek, póló,
tár sa sá gi téli ka bát, zakó, blé zer, blú zok) bal uj ján a rend -
sze re sí tett, 80 mm át mé rõ jû, kör ala kú „ter mé szet vé del mi
õri kar jel vény” ke rül fel var rás ra úgy, hogy annak fel sõ
sze gé lye 10 cm-re le gyen a váll var rás tól.

(4) A ter mé szet vé del mi õrök szol gá la ti egyen ru há za tán
a fel sõ ru há za ti vi se le te le mek (téli ka bát, po lár dzse ki, pu -
ló ver, mel lé nyek, in gek, póló) bal fel sõ zse be fe let t (pó ló -
nál az en nek meg fe le lõ he lyen) a rend sze re sí tett „nem ze ti
park igaz ga tó sá gi ál lo mány jel zõ”, illetve ön kor mány za ti
azo no sí tó jel zés, jobb fel sõ zse be fe let t (zseb hi á nyá ban az
en nek meg fe le lõ he lyen) a rend sze re sí tett „szol gá la ti be -
osz tás jel zés” ke rül rög zí tés re var rás sal vagy té põ zár ral.

(5) A tár sa sá gi egyen ru há za ton, a fel sõ ru há za ti vi se le -
te le mek (tár sa sá gi ka bát, tár sa sá gi zakó, mel lény, blé zer,
in gek és blú zok) jobb ol da li zse be fe let t, illetve a bal zseb -
fe dõ fel sõ szé lé vel egy ma gas ság ban a rend sze re sí tett
„szak mai jel vény” ke rül fel var rás ra.

(6) A szol gá la ti sap ká kon elöl köz pon to san sap ka jel -
vény ke rül fel var rás ra.

(7) Az egyen ru há zat fel sõ vi se le te le me in al kal ma zott
egyen ru ha gomb le írá sát a 3. szá mú füg ge lék tar tal maz za.

(8) A ter mé szet vé del mi õrt sor szá mo zott, a 2. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott rend sze re sí tett szol gá la ti jel -
vénnyel kell el lát ni. A szol gá la ti jel vény azo nos sor szám -
mal, két pél dány ban ké szül. Az egyi ket bar na szí nû bõr bõl
ki ala kí tott fü lön rög zít ve jól lát ha tó an az egyen ru ha fel sõ
kül sõ ru há za tá nak (szol gá la ti téli ka bát, po lár dzse ki, pu -
ló ver, mel lény, ing, tár sa sá gi téli ka bát, zakó, blé zer, blúz)
bal fel sõ zse bén kell szol gá lat ban vi sel ni. Ez a jel vény
szol gá la ton kí vül nem vi sel he tõ. A szol gá la ti jel vény má -
sik pél dá nyát a szol gá la ti iga zol vánnyal együtt az e cél ra
rend sze re sí tett tok ban kell hor da ni. A szol gá la ti iga zol -
vánnyal együtt ezt a jel vényt a ter mé szet vé del mi õr szol -
gá lat ban kö te les, szol gá la ton kí vül pe dig jo go sult ma gá nál 
tar ta ni.

III. Az egyenruha viselésének szabályai

(1) A ter mé szet vé del mi õri egyen ru hát csak az ál lam i és
az ön kor mány za ti ter mé szet vé del mi õrök vi sel he tik.

(2) Szol gá lat ban az egyen ru ha vi se lé se a (3) pont ban
fog lalt ki vé tel lel kö te le zõ, szol gá la ton kí vül meg en ge dett.

(3) Az egyen ru ha vi se lé si kö te le zett ség alól szol gá la ti
ér dek bõl ese ti fel men tést ál lam i ter mé szet vé del mi õr ese -
té ben a nem ze ti park igaz ga tó ság igaz ga tó ja (a továb biak -
ban: igaz ga tó) és az igaz ga tó sá gi õr szol gá lat-ve ze tõ, ön -
kor mány za ti ter mé szet vé del mi õr ese té ben a köz vet len irá -
nyí tást el lá tó jegy zõ vagy az õr szol gá lat-ve ze tõ ad hat.

(4) Szol gá lat ban a szol gá la ti ru há za ton a szol gá la ti jel -
vény vi se lé se kö te le zõ. Tár sa sá gi egyen ru hán a szol gá la ti
jel vény vi se lé se csak olyan szol gá lat el lá tá si mó dok ese té -
ben kö te le zõ, ame lyek in téz ke dést te het nek szük sé ges sé.

(5) Az egyen ru ha el lá tás ban ré sze sü lõk kö te le sek a ru -
há za tot min dig olyan ál la pot ban tar ta ni, hogy az elõ se gít se 
a ter mé szet vé del mi õr te kin té lyé nek meg tar tá sát és in téz -
ke dé sé nek ha té kony sá gát. Az egyen ru há nak ápolt nak,
tisz tá nak és sza ka dás men tes nek kell len nie.

(6) Egyen ru ha vi se lé se kor az ápolt, kul tu rált meg je le -
nés kö te le zõ. A haj vi se let nek ápolt nak és sap ka vi se lés re
al kal mas nak kell len nie. A haj és a sza káll vi se let a fel adat -
el lát ást nem aka dá lyoz hat ja, te re pi szol gá lat so rán bal ese ti 
ve szély for rást nem je lent het.

(7) Szol gá la ton kí vül ti los az egyen ru ha vi se lé se a ter -
mé szet vé del mi õr fel ada ta i nak el lá tá sá val össze nem füg -
gõ mun ka vég zés ese tén, illetve sze szes ital tól vagy ká bí tó
ha tá sú anyag tól, szer tõl be fo lyá solt ál la pot ban.

(8) A rend sze re sít et tõl el té rõ ru há za ti vi se le te le mek
egyen ru ha ként, illetve – a kül sõ leg nem lát ha tó alsó ru há -
zat ki vé te lé vel – egyen ru há zat tal együtt nem vi sel he tõk.

(9) Egyen ru há za ti vi se le te le mek pol gá ri vagy más öl tö -
zék hez, egyen ru há za ti jel zé sek pol gá ri vagy más öl tö zé -
ken nem vi sel he tõk.

(10) A szol gá la ti sap ka és a tár sa sá gi ru há hoz rend sze -
re sí tett ka la p vi se lé se nem kö te le zõ, más sap ka, illetve ka -
la p az egyen ru há zat hoz nem vi sel he tõ.

(11) A nyak ken dõ vi se lé se csak a tár sa sá gi ru há zat hoz
kö te le zõ.

(12) A szol gá la ti és a tár sa sá gi ru há za ti vi se le te le mek
ve gye sen nem vi sel he tõk. A szol gá la ti ru há zat év sza kok
sze rint meg ha tá ro zott vi se le te le mei – a po lár dzse ki nyá ri
és õszi-ta va szi ru há zat hoz és a pu ló ver téli ru há zat hoz tör -
té nõ vi se lé se, to váb bá a láb be li ki vé te lé vel – más év szak
ru há za tá val együtt nem vi sel he tõk. Két fõs vagy cso port -
szol gá lat ban az egy sé ges vi se le te le mek kö te le zõ ek.

(13) Az egyen ru há za ti cik kek bár mi lyen meg vál toz ta tá -
sa vagy át ala kí tá sa ti los.

(14) Az egyen ru hán az egyen ru há za ti jel zé se ken és a
szol gá la ti jel vé nyen kí vül más jel vény nem vi sel he tõ.

(15) Az egyen ru ha vi se lé se kor nyíl tan csak a rend sze re -
sí tett ki egé szí tõ szol gá la ti fel sze re lés hord ha tó. Az egyes
ki egé szí tõ szol gá la ti fel sze re lé sek meg ne ve zé sét, alap el lá -
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tá si nor má ját és elõ írt szí nét az 1. szá mú füg ge lék tar tal -
maz za.

(16) Az egyen ru há hoz csak a rend sze re sí tett vé dõ ru há -
zat vi sel he tõ. Az egyes vé dõ ru há za ti vi se le te le mek meg -
ne ve zé sét, alap el lá tá si nor má ját és elõ írt szí nét az 1. szá mú 
füg ge lék tar tal maz za.

(17) Az egyen ru ha ként már nem al kal mas, de még hasz -
nál ha tó ru há za ti cik ke ket a ter mé szet vé del mi õr az egyen -
ru há za ti jel zé sek le vé te le után szol gá lat ban, a (3) be kez -
dés ben fog lal tak figye lembe véte lével szol gá la ti munka -
ruhaként vi sel he ti. A már nem hasz nál ha tó ru há za ti cik ke -
ket se lej tez ni kell.

(18) Az egyen ru ha vi se lé sé ért, a meg fe le lõ öl töz kö dé -
sért és meg je le né sért a ter mé szet vé del mi õr és köz vet len
szol gá la ti fe let te se a fe le lõs.

(19) A ru há zat tal a ter mé szet vé del mi õrök mind
mennyi sé gi, mind pe dig mi nõ sé gi te kin tet ben bár mi kor el -
szá mol tat ha tók.

(20) A köz szol gá la ti jog vi szony nyug el lá tás ra szer zett
jo go sult ság  miatti fel men tés sel tör té nõ meg szû né se után
meg tar tott ru há zat csak az egyen ru há za ti jel zé sek nél kül
vi sel he tõ.

(21) Az egyen ru ha-vi se lés sza bá lya i nak be tar tá sát ál -
lam i ter mé szet vé del mi õr ese té ben az igaz ga tó, az igaz ga -
tó sá gi õr szol gá lat-ve ze tõ és a ter mé szet vé del mi õr köz vet -
len szol gá la ti fe let te se, ön kor mány za ti ter mé szet vé del mi
õr ese té ben az ön kor mány za ti õr szol gá lat-ve ze tõ vagy a
köz vet len irá nyí tást el lá tó jegy zõ, va la mennyi ter mé szet -
vé del mi õr ese té ben pe dig a Mi nisz té rium erre fel jo go sí -
tott köz tiszt vi se lõ je ellen õr zi.
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1. számú függelék

A természetvédelmi õrök egyenruházata, alapellátási norma

Sor-
szám

Meg ne ve zés Irány szín
Alap el lá tá si nor ma Elvi ki hor dá si

idõalap nor ma kieg. nor ma

I. Te re pi szol gá la ti egyen ru ha

A) Téli vi se le te le mek

1. Téli ka bát P-561 U 1 db 36 hó

2. Po lár dzse ki egy ben téli ka bát bé lés P-561 U 1 db 36 hó

3. Téli nad rág P-561 U 2 db 24 hó

4. Víz hat lan téli nad rág P-561 U 1 db 24 hó

5. Téli mel lény (po lár) P-561 U 1 db 36 hó

6. Téli ing P-562 U 2 db 24 hó

7. Téli sap ka P-561 U 1 db 36 hó

8. Sál zöld 1 db 36 hó

9. Kesz tyû bar na 1 db 36 hó

10. Téli zok ni zöld 3 pár 12 hó

11. Ba kancs bar na 1 pár 36 hó

B) Nyá ri és õszi-ta va szi vi se le te le mek

1. Nyá ri-õszi-ta va szi nad rág P-561 U 3 db 18 hó

2. Õszi-ta va szi mel lény P-561 U 1 db 24 hó

3. Pu ló ver P-561 U 1 db 36 hó

4. Hosszú ujjú ing P-562 U 2 db 24 hó

5. Rö vid ujjú ing P-562 U 2 db 24 hó

6. Póló P-562 U 2 db 24 hó

7. Nyá ri-õszi-ta va szi sap ka P-561 U 1 db 36 hó

8. Zok ni zöld 5 pár 12 hó

9. Át me ne ti cipõ bar na 1 pár 36 hó

10. Fél ci põ bar na 1 pár 36 hó
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Sor-
szám

Meg ne ve zés Irány szín
Alap el lá tá si nor ma Elvi ki hor dá si

idõalap nor ma kieg. nor ma

C) To váb bi vi se le te le mek

1. Rö vid nad rág P-561 U 1 db 36 hó

2. Nyak ken dõ zöld 1 db 36 hó

3. De rék szíj – 40 mm szé les bar na 1 db 36 hó

4. Öv – 30 mm szé les bar na 1 db 36 hó

D) Vé dõ ru há zat

1. Po lár alá öl tö zet (fel sõ és alsó) zöld 1 db

2. Esõ ru há zat zöld 1 db

3. Gu mi csiz ma zöld 1 db

4. Ka más li zöld 1 db

E) Ki egé szí tõ szol gá la ti fel sze re lé sek

1. Szol gá la ti ol dal tás ka bar na 1 db

2. Szol gá la ti há ti zsák zöld 1 db

3. Tak ti kai öv zöld 1 db

4. Fegy ver tok (öv tok) zöld 1 db

5. Fegy ver tok (comb tok) zöld 1 db

6. Tár tok zöld 1 db

7. Bi lincs tok zöld 1 db

8. Gáz spray tok zöld 1 db

9. Irat tar tó öv tás ka zöld 1 db

II. Tár sa sá gi egyen ru ha

A) Fér fi vi se le te le mek

1. Öl töny (zakó, pan tal ló és mel lény) zöld 1 db 48 hó

2. Téli ka bát zöld 1 db 48 hó

3. Hosszú ujjú ing ho mok 2 db 24 hó

4. Rö vid ujjú ing ho mok 2 db 24 hó

5. Ka la p zöld 1 db 48 hó

6. Nyak ken dõ zöld 1 db 48 hó

7. Sál zöld 1 db 48 hó

8. Kesz tyû bar na 1 pár 48 hó

9. Zok ni zöld 3 pár 12 hó

10. Öv bar na 1 db 48 hó

11. Fél ci põ bar na 1 pár 36 hó

B) Nõi vi se le te le mek

1. Kosz tüm (blé zer és szok nya) zöld 1 db 48 hó

2. Téli ka bát zöld 1 db 48 hó

3. Hosszú ujjú blúz ho mok 2 db 24 hó

4. Rö vid ujjú blúz ho mok 2 db 24 hó
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Sor-
szám

Meg ne ve zés Irány szín
Alap el lá tá si nor ma Elvi ki hor dá si

idõalap nor ma kieg. nor ma

5. Ka la p zöld 1 db 48 hó

6. Nyak ken dõ zöld 1 db 48 hó

7. Sál zöld 1 db 48 hó

8. Kesz tyû bar na 1 pár 48 hó

9. Öv bar na 1 db 48 hó

10. Fél ci põ bar na 1 pár 36 hó

2. számú függelék

A természetvédelmi õri egyenruházat meghatározó
viseletelemeinek leírása

I. Terepi szolgálati egyenruha

A) Téli vi se le te le mek

(1) Téli ka bát

A szol gá la ti téli ka bát 5/8-os, hú zó zár ral zá ró dó, ál ló -
gal lé ros vi se le te lem, váll erõ sí tõ dup lum mal és hú zó zár ral
rög zí tett ka puc ni val. Elöl 4 zse bes meg ol dá sú: a két mell -
zseb ki sebb, rá tett, a két alsó zseb na gyobb, két funk ci ós,
mind egyik aszim met ri kus öt szög ala kú, té põ zár ral zá ró dó
zseb fe dõ vel (a továb biak ban: aszim met ri kus zseb fe dõ). A
ka bát de rék ré sze zsi nór ral hú zott, be var rott ujja ál lít ha tó
kéz elõ vel zá ró dik. A bé lé sen 3 zseb ta lál ha tó, bal ol dalt hú -
zó zá ras bel sõ zseb, jobb ol dalt mo bil te le fon zseb, alul
kapucni zseb.

(2) Po lár dzse ki

A po lár dzse ki le hajt ha tó ál ló gal lé ros, ele je hú zó zár ral
zá ró dik. Al ja bõ sé ge zsi nór ral ál lít ha tó, vál lán váll erõ sí tõ
rá tét ta lál ha tó. Ele jén a két alsó zseb hú zó zár ral zá ró dik. A
bal ol da lán aszim met ri kus zseb fe dõ vel zá ró dó mell zseb
ta lál ha tó, ami egy ben bel sõ zseb is. Be var rott ujja ál lít ha tó
kéz elõ vel zá ró dik.

(3) Téli nad rág

A téli nad rág svéd zse bes, térd folt tal és fe nék folt tal. A
jobb nad rág szá ron aszim met ri kus zseb fe dõ vel zá ró dó ol -
dal zseb ta lál ha tó. Háta far tol dás sal, jobb ol dalt le gom bol -
ha tó (ill. le pa ten tol ha tó) far zseb bel ké szül. A de rék pán ton
öv búj ta tók van nak, ele je hú zó zár ral zá ró dik. A két fé le téli
nad rág for mai ki ala kí tá sa azo nos, csak alap anya guk ban
tér nek el.

(4) Téli mel lény

A téli mel lény le hajt ha tó ál ló gal lé ros, ele je hú zó zár ral
zá ró dik. Al ja bõ sé ge zsi nór ral ál lít ha tó, vál lán váll erõ sí tõ
rá tét ta lál ha tó. Ele jén 2 alsó zseb hú zó zár ral zá ró dik. A bal 
ol da lán aszim met ri kus zseb fe dõ vel zá ró dó mell zseb ta lál -
ha tó, ami egy ben bel sõ zseb is.

(5) Téli ing
Gom bo lás sal zá ró dó, fek võ gal lé ros, gom bol ha tó váll -

pán tos ing, két folt zseb bel, ame lyek aszim met ri kus zseb -
fe dõ vel zá ród nak. A be var rott ujj alja kéz elõ pánt ba be fo -
gott.

(6) Téli sap ka
A téli vi se lés re szol gá ló sap ka bé lelt, hét ré szes fej bõl,

sild bõl és pánt tal rög zít he tõ, le hajt ha tó fül vé dõ bõl áll.

B) Nyá ri és õszi-ta va szi vi se le te le mek

(1) Nyá ri-õszi-ta va szi nad rág
For mai ki ala kí tá sa a téli nad rá gé hoz ha son ló, de fe nék -

folt nél kü li és el té rõ alap anyag ból ké szül.

(2) Õszi-ta va szi mel lény
A bé lelt õszi-ta va szi mel lény ele je hú zó zár ral zá ró dik,

nya ki rész e „V” ki vá gá sú. Ele jén 4 zse bes meg ol dá sú: a
2 rá tett mell zseb aszim met ri kus zseb fe dõ vel zá ró dik, a
2 alsó zseb zseb léc cel ki ala kí tott be vá gott tí pu sú. Háta al -
ján tel jes szé les ség ben – két ol dal ról hú zó zár ral zá ró dó –
zseb ke rült ki ala kí tás ra. A bé lé sen 2 zseb ta lál ha tó: bal ol -
dalt hú zó zá ras bel sõ zseb, jobb ol dalt mo bil te le fon zseb.

(3) Pu ló ver
A kö tött pu ló ver ke rek nyak ki vá gá sú. Vál lán váll rá tét

és le gom bol ha tó váll pánt, az uj ján kö nyök folt ta lál ha tó.
Bal ele jén mell ma gas ság ban le gom bol ha tó aszim met ri kus
zseb fe dõ vel zá ró dó folt zseb, jobb ele jén a zseb fe dõ vel egy 
ma gas ság ban tég la lap ala kú rá tét van.

(4) Hosszú ujjú ing
A hosszú ujjú ing ki ala kí tá sa azo nos a téli in gé vel.

(5) Rö vid ujjú ing
A rö vid ujjú ing for mai ki ala kí tá sa azo nos a hosszú ujjú

in gé vel, de haj tó ká val ké szü lõ rö vid uj jas meg ol dá sú.

(6) Póló
A rö vid ujjú póló ke rek nyak ki vá gá sú vál to za tá nak ele -

je mell vo nal ma gas sá gá ban víz szin tes sza bás vo nal lal ta -
golt, gal lé ros vál to za tá nak nyak ki vá gá sa há rom gomb bal
zá ró dik.

(7) Nyá ri-õszi-ta va szi sap ka
A sap ka hét ré szes fej bõl és sild bõl áll, bé le let len, há tul

bõ ség sza bá lyo zó pánt tal.



II. Társasági egyenruha

A) Fér fi vi se le te le mek

(1) Tár sa sá gi öl töny

a) Zakó

A 3 gomb bal zá ró dó zakó ki haj tós fek võ gal lér ral ki ala -
kí tott fa zo nú, elöl 3 rá tett zseb bel. A bal ol dalt el he lye zett
ki sebb mell zseb és a na gyobb alsó zse bek aszim met ri kus
zseb fe dõ vel zá ród nak. A be var rott ujj alja ha sít ékos és
3 gomb bal dí szí tett. A hát alja kö zé pen ha sít ék kal ké szül.
A zakó bé lelt, két ha gyo má nyos bel sõ zseb bel.

b) Pan tal ló

A ha gyo má nyos fa zo nú, fel haj tó nél kü li svéd zse bes,
1 bõ ség haj tás sal és 1 gom bol ha tó far zseb bel.

c) Mel lény

A tár sa sá gi mel lény ele je „V” ki vá gá sú, 2 zseb lé ces
zseb bel ké szül. A há tán két ol dalt szo rí tó pánt tal ál lít ha tó a
bõ sé ge.

(2) Téli ka bát

A tár sa sá gi téli ka bát 5/8-os hosszú sá gú, fek võ gal lé ros,
hú zó zár ral és gom bo lás sal zá ró dik. Ele je sza bás vo nal lal,
2 fer de be vá gott fel sõ zseb bel és 2 fú vó kás, két funk ci ós,
aszim met ri kus zseb fe dõ vel zá ró dó rá varrt alsó zseb bel,
valamint a sza bás vo nal ba bal ol dalt el he lye zett szol gá la ti -
jel vény-le gom bo ló pánt tal ki ala kí tott. Be var rott ujjú,
amely gom bol ha tó kéz elõ vel vég zõ dik. A bé lé sen 2 zseb
ta lál ha tó: bal ol dalt hú zó zá ras bel sõ zseb, jobb ol dalt mo -
bil te le fon zseb.

(3)–(4) Hosszú és rö vid ujjú ing

Gom bo lás sal zá ró dó, fek võ gal lé ros, gom bol ha tó váll -
pán tos ing, két rá tett zseb bel, ame lyek aszim met ri kus
zseb fe dõ vel zá ród nak. A hosszú ujjú ing be var rott uj já nak
alja kéz elõ pánt ba be fo gott, a rö vid ujjú ing haj tó kás uj jal
ké szül.

(5) Ka la p

Ha gyo má nyos, 4,5 cm-es ka ri má jú ka la p zsi nór dí szí tés -
sel, me lyet bal ol da lon a Ter mé szet vé del mi Õr szol gá lat
szol gá la ti jel vé nye sze rin ti hár mas szim bó lu mot tar tal ma -
zó fém jel vény dí szí t.

B) Nõi vi se le te le mek

(1) Kosz tüm

a) Blé zer

Az ele jén 3 gomb bal zá ró dó kar csú sí tott blé zer, fek võ -
gal lér ral ki ala kí tott ki haj tós fa zo nú. A mell ré szen bal ol -
dalt aszim met ri kus zseb fe dõ van (ha mis zseb), az alsó be -
vá gott zse bek aszim met ri kus zseb fe dõ vel zá ród nak. A be -
var rott ujj alja ha sít ékos és 3 gomb bal dí szí tett. A hát alja
kö zé pen ha sít ék kal ké szül.

b) Szok nya

Tér det ta ka ró, de rék pánt ba fo gott, egye nes vo na lú, bé -
lelt alj, amely há tul kis mé re tû lé pés ha sít ék kal ké szül.

(2) Téli ka bát

A nõi tár sa sá gi téli ka bát 5/8-os hosszú sá gú, fek võ gal lé -
ros, hú zó zár ral és gom bo lás sal zá ró dik. Ele je sza bás vo nal -
lal, 2 fer de be vá gott fel sõ zseb bel és 2 fú vó kás, kétfunk -
ciós, aszim met ri kus zseb fe dõ vel zá ró dó rá varrt alsó zseb -
bel, valamint a sza bás vo nal ba bal ol dalt el he lye zett szol gá -
la ti jel vény-le gom bo ló pánt tal ki ala kí tott. A ka bát de rék ré -
szen húz ha tó és be var rott ujjú, amely nek alja gu mí ro zás sal 
van be fog va. A bé lé sen 2 zseb ta lál ha tó: bal ol dalt hú zó zá -
ras bel sõ zseb, jobb ol dalt mo bil te le fon zseb.

(3)–(4) Hosszú és rö vid ujjú blúz

Gom bo lás sal zá ró dó, fek võ gal lé ros, eny hén kar csú sí -
tott blúz, két rá tett zseb bel, ame lyek aszim met ri kus zseb -
fe dõ vel zá ród nak. A hosszú ujjú blúz be var rott uj já nak alja 
kéz elõ pánt ba be fo gott, a rö vid ujjú blúz haj tó kás uj jal
 készül.

(5) Ka la p

A nõi ka la p for mai ki ala kí tá sa meg egye zik a fér fi ka la -
pé val.

3. számú függelék

Természetvédelmi õri egyenruházati jelzések

ÁLLAMI TERMÉSZETVÉDELMI ÕR

Az ál lam i ter mé szet vé del mi õr egyen ru há za ti jel zé sei
(tes tü le ti jel zé sei) a kar jel vény, a sap ka jel vény, az al kal -
ma zó nem ze ti park igaz ga tó ság meg ne ve zé sét tar tal ma zó
ál lo mány jel zõ, a szol gá la ti be osz tás jel zés és a szak mai jel -
vény.

A karjelvény leírása

A kör ala kú kar jel vény szö vött anyag ból ké szül, 80 mm
át mé rõ vel. A zöld alap szí nû jel vény ke re tét a fe ke te szí nû
fel var ró sze gé lyen be lü li, 2 mm szé les, arany sár ga szí nû
sze gély ké pe zi. A sze gé lyen be lül kör ben a
„TERMÉSZETVÉDELMI ÕRSZOLGÁLAT” szö ve gû,
arany sár ga szí nû fel irat lát ha tó, mely nek 8 mm be tû ma -
gas sá gú két sza vát 1-1 sti li zált pi li si len-vi rág vá laszt ja el
egy más tól. A fel ira ton be lül a ter mé szet vé del mi õr szol gá -
lat hár mas szim bó lu ma lát ha tó. Ez hát só sík ban lévõ,
0,8 mm vas tag arany sár ga sze géllyel min tá zott, fe hér
 színû, 38 mm szé les és 40 mm ma gas sá gú paj zsot tar tal -
maz, kö zép sõ sík ban 30 mm át mé rõ vel és 0,8 mm vas tag
arany sár ga szí nû sze géllyel a ter mé szet vé de lem jel ké pét
áb rá zol ja, elsõ sík já ban pe dig a ter mé szet vé de lem jel ké pé -
vel alul ról rész ben fe dés ben levõ, 20 mm ma gas sá gú ma -
gyar köz tár sa sá gi cí mer lát ha tó. A ter mé szet vé de lem jel -
ké pe fe hér szí nû, jobb ra re pü lõ nagy kó csag, kör ala kú ég -
szín kék me zõ ben.
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A sapkajelvény leírása

A fek võ el lip szis ala kú sap ka jel vény szö vött anyag ból
ké szül, 45 mm víz szin tes és 35 mm füg gõ le ges át mé rõ vel.
A zöld alap szí nû jel vény ke re tét a fe ke te szí nû fel var ró sze -
gé lyen be lü li, 1 mm szé les arany sár ga szí nû sze gély ké pe -
zi. A sze gé lyen be lül kör ben a „TERMÉSZETVÉDELMI
ÕRSZOLGÁLAT” szö ve gû, arany sár ga szí nû fel irat lát -
ha tó, amely nek 3 mm be tû ma gas sá gú két sza vát 1-1 sti li -
zált pi li si len-vi rág vá laszt ja el egy más tól. A fel ira ton be lül 
a ter mé szet vé del mi õr szol gá lat hár mas szim bó lu ma lát ha -
tó. Ez hát só sík ban lévõ, 0,5 mm vas tag arany sár ga sze -
géllyel min tá zott, fe hér szí nû, 15 mm szé les és 16 mm ma -
gas sá gú paj zsot tar tal maz, kö zép sõ sík ban 12 mm át mé rõ -
vel és 0,5 mm vas tag arany sár ga szí nû sze géllyel a ter mé -
szet vé de lem jel ké pét áb rá zol ja, elsõ sík já ban pe dig a ter -
mé szet vé de lem jel ké pé vel alul ról rész ben fe dés ben levõ,
8 mm ma gas sá gú ma gyar köz tár sa sá gi cí mer lát ha tó.

A nemzeti park igazgatósági állományjelzõ leírása

A nem ze ti park igaz ga tó sá gi ál lo mány jel zõ 24×90 mm
mé re tû, fek võ tég la lap ala kú, zöld alap szí nû, szö vött
anyag ból ké szült lap, mely nek fe ke te szí nû fel var ró sze gé -
lyen be lü li ke re tét 1 mm szé les, arany sár ga szí nû sze gély
ké pe zi. A la pon két sor ba fog lal va a nem ze ti park igaz ga -
tó ság meg ne ve zé se sze re pel, 4 mm be tû ma gas sá gú, arany -
sár ga szí nû fel irat tal.

A szolgálati beosztásjelzés leírása

A szol gá la ti be osz tás jel zés 24×85 mm mé re tû, fek võ
tég la lap ala kú, zöld alap szí nû, szö vött anyag ból ké szült
lap, mely nek fe ke te szí nû fel var ró sze gé lyen be lü li ke re tét
1 mm szé les, arany sár ga szí nû sze gély ké pe zi. A szol gá la ti 
be osz tá so kat 10 mm és 20 mm szé les arany sár ga sá vok je -
lö lik a kö vet ke zõ ként:

ter mé szet vé del mi te rü let õr: egy 10 mm szé les arany -
sárga sáv,

ter mé szet vé del mi õr ke rü let-ve ze tõ: két 10 mm szé les
arany sár ga sáv,

ter mé szet vé del mi te rü let fel ügye lõ: há rom 10 mm szé les 
arany sár ga sáv,

ter mé szet vé del mi táj egy ség ve ze tõ: egy 20 mm szé les és 
egy 10 mm szé les arany sár ga sáv,

ter mé szet vé del mi õr szol gá lat ve ze tõ-he lyet tes: egy
20 mm szé les és két 10 mm szé les arany sár ga sáv,

ter mé szet vé del mi õr szol gá lat-ve ze tõ: egy 20 mm szé les 
és há rom 10 mm szé les arany sár ga sáv.

A la pon bal ol dalt 12 mm át mé rõ vel a ter mé szet vé de lem
jel ké pe lát ha tó, amely az elsõ há rom szol gá la ti be osz tás nál 
a zöld ala pon, a kö vet ke zõ há rom szol gá la ti be osz tás nál
pe dig a 20 mm szé les arany sár ga sáv ban van el he lyez ve.

A szakmai jelvény leírása

A szak mai jel vény 18×90 mm mé re tû, le ke re kí tett végû
fek võ tég la lap ala kú, zöld alap szí nû, szö vött anyag ból ké -
szült lap, mely nek fe ke te szí nû fel var ró sze gé lyen be lü li
ke re tét 1 mm szé les, arany sár ga szí nû sze gély ké pe zi. A
jel vény kö ze pén 14 mm ma gas sá gú ma gyar köz tár sa sá gi
cí mer ta lál ha tó, bal ol dalt 14 mm át mé rõ vel és 0,5 mm vas -
tag sá gú arany sár ga sze géllyel a ter mé szet vé de lem jel ké pe, 
jobb ol da lon sti li zált pi li si len-vi rág lát ha tó. A köz tár sa sá gi 
cí mer és a ter mé szet vé de lem jel ké pe, valamint a köz tár sa -
sá gi cí mer és a pi li si len-vi rág kö zött sti li zált le ve les szár
lát ha tó.

ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETVÉDELMI ÕR

Az ön kor mány za ti ter mé szet vé del mi õr egy sé ge sí tett
egyen ru há za ti jel zé sei a kar jel vény, a sap ka jel vény, a szol -
gá la ti be osz tás jel zés és a szak mai jel vény. A szak mai jel -
vény az ál lam i ter mé szet vé del mi õré vel azo nos.

A karjelvény leírása

A kör ala kú kar jel vény szö vött anyag ból ké szül, 80 mm
át mé rõ vel. A zöld alap szí nû jel vény ke re tét a fe ke te szí nû
fel var ró sze gé lyen be lü li, 2 mm szé les, arany sár ga szí nû
sze gély ké pe zi. A sze gé lyen be lül kör ben az
„ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETVÉDELEM” szö -
ve gû, arany sár ga szí nû fel irat lát ha tó. A fel ira ton be lül a
ter mé szet vé del mi õr szol gá lat hár mas szim bó lu ma lát ha tó.
Ez hát só sík ban lévõ, 0,8 mm vas tag, arany sár ga sze géllyel 
min tá zott, fe hér szí nû, 38 mm szé les és 40 mm ma gas sá gú
paj zsot tar tal maz, kö zép sõ sík ban 30 mm át mé rõ vel és
0,8 mm vas tag, arany sár ga szí nû sze géllyel a természet -
védelem jel ké pét áb rá zol ja, elsõ sík já ban pe dig a ter mé -
szet vé de lem jel ké pé vel alul ról rész ben fe dés ben levõ,
20 mm ma gas sá gú ma gyar köz tár sa sá gi cí mer lát ha tó. A
ter mé szet vé de lem jel ké pe fe hér szí nû, jobb ra re pü lõ nagy -
kó csag, kör ala kú ég szín kék me zõ ben.

A sapkajelvény leírása

A fek võ el lip szis ala kú sap ka jel vény szö vött anyag ból
ké szül, 45 mm víz szin tes és 35 mm füg gõ le ges át mé rõ vel.
A zöld alap szí nû jel vény ke re tét a fe ke te szí nû fel var ró sze -
gé lyen be lü li, 1 mm szé les, arany sár ga szí nû sze gély ké pe -
zi. A sze gé lyen be lül kör ben az „ÖNKORMÁNYZATI
TERMÉSZETVÉDELEM” szö ve gû, arany sár ga szí nû fel -
irat lát ha tó. A fel ira ton be lül a ter mé szet vé del mi õr szol gá -
lat hár mas szim bó lu ma lát ha tó. Ez hát só sík ban lévõ,
0,5 mm vas tag arany sár ga sze géllyel min tá zott, fe hér
 színû, 15 mm szé les és 16 mm ma gas sá gú paj zsot tar tal -
maz, kö zép sõ sík ban 12 mm át mé rõ vel és 0,5 mm vas tag,
arany sár ga szí nû sze géllyel a ter mé szet vé de lem jel ké pét
áb rá zol ja, elsõ sík já ban pe dig a ter mé szet vé de lem jel ké pé -
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vel alul ról rész ben fe dés ben levõ, 8 mm ma gas sá gú ma -
gyar köz tár sa sá gi cí mer lát ha tó.

A szolgálati beosztásjelzés leírása

A szol gá la ti be osz tás jel zés 24×85 mm mé re tû, fek võ
tég la lap ala kú, zöld alap szí nû, szö vött anyag ból ké szült
lap, mely nek fe ke te szí nû fel var ró sze gé lyen be lü li ke re tét
1 mm szé les, ég szín kék szí nû sze gély ké pe zi. A la pon bal -
ol dalt 12 mm át mé rõ vel a ter mé szet vé de lem jel ké pe lát ha -
tó, a szol gá la ti be osz tá so kat 10 mm szé les ég szín kék sá -
vok je lö lik. A be osz tá sok jel zé se a kö vet ke zõ:

ön kor mány za ti ter mé szet vé del mi õr kö zép fo kú vég zett -
ség gel: egy 10 mm szé les ég szín kék sáv,

ön kor mány za ti ter mé szet vé del mi õr fel sõ fo kú vég zett -
ség gel: két 10 mm szé les ég szín kék sáv,

ön kor mány za ti ter mé szet vé del mi õr szol gá lat-ve ze tõ:
há rom 10 mm szé les ég szín kék sáv.

AZ EGYENRUHAGOMB LEÍRÁSA

Az ál lam i és az ön kor mány za ti ter mé szet vé del mi õr
egyen ru há za tá nak fel sõ vi se le te le me in al kal ma zott egyen -
ru ha gomb olaj zöld szí nû, mû anyag ból ké szült, saj tolt fü -
les gomb. A nagy mé re tû gomb át mé rõ je 20 mm, amely a
3 mm-es pe re men be lü li, 14 mm át mé rõ jû, eny hén dom bo -
rí tott fe lü le tén jobb ra re pü lõ nagy kó csa got áb rá zol. A kis -
mé re tû gomb át mé rõ je 15 mm, pe re me 2 mm-es, jobb ra re -
pü lõ nagy kó csa got áb rá zo ló eny hén dom bo rí tott fe lü le té -
nek át mé rõ je 9 mm.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
42/2006. (X. 6.) KvVM

rendelete

az egyes tevékenységek és berendezések illékony
szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról  szóló

10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet módosításáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 89.  §-ának (3) be kez dé sé ben,
valamint 110.  §-a (8) be kez dé sé nek d), j) és m) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ér de kelt mi nisz te rek kel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az egyes te vé keny sé gek és be ren de zé sek il lé kony szer -
ves ve gyü let ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról  szóló 10/2001. 
(IV. 19.) KöM ren de let (a továb biak ban: R.) 4.  §-a (5) be -
kez dé sé nek utol só mon da ta he lyé be a következõ ren del ke -
zés lép:

„A vég re haj tá si ha tár idõ ket tar tal ma zó in téz ke dé si terv
el ké szí té sé nek ha tár ide je 2007. áp ri lis 30.”

2.  §

Az R. 10.  §-a (6) és (7) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(6) A kör nye zet vé del mi ha tó ság az en ge dély alap ján
mû kö dõ be ren de zés üze mel te tõ jét fel men ti a 4.  § (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek alól, ha a kü lön
jog sza bály ban elõ írt lég szennye zett sé gi ha tár ér té kek be -
tar tá sa mel lett más, az el ér he tõ leg jobb tech ni ká nak meg -
fe le lõ mó don ér el leg alább ak ko ra ki bo csá tás csök ke nést,
mint amennyit a 4.  § (1) be kez dés ben elõ írt ha tár ér té kek
be tar tá sá val el ér ne.

(7) Ez a ren de let – a le ve gõ vé del mé vel kap cso la tos
egyes sza bá lyok ról  szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. ren de -
let tel és a hul la dé kok ége té sé nek mû sza ki kö ve tel mé nye i -
rõl, mû kö dé si fel té te le i rõl és a hul la dék ége tés technoló -
giai ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl  szóló 3/2002. (II. 22.)
KöM ren de let tel együtt – a szer ves ol dó sze rek egyes te vé -
keny sé gek nél és be ren de zé sek ben tör té nõ fel hasz ná lá sa
so rán ke let ke zõ il lé kony szer ves ve gyü le tek ki bo csá tá sá -
nak kor lá to zá sá ról  szóló, 1999. már ci us 11-i 1999/13/EK
ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.”

3.  §

Az R. 2.1. szá mú mel lék le té nek al cí mét kö ve tõ meg -
jegy zés ben a „Ki bo csá tá si ha tár ér ték: vég gáz ége tés nél a
szá raz vég gáz 5%-os oxi gén tar tal má ra, 273 K hõ mér sék -
let re és 101,3 kPa nyo más ra vo nat ko zik” ren del ke zés he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ki bo csá tá si ha tár ér ték: vég gáz ége té sé nél a fi zi kai
nor mál ál la po tú (273,15 K hõ mér sék le tû és 101,3 kPa nyo -
má sú) szá raz vég gáz ra vo nat koz tat va.”

4.  §

Ez a ren de let a szer ves ol dó sze rek egyes te vé keny sé -
gek nél és be ren de zé sek ben tör té nõ fel hasz ná lá sa so rán ke -
let ke zõ il lé kony szer ves ve gyü le tek ki bo csá tá sá nak kor lá -
to zá sá ról  szóló, 1999. már ci us 11-i 1999/13/EK ta ná csi
irány elv 2. cik ke 11. pont já nak, valamint 5. cik ke (3) be -
kez dé se a) pont já nak és (6) be kez dé sé nek való meg fe le lést 
szol gál ja.

5.  §

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

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
38/2006. (X. 6.) OGY

határozata

a Kormány iránti bizalom kinyilvánításáról*

Az Or szág gyû lés az Alkot mány 39/A. §-ának (3) be kez dé se alap ján a Kor mány irán ti bi zal mát ki nyil vá nít ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Pett kó And rás s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. ok tó ber 6-i ülés nap ján fo gadta el.

Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 189 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +168 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

06.3181 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


