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II. Tör vé nyek

2009. évi XXIII.
törvény

a Londonban, 2000. október 17-én kelt, 
az európai szabadalmak megadásáról  szóló

Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról  szóló
Megállapodáshoz  való csatlakozásról*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad
a Lon don ban, 2000. ok tó ber 17-én kelt, az eu ró pai sza ba -
dal mak meg adá sá ról  szóló Egyez mény 65. cik ké nek al kal -
ma zá sá ról  szóló Meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la -
po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a Meg ál la po dást e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § A Meg ál la po dás an gol nyel ven hi te les szö ve ge és
an nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„AGREEMENT ON THE APPLICATION OF
ARTICLE 65 OF THE 

CONVENTION ON THE GRANT OF EUROPEAN
PATENTS

The States parties to this Agreement,
In their capacity as Contracting States to the Convention 

on the Grant of European Patents (European Patent
Convention) of 5 October 1973,

Reaffirming their desire to strengthen co-operation
between the States of Europe in respect of the protection of 
inventions,

Having regard to Article 65 of the European Patent
Convention, 

Recognising the importance of the objective to reduce
the costs relating to the translation of European patents,

Stressing the need for widespread adherence to that
objective,

Determined to contribute effectively to such cost
reduction,
Have ag re ed on the fol lo wing pro vi si ons:

Article 1

Dispensation with translation requirements

(1) Any State party to this Agreement having an official
language in common with one of the official languages of
the European Patent Office shall dispense with the
translation requirements provided for in Article 65,
paragraph 1, of the European Patent Convention.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. áp ri lis 20-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) Any State party to this Agreement having no official
language in common with one of the official languages of
the European Patent Office shall dispense with the
translation requirements provided for in Article 65,
paragraph 1, of the European Patent Convention, if the
European patent has been granted in the official language
of the European Patent Office prescribed by that State, or
translated into that language and supplied under the
conditions provided for in Article 65, paragraph 1, of the
European Patent Convention.

(3) The States referred to in paragraph 2 shall continue
to have the right to require that a translation of the claims
into one of their official languages be supplied under the
conditions provided for in Article 65, paragraph 1, of the
European Patent Convention.

(4) Nothing in this Agreement shall be construed as
restricting the right of the States parties to this Agreement
to dispense with any translation requirement or to apply
more liberal translation requirements than those referred to 
in paragraphs 2 and 3.

Article 2

Translations in case of dispute

Nothing in this Agreement shall be construed as
restricting the right of the States parties to this Agreement
to prescribe that, in the case of a dispute relating to a
European patent, the patent proprietor, at his own expense,

a) shall supply, at the request of an alleged infringer, a
full translation into an official language of the State in
which the alleged infringement took place,

b) shall supply, at the request of the competent court or
quasi judicial authority in the course of legal proceedings,
a full translation into an official language of the State
concerned.

Article 3

Signature – Ratification

(1) This Agreement shall be open for signature by any
Contracting State to the European Patent Convention until
30 June 2001.

(2) This Agreement shall be subject to ratification.
Instruments of ratification shall be deposited with the
Government of the Federal Republic of Germany.

Article 4

Accession

This Agreement shall, on expiry of the term for
signature mentioned in Article 3, paragraph 1, be open to
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accession by any Contracting State to the European Patent
Convention and any State which is entitled to accede to
that Convention. Instruments of accession shall be
deposited with the Government of the Federal Republic of
Germany.

Article 5

Prohibition of reservations

No State party to this Agreement may make reservations 
thereto.

Article 6

Entry into force

(1) This Agreement shall enter into force on the first day 
of the fourth month after the deposit of the last instrument
of ratification or accession by eight Contracting States to
the European Patent Convention, including the three
States in which the most European patents took effect in
1999.

(2) Any ratification or accession after the entry into
force of this Agreement shall take effect on the first day of
the fourth month after the deposit of the instrument of
ratification or accession.

Article 7

Duration of the Agreement

This Agreement shall be concluded for an unlimited
duration.

Article 8

Denunciation

Any State party to this Agreement may denounce it at
any time once it has been in force for three years.
Notification of denunciation shall be given to the
Government of the Federal Republic of Germany. The
denunciation shall take effect one year after the date of
receipt of such notification. No rights acquired pursuant to
this Agreement before the denunciation took effect shall
thereby be impaired.

Article 9

Scope

This Agreement shall apply to European patents in
respect of which the mention of grant was published in the

European Patent Bulletin after the Agreement entered into
force for the State concerned.

Article 10

Languages of the Agreement

This Agreement, drawn up in a single original in the
English, French and German languages shall be deposited
with the Government of the Federal Republic of Germany,
the three texts being equally authentic.

Article 11

Transmissions and notifications

(1) The Government of the Federal Republic of
Germany shall draw up certified true copies of this
Agreement and shall transmit them to the Governments of
all signatory or acceding States. 

(2) The Government of the Federal Republic of
Germany shall notify to the Governments of the States
referred to in paragraph 1:

a) any signature;

b) the deposit of any instrument of ratification or
accession;

c) the date of entry into force of this Agreement;

d) any denunciation received pursuant to Article 8 and
the date on which it will take effect. 

(3) The Government of the Federal Republic of
Germany shall register this Agreement with the Secretariat 
of the United Nations.

In witness whereof, the Plenipotentiaries authorised
thereto, having presented their Full Powers, found to be in
good and due form, have signed this Agreement.

Done at London on 17 October 2000, in one original, in
English, French and German, each text being equally
authentic.”

„AZ EURÓPAI SZABADALMAK MEGADÁSÁRÓL
SZÓLÓ EGYEZMÉNY 65. CIKKÉNEK

ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS

Az eb ben a Meg ál la po dás ban ré szes ál la mok,

szer zõ dõ ál la ma i ként az eu ró pai sza ba dal mak meg adá -
sá ról  szóló 1973. ok tó ber 5-i Egyez mény nek (Eu ró pai
Sza ba dal mi Egyez mény),

meg erõ sít ve azon óha ju kat, hogy el mé lyít sék az eu ró pai 
ál la mok együtt mû kö dé sét a ta lál má nyok ol tal ma te rén,
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te kin tet tel az Eu ró pai Sza ba dal mi Egyez mény 65. cik -
ké re,

el is mer ve az eu ró pai sza ba dal mak for dí tá sá val kap cso -
la tos költ sé gek csök ken té sé re irá nyu ló cél ki tû zés fon tos -
sá gát,

hang sú lyoz va az e cél ki tû zés hez  való szé les körû csat la -
ko zás szük sé ges sé gét,

az zal a szán dék kal, hogy ha té ko nyan hoz zá já rul ja nak
e költ ség csök ken tés hez,
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek ben ál la pod tak meg:

1. cikk

Lemondás a fordítási követelményekrõl

(1) Az e Meg ál la po dás ban ré szes olyan ál lam, amely -
nek hi va ta los nyel ve meg egye zik az Eu ró pai Sza ba dal mi
Hi va tal hi va ta los nyel ve i nek va la me lyi ké vel, el te kint az
Eu ró pai Sza ba dal mi Egyez mény 65. cik ké nek (1) be kez -
dé sé ben elõ írt for dí tá si kö ve tel mé nyek tõl.

(2) Az e Meg ál la po dás ban ré szes olyan ál lam, amely -
nek egyik hi va ta los nyel ve sem egye zik meg az Eu ró pai
Sza ba dal mi Hi va tal hi va ta los nyel ve i nek va la me lyi ké vel,
el te kint az Eu ró pai Sza ba dal mi Egyez mény 65. cik ké nek
(1) be kez dé sé ben elõ írt for dí tá si kö ve tel mény tõl, ha az
 európai sza ba dal mat az Eu ró pai Sza ba dal mi Hi va tal hi va -
ta los nyel vei kö zül az ezen ál lam ál tal meg je lölt nyel ven
ad ták meg, vagy azt erre a nyelv re le for dí tot ták, és a for dí -
tást az Eu ró pai Sza ba dal mi Egyez mény 65. cik ke (1) be -
kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen
benyúj tották.

(3) A (2) be kez dés ben em lí tett ál la mok nak to vább ra is
jo guk ban áll, hogy meg kö ve tel jék az igény pon tok hi va ta -
los nyel ve ik egyi ké re tör té nõ for dí tá sá nak be nyúj tá sát az
Eu ró pai Sza ba dal mi Egyez mény 65. cik ke (1) be kez dé sé -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen.

(4) E Meg ál la po dás nem ér tel mez he tõ úgy, hogy az kor -
lá toz ná az e Meg ál la po dás ban ré szes ál la mok jo gát arra,
hogy el te kint se nek va la mely for dí tá si kö ve tel mény tõl,
vagy hogy a (2) és a (3) be kez dés ben elõ ír tak nál eny hébb
for dí tá si kö ve tel mé nye ket al kal maz za nak.

2. cikk

Fordítások jogvita esetén

E Meg ál la po dás nem ér tel mez he tõ úgy, hogy az kor lá -
toz ná az e Meg ál la po dás ban ré szes ál la mok jo gát arra,
hogy az eu ró pai sza ba dal mak kal kap cso la tos jog vi ta
 esetén elõ ír ják azt, hogy a sza ba dal mas a sa ját költ sé gén
kö te les

a) a fel té te le zett bi tor ló ké ré sé re a sza ba da lom tel jes
for dí tá sát ren del ke zés re bo csá ta ni an nak az ál lam nak a hi -

va ta los nyel vén, amely nek a te rü le tén a fel té te le zett bi tor -
lás be kö vet ke zett,

b) az ille té kes bí ró ság vagy igaz ság szol gál ta tá si jog -
kört gya kor ló ha tó ság fel hí vá sá ra a sza ba da lom tel jes for -
dí tá sát ren del ke zés re bo csá ta ni az érin tett ál lam hi va ta los
nyel vén az elõt tük fo lyó el já rás ban.

3. cikk

Aláírás – megerõsítés

(1) Ez a Meg ál la po dás 2001. jú ni us 30-ig áll nyit va alá -
írás ra az Eu ró pai Sza ba dal mi Egyez mény Szer zõ dõ Ál la -
mai szá má ra.

(2) Ezt a Meg ál la po dást meg kell erõ sí te ni. A meg erõ sí -
tés rõl  szóló ok ira tot a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság kor -
má nyá nál kell le tét be he lyez ni.

4. cikk

Csatlakozás

A 3. cikk (1) be kez dé sé ben em lí tett, alá írás ra nyit va álló 
ha tár idõ le tel tét köve tõen a Meg ál la po dás csat la ko zás ra
nyit va áll az Eu ró pai Sza ba dal mi Egyez mény bár me lyik
Szer zõ dõ Ál la ma szá má ra, il let ve az Egyez mény hez  való
csat la ko zás ra jo go sult bár me lyik ál lam szá má ra. A csat la -
ko zás ról  szóló ok ira tot a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság
kor má nyá nál kell le tét be he lyez ni.

5. cikk

Fenntartások tilalma

Az e Meg ál la po dás ban ré szes egyet len ál lam sem fûz het 
fenn tar tást eh hez a Meg ál la po dás hoz.

6. cikk

Hatálybalépés

(1) Ez a Meg ál la po dás az at tól a nap tól szá mí tott ne gye -
dik hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba, ame lyen az Eu ró pai
Sza ba dal mi Egyez mény Szer zõ dõ Ál la mai kö zül – ide ért -
ve azt a há rom ál la mot, amely ben a leg több eu ró pai sza ba -
da lom vált ha tá lyos sá 1999-ben – a nyol ca dik is le tét be he -
lyez te meg erõ sí tõ vagy csat la ko zá si ok ira tát.

(2) Az e Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ meg erõ -
sí tés vagy csat la ko zás a meg erõ sí tõ vagy csat la ko zá si ok -
irat le tét be he lye zé sét kö ve tõ ne gye dik hó nap elsõ nap ján
vá lik ha tá lyos sá.

15722 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/61. szám



7. cikk

A Megállapodás idõbeli hatálya

Ez a Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re jön lét re.

8. cikk

Felmondás

Ezt a Meg ál la po dást azt köve tõen, hogy há rom évig ha -
tály ban volt, az ab ban ré szes bár me lyik ál lam bár mi kor
fel mond hat ja. A fel mon dás ról  szóló ér te sí tést a Né met
Szö vet sé gi Köz tár sa ság kor má nyá nak kell el jut tat ni. A
fel mon dás az ar ról  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ
egy év el tel té vel vá lik ha tá lyos sá. A fel mon dás nem érin ti
a ha tá lyos sá vá lá sa elõtt az e Meg ál la po dás alap ján szer -
zett jo go kat.

9. cikk

Alkalmazási kör

E Meg ál la po dást azok ra az eu ró pai sza ba dal mak ra kell
al kal maz ni, ame lyek ese té ben a meg adás ról  szóló ér te sí -
tés nek az Eu ró pai Sza ba dal mi Köz löny ben tör té nõ meg -
hir de té sé re a Meg ál la po dás nak az adott ál lam te kin te té ben 
tör té nõ ha tály ba lé pé sét köve tõen ke rült sor.

10. cikk

A Megállapodás nyelvei

Ezt a Meg ál la po dást, amely egy-egy ere de ti pél dány ban 
an gol, fran cia és né met nyel ven ké szült, és amely nek az
e nyel ve ken ké szült szö ve ge i nek mind egyi ke egy aránt hi -
te les, a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság kor má nyá nál kell
le tét be he lyez ni.

11. cikk

Megküldések és értesítések

(1) A Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság kor má nya e Meg -
ál la po dás ról hi te le sí tett má so la to kat ké szít, és azo kat el -
jut tat ja a Meg ál la po dást alá író vagy ah hoz csat la ko zó va -
la mennyi ál lam kor má nyá nak.

(2) A Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság kor má nya az
(1) be kez dés ben em lí tett ál la mok kor má nya it ér te sí ti

a) a Meg ál la po dás alá írá sá ról;
b) meg erõ sí tõ vagy csat la ko zá si ok irat le tét be he lye zé -

sé rõl;

c) a Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek nap já ról;
d) a 8. cikk sze rin ti fel mon dás ról, va la mint a fel mon dás 

ha tá lyos sá vá lá sá nak nap já ról.

(3) A Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság kor má nya in téz ke -
dik e Meg ál la po dás nak az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té -
nek Tit kár sá ga ál tal tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te le iránt.

A fen ti ek hi te lé ül az erre fel ha tal ma zott meg ha tal ma -
zot tak – jó és kel lõ alak ban ta lált meg ha tal ma zá sa ik be mu -
ta tá sát köve tõen – alá ír ták ezt a Meg ál la po dást.

Ké szült Lon don ban, 2000. ok tó ber 17-én, egy-egy ere -
de ti és egy aránt hi te les pél dány ban an gol, fran cia és né met 
nyel ven.”

4.  § A ta lál má nyok sza ba dal mi ol tal má ról  szóló
1995. évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Szt.)
35.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül
ki:

„Ha az eu ró pai sza ba da lom szö ve gé nek ma gyar nyel vû
for dí tá sát a sza ba dal mas nem nyúj tot ta be a 84/H.  § alap -
ján, és a bi tor ló la kó he lye vagy szék he lye a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén van, a bi tor lást mind ad dig nem le het
neki fel ró ha tó nak te kin te ni, amíg a sza ba dal mas ele get
nem tesz a 84/G.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak, ki vé ve,
ha a sza ba dal mas bi zo nyít ja, hogy a bi tor ló a for dí tás hi á -
nyá ban is meg ért het te az eu ró pai sza ba da lom szö ve gét.”

5.  § Az Szt. 52.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A sza ba dal mi el já rá sok ma gyar nyel ven foly nak,
a sza ba dal mi le írást az igény pont tal, a rajz fel ira tát és a ki -
vo na tot – ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – ma gyar
nyel ven kell el ké szí te ni.”

6.  § Az Szt. 53/D.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Elekt ro ni kus úton is be le het nyúj ta ni – az
57/A.  §-ban sza bá lyo zott, va la mint a 84/E.  § (3) be kez dé -
sé ben, a 84/H.  § (4) be kez dé sé ben és a 84/K.  § (2) be kez -
dé sé ben hi vat ko zott mó don és fel té te lek kel –

a) a sza ba dal mi be je len tést;
b) az igény pont-köz zé té te li ké rel met és az igény pon tok 

ma gyar nyel vû for dí tá sát;
c) az eu ró pai sza ba da lom igény pont ja i nak ma gyar

nyel vû for dí tá sát, il let ve az eu ró pai sza ba da lom szö ve gé -
nek an gol vagy ma gyar nyel vû for dí tá sát;

d) a b) és a c) pont ban em lí tett for dí tás ki ja ví tá sá ra irá -
nyu ló ké rel met.”

7.  § (1) Az Szt. 82.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„Ha az eu ró pai sza ba da lom ha tá lyos sá vá lá sá hoz nem
nyúj tot ták be az eu ró pai sza ba da lom szö ve gé nek ma gyar
nyel vû for dí tá sát, vagy azt a sza ba dal mas nem bo csá tot ta
a ké rel me zõ ren del ke zé sé re, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal 
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a ké rel me zõ ilyen irá nyú ké rel mé re fel hív ja a sza ba dal -
mast e for dí tás be nyúj tá sá ra.”

(2) Az Szt. 82.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) Ha a sza ba dal mas nem tesz ele get a for dí tás be nyúj -
tá sá ra vo nat ko zó – az (1) be kez dés alap ján ki adott – fel hí -
vás nak, a for dí tást a sza ba dal mas költ sé gé re a ké rel me zõ
el ké szít tet he ti, ki vé ve, ha a sza ba dal mas a fel hí vás ra úgy
nyi lat ko zik, hogy a ké rel me zõ ál tal hasz no sí tott vagy
hasz no sí ta ni kí vánt ter mék vagy el já rás nem üt kö zik
a meg je lölt sza ba da lom ba.”

8.  § Az Szt. 83.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Az eu ró pai sza ba da lom szö ve ge ma gyar nyel vû
for dí tá sá nak el ké szí té sé vel járó költ sé get a sza ba dal mas
vi se li. A nem le ges meg ál la pí tá si el já rás töb bi költ sé gét
a ké rel me zõ vi se li.”

9.  § Az Szt. 84/G.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, és a je len le gi szö veg je lö lé se (1) be kez dés re vál -
tozik:

„(2) Ha az eu ró pai sza ba da lom szö ve gé nek ma gyar
nyel vû for dí tá sát a sza ba dal mas nem nyúj tot ta be a 84/H.  § 
alap ján, az eu ró pai sza ba da lom mal kap cso la tos jog vi ta
ese tén a sza ba dal mas kö te les e for dí tást a sa ját költ sé gén
ren del ke zés re bo csá ta ni a fel té te le zett bi tor ló ké ré sé re, il -
let ve – szük ség sze rint fel hí vás ra – a bí ró ság vagy a Ma -
gyar Sza ba dal mi Hi va tal elõtt fo lyó el já rás ban.”

10.  § Az Szt. 84/H.  §-át meg elõ zõ al cím és az Szt.
84/H.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„Az eu ró pai sza ba da lom mal kap cso la tos for dí tá si
kö ve tel mé nyek

84/H.  § (1) Az eu ró pai sza ba da lom ha tá lyos sá vá lik
a Ma gyar Köz tár sa ság ban, ha meg adá sá nak az Eu ró pai
Sza ba dal mi Köz löny ben  való meg hir de té sé tõl szá mí tott
há rom hó na pon be lül a sza ba dal mas be nyújt ja a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal hoz az eu ró pai sza ba da lom igény pont -
ja i nak ma gyar nyel vû for dí tá sát, va la mint – ha az Eu ró pai
Sza ba dal mi Hi va tal elõt ti el já rás nyel ve a fran cia vagy
a né met volt – az eu ró pai sza ba da lom igény pon to kon kí vü -
li szö ve gé nek an gol vagy ma gyar nyel vû for dí tá sát.

(2) Ha az eu ró pai sza ba da lom igény pon to kon kí vü li
szö ve gé nek an gol vagy ma gyar nyel vû for dí tá sát is be kell
nyúj ta ni, a for dí tást azon a na pon be nyúj tott nak kell te kin -
te ni, ame lyen a sza ba dal mas az (1) be kez dés ben elõ írt
mind két for dí tást vagy kö zü lük már a má so di kat is be nyúj -
tot ta.

(3) Az (1) be kez dés ben elõ írt cse lek mény az ott meg je -
lölt ha tár idõ utol só nap já tól szá mí tott há rom hó na pon be -
lül is tel je sít he tõ, ha ez utób bi ha tár idõn be lül meg fi ze tik
a kü lön jog sza bály ban erre az eset re meg ha tá ro zott pót -
díjat.

(4) Az (1) be kez dés ben elõ írt for dí tást vagy for dí tá so kat 
(a továb biak ban együtt: for dí tás) a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott rész le tes ala ki kö ve tel mé nyek nek meg fele -
lõen kell el ké szí te ni és be nyúj ta ni. A for dí tás elekt ro ni kus
úton  való be nyúj tá sá ra meg fele lõen al kal maz ni kell az
57/A.  § ren del ke zé se it.

(5) A for dí tás meg hir de té sé ért kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott dí jat kell fi zet ni a for dí tás be nyúj tá sá tól
szá mí tott két hó na pon be lül.

(6) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal meg vizs gál ja a for dí -
tást ab ból a szem pont ból, hogy az ki elé gí ti-e a (4) be kez -
dés ben meg je lölt kö ve tel mé nye ket. En nek so rán a 68.  §
(2)–(4) be kez dé se i nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val jár el, az -
zal az el té rés sel, hogy a 68.  § (3) és (4) be kez dé sé ben sza -
bá lyo zott ese tek ben a for dí tást be nem nyúj tott nak kell te -
kin te ni.

(7) Ha a for dí tás be nyúj tá sa kor nem fi zet ték meg
a for dí tás-meg hir de té si dí jat, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi -
va tal fi gyel mez te ti a sza ba dal mast az (5) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ha tár idõ ben tör té nõ hi ány pót lás ra. En -
nek el ma ra dá sát úgy kell te kin te ni, hogy a for dí tást nem
nyúj tot ták be.

(8) Ha az (1) be kez dés ben elõ írt cse lek ményt nem tel je -
sí tik az ott meg je lölt ha tár idõn be lül, és e cse lek ményt
a (3) be kez dés ben meg sza bott ha tár idõn be lül sem tel je sí -
tik a pót díj meg fi ze té se mel lett, azt e tör vény ere jé nél fog -
va úgy kell te kin te ni, hogy az eu ró pai sza ba da lom ol tal ma
a Ma gyar Köz tár sa ság ban a ke let ke zé sé tõl fog va hatály -
talan.

(9) A sza ba dal mi lajst rom kü lön ré szé be (54.  §) be kell
je gyez ni az eu ró pai sza ba dal mat, ha a for dí tást sza bály sze -
rû en be nyúj tot ták.

(10) A for dí tás be nyúj tá sá ról a Ma gyar Sza ba dal mi Hi -
va tal tá jé koz ta tást kö zöl a hi va ta los lap já ban (56–56/A.  §), 
és a for dí tást meg te kint he tõ vé te szi.”

11.  § Az Szt. 104.  §-a a kö vet ke zõ (15) és (16) be kez -
dés sel egé szül ki, és a je len le gi (15) és (16) be kez dés szá -
mo zá sa (17) és (18) be kez dés re vál to zik:

„(15) Ha az eu ró pai sza ba da lom szö ve gé nek ma gyar
nyel vû for dí tá sát a sza ba dal mas nem nyúj tot ta be a 84/H.  § 
alap ján, és nem bo csá tot ta – a 84/G.  § (2) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint – a fel té te le zett bi tor ló ren del ke zé sé re an -
nak ké ré sé re sem, azt úgy kell te kin te ni, hogy az al pe res
a per re okot nem adott.

(16) Eu ró pai sza ba da lom ese té ben a ke re set le vél hez
– hi ány pót lás ter he mel lett – csa tol ni kell a sza ba da lom
szö ve gé nek ma gyar nyel vû for dí tá sát. E for dí tás költ sé gét
a sza ba dal mas vi se li.”

12.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – 2010. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2–11.  §-ai, va la mint 13.  §-a 2011. ja nu ár
1-jén lép nek ha tály ba, az zal, hogy e ren del ke zé se ket azok -
ra az eu ró pai sza ba dal mak ra kell al kal maz ni, ame lyek ese -
té ben a meg adás ról  szóló ér te sí tést 2011. ja nu ár 1-jét
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köve tõen hir det ték meg az Eu ró pai Sza ba dal mi Köz löny -
ben.

(3) Az e tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé -
sek rõl a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke gon dos ko dik.

13.  § (1) Az Szt. 84/K.  §-ának (2) be kez dé sé ben
a ,,84/H.  § (3)” szö veg rész he lyé be a ,,84/H.  § (4)” szö veg -
rész lép.

(2) Az Szt. 104.  §-ának – e tör vény 11.  §-a sze rint
(18) be kez dés re vál to zó szá mo zá sú – (16) be kez dé sé ben
a ,,(15)” szö veg rész he lyé be a ,,(17)” szö veg rész lép.

(3) Az Szt. 84/J.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint
84/K.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben a ,,ma gyar nyel vû”
szö veg ré szek ha tá lyu kat vesz tik.

14.  § (1) E tör vény 4–11.  §-ai és 13.  §-a 2011. ja nu ár
2-án ha tá lyu kat vesz tik.

(2) Ez a § 2011. ja nu ár 3-án ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2009. évi XXIV.
törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Luxemburgi
Nagyhercegség Kormánya között az egymás nevében

a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus
adatok gyûjtésében diplomáciai és konzuli

képviseleteik útján történõ kölcsönös eljárásról  szóló
Megállapodás kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Lu xem bur gi Nagy -
her ceg ség Kor má nya kö zött az egy más ne vé ben a ví zu -
mok ki adá sá ban, va la mint a bio met ri kus ada tok gyûj té sé -
ben dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té nõ köl -
csö nös el já rás ról  szóló Meg ál la po dás (a továb biak ban:
Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a Meg ál la po dást e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § A Meg ál la po dás hi te les an gol nyel vû szö ve ge és
an nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. áp ri lis 20-i ülés nap ján fo gad ta el.

„Agreement
between the Government of the Republic of Hungary

and the Government of the Grand Duchy 
of Luxembourg on the mutual representation by their 
diplomatic and consular missions in processing visas

and collecting biometric data

Article 1

(1) The Contracting Parties, in conformity with the
Schengen acquis, represent each other in processing
uniform visas (airport transit visas, transit visas, short-stay
visas) in accordance with the provisions of the Common
Consular Instructions, with this Agreement, as well as with 
the implementing agreements concluded according to
Article 4.

(2) According to the implementing agreements
representation may be reduced to one or several parts of
the visa issuing procedure, namely providing information
on visa applications, arranging appointments, conducting
interviews, receiving and forwarding applications and
supporting documents, recording data – including
biometric data – and collecting administrative fees. 

(3) The Contracting Parties may assist each other in the
collection of biometric data to be used for applications for
D visas, residence permits and passports. Detailed rules of
this type of co-operation shall be regulated in the
implementing agreements.

(4) Acting under paragraph (1)–(3), the diplomatic and
consular missions of the Contracting Parties shall render
each other all appropriate assistance. 

(5) At locations where only one of the Contracting
Parties has a mission, that mission shall give assistance to
the mission of the other Contracting Party competent for
that location in accordance with the implementing
agreements.

Article 2

Acting under Article 1, the relevant legal norms of the
European Union, including Directive 95/46/EC of the
European Parliament and of the Council of 24 October
1995 on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data and on the free movement of
such data, as well as those of the representing Party shall
be applicable.

Article 3

Acting under Article 1, the representing Party shall act
as diligently as if processing visas or collecting data on its
own behalf. However, there is no liability of one
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Contracting Party for activities performed on behalf of the
other Contracting Party.

Article 4

The Foreign Ministries of the Contracting Parties shall
conclude implementing agreements which designate the
diplomatic and consular missions to which this Agreement 
shall be applied as well as the necessary technical and
financial details of the co-operation and rules relating to
data protection, if necessary. 

Article 5

This Agreement shall enter into force on the first day of
the month after the Contracting Parties notify each other
through diplomatic channels that their constitutional
requirements for the entry into force have been fulfilled.

Article 6

This Agreement may be applied provisionally if the
Contracting Parties notify each other through diplomatic
channels that the requirements for the provisional
application have been fulfilled.

Article 7

This Agreement is concluded for an unlimited period. It
may be terminated at any time by a notification through
diplomatic channels by either Contracting Party. In case of 
termination, the Agreement remains in force for ninety
(90) days following the receipt of the notification by the
other Contracting Party.

Article 8

The Contracting Parties may suspend the application of
this Agreement wholly or partly at any time. The starting
and closing date of the suspension shall be notified
through diplomatic channels and shall become effective
thirty (30) days after notification, unless agreed otherwise
by the Contracting Parties.

Done in Luxembourg on 26 September, 2008 in two
originals in the English language.

(Signatures)

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Luxemburgi

Nagyhercegség Kormánya között az egymás nevében
a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus

adatok gyûjtésében diplomáciai és konzuli
képviseleteik útján történõ kölcsönös eljárásról

1. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a schen ge ni jog anyag nak meg -
fele lõen, a Kö zös Kon zu li Uta sí tá sok, a je len Meg ál la po -
dás, va la mint a je len Meg ál la po dás 4. cik ké ben fog lal tak
sze rint kö tött vég re haj tá si meg ál la po dá sok ren del ke zé sei
alap ján jár nak el egy más ne vé ben az egy sé ges ví zum (re -
pü lõ té ri tran zit ví zum, át uta zó ví zum, rö vid idõ tar ta mú tar -
tóz ko dás ra jo go sí tó ví zum) ki adá sá ra irá nyu ló el já rás ban.

(2) A vég re haj tá si meg ál la po dá sok ér tel mé ben a kép vi -
se let kor lá toz ha tó a ví zum ki adá si el já rás egy vagy több
ele mé re, ne ve ze te sen a ví zu mok ki adá sá ra vo nat ko zó in -
for má ció nyúj tá sá ra, idõ pont egyez te té sé re, in ter jú le foly -
ta tá sá ra, ké rel mek és tá mo ga tó do ku men tu mok át vé te lé re
és to váb bí tá sá ra, ada tok rög zí té sé re – ide ért ve a bio met ri -
kus ada to kat is –, va la mint az el já rá si dí jak be vé te le zé sé re.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek a D ví zu mok, a tar tóz ko dá si en ge -
dé lyek irán ti ké rel mek hez, va la mint az út le vél ké rel mek -
hez szük sé ges bio met ri kus ada tok gyûj té se so rán is se gít -
sé get nyújt hat nak egy más nak. Az ilyen jel le gû együtt mû -
kö dés rész le tes sza bá lya it a vég re haj tá si meg ál la po dá sok
sza bá lyoz zák.

(4) Az (1)–(3) be kez dés sze rin ti el já rá sok so rán a Szer -
zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le tei min den
meg fe le lõ mó don se gí tik egy mást.

(5) Azo kon az ál lo más he lye ken, ahol csak az egyik
Szer zõ dõ Fél nek van dip lo má ci ai vagy kon zu li kép vi se le -
te, ez a kül kép vi se let a vég re haj tá si meg ál la po dá sok kal
össz hang ban se gít sé get nyújt a má sik Szer zõ dõ Fél he lyi -
leg ille té kes kül kép vi se le té nek.

2. Cikk

Az 1. cikk sze rin ti el já rás so rán az Eu ró pai Unió vo nat -
ko zó jog sza bá lya it kell al kal maz ni, ide ért ve az Eu ró pai
Par la ment és a Ta nács 1995. ok tó ber 24-én kelt, a sze mé -
lyes ada tok fel dol go zá sa vo nat ko zá sá ban az egyé nek vé -
del mé rõl és az ilyen ada tok sza bad áram lá sá ról  szóló
95/46/EK irány el vét, va la mint a kép vi se le tet el lá tó Fél nek
a vo nat ko zó jog sza bá lya it is.

3. Cikk

Az 1. cikk sze rin ti el já rás so rán a kép vi se le tet el lá tó Fél
ugyan olyan gon dos sá got ta nú sít, mint ha sa ját ne vé ben
foly tat ná le az el já rást. Mind emel lett az egyik Szer zõ dõ
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Fél ne vé ben vég re haj tott cse lek mé nye kért a má sik Szer zõ -
dõ Fél nem tar to zik fe le lõs ség gel.

4. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek kül ügy mi nisz té ri u mai vég re haj tá si
meg ál la po dá sok ke re té ben ki je lö lik azo kat a dip lo má ci ai
és kon zu li kép vi se le te ket, ame lyek re a Meg ál la po dás vo -
nat ko zik, va la mint meg ha tá roz zák az együtt mû kö dés
szük sé ges tech ni kai és pénz ügyi rész let sza bá lya it, il let ve
szük ség ese tén az adat vé de lem re vo nat ko zó sza bá lyo kat.

5. Cikk

Je len Meg ál la po dás az azt kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba, amely ben a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ér -
te sí tet ték egy mást ar ról, hogy a Meg ál la po dás ha tály ba lé -
pé sé hez szük sé ges al kot má nyos kö te le zett sé ge i ket tel je sí -
tet ték.

6. Cikk

Je len Meg ál la po dás ide ig le ne sen al kal maz ha tó, azt
köve tõen, hogy a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí -
tet ték egy mást ar ról, hogy az ide ig le nes al kal ma zás hoz
szük sé ges fel té te le ket tel je sí tet ték.

7. Cikk

A je len Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re szól. Azt bár -
me lyik Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai úton kül dött ér te sí tés sel
bár mi kor fel mond hat ja. Fel mon dás ese tén a Meg ál la po dás 
ki lenc ven (90) na pig ma rad ha tály ban, azt köve tõen, hogy
a má sik Szer zõ dõ Fél az ér te sí tést kéz hez vet te.

8. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás al kal ma zá sát
bár mi kor, rész ben vagy egész ben fel füg geszt he tik. A fel -
füg gesz tés kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját dip lo má ci ai úton
kell kö zöl ni, és az az ér te sí tés kül dé sét kö ve tõ har minc
(30) nap el tel té vel vá lik al kal maz ha tó vá, amennyi ben
a Szer zõ dõ Fe lek er rõl más ként meg nem ál la pod nak.

Ké szült Lu xem bo urg ban, 2008. szep tem ber 26-án, két
ere de ti pél dány ban, an gol nyel ven.

(Aláírások)”

4.  § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja a Meg ál la po dás nak
a 6. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont tól kez dõ dõ en tör té nõ
ide ig le nes al kal ma zá sát.

5.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2. és 3.  §-a a Meg ál la po dás 6. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) E tör vény 4.  §-a, va la mint 5.  §-ának (4) be kez dé se
a Meg ál la po dás 5. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont ban ha -
tá lyát vesz ti.

(4) E tör vény ha tá lyát vesz ti, ha a má sik szer zõ dõ fél ar -
ról ér te sí ti a Ma gyar Köz tár sa sá got, hogy nem kí ván
a Meg ál la po dás ban ré szes fél lé vál ni.

(5) A Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját,
va la mint a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tok
nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter – azok is -
mert té vá lá sát köve tõen – a Ma gyar Köz löny ben ha la dék -
ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(6) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2009. évi XXV.
törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi
Szövetségi Köztársaság Kormánya között

az egymás nevében a vízumok kiadásában, 
valamint a biometrikus adatok gyûjtésében
diplomáciai és konzuli képviseleteik útján 

történõ kölcsönös eljárásról  szóló 
Megállapodás kihirdetésérõl*

1. § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Né met or szá gi Szö -
vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az egy más ne vé ben
a ví zu mok ki adá sá ban, va la mint a bio met ri kus ada tok
gyûj té sé ben dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le te ik út ján
tör té nõ köl csö nös el já rás ról szó ló Meg ál la po dás (a to váb -
bi ak ban: Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2. § Az Or szág gyû lés a Meg ál la po dást e tör vénnyel ki -
hir de ti.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. áp ri lis 20-i ülés nap ján fo gad ta el.
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3. § A Meg ál la po dás hi te les an gol és ma gyar nyel vû
szö ve ge a kö vet ke zõ: 

„Agreement
between the Government of the Federal Republic 
of Germany and the Government of the Republic 
of Hungary on the mutual representation by their

diplomatic missions and consular posts in processing
visas and collecting biometric data

The Government of the Federal Republic of Germany
and the Government of the Republic of Hungary
have ag re ed as fol lows:

Article 1

(1) The Contracting Parties shall represent each other in
processing uniform visas (airport transit visas, transit
visas, short-stay visas) taking into consideration the
provisions of the Common Consular Instructions, this
Agreement and the implementing agreements concluded
pursuant to Article 4 of the present Agreement.

(2) The form and scope of representation shall be
governed by the valid provisions of the Common Consular
Instructions.

(3) The Contracting Parties may assist each other in the
collection of biometric data to be used for applications for
D visas and residence permits. This type of cooperation
shall be regulated in greater detail in the implementing
agreements.

(4) Acting under paragraphs (1) to (3), the diplomatic
missions and consular posts of the Contracting Parties
shall render each other all appropriate assistance.

(5) At locations where only one of the Contracting
Parties has a mission, that mission shall give assistance to
the mission of the other Contracting Party competent for
that location in accordance with the implementing
agreements.

Article 2

Acting under Article 1, the relevant legal norms of the
European Union, including Directive 95/46/EC of the
European Parliament and of the Council of 24 October
1995 on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data and on the free movement of
such data, as well as those of the representing Party shall
be applicable.

Article 3

Acting under Article 1, the representing Party shall act
as diligently as if processing visas or collecting data on its
own behalf. However, no Contracting Party can be made

liable for activities performed on behalf of the other
Contracting Party.

Article 4

The Foreign Ministries of the Contracting Parties shall
stipulate in writing the diplomatic missions and consular
posts to which this Agreement shall be applied and shall
lay down the necessary technical and financial details of
cooperation.

Article 5

This Agreement shall enter into force on the first day of
the month following the month in which the Contracting
Parties have notified each other through diplomatic
channels that their constitutional requirements for such
entry into force have been fulfilled. The relevant date shall
be the date of receipt of the last notification.

Article 6

This Agreement may be applied provisionally if the
Contracting Parties notify each other through diplomatic
channels that the requirements for such provisional
application have been fulfilled.

 Article 7

This Agreement shall be concluded for an unlimited
period. It may be terminated at any time by a notification
through diplomatic channels by either Contracting Party.
In case of termination, the Agreement shall remain in force 
for ninety (90) days following the receipt of the
notification by the other Contracting Party.

Article 8

The Contracting Parties may suspend the application of
this Agreement wholly or partly at any time. The starting
and closing date of the suspension shall be notified
through diplomatic channels and shall become effective
thirty (30) days after notification, unless otherwise agreed
by the Contracting Parties.

Done at Berlin on 18 September, 2008 in duplicate in
the German, Hungarian and English languages, all three
texts being authentic. In case of divergent interpretations
of the German and Hungarian texts, the English text shall
prevail.

(Signatures)
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Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya
között az egymás nevében a vízumok kiadásában,

valamint a biometrikus adatok gyûjtésében
diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ

kölcsönös eljárásról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Né met or szá gi
Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya a kö vet ke zõ kép pen ál -
la po dott meg:

1. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a Kö zös Kon zu li Uta sí tá sok, a je -
len Meg ál la po dás, va la mint a je len Meg ál la po dás 4. Cik -
ké ben fog lal tak sze rint kö tött vég re haj tá si meg ál la po dá -
sok ren del ke zé se i nek meg fele lõen jár nak el egy más ne vé -
ben az egy sé ges ví zum (re pü lõ té ri tran zit ví zum, át uta zó ví -
zum, rö vid idõ tar ta mú tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zum) ki -
adá sá ra irá nyu ló el já rás ban.

(2) A kép vi se let for má ját és tar tal mát a Kö zös Kon zu li
Uta sí tá sok ha tá lyos ren del ke zé sei sza bá lyoz zák.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek a D ví zu mok és tar tóz ko dá si en ge -
dé lyek irán ti ké rel mek hez szük sé ges bio met ri kus ada tok
gyûj té se so rán is se gít sé get nyújt hat nak egy más nak. Az
ilyen jel le gû együtt mû kö dés rész le tes sza bá lya it a vég re -
haj tá si meg ál la po dá sok ha tá roz zák meg.

(4) Az (1)–(3) be kez dé sek sze rin ti el já rá sok so rán
a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le tei min -
den meg fe le lõ mó don se gí tik egy mást.

(5) Azo kon az ál lo más he lye ken, ahol csak az egyik
Szer zõ dõ Fél nek van dip lo má ci ai vagy kon zu li kép vi se le -
te, ez a kül kép vi se let – a vég re haj tá si meg ál la po dá sok kal
össz hang ban – se gít sé get nyújt a má sik Szer zõ dõ Fél he -
lyi leg ille té kes kül kép vi se le té nek.

2. Cikk

Az 1. Cikk sze rin ti el já rás so rán az Eu ró pai Unió vo nat -
ko zó jog sza bá lya it, be le ért ve az Eu ró pai Par la ment és
a Ta nács 95/46/EK irány el vét (1995. ok tó ber 24.) a sze mé -
lyes ada tok fel dol go zá sa vo nat ko zá sá ban az egyé nek vé -
del mé rõl és az ilyen ada tok sza bad áram lá sá ról, va la mint
a kép vi se le tet el lá tó Fél nek a vo nat ko zó jog sza bá lya it kell
al kal maz ni.

3. Cikk

Az 1. Cikk sze rin ti el já rás so rán a kép vi se le tet el lá tó Fél 
ugyan olyan gon dos sá got ta nú sít, mint ha sa ját ne vé ben
foly tat ná le az el já rást. Mind emel lett az egyik Szer zõ dõ
Fél ne vé ben vég re haj tott cse lek mé nye kért a má sik Szer zõ -
dõ Fél nem tar to zik fe le lõs ség gel.

4. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek kül ügy mi nisz té ri u mai írás ban ki je lö -
lik azo kat a dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le te ket, ame -
lyek re a Meg ál la po dás vo nat ko zik, va la mint meg ha tá roz -
zák az együtt mû kö dés szük sé ges tech ni kai és pénz ügyi
rész let sza bá lya it.

5. Cikk

Je len Meg ál la po dás az azt kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba, amely ben a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ér te -
sí tet ték egy mást ar ról, hogy a Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé -
hez szük sé ges al kot má nyos kö te le zett sé ge i ket tel je sí tet ték.
Az utol só ér te sí tés kéz hez vé te lé nek nap ja az irány adó.

6. Cikk

Je len Meg ál la po dás ide ig le ne sen al kal maz ha tó, azt
köve tõen, hogy a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí -
tet ték egy mást ar ról, hogy az ide ig le nes al kal ma zás hoz
szük sé ges fel té te le ket tel je sí tet ték.

7. Cikk

A je len Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re szól. Azt bár -
me lyik Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai úton kül dött ér te sí tés sel
bár mi kor fel mond hat ja. Fel mon dás ese tén a Meg ál la po dás 
ki lenc ven (90) na pig ma rad ha tály ban, azt köve tõen, hogy
a má sik Szer zõ dõ Fél az ér te sí tést kéz hez vet te.

8. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás al kal ma zá sát
bár mi kor, rész ben vagy egész ben fel füg geszt he tik. A fel -
füg gesz tés kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját dip lo má ci ai úton
kell kö zöl ni, és az az ér te sí tés kül dé sét kö ve tõ har minc
(30) nap el tel té vel vá lik al kal maz ha tó vá, amennyi ben
a Szer zõ dõ Fe lek er rõl más ként meg nem ál la pod nak.

Ké szült Ber lin ben, 2008. szep tem ber 18-án két pél -
dány ban, ma gyar, né met és an gol nyel ven. Mind há rom
nyel vû szö veg egy aránt hi te les. A Meg ál la po dás ma gyar,
il let ve né met nyel vû szö ve gé nek ér tel me zé sé vel kap cso la -
tos vita ese tén az an gol nyel vû szö veg irány adó.

(Aláírások)”

4.  § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja a Meg ál la po dás nak
a 6. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont tól kez dõ dõ en tör té nõ
ide ig le nes al kal ma zá sát.

5.  § A har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról
és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi II. tör vény 12.  § (1) be -
kez dé sé ben a ,,Nem zet kö zi szer zõ dés alap ján más” szö -
veg rész he lyé be a ,,Más” szö veg, (2) be kez dé sé ben
a ,,Nem zet kö zi szer zõ dés alap ján a” szö veg rész he lyé be az 
„A” szö veg lép.
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6.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2. és 3.  §-a a Meg ál la po dás 6. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) E tör vény 4.  §-a, va la mint 6.  § (4) be kez dé se a Meg -
ál la po dás 5. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont ban ha tá lyát
vesz ti.

(4) E tör vény az 5.  § ki vé te lé vel ha tá lyát vesz ti, ha a má -
sik szer zõ dõ fél ar ról ér te sí ti a Ma gyar Köz tár sa sá got,
hogy nem kí ván a Meg ál la po dás ban ré szes fél lé vál ni.

(5) A Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját,
va la mint a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tok
nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter azok is -
mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta -
la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(6) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

58/2009. (IV. 30.) FVM
rendelete

az ingatlan-nyilvántartásról  szóló 
1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör -
vény 90.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának h) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va – az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának h) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el já ró
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter rel, a pénz ügy mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ben el já ró pénz ügy mi nisz ter rel, va la mint a nem ze -
ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  §-ának
e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el já ró nem ze ti

fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör -
vény vég re haj tá sá ra ki adott 109/1999. (XII. 29.) FVM
ren de let (a továb biak ban: Inyvhr.) 62/A.  § (1) be kez dés
c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) a be ru há zás meg kez dé sé hez szük sé ges, kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott jog erõs ha tó sá gi en ge dély, ide -
ért ve a jog erõs elvi épí té si en ge délyt is.”

2.  §

Az Inyvhr. 62/A.  § (1) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„d) a jog erõs elvi épí té si en ge dély be nyúj tá sa ese tén
a be ru há zás sal érin tett in gat lan tu laj do no sá nak (tu laj do no -
sa i nak) a mû ve lé si ág vál to zás át ve ze tés hez hoz zá já ru ló
nyi lat ko za ta is.”

3.  §

(1) Az Inyvhr. 62/A.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A te rü let vég le ges más célú hasz no sí tá sá val össze -
füg gõ mû ve lé si ág vál to zás be je len té sé hez mel lé kel ni kell
az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott jog erõs ha tó -
sá gi en ge délyt, ide ért ve a jog erõs elvi épí té si en ge délyt.
Jog erõs elvi épí té si en ge dély be nyúj tá sa ese tén a be je len -
tés hez mel lé kel ni kell az (1) be kez dés d) pont já ban meg -
ha tá ro zott hoz zá já ru ló nyi lat ko za tot is.”

(2) Az Inyvhr. 62/A.  §-a az aláb bi új (3) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt en ge dély jo -
go sult ja kö te les az elvi épí té si en ge dély jog erõ re emel ke -
dé sé tõl szá mí tott két éven be lül a jog erõs épí té si en ge délyt 
a föld hi va tal hoz be nyúj ta ni. Amennyi ben ezen kö te le zett -
sé gé nek nem tesz ele get, a föld hi va tal ha tá ro zat ban kö te le -
zi az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sá ra.”

4.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba az zal, hogy a már fo lya mat ban lévõ el já rá so kat
azok in du lá sa kor ha tá lyos ren del ke zé sek sze rint kell be fe -
jez ni.

(2) E ren de let a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter 
12/2009. (IV. 30.) IRM

rendelete

a Rendõrség, a Rendõrtiszti Fõiskola 
és a rendészeti szakközépiskolák egyen ru ha-el lá tás ra

jo go sult sze mé lyi ál lo má nyá nak ru há za ti 
és öl töz kö dé si sza bály za tá ról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol -
gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény 342.  §
(2) be kez dés a) és e) pont já ban, a Rend õr ség rõl  szóló
1994. évi XXXIV. tör vény 101.  § (1) be kez dés e) pont já ban,
va la mint az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek 
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör vény 
6.  § (4) be kez dés c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § f) és
n) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed a Rend õr ség re, va la mint
a Rend õr tisz ti Fõ is ko lá ra és a ren dé sze ti szak kö zép is ko -
lák ra (a továb biak ban együtt: ok ta tá si in téz mé nyek), az
igény jo go sul tak ra, to váb bá a hi va tá sos ál lo mány ból nyug -
ál lo mány ba he lye zett sze mé lyek re.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) állományille té kes pa rancs nok: a fegy ve res szer vek

hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról
 szóló 1996. évi XLIII. tör vény (a továb biak ban: Hszt.)
sze rin ti állományille té kes pa rancs nok, il let ve be ren del tek
ese té ben a mun kál ta tói jog kört gya kor ló ve ze tõ;

b) igény jo go sult: az 1.  §-ban meg ha tá ro zott szer vek
egyen ru ha-el lá tás ra jo go sult sze mé lyi ál lo má nya, az ok ta -
tá si in téz mé nyek hall ga tói, ta nu lói, il let ve a kü lön jog sza -
bály alap ján be ren del tek;

c) ön ál ló szer vek: a Rend õr ség költ ség ve té si szer vei és
az ok ta tá si in téz mé nyek;

d) anya gi szak szol gá lat: a Rend õr ség Szol gá la ti Sza -
bály za tá ról  szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM ren de let 2.  §
(5) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott szak szol gá lat;

e) ru há za ti ter mé kek és fel sze re lé si cik kek:
ea) a hi va tá sos ál lo mány egyen ru há za ti ter mé kei (fel -

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

eb) a for ma ru há zat,
ec) a mun ka- és vé dõ ru há zat, il let ve a vé dõ esz kö zök,

vé dõ fel sze re lé sek,
ed) a ru há za ti egy ség fel sze re lé si anya gok,
ee) szol gá la ti jel vé nyek, ki tün te té sek és tar to zé kai, va -

la mint
ef) a ja ví tó és kar ban tar tó anya gok;
f) ru há za ti szak szol gá lat: a gaz da sá gi szak szol gá la ton

be lül a 11.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada to kat
el lá tó egy ség;

g) a szol gá la ti fel ada tok hoz iga zo dó an az alap el lá tá si
nor ma:

ga) egyen ru hás alap el lá tá si nor ma, amely ki zá ró lag
egyen ru há za ti ter mé ke ket és fel sze re lé si cik ke ket tar tal -
maz, és e nor má ba be so rol tak szol gá la ti fel ada ta i kat
egyen ru há ban lát ják el,

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

gc) pol gá ri ru hás alap el lá tá si nor ma, amely a hi va tá sos
ál lo mány ese té ben gya kor ló ru há za tot és pol gá ri ru ha -
pénzt, vagy csak pol gá ri ru ha pénzt tar tal maz, és az ide so -
rolt igény jo go sul tak alap ve tõ en pol gá ri ru há zat ban tel je sí -
te nek szol gá la tot.

3.  §

(1) Az igény jo go sult – a rend sze re sí tés re ter ve zett ter -
mé kek nek, il let ve cik kek nek csa pat pró ba ke re té ben tör té -
nõ pró ba hasz ná la tát ki vé ve – csak rend sze re sí tett, a szol -
gá la ti fel ada ta i hoz iga zo dó egyen ru há za ti ter mé ket és fel -
sze re lé si cik ket vi sel het.

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

4.  §

(1) A ru há za ti ter mé kek és fel sze re lé si cik kek meg lé tét,
va la mint az öl töz kö dé si elõ írások be tar tá sát az igény jo go -
sul tak szol gá la ti elöl já ró ja rend sze re sen el len õr zi, azok fo -
lya ma tos után pót lá sát az igény jo go sult és az anya gi szak -
szol gá lat vég zi.

(2) Ru há za ti szem lét éven te leg alább két al ka lom mal,
az után pót lá si el lát mány ki fi ze té sét meg elõ zõ en és a har -
ma dik ne gyed év ben kell tar ta ni az egyen ru ha-vi se lés re
kö te le zett sze mé lyi ál lo mány öl tö ze té nek el len õr zé se ér -
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de ké ben. A ru há za ti szem le meg tar tá sá ra az állományille -
té kes pa rancs nok in téz ke dik.

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

(4) A ru há za ti szem lé rõl jegy zõ könyv ké szül, amely ben 
rög zí te ni kell a szem le le foly ta tá sát, ered mé nyét.

(5) Az állományille té kes pa rancs nok és az ok ta tá si in -
téz mé nyek ve ze tõi in téz ked nek a ru há za ti szem le so rán ta -
pasz talt hi á nyos sá gok meg szün te té sé re.

(6) Az ön ál ló szer vek nél vég re haj tott ru há za ti szem lék rõl
és a hi á nyos sá gok meg szün te té sé re tett in téz ke dé sek rõl  szóló 
je len tést az or szá gos rend õrfõkapitány és az ok ta tá si in téz -
mé nyek ve ze tõi min den év ja nu ár 15-ig fel ter jesz tik a ren dé -
sze tért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) ré szé re.

5.  §

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

6.  §

A szol gá la ti elöl já ró gon dos ko dik ar ról, hogy az igény -
jo go sult a ru há za ti el lá tás alap ve tõ sza bá lya it, va la mint az
ez zel kap cso la tos jo ga it és kö te le zett sé ge it meg is mer je.

7.  §

Az egyen ru há za ti ter mé kek nek és fel sze re lé si cik kek -
nek, vagy ezek után za tá nak pol gá ri sze mély, va la mint nem 
e ren de let ha tá lya alá tar to zó szer ve zet vagy ok ta tá si in téz -
mény ál ta li fel hasz ná lá sát az or szá gos rend õrfõkapitány,
a Rend õr tisz ti Fõ is ko la for ma ru há za ta te kin te té ben a fõ is -
ko la rek to ra en ge dé lyez he ti.

8.  §

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

9.  §

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

a) a pol gá ri ru hás nor má ba so rol tak nak,
b) a ve zé nyelt, il let ve a be ren delt hi va tá sos ál lo mány

tag já nak, amennyi ben a szol gá lat el lá tá sá hoz nincs kö te le -
zõ en elõ ír va a szol gá la ti egyen ru ha vi se lé se, va la mint

c) a ren del ke zé si ál lo mány ban lé võk nek.

(2) Ha a be ren delt hi va tá sos ál lo mány tag já nak az
állományille té kes pa rancs nok szol gá la ti ruha vi se lé sét
ren de li el, a 3. mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell
ren del kez ni az egyen ru há zat ról. Ez eset ben az el lá tás biz -
to sí tá sa a be ren de lõ szerv költ ség ve té se ter hé re tör té nik.

10.  §

Az egyen ru há za ti alap el lá tá si nor má kat, il let ve a be ren -
delt ál lo mány tag jai ré szé re elõ írt egyen ru há za ti ter mé kek
és fel sze re lé si cik kek fel so ro lá sát, va la mint a Rend õr tisz ti
Fõ is ko la hall ga tói ré szé re ki ala kí tott alap el lá tá si, for ma ru -
há za ti nor mát az 1–4. mel lék let tar tal maz za.

II. Fejezet

RUHÁZATI SZABÁLYZAT

A ruházati szakszolgálat

11.  §

(1) A ru há za ti szak szol gá lat biz to sít ja a mi nisz ter irá -
nyí tá sa alá tar to zó ön ál ló szer vek fo lya ma tos mû kö dé sé -
hez szük sé ges ru há za ti ter mé ke ket és fel sze re lé si cik ke ket, 
to váb bá a ru há za ti el lá tás sal össze füg gõ szol gál ta tá so kat.

(2) A ru há za ti szak szol gá lat gaz dál ko dá si kö ré be tar to -
zó ru há za ti ter mé kek és fel sze re lé si cik kek fel so ro lá sát
rész le tes ru há za ti cikk jegy zék tar tal maz za.

Ruházati termékeket beszerzõ szerv 
és annak feladatai

12.  §

(1) Az ön ál ló szer vek, va la mint a hi va tá sos ál lo mány ru há -
za ti ter mé kek kel és fel sze re lé si cik kek kel tör té nõ el lá tá sát az
or szá gos rend õrfõkapitány ál tal az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi -
tány ság Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban ki je lölt szer -
ve ze ti egy ség (a továb biak ban: Be szer zõ Szerv) vég zi.

(2) A Be szer zõ Szerv fel ada tai:
a) a mi nisz ter elõ ze tes jó vá ha gyá sát köve tõen meg ha -

tá roz za a köz pon ti be szer zé sû ru há za ti ter mé kek kö rét,
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mé ret meg osz lá sát; az ön ál ló szer vek meg bí zá sa alap ján el -
lát ja a köz be szer zé si tör vény ben, más jog sza bá lyok ban, il -
let ve az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i ben fog lal tak
sze rint az egyen ru há za ti ter mé kek és fel sze re lé si cik kek
be szer zé sét, va la mint tá ro lá sát, ki adá sát;

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

c) éven ként tá jé koz ta tót küld az ál ta la be szer zett ter mé -
ke ket és cik ke ket áru sí tó egyen ru há za ti bol tok mû kö dé sét
biz to sí tó szerv ré szé re a hi va tá sos ál lo mány egyen ru há za ti 
ter mé ke i nek ak tu á lis nyil ván tar tá si ára i ról;

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

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

f) el ké szí ti a – be szer zé si kö ré be tar to zó – ru há za ti ter -
mé kek és fel sze re lé si cik kek rész le tes cikk jegy zé két;

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

h) el lát ja a ru há za ti ter mé kek és fel sze re lé si cik kek rek -
la má ci ós ügy in té zé sét;

i) fo lya ma to san el lát ja a ha tás kö ré be utalt, il let ve az
ön ál ló szerv ál tal fi nan szí ro zott, az Igaz ság ügyi és Ren dé -
sze ti Mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) fe je ze ti 
(köz pon ti) mi nõ sí tett idõ sza ki kész le tek fris sí té sét, cse ré -
jét, va la mint a vo nat ko zó kü lön elõ írásoknak meg fele -
lõen – va la mennyi ter mék re, cikk re és mé ret re kiterje -
dõen – biz to sít ja az el lá tá si tar ta lék kész le tek szin ten tar tá -
sát, va la mint

j) a hi va tá sos ál lo mány alap- és után pót lá si egyen ru há -
za ti igé nye i nek biz to sí tá sa ér de ké ben egyen ru há za ti bol tot 
üze mel tet.

Az igényjogosult általános kötelezettségei 
és felelõssége

13.  §

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

egyen ru há za ti ter mé kek és fel sze re lé si cik kek megõrzé -
séért, ren del te tés sze rû hasz ná la tá ért vagy ál lag meg óvá sá -
ért, to váb bá az egyen ru há zat meg vá sár lá sá ra és után pót lá -
sá ra ki fi ze tett össze gek, il let ve biz to sí tott utal vány fü zet
cél irá nyos fel hasz ná lá sá ért,

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

c) az egyen ru há za ti ter mé ke ket és fel sze re lé si cik ke ket
csak egyen ru ha jel le gük tõl meg foszt va [kar jel vényt, ál lo -
mány jel zést, gom bot, váll sza la got, váll-la pot, pa ro lit, fel -
ira tot, va la mint pasz pó lo zást (a továb biak ban együtt:
 kiegészítõk) el tá vo lít va] vi sel he ti pol gá ri öl tö zet ként,

d) pol gá ri sze mély ré szé re sem az egyen ru hát, sem
a  kiegészítõket nem aján dé koz hat ja el, il let ve nem ér té ke -
sít he ti, to váb bá

e) a hasz ná lat ra ki adott, il let ve biz to sí tott ru há za ti ter -
mé ke ket és fel sze re lé si cik ke ket – a test hez iga zí tást ki vé -
ve – nem ala kít hat ja át.

A ruházati termékek csoportosítása

14.  §

(1) A ru há za ti ter mé kek és fel sze re lé si cik kek fel so ro lá -
sát a ru há za ti szak szol gá lat cikk jegy zé ke rész le te zi.

(2) A cikk jegy zék tar tal maz za a ter mé kek és cik kek ér -
té ke lé si ka te gó ri á ját, il let ve ma gá ban fog lal ja a nyil ván -
tar tás hoz szük sé ges je lö lé se ket.

(3) A ru há za ti anya go kat a szám vi tel rõl  szóló tör vény
vo nat ko zó sza bá lyai sze rint kell ér té kel ni.

A ruházati termékek átadás-átvétele

15.  §

A ru há za ti ter mé ke ket és fel sze re lé si cik ke ket bi zony la -
tok alap ján kell át ad ni, il let ve át ven ni.

III. Fejezet

ELLÁTÁSI ALAPELVEK

A hivatásos állomány ruházati ellátásának rendszere 
és szabályai

16.  §

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

(2) Az alap el lá tá si egyen ru há za ti el lát mány az egyen ru -
há za ti fel sze relt ség meg ala po zá sát, az után pót lá si egyen -
ru há za ti el lát mány pe dig az el hasz ná ló dott egyen ru há za ti
ter mé kek és fel sze re lé si cik kek pót lá sát, va la mint a fej -
lesz tés ered mé nye ként új on nan rend sze re sí tett egyen ru há -
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za ti ter mé ke i nek és fel sze re lé si cik ke i nek meg vá sár lá sát
szol gál ja.

(3) A ve gyes ru hás nor má ba so rolt ál lo mány az után pót -
lá si egyen ru há za ti el lát mány ter hé re pol gá ri ru há za ti ter -
mé ke ket is vá sá rol hat. Alap el lá tá si nor ma sze rint, gya kor -
ló egyen ru há zat tal el lá tott pol gá ri ru hás nor má ba so rolt ál -
lo mány az után pót lá si kö te le zett sé gé nek tel je sí té se
után – az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány – fenn ma ra -
dó fo rint össze get pol gá ri ru há za ti ter mé kek vá sár lá sá ra
for dít hat ja.

(4) Az igény jo go sult az alap el lá tá si egyen ru há za ti el lát -
mány ból és az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány ból az
(5) be kez dés sze rin ti egyen ru há za ti bol tok és mé re tes sza -
bó sá gok út ján szer zi be az alap el lá tá si nor má ban meg ha tá -
ro zott ter mé ke ket és cik ke ket, gon dos ko dik azok rend sze -
res kar ban tar tá sá ról, il let ve az el hasz ná ló dott és szol gá lat -
ban már nem vi sel he tõ alap el lá tá si ter mé kek és cik kek
után pót lá sá ról.

(5) A ru há za ti szak szol gá lat az igény jo go sul tak egyen -
ru há za ti ter mé ke i nek és fel sze re lé si cik ke i nek fo lya ma tos
biz to sí tá sa és for gal ma zá sa ér de ké ben sa ját üze mel te té sû
egyen ru há za ti bol tot hoz lét re, vagy szer zõ dést köt – ter -
mé ke i nek és cik ke i nek for gal ma zá sá ra, il let ve mé re tes ké -
szí té sé re – az egyen ru há za ti bol to kat és a mé re tes ru há kat,
va la mint láb be li ket ké szí tõ egy sé ge ket üze mel te tõ szer -
vek kel, cé gek kel.

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

(7) Az alap el lá tás ban ré sze sül tek a be so ro lá suk ra az
1–4. mel lék le tek ben elõ írt alap el lá tá si nor má ban meg ha tá -
ro zott ru há za ti ter mé kek kel és fel sze re lé si cik kek kel, il let -
ve a be szer zé sé re ki fi ze tett vagy ru há za ti utal vány fü zet -
ben jó vá írt alap el lá tá si egyen ru há za ti el lát mány és az
után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány össze gé vel kö te le sek
el szá mol ni.

Az ellátás módja

17.  §

(1) Az igény jo go sul tak ré szé re az alap el lá tá si egyen ru -
há za ti el lát mány és az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány 
fo lyó sí tá sát az igény jo go sult szol gá la ti he lye sze rint ille té -
kes gaz dál ko dó szerv anya gi szak szol gá la ta vég zi. Az ön -
ál ló szer vek csak a sa ját ál lo má nyuk ba tar to zó vagy az el -
lá tás te kin te té ben ha tás kö rük be tar to zó igény jo go sul tak
ré szé re ad hat nak ru há za ti el lá tást, il let ve alap el lá tá si és
után pót lá si egyen ru há za ti el lát mányt. A tá bor no ki ál lo -
mány tag já nak ru há za ti el lá tá sát a szol gá la ti hely sze rin ti
szerv vég zi.

(2) Az új fel sze re lõk alap el lá tá si egyen ru há za ti el lát má -
nyá nak össze gét a Be szer zõ Szerv ál tal ki adott ár jegy zék
egy ség ára it ala pul véve kell ki szá mí ta ni. Az alap el lá tá si
egyen ru há za ti el lát mány az igény jo go sult ré szé re – az or -
szá gos rend õrfõkapitány ren del ke zé se alap ján – kész pénz -
ben, ter mé szet ben, il let ve ru há za ti utal vány fü zet ben biz to -
sít ha tó.

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

(4) Az egyen ru há za ti bol tok biz to sít ják az el lá tá si kör -
ze tük höz nem tar to zó hi va tá sos ál lo mány után pót lá si jel le -
gû igé nye i nek el lá tá sát is. A vá sár lá si jo go sult ság el len õr -
zé se ér de ké ben a szol gá la ti iga zol ványt fel kell mu tat ni.

(5) Azok a nyug dí ja sok, akik az iga zol vá nyuk ba  való
be jegy zés sze rint egyen ru ha vi se lé sé re jo go sul tak, a nyug -
ál lo mány ba vo nu lá su kat köz vet le nül meg elõ zõ szol gá la ti
be osz tá suk nak meg fe le lõ ru há za ti nor má ban sze rep lõ
egyen ru há za ti ter mé ke ket és fel sze re lé si cik ke ket az
egyen ru há za ti bolt ban vá sá rol hat ják meg. A jo go sult sá got
iga zo ló iga zol ványt a vá sár lás kor – a jo go sult ság el len õr -
zé se ér de ké ben – fel kell mu tat ni.

(6) Alap el lá tás kor és alap el lá tás-ki egé szí tés so rán az
igény jo go sul tak ré szé re kon fek ci o nált ter mé ke ket (ter mé -
szet be ni el lá tás) vagy ru há za ti utal ványt kell biz to sí ta ni az
or szá gos rend õrfõkapitány ál tal ki adott uta sí tás ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint. A mé re tes ru há za tok, il let ve láb be lik
be szer zé si ára csak azok ra a ter mé kek re és cik kek re fi zet -
he tõ ki, ame lyek bõl az igény jo go sult mé re té re kon fek ci o -
nált ki vi te lû nem áll ren del ke zés re.

(7) A mé re tes és kon fek ci o nált ár kö zöt ti kü lön bö ze tet,
il let ve a mé ret re iga zí tás költ sé gét az alap el lá tás ban és az
alap el lá tás-ki egé szí tés ben ré sze sü lõk nek az ön ál ló szerv
ré szé re ki ál lí tott szám la el le né ben ki kell fi zet ni. Az alap -
el lá tás és alap el lá tás-ki egé szí tés ke re té ben az igény jo go -
sult ré szé re – meg fe le lõ mé ret ese tén – a szerv rak tá ri kész -
le té ben lévõ I. osz tá lyú, új ru há za ti ter mék is biz to sít ha tó.
A fel sze re lé si cik kek – az osz tá lyo zá si ér ték kü lön bö zet
egy ide jû jó vá írá sá val – a gaz dál ko dó szerv hasz nált kész -
le té bõl is ki ad ha tó. Az így jó vá írt össze get az adott nap tá ri
év de cem ber 31-ig ki kell fi zet ni.

(8) A 48.  §-ban meg ha tá ro zott egy sé ges tár sa sá gi
egyen ru há zat meg vá sár lá sa az után pót lá si egyen ru há za ti
el lát mány ter hé re tör tén het. Ahol az állományille té kes pa -
rancs nok a tár sa sá gi egyen ru há za tot – al egy ség szin -
ten – kö te le zõ vi se let ként ren de li el, ott az el lá tás költ sé gét 
az ille té kes anya gi szak szol gá lat át vál lal hat ja.

(9) Amennyi ben az ille té kes anya gi szak szol gá lat nem
vál lal ja át a (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott vi se let költ sé -
gét, ab ban az eset ben a hi va tá sos ál lo mány tag já nak a 21.  § 
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak alap ján az után pót lá si
egyen ru há za ti el lát má nya ter hé re kell be sze rez nie az egy -
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sé ges tár sa sá gi egyen ru há za tot az állományille té kes pa -
rancs nok in téz ke dé se alap ján.

(10) Az igény jo go sult nak egyen ru ha vá sár lá sa cél já ból
a szol gá la ti he lyé rõl az egyen ru há za ti bolt ba és vissza tör -
té nõ uta zá sa éven te két al ka lom mal szol gá la ti út nak mi nõ -
sül. Ha át he lye zés ese tén az igény jo go sult ál lo más he lye
meg vál to zik, és az igény jo go sult ál tal meg ren delt mé re tes
ru há za ti ter mék el ké szí té sé hez a mun kát vál la ló egy ség
már hoz zá kez dett, ak kor az át ala kí tást an nak az egy ség nek 
kell be fe jez ni, ame lyik az át ala kí tást meg kezd te. Az át he -
lye zett igény jo go sult ré szé re le he tõ vé kell ten ni, hogy az
új ál lo más he lyé rõl a ru ha pró bák, il let ve az el ké szült cik -
kek át vé te le ér de ké ben el utaz has son, amely út szol gá la ti
út nak mi nõ sül.

Az alapellátás általános szabályai

18.  §

(1) Az alap el lá tás egy sze ri já ran dó ság, amely nek ren -
del te té se, hogy az igény jo go sul tak a szol gá la tuk meg kez -
dé se kor ren del kez ze nek mind azon ru há za ti ter mé kek kel
és fel sze re lé si cik kek kel, ame lyek a szol gá la ti fel ada ta ik
el lá tá sá hoz szük sé ge sek.

(2) Az alap el lá tá si nor ma az új fel sze re lõk elsõ el lá tá sá -
hoz szük sé ges ru há za ti ter mé kek és fel sze re lé si cik kek kö -
rét, il let ve mennyi sé gét ha tá roz za meg. A nor má ban elõ írt
ter mé kek és cik kek be szer zé se min den igény jo go sult ré -
szé re kö te le zõ. Az alap el lá tá si egyen ru há za ti és hall ga tói
for ma ru há za ti nor má kat, va la mint azon ter mé kek és cik -
kek fel so ro lá sát, amellyel a be ren delt ál lo mány tag ja i nak
kell ren del kez ni – amennyi ben azt a fo ga dó szerv ve ze tõ je
elõ ír ja – az 1–4. mel lék let tar tal maz za. A pró ba idõ alatt
csök ken tett alap el lá tá si egyen ru há za ti nor ma is al kal maz -
ha tó.

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

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

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

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

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

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

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

(8) Tel jes alap el lá tás ra igény jo go sult:
a) új fel vé tel ese tén a hi va tá sos ál lo mány ba ki ne ve zett,
b) a tá bor nok ká ki ne ve zett (ru ha szín vál to zás sal járó át -

he lye zés ese tén), va la mint
c) az az át he lye zett, aki a fo ga dó szerv nél rend szer ben

lévõ egyik ru há za ti ter mék kel sem ke rült elõ zõ leg el lá tás ra.

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

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

Az alapellátás-kiegészítés általános szabályai

19.  §

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

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

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

(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott alap el -
lá tás-ki egé szí tés re vo nat ko zó igény jo go sult ság nem ter jed 
ki az 1. mel lék let elsõ ré szé nek I. fe je ze té ben meg ha tá ro -
zott

a) egyen ru hás alap el lá tá si (fér fi, nõi) 1. nor má ból
egyen ru hás alap el lá tá si (fér fi, nõi) 2. nor má ba, vagy

b) egyen ru hás alap el lá tá si (fér fi, nõi) 2. nor má ból
egyen ru hás alap el lá tá si (fér fi, nõi) 1. nor má ba tör té nõ át -
so ro lás ra.
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(3) Az át sze re lé si költ ség össze gé nek ki szá mí tá sá nál
figye lembe kell ven ni:

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

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

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

(4) Az igény jo go sul tak az át sze re lé si költ ség ter hé re szer -
zik be a hi ány zó ru há za ti ter mé ke ket és fel sze re lé si cik ke ket
vagy gon dos kod nak az egyen ru há zat át sze re lé sé rõl.

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

(6) Az át sze re lé si költ ség össze gé nek ki szá mí tá sá nál
a ru há za ti ter mé kek és fel sze re lé si cik kek te kin te té ben az
egyen ru há za ti bolt ér vény ben lévõ ár jegy zé ké ben az
I. osz tá lyú szé ria gyár tá sú ter mé kek re és cik kek re meg ha -
tá ro zott ára kat, míg a mun ka dí jak te kin te té ben a te rü le ti -
leg ille té kes – ön ál ló egy ség gel szer zõ dé ses vi szony ban
lévõ – egyen ru há za tot ké szí tõ egy ség ára it kell ala pul ven -
ni. Et tõl el tér ni csak a 17.  § (7) be kez dés ben meg ha tá ro -
zot tak figye lembe véte lével le het.

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

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

Alapellátás és alapellátás-kiegészítés során
alkalmazandó általános szabályok

20.  §

(1) A Ma gyar Hon véd ség hez, a bün te tés-vég re haj tás
szer ve ze té hez, a Vám- és Pénz ügy õr ség hez, a pol gá ri
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hoz, az ál la mi és hi va tá sos
ön kor mány za ti tûz ol tó ság hoz és a pol gá ri vé de lem hez
(a továb biak ban együtt e ren de let al kal ma zá sá ban: társ
fegy ve res szer vek), va la mint az ön ál ló szer vek kö zött át -
he lye zett vagy át mi nõ sí tett, to váb bá az ön ál ló szer vek nél
a hi va tá sos ál lo mány meg szû né sé vel egy ide jû leg köz tiszt -
vi se lõ ként vagy köz al kal ma zott ként al kal ma zás ban ma ra -
dó sze mé lyek vég le ges tu laj do ná ba kell adni té rí tés men te -
sen – a ro ham si sak és a spe ci á lis szol gá la ti egyen ru há zat
ki vé te lé vel – mind azo kat a ru há za ti ter mé ke ket és fel sze -
re lé si cik ke ket, ame lyek az új alap el lá tá si nor má ban nem

sze re pel nek, il let ve az új szerv nél el té rõ alap szí nük vagy
fa zon juk  miatt nem vi sel he tõ ek. A ro ham si sa kot és a spe -
ci á lis szol gá la ti egyen ru há za tot az út ba in dí tó, il let ve az
elõ zõ ön ál ló szerv be von ja, és azt az új fel sze re lõk el lá tá -
sá ra fel hasz nál ja.

(2) A köz tiszt vi se lõ ként vagy köz al kal ma zott ként to vább -
fog lal koz ta tot tak a tárgy év ben ki fi ze tett hi va tá sos ál lo má nyú 
után pót lá si ru ha pénz bõl csak a hi va tá sos ál lo mány ban töl tött
hó nap vé gé ig ese dé kes összeg re igény jo go sul tak, ré szük re az 
új mun ka jo gi jog vi szo nyuk ra vo nat ko zó jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott ru há za ti jut ta tá sok az irány adók.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak ese tén a tu laj -
don ban meg ha gyott ru há za ti ter mé ke ket és fel sze re lé si
cik ke ket két évig meg kell õriz ni. Két éven be lül tör tént új -
bó li át he lye zés, át mi nõ sí tés, il let ve le sze re lést kö ve tõ is -
mé telt ál lo mány ba vé tel ese tén – amennyi ben az ál lo -
mány pa rancs más képp nem ren del ke zik – a tu laj don ban
meg ha gyott ru há za ti ter mé kek és fel sze re lé si cik kek he -
lyett az ön ál ló szerv költ ség ve té sét ter he lõ en má sik nem
ad ha tó ki. Er rõl az érin tet te ket írás ban kell tá jé ko zat ni.

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

(5) So ron kí vü li elõ lép te tés kor egy pár rend fo ko za ti jel -
zés sel el lá tott váll-la pot kell ki ad ni, és a költ ség ve tés ter -
hé re el szá mol ni.

(6) Rend fo ko zat ban tör té nõ vissza ve tés kor át sze re lé si
költ ség nem fi zet he tõ.

(7) Ugyan azon igény jo go sult nak szer vek kö zöt ti vagy
szer ven be lü li, két éven be lül tör tént is mé telt (több szö ri)
át he lye zé se kor, át so ro lá sa kor, il let ve le sze re lé sét kö ve tõ
is mé telt ál lo mány ba vé te le kor az igény jo go sult új bó li el lá -
tá sá hoz – a ru há za ti el szá mo lá si könyv egy ide jû fel ter jesz -
té sé vel – a ru há za ti szak szol gá lat ál lás fog la lá sát kell kér ni. 
Az állományille té kes pa rancs nok a ru há za ti szak szol gá lat
ál lás fog la lá sá nak figye lembe véte lével dönt az igény jo go -
sult új bó li el lá tá sá ról.

Az alapellátás utánpótlásának általános szabályai

21.  §

(1) A tel jes alap el lá tás ter he lé si idõ pont já tól szá mí tott
12 hó na pig után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány nem jár.
Ezt köve tõen a 13. hó nap elsõ nap ján a tárgy év re vo nat ko -
zó után pót lá si ru há za ti el lát mány de cem ber 31-ig járó idõ -
ará nyos ré szét, majd a továb biak ban éven te ja nu ár 1-jé vel
az el lát mány tel jes össze gét kell jó vá ír ni. Éven te jú ni us
30-ig az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány ter mé szet be -
ni ki adá sá ról ér te sí te ni kell az igény jo go sul tat, és ki kell fi -
zet ni az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány pénz ben ki fi -
zet he tõ ré szét. Az el lát mány ter mé szet be ni ré szét éven te
de cem ber 31-ig kell ki ad ni.
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(2) Az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány az el hasz ná -
ló dott egyen ru há za ti ter mé kek és fel sze re lé si cik kek után -
pót lá sá ra, vagy a fej lesz tés ered mé nye ként új on nan rend -
sze re sí tett egyen ru há zat nak és fel sze re lé si cik kek nek
a meg vá sár lá sá ra szol gál. A tá bor no ki ál lo mány tag jai ré -
szé re az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mányt – amennyi -
ben jog sza bály más ként nem ren del ke zik – az az ön ál ló
szerv fi ze ti ki, ahol ál lo mány ban van.

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

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

(5) A szol gá la ti vi szony meg szû né se kor még ki nem fi -
ze tett után pót lá si egyen ru há za ti el lát mányt a szol gá lat ban
töl tött idõ re pót ló lag idõ ará nyo san biz to sí ta ni kell.

(6) Nem kell a szol gá la ti vi szony meg szû né se kor még ki 
nem fi ze tett után pót lá si egyen ru há za ti el lát mányt a szol -
gá lat ban töl tött idõ re pót ló lag idõ ará nyo san biz to sí ta ni, ha
az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány fo lyó sí tá sa át me -
ne ti jel leg gel szü ne telt. Eb ben az eset ben az is mé telt szol -
gá lat ba ál lás hó nap já nak elsõ nap já tól az év vé gé ig ese dé -
kes után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány há nya dot, az is -
mé telt szol gá lat ba ál lás hó nap já nak elsõ nap já val sza bad
az igény jo go sult nak jó vá ír ni és ki fi zet ni a 23.  §-ban meg -
ha tá ro zot tak figye lembe véte lével.

(7) A ru há za ti ter mé kek test súly gya ra po dás vagy test -
súly csök ke nés  miatt szük sé ges sé váló test hez iga zí tá sát az
igény jo go sult az után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány ter -
hé re vég zi.

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

Elõléptetés esetén alkalmazandó szabályok

22.  §

Az igény jo go sult elõ lép te té sé vel kap cso la tos át sze re lé si
költ ség az igény jo go sul tat ter he li, amit az igény jo go sult szol -
gá la ti he lye sze rin ti ille té kes ru há za ti szak szol gá lat – az

állományille té kes pa rancs nok jó vá ha gyá sá val – át vál lal hat,
ki vé ve, ha az igény jo go sult elõ lép te té sé re a rend fo ko zat ban
tör té nõ vissza ve té sét köve tõen ke rült sor.

Az utánpótlás átmeneti szüneteltetésének szabályai

23.  §

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

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

(3) Ha a szol gá la ti be osz tás ból tör té nõ fel füg gesz tés re
okot adó fe gyel mi, il let ve bün te tõ el já rás ban jog erõ sen
olyan dön tést hoz tak, amely alap ján az igény jo go sult szol -
gá la ti jog vi szo nyát meg kell szün tet ni, vagy ha a szol gá la ti 
be osz tás ból tör té nõ fel füg gesz tés re okot adó fe gyel mi, il -
let ve bün te tõ el já rás ban érin tett igény jo go sult szol gá la ti
jog vi szo nya a fe gyel mi, il let ve bün te tõ el já rás jog erõs be -
fe je zé sét meg elõ zõ en egyéb ok ból szû nik meg, az igény jo -
go sult nak a fe gyel mi, il let ve bün te tõ el já rás meg in dí tá sá -
nak elsõ nap tá ri hó nap já nak utol só nap já tól vissza me nõ le -
ges ha tállyal kell el szá mol nia a 25.  §-ban meg ha tá ro zot tak 
sze rint.

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

(5) Nem szü ne tel az el lá tás azon igény jo go sult ré szé re:
a) akit ál lo mány vi szo nya fenn tar tá sa mel lett a Hszt.

43.  §-ában és 248.  §-ában meg ha tá ro zot tak sze rint más
szerv hez ve zé nyel tek vagy be ren del tek,

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

c) aki szü lé si sza bad sá gát töl ti, va la mint
d) aki be teg ál lo mány ban van.

(6) Az igény jo go sult a Hszt. 43.  §-a alap ján más szerv -
hez tör té nõ ve zény lé se ese tén az el lá tást a Rend õr ség és
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a ve zény lés he lye sze rin ti szerv meg ál la po dá sa alap ján
kell fo lyó sí ta ni.

A megrongálódott, elveszett vagy megsemmisült 
termékek és cikkek pótlása

24.  §

(1) A meg ron gá ló dott, meg sem mi sült vagy el ve szett
egyen ru há za ti ter mé kek és fel sze re lé si cik kek pót lá sá ból
adó dó kár ra a hi va tá sos ál lo mány kár té rí té si fe le lõs sé gé re
vo nat ko zó kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kár té rí té si
fe le lõs ség sza bá lya it kell al kal maz ni.

(2) Az egyen ru há za ti ter mé kek és fel sze re lé si cik kek
meg ron gá ló dá sát, meg sem mi sü lé sét, el vesz té sét az igény -
jo go sult nak ha la dék ta la nul írás ban je len te nie kell a szol -
gá la ti elöl já ró já nál. A kár té rí té si fe le lõs ség meg ál la pí tá sá -
tól füg get le nül in téz ked ni kell az egyen ru há za ti ter mé kek
és fel sze re lé si cik kek ja ví tá sá ról, pót lá sá ról, amely nek
a költ sé gét az ille té kes szak szol gá lat elõ le ge zi meg.

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

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

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

A szolgálati viszony megszûnése esetén 
követendõ eljárás

25.  §

(1) A (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell
el szá mol ni a ru há za ti il let mény te kin te té ben az zal az
igény jo go sult tal, aki nek a szol gá la ti vi szo nya a Hszt.
53.  §-ában meg ha tá ro zot tak  miatt szûnt meg.

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

lo mány tag ját e ren de let ál ta lá nos ren del ke zé sei sze rint
kell el szá mol tat ni.

(3) At tól, aki nek a szol gá la ti vi szo nya a pró ba idõ alatt
szûnt meg, a ki adott ru há za ti ter mé ke ket és fel sze re lé si
cik ke ket – sap kák, in gek, blú zok, láb be lik, téli in gek, téli
al sók és zok nik ki vé te lé vel – azon na li ha tállyal be kell
von ni.

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

(5) An nak az igény jo go sult nak, aki nek a szol gá la ti vi -
szo nya a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint szûnt
meg, és a le adás ra kö te le zett ru há za ti ter mé kek és fel sze re -
lé si cik kek ér té ke az ere de ti ér ték 50%-át nem éri el, to váb -
bá, ha bi zo má nyo si áru sí tás ra egyen ru há za ti bolt ban le he -
tõ ség van, azo kat be von ni nem sza bad, he lyet tük a le adás -
ra kö te le zett ru há za ti ter mé kek és fel sze re lé si cik kek fo -
rint ér té ké nek 50%-át kell vissza fi zet ni. A (3) és (4) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben té rí té si díj meg ál la pí tá sa -
kor a tárgy évi egy ség ára kat kell al kal maz ni. A (3) és
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben a Rend õr ség hi -
va tá sos ál lo má nyú tag ja i tól a spe ci á lis szol gá la ti egyen ru -
há za to kat be kell von ni, és azo kat az ál lo mány to váb bi el -
lá tá sá ra kell fel hasz nál ni. A (3) és (4) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ese tek ben az egy éven be lü li le sze re lõk nek vissza
kell fi zet ni ük az egyen ru há za ti ter mé kek és fel sze re lé si
cik kek vá sár lá sá ra ki fi ze tett összeg bõl az eset leg még meg 
nem vá sá rolt ter mé kek re és cik kek re esõ tel jes össze get.

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

(7) Az az igény jo go sult, aki nek az utol só alap el lá tást
kö ve tõ két évi szol gá lat után nem a Hszt. 53.  § f)–g) pont já -
ban meg ha tá ro zott ok ból, to váb bá a Hszt. 56.  § (2) be kez -
dés b) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben, va la mint nem
nyug dí ja zás foly tán szûnt meg a szol gá la ti vi szo nya,
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a szol gá la ti vi szony meg szû né sé nek évé ben ki fi ze tett
után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány ból csak a szol gá la ti
jog vi szo nya meg szû né se hó nap já nak utol só nap já ig ese -
dé kes összeg re jo go sult. Szol gá la ti idõ re  való te kin tet nél -
kül a szol gá la ti jog vi szo nya meg szû né se hó nap já nak utol -
só nap já ig ese dé kes összeg re jo go sult az az igény jo go sult,
aki nek a szol gá la ti vi szo nya a Hszt. 56.  § (1) be kez dés
a) pont ja, a Hszt. 56.  § (2) be kez dés a) pont ja, va la mint
a Hszt. 59.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján szûnt meg.

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

(9) A Hszt. 185.  §-ában meg ha tá ro zott rok kant sá gi vagy 
a Hszt. 186.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott
bal ese ti rok kant sá gi nyug ál lo mány ba he lye zet tek, va la -
mint aki nek a szol gá la ti jog vi szo nya a Hszt. 56.  § (1) be -
kez dés b) pont ja alap ján át szer ve zés  miatt szûnt meg, to -
váb bá a Hszt. 182.  § sze rint nyug ál lo mány ba he lye zet tek
a bir to kuk ban lévõ ru há za ti ter mé ke ket és fel sze re lé si cik -
ke ket – a ro ham si sak és spe ci á lis ru há za ti ter mé kek ki vé te -
lé vel – té rí tés men te sen meg tart hat ják. A ro ham si sa kot és
a spe ci á lis ru há za ti ter mé ke ket be kell von ni. Ezen igény -
jo go sul tak az utol só szol gá la ti évre jó vá írt után pót lá si
egyen ru há za ti el lát mány idõ ará nyos ré szé re jo go sul tak.

(10) Az el hunyt hi va tá sos sze mé lyek ru há za ti ter mé ke i -
re és fel sze re lé si cik ke i re – a ro ham si sak és spe ci á lis ru há -
za ti ter mé kek ki vé te lé vel – a szol gá la ti idõ re  való te kin tet
nél kül az örök lé si jog ál ta lá nos sza bá lyai az irány adók. Az
utol só szol gá la ti évre jó vá írt – egész évi – után pót lá si
egyen ru há za ti el lát mányt – amennyi ben még nem ke rült
ki fi ze tés re – az örö kös ré szé re ki kell fi zet ni. A ki fi ze tett
után pót lá si egyen ru há za ti el lát mány nak azon ré szét,
amely re a jo go sult ság meg szûnt, vissza té rít tet ni nem kell.

Az elszámolás rendje és a nyilvántartás okmányai

26.  §

(1) A ru há za ti alap el lá tás ról és egyen ru há za ti után pót lá -
si egyen ru há za ti el lát mány ról egyé nen kén ti ru há za ti el -
szá mo lá si köny vet kell ké szí te ni, ame lyet min den év de -
cem ber 31-ig le kell zár ni.

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

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

(4) Az el szá mo lást a szol gá la ti vi szony meg szû né se kor,
to váb bá a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott át he lye zés ese -
tén a 25.  § elõ írásai sze rint kell vég re haj ta ni.

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

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

IV. Fejezet

A MUNKARUHÁZATI-, A VÉDÕRUHÁZATI-,
VÉDÕESZKÖZ- ÉS VÉDÕFELSZERELÉSI-, 

ILLETVE A RUHÁZATI
EGYSÉGFELSZERELÉS-ELLÁTÁS RENDSZERE 

ÉS SZABÁLYAI

Az ellátás alapelvei

27.  §

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

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

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

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

Az ellátási normák kiadása

28.  §

Az or szá gos rend õrfõkapitány adja ki
a) a mi nisz ter ál tal elõ ze tesen jó vá ha gyott egyen ru ha-

és spe ci á lis jel le gû mun ka ru há zat ra, va la mint egyen ru ha
jel le gû ru há za ti egy ség kész let re, va la mint
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b) az egyé ni vé dõ fel sze re lés re, a for ma ru há zat ra és
ezen ter mé kek ki egé szí tõ cik ke i re, a nem egyen ru ha jel le -
gû mun ka ru há zat ra, to váb bá a nem egyen ru ha jel le gû vé -
dõ fel sze re lés re, és a ru há za ti egy ség fel sze re lé sek re
vo nat ko zó el lá tá si nor mát.

Az ellátási normák tartalmi követelményei

29.  §

(1) Az igény jo go sul tak el lá tá sa a 28.  § sze rint ki adott
alap el lá tá si és után pót lá si nor mán ala pul.

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

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

re fel szá mít ha tó ru há za ti ter mé kek, egyé ni vé dõ fel sze re lé -
sek cikk össze té te lét, a cik kek mennyi sé gi egy sé gét,
mennyi sé gét,

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

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

Az ellátási normák és készletek kialakítása

30.  §

(1) Az el lá tá si nor má kat és kész le te ket a kü lön fé le ká ro -
sí tó ha tá so kat és köz egész ség ügyi ér de ke ket meg ha tá ro zó
kü lön jog sza bály alap ján kell ki ala kí ta ni. Az e ren de let ha -
tá lya alá tar to zó szer vek nél ki zá ró lag olyan egyé ni vé dõ -
fel sze re lést le het hasz nál ni, amely a vo nat ko zó jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott meg fe le lõ sé gi ta nú sít vánnyal vagy 
ta nú sí tás sal, EK tí pus ta nú sít vánnyal vagy EK meg fe le lõ -
sé gi nyi lat ko zat tal ren del ke zik.

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

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

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

(5) Ha az igény jo go sult egész sé gé nek, il let ve tes ti ép sé -
gé nek meg óvá sa vagy a köz egész ség ügyi ér dek in do kolt tá

te szi, a ru há za ti szak szol gá lat ille té kes szer ve a nor má ban
meg ha tá ro zott ese te ken kí vül is kö te les a meg fe le lõ egyé ni 
vé dõ fel sze re lést biz to sí ta ni.

Az el lá tás elõ ké szí té sé nek sza bá lyai

31.  §

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

A ter ve zett vi se lé si (hasz ná la ti) idõ 
meg ha tá ro zá sa

32.  §

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

(2) Az egyé ni vé dõ fel sze re lé sek vi se lé si és a ru há za ti
egy ség fel sze re lé sek hasz ná la ti ide jé nek szá mí tá si (ter ve -
zé si) alap já ul a 28.  § sze rint ki adott nor ma szol gál.

A szükségletek kielégítése, a járandóságok 
rendelkezésre bocsátása

33.  §

(1) Az igény jo go sul tak ak kor vál nak a 27.  § (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott el lá tás ra jo go sult tá, ha szer zõ dés,
ki ne ve zés, át he lye zés, ve zény lés vagy be ren de lés foly tán
jut ta tás ra jo go sí tó mun ka kör be lép nek.

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

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

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

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

(6) A 28.  § sze rint ki adott nor ma alap ján biz to sí tott le járt
vi se lé si ide jû mun ka ru há za tot, va la mint az el hasz ná ló dott,
szol gá la ti cél ra al kal mat lan egyé ni vé dõ fel sze re lést az igény -
jo go sult ság to váb bi fenn ál lá sa ese tén pó tol ni szük sé ges. A
mun ka ru ha-után pót lás ki adá sá nak ké se del me ese tén az
igény jo go sul tat vissza me nõ le ges ha tá lyú el lá tás il le ti meg.
Az igény jo go sult hi bá já ból ere dõ ké se de lem ese tén a vi se lé si
idõ a ki adás idõ pont já val ve szi kez de tét.

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

Az ellátás szüneteltetése és a viselési idõ módosítása

34.  §

(1) A mun ka ru há zat vi se lé si ide jé be nem szá mít ha tó be
a meg sza kí tás nél kül egy hó na pot meg ha la dó tan fo lyam
(amennyi ben a mun ka ru há za tot nem hasz nál ják), és a szol -
gá la ti be osz tás ból tör té nõ fel füg gesz té sé nek ide je, va la -
mint a be teg ál lo mány ban, az il let mény nél kü li, a rend kí -
vü li vagy a szü lé si sza bad sá gon el töl tött idõ.

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

El ve szett, meg ron gá ló dott vagy meg sem mi sült cik kek
pótlása

35.  §

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

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

(3) A hasz ná lat ra ki adott ru há zat el vesz té se, meg ron gá -
ló dá sa, meg sem mi sü lé se ese tén – füg get le nül at tól, hogy
a kár ki nek a hi bá já ból kö vet ke zett be – jegy zõ köny vet
kell fel ven ni, és a hi va tá sos ál lo mány kár té rí té si fe le lõs sé -
gé re vo nat ko zó kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint kár -
té rí té si el já rást kell le foly tat ni.

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

Az igényjogosultság megszûnésekor követendõ eljárás

36.  §

(1) Az igény jo go sult a hasz ná la tá ra ki adott va la mennyi
egyé ni vé dõ fel sze re lést, va la mint a vi se lé si idõ 50%-ánál
rö vi debb ide ig hasz nált mun ka ru há za tot vagy el len ér té -
két – a (3) és (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel –

a) a szol gá la ti vi szo nya meg szû né se kor,
b) más ön ál ló szerv hez tör té nõ át he lye zés kor vagy tar -

tós ve zény lés kor,
c) há rom hó nap nál hosszabb ide ig tar tó il let mény nél -

kü li sza bad ság meg kez dé se kor, il let ve
d) olyan mun ka kör be ke rü lés kor, amely ben az el lá tás

már nem il le ti meg,
kö te les vissza szol gál tat ni.

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

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

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

Nyilvántartási elõ írások

37.  §

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

V. Fejezet

A RENDÕRTISZTI FÕISKOLA, VALAMINT 
A RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK, EGYÉB
ISKOLÁK, TANFOLYAMOK HALLGATÓINAK,

TANULÓINAK RUHÁZATI ELLÁTÁSA

Rendõrtiszti Fõiskola nappali tagozatos hallgatóinak
ruházati ellátása

38.  §

(1) A Rend õr tisz ti Fõ is ko la (a továb biak ban: fõ is ko la)
rend õr, ha tár ren dé sze ti és ka taszt ró fa vé del mi sza kos hall -
ga tói (a továb biak ban: hall ga tó) ré szé re az alap el lá tá si és
for ma ru há za ti nor mát a 4. mel lék let tar tal maz za.

(2) A fõ is ko lai öl tö zet vi se lé si ide jé rõl (ki hor dá si ide jé -
rõl), va la mint a ru há za tok ra vo nat ko zó egyéb sza bá lyok
meg al ko tá sá ról – a mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé -
vel – a fõ is ko la rek to ra in téz ke dik.

(3) A hall ga tók for ma ru há za ti el lá tá sát a fõ is ko la anya gi 
szol gá la ta vég zi.

(4) A hall ga tók fõ is ko lai év fo lyam jel zést és kar jel vényt
vi sel nek, ame lyet a fõ is ko la té rí tés men te sen biz to sít.

(5) A fõ is ko lai for ma ru há za ti cik kek kar ban tar tá sát
a hall ga tók sa ját ma guk vég zik.

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

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

Rendészeti szakközépiskolák, egyéb iskolák, 
valamint tanfolyamok tanulóinak ruházati ellátása

39.  §

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

(2) Az egyéb is ko lák ba, tan fo lya mok ra, il let ve a Ma -
gyar Hon véd ség tan in té ze te i be, va la mint a kül föl di tan in -
té ze tek be ve zé nyelt igény jo go sul tak ru há za ti el lá tá sa sza -
bá lya i nak meg ha tá ro zá sá ra az or szá gos rend õrfõkapitány
in téz ke dik.

VI. Fejezet

A BESZÁMOLTATÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS
RENDJE

A beszámolás általános követelményei

40.  §

(1) A Rend õr ség költ ség ve té si szer vei a gaz dál ko dá si
év ben ki fej tett ru há za ti szak te vé keny sé gük rõl a mi nisz té -
ri um in téz ke dé sé re be szá mo lót és adat szol gál ta tást kö te le -
sek ké szí te ni.

(2) A be szá mo ló ál ta lá nos kö ve tel mény ként tar tal maz za:
a) a gaz dál ko dá si év cél ki tû zé se it,
b) a ki tû zött cé lok meg valósítását elõ se gí tõ vagy gát ló

kö rül mé nye ket, a vég re haj tás eset le ges el ma ra dá sá nak
oka it, va la mint

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

A beszámolás sajátos követelményei

41.  §

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

VII. Fejezet

ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Az egyenruházati termékek viselésének 
általános szabályai

42.  §

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

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

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

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

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

(6) Az igény jo go sult nem vi sel het egyen ru hát, ha
a) be osz tá sá ból fel füg gesz tet ték, vagy
b) nem szol gá la ti cél lal kül föl dön tar tóz ko dik, ki vé ve,

ha a pa rancs no ka azt en ge dé lyez te szá má ra.

43.  §

(1) A hi va tá sos ál lo mány tag ja a szol gá la ti he lyé re pol -
gá ri ru há ban me het, il let ve on nan pol gá ri ru há ban tá voz -
hat.

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

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

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

44.  §

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

sí ta ni uk. A vi se lé si al ka lom és vi se lé si idõ szak sze rint az
egyen ru há zat

aa) dísz-,
ab) tár sa sá gi,
ac) szol gá la ti vagy köz na pi, il let ve
ad) gya kor ló, to váb bá
ba) nyá ri,
bb) téli, és
bc) át me ne ti

öl tö zet.

(2) A vi se lé si idõ sza kok:
a) nyá ri idõ szak: jú ni us 1-jé tõl szep tem ber 15-ig,
b) téli idõ szak: de cem ber 1-jé tõl már ci us 15-ig,
c) át me ne ti idõ szak: már ci us 16-tól má jus 31-ig és

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

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

45.  §

(1) Az egyen ru ha vi se lé sé re jo go sul tak öl tö ze té nek egy -
sé ges sé gét az állományille té kes pa rancs nok biz to sít ja.

(2) Az egy sé ges öl töz kö dés el ren de lé sé re jo go sult:
a) or szá go san az ön ál ló szer vek ál lo má nyá ra, va la mint

a tan in té ze tek be ve zé nyelt igény jo go sul tak ra vo nat ko zó an 
a mi nisz ter,

b) or szá go san az or szá gos rend õrfõkapitány,
c) mû kö dé si te rü le tük re vo nat ko zó an a te rü le ti, he lyi

szer vek ve ze tõi, il let ve a fõ is ko la rek to ra, va la mint a ren -
dé sze ti szak kö zép is ko la igaz ga tó ja.

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

46.  §

(1) A szol gá la ti elöl já ró fe le lõs be osz tot tai öl töz kö dé sé -
ért. El len õr zi, hogy ru há za tuk meg fe lel-e az adott szol gá -
la ti kö ve tel mé nyek nek és a szer ve ze ti egy ség jel le gé nek.
A szol gá la ti elöl já ró meg kö ve te li, hogy a ru há zat min dig
jó ál la po tú, tisz ta és kul tu rált le gyen.

(2) Az egyen ru há za ti ter mé kek és fel sze re lé si cik kek vi -
se lé si vál to za ta i ról  szóló sza bá lyo zás meg al ko tá sá ról az
or szá gos rend õrfõkapitánynak, to váb bá a be ren delt ál lo -
mány te kin te té ben – ott, ahol az egyen ru há zat vi se lé sét
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a fo ga dó szerv ve ze tõ je elõ ír ta – a fo ga dó szerv ve ze tõ jé -
nek, e ren de let ki adá sát kö ve tõ 90 na pon be lül kell in téz -
ked nie.

Az egyenruházati termékek viselésének 
különös szabályai

47.  §

(1) A szol gá la ti váll-la pon – ki vé ve a tel jes egé szé ben
hím zett ki vi tel nél – és a tár sa sá gi pa ro lin hat ágú csil la got
kell el he lyez ni a kö vet ke zõk sze rint:

a) egy csil lag ese tén a váll-lap és pa ro li kö zép vo na lán,
hogy an nak alsó szé lé tõl a csil lag kö ze pe 15 mm-re es sen,

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

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

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

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

48.  §

A Rend õr ség hi va tá sos ál lo má nyú tag jai – meg en ge dett
öl tö zet ként – egy sé ges, sö tét kék szí nû tár sa sá gi egyen ru -
há za tot (5. mel lék let) vi sel het nek. A Köz tár sa sá gi Õr ez red
ál lo má nya ré szé re a tár sa sá gi sap ka és a tár sa sá gi nõi ka -
lap, il let ve a tár sa sá gi zub bony és a tár sa sá gi kosz tüm ka -
bát pa lack zöld szí nû, a tár sa sá gi pan tal ló és a tár sa sá gi
szok nya fe ke te szí nû.

49.  §

(1) Az igény jo go sult a 44.  § (1) be kez dés ab) és ac)
pont já ban meg ha tá ro zott tár sa sá gi, il let ve szol gá la ti vagy
köz na pi öl tö ze tén név ki tû zõt vi sel.

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

(3) A név ki tû zõt az egyen ru há zat jobb ol da li mell ré szén 
lévõ zseb fe dõ fel sõ szé lé nek tû zé sén, kö zé pen – a hi va tá -

sos ál lo mány ka te gó ri át ki fe je zõ hím zett jel vény
alatt – vagy az en nek meg fe le lõ he lyen kell el he lyez ni.

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

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

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

50.  §

(1) A szol gá la ti azo no sí tó jel vényt a szol gá la ti, gya kor -
ló, be ve té si, spe ci á lis ru há za ton és a lát ha tó sá gi mel lé nyen 
kell vi sel ni.

(2) Az azo no sí tó jel vényt – a (3) be kez dés ben fog lalt ki -
vé tel lel – a zub bony, a szol gá la ti dzse ki (téli, nyá ri),
a hosszú és rö vid ujjú ing (szür ke vagy kék, fe hér), a gya -
kor ló zub bony, a mo to ros ruha (téli, nyá ri), a ku tya ve ze tõ
ka bát, va la mint a lát ha tó sá gi mel lény bal mell zse bén
a zseb fe dõ alatt, an nak rög zí tõ gomb já ra gom bol va, an nak
hi á nyá ban an nak kép ze let be li he lyé re tûz ve kell vi sel ni. A
jel vényt a zseb ta ka ró alsó szé le alá úgy kell fel tûz ni, hogy
az a zseb füg gõ le ges kö zép vo na lá val egy be es sen.

(3) A szol gá la ti azo no sí tó jel vényt a be ve té si zub bony
bal kar já nak ta sak já ban kell hor da ni.

51.  §

(1) A hi va tá sos ál lo mány ból nyug ál lo mány ba he lye zett
sze mé lyek egyen ru ha-vi se lé sé nek jo go sult sá gá ról a nyug -
ál lo mány ba he lye zé si ál lo mány pa rancs in téz ke dik. A
nyug ál lo mány ba he lye zett csak tár sa sá gi egyen ru há zat vi -
se lé sé re jo go sult, a hi va tá sos ál lo mány ka te gó ri át ki fe je zõ
jel vény nél kül.

(2) Az egyen ru hát az öl töz kö dé si elõ írások figye lembe -
véte lével kell vi sel ni.

(3) A hi va tá sos ál lo mány ból nyug ál lo mány ba he lye zett
az egyen ru ha vi se lé sé tõl és a rend fo ko zat hasz ná la tá tól
utó lag el tilt ha tó, amennyi ben a bí ró ság jog erõ sen le fo koz -
ta, il let ve a köz ügyek tõl el til tot ta. Az el til tás ról a nyug -
állományba he lye zés rõl ren del ke zõ elöl já ró jo go sult
 dönteni.

(4) A hi va tá sos ál lo mány ból nyug ál lo mány ba he lye zett
kül föl di tar tóz ko dá sa fo lya mán az egyen ru há za ti ter mé ket
és fel sze re lé si cik ket a nyug ál lo mány ba he lye zés rõl ren -
del ke zõ elöl já ró elõ ze tes jó vá ha gyá sá val vi sel he ti.
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VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

52.  §

(1) Ez a ren de let a 2009. má jus 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) Az egy sé ges – nyá ri és téli – szol gá la ti egyen ru há zat
be ve ze té sé vel ki vál tott egyen ru há za ti ter mé ke ket a be ren -
delt hi va tá sos ál lo mány tag jai 2009. de cem ber 31-ig vi sel -
he tik.

(3) A meg szûnt Ha tár õr ség nek a Rend õr ség hi va tá sos
ál lo má nyá ba ke rült tag ja a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott
alap el lá tá si nor mák ban sze rep lõ ru há za ti ter mé ke ket és
fel sze re lé si cik ke ket – a zöld szí nû, hím zett váll-lap, a zöld 
szí nû, té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés, a ha tár õr sé gi kar jel -
vé nyek, a nyak ken dõ tû és a ba rett sap ka ki vé te lé -
vel – meg en ge dett öl tö zet ként vi sel he ti. A meg szûnt Ha -
tár õr ség nek a Rend õr ség hi va tá sos ál lo má nyá ba ke rü lõ
tag ja után pót lás ként csak a rend õrségi alap el lá tá si nor má -
ban sze rep lõ ru há za ti ter mé ke ket és fel sze re lé si cik ke ket
vá sá rol hat ja meg, a Rend õr ség és a meg szûnt Ha tár õr ség
ru há za tá nak ve gyes vi se lé se en ge dé lye zett.

(4) Az osz tály ve ze tõi és ma ga sabb be osz tá sú ál lo -
mány – a tá bor no ki be osz tá sú ál lo mány ki vé te lé vel – az
5. mel lék let ben sze rep lõ tár sa sá gi öl tö ze tet, an nak hi á nyá -
ban – a ré szé re meg ha tá ro zott ru há za ti nor má ra te kin tet
nél kül – az után pót lá si ru há za ti el lát má nya ter hé re e ren de -
let ha tály ba lé pé sét, il let ve a ki ne ve zést kö ve tõ 60 na pon
be lül kö te les be sze rez ni.

(5) Ha tá lyát vesz ti a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar -
to zó szer vek, va la mint a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó -
sá gok egyen ru ha-el lá tás ra jo go sult sze mé lyi ál lo má nyá -
nak ru há za ti és öl töz kö dé si sza bály za tá ról  szóló 20/2006.
(IV. 19.) BM ren de let

a) 10.  § (1) be kez dés a) pont ja, a 25.  § (5) be kez dés
b) pont ja, a 41.  § és az azt meg elõ zõ al cím, a 42.  § (1) be -
kez dé se, az 1. mel lék le te, az 5. mel lék let I. pont ja, to váb bá 
a 6. mel lék le te;

b) az 1.  §-ában „a Rend õr ség,” és „a Rend õr tisz ti Fõ is -
ko la hall ga tói és a BM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság irá nyí tá sa
alá tar to zó ok ta tá si in téz mé nyek ta nu lói,” szö veg rész;

c) a 7.  §-ában „az or szá gos rend õrfõkapitány és” szö -
veg rész;

d) a 19.  § (3) be kez dé sé ben „az or szá gos rend õr -
fõkapitánynak vagy” szö veg rész;

e) a 22.  § (1) be kez dé sé ben a ,,va la mint a Rend õr ség -
hez” szö veg rész;

f) a 33.  § (1) be kez dé sé ben a ,,Rend õr ség te kin te té ben
az or szá gos rend õrfõkapitány, a” szö veg rész; a 33.  §
(2) be kez dé sé ben „a rend õrségnél az or szá gos rend õr -
fõkapitány” szö veg rész;

g) a 42.  § (2) be kez dé sé ben „az or szá gos rend õr -
fõkapitány, va la mint” szö veg rész;

h) a 48.  § (2) be kez dés b) pont já ban „az or szá gos rend -
õrfõkapitány,” szö veg rész, va la mint 48.  § (2) be kez dés
c) pont já ban az „ , il let ve a Rend õr tisz ti Fõ is ko la fõ igaz ga -
tó ja, va la mint a ren dé sze ti szak kö zép is ko la igaz ga tó ja”
szö veg rész;

i) a 49.  § (2) be kez dé sé ben „az or szá gos rend õr -
fõkapitánynak, to váb bá” szö veg rész;

j) az 51.  §-ában a ,,Rend õr ség, va la mint a” szö veg rész,
va la mint az 51.  §-ának má so dik mon da ta.

(6) Ha tá lyát vesz ti a Ha tár õr ség költ ség ve té si szer ve i -
nek meg szün te té sé rõl és a jog utód lás ról  szóló 70/2007.
(XII. 29.) IRM ren de let 4.  § (2) és (3) be kez dé se, va la mint
az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter ál tal rend vé del mi
cél ra fe les le ges nek mi nõ sí tett tár gyi esz kö zök és kész le tek 
té rí tés men tes át adá sá ról  szóló 13/2007. (III. 13.) IRM ren -
de let.

(7) A bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek, va -
la mint a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok egyen ru -
ha-el lá tás ra jo go sult sze mé lyi ál lo má nyá nak ru há za ti és
öl töz kö dé si sza bály za tá ról  szóló 20/2006. (IV. 19.) BM
ren de let

a) 7.  §-ában az „a Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos Ka -
taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság (a to váb bi ak ba:
BM OKF)” szö veg rész he lyé be az „az Or szá gos Ka taszt -
ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság (a továb biak ban: OKF)”,
3. mel lék let cí mé ben az „A BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé -
del mi Fõ igaz ga tó ság (a továb biak ban: BM OKF)” szö veg -
rész he lyé be az „Az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság (a továb biak ban: OKF)” szö veg,

b) 10.  § (1) be kez dés c) pont já ban, 19.  § (3) be kez dé sé -
ben, 33.  § (1) be kez dé sé ben, 42.  § (2) be kez dé sé ben, 48.  §
(1) be kez dés b) pont já ban, 49.  § (2) be kez dé sé ben,
51.  §-ában, 3. mel lék let I–VII. pont já nak cí mé ben az
„a BM OKF” szö veg ré szek he lyé be az „az OKF” szö veg,

c) 22.  § (1) be kez dé sé ben az „a BM OKF-hez” szö veg -
rész he lyé be az „az OKF-hez” szö veg,

d) 42.  §-t meg elõ zõ al cí mé ben a ,,Ren dé sze ti szak kö -
zép is ko lák, egyéb” szö veg rész he lyé be az „Egyéb” szö veg
lép.

(8) A Rend õr ség Szol gá la ti Sza bály za tá ról  szóló
62/2007. (XII. 23.) IRM ren de let 2.  §-a (5) be kez dé sé nek
a) pont já ban a ,,(köz gaz da sá gi, anya gi, mû sza ki és in for -
má ció tech no ló gi ai)” szö veg rész he lyé be a ,,(köz gaz da sá -
gi, anya gi, ru há za ti, mû sza ki és in for má ció tech no ló gi ai)”
szö veg rész lép.

(9) Ha tá lyát vesz ti
a) a (2) be kez dés 2010. ja nu ár 1-jén,
b) az (5)–(8) be kez dés 2009. má jus 2-án, va la mint
c) e ren del ke zés 2010. ja nu ár 2-án.

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

2009/61. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15745



1. melléklet
a 12/2009. (IV. 30.) IRM rendelethez

ELSÕ RÉSZ

A RENDÕRSÉG ALAPELLÁTÁSI
EGYENRUHÁZATI NORMÁI

I.

Egyenruhás alapellátási norma

1.1. Egyenruhás, férfi alapellátási norma 1.
 a Rendõrség állománya részére

(Kivéve a Köztársasági Õrezred állománya)

Sor -
szám

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

1. Szol gá la ti, nyá ri sap ka
(ba se ball)***

db 1

2. Szol gá la ti tá nyér sap ka,
sze rel ve****

db 1

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

db 1

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

db 1

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

db 2

6. Szol gá la ti nyak ken dõ, sö tét kék db 1

7. Szol gá la ti, nyá ri zok ni, sö tét kék pár 4

8. Szol gá la ti bõr dzse ki,
me leg bé lés sel, fekete

db 1

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

db 1

10. Szol gá la ti bõr kesz tyû, fe ke te pár 1

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

db 1

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

db 2

13. Szol gá la ti gar bó, sö tét kék db 1

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

15. Szol gá la ti, csa pa dék el len védõ
ka bát, sö tét kék

db 1

16. Ren dé sze ti fél ci põ, fe ke te pár 1

17. Szol gá la ti téli zok ni, sö tét kék pár 4

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

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

db 1

20. Hím zett váll-lap csil lag gal,
kék szí nû

pár 3

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

db 2

22. Fe hér ing, rö vid ujjú, váll pán tos db 2

Sor -
szám

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

23. Téli ing db 1

24. Téli al só nad rág db 1

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

klt. 1

26. 65M gya kor ló sap ka, sze rel ve** db 1

27. Téli gya kor ló zub bony öv vel** db 1

28. Téli zub bony bé lés** db 1

29. 65M gya kor ló zub bony** db 1

30. 65M gya kor ló nad rág** db 1

31. 65M gya kor ló ba kancs** pár 1

32. Név ki tû zõ (fém, szú rós) db 1

33. Jel síp db 1

34. Jel síp zsi nór db 1

35. Kar jel vény db 2

36. Mál ha zsák db 1

37. Ro ham si sak db 1

   * Alap-fel sze re lé si el lát mány ként csak az új fel sze re lõk nek kell ki ad ni.
A be ve té si egyen ru há zat ter mé ke i nek fel so ro lá sa a Meg jegy zés rész 4/b) pont já -
ban sze re pel.

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

 *** A tá nyér sap ka rend sze re sí té sét köve tõen nem ad ha tó ki.
**** Rend sze re sí tést köve tõen ad ha tó ki.

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

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

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

3. a) Mo to ros szol gá la tot el lá tók (ki vé ve: a kör ze ti
meg bí zott) spe ci á lis szol gá la ti egyenruházata:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

aa) szö vet sap ka (pi lot ka), sö tét kék,
sze rel ve

1 db 2 év

ab) két ré szes mo to ros fel sõ ru há zat
(kék)

1 db 2 év

ac) két ré szes mo to ros al só ru há zat
(kék)

1 db 2 év

ad) mo to ros csiz ma 1 pár 2 év

ae) ví zi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év

af) nyá ri mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év

ag) téli mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év

ah) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,
sze rel ve

2 db 2 év

ai) kar jel vény 2 db 2 év
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b) Vízi ren dé sze ti szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá -
la ti egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

ba) vi har ru ha, két ré szes 1 db 3 év

bb) ví zi ren dé sze ti vi har mel lény 1 db 3 év

bc) ví zi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év

bd) ví zi ren dé sze ti rö vid nad rág 2 db 2 év

be) ví zi ren dé sze ti sil des sap ka 1 db 1 év

bf) ví zi ren dé sze ti hosszú nad rág 1 db 1 év

bg) ví zi ren dé sze ti téli sap ka 1 db 2 év

bh) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,
sze rel ve

2 db 2 év

bi) kar jel vény 2 db 2 év

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

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

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

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

cd) lo vag ló csiz ma 1 pár 2 év

d) Ku tya ve ze tõi szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti
egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

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

e) Be ve té si egy sé gek nél szol gá la tot el lá tók spe ci á lis
szol gá la ti egyenruházata:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

ea) szö vet sap ka (pi lot ka), fe ke te 1 db 2 év

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

1 db 2 év

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

1 db 2 év

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

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

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

1 pár 2 év

eg) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,
csil lag gal, sze rel ve

2 db 2 év

eh) kar jel vény 2 db 2 év

f) Szem le bi zott ság ve ze tõ, bûn ügyi tech ni kai osz -
tály ve ze tõ, bûn ügyi tech ni kus és se géd tech ni kus, bal -
ese ti hely szí ne lõ, bal ese ti hely szí ne lõ és vizs gá ló mun -
ka kör ben szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti egyen -
ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

fa) bûn ügyi tech ni kai dzse ki 1 db 2 év

fb) bûn ügyi tech ni kai mel les nad rág 1 db 2 év

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

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

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

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

ba) szö vet sap ka (pi lot ka), sö tét kék, sze rel ve 1 db

bb) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db

bc) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db

bd) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db

be) szol gá la ti ba kancs, fe ke te 1 pár

bf) be ve té si póló 2 db

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

1.2. Egyenruhás, nõi alapellátási norma 1.
 a Rendõrség állománya részére

(Kivéve a Köztársasági Õrezred állománya)

Sor -
szám

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

1. Szö vet sap ka (pi lot ka), sze rel ve db 1

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

db 2

3. Fe hér ing, rö vid ujjú, váll pán tos db 2

4. Szol gá la ti pu ló ver db 1

5. Szol gá la ti, nyá ri sap ka
(ba se ball)***

db 1

6. Szol gá la ti tá nyér sap ka**** db 1

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

db 2

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

db 2

9. Kar jel vény db 4

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

11. Hím zett váll-lap, csil lag gal, kék  
szí nû

pár 3
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Sor -
szám

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

12. Szol gá la ti, téli sap ka, sze rel ve db 1

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

db 1

14. Szol gá la ti, nyak ken dõ, sö tét kék db 1

15. Szol gá la ti gar bó, sö tét kék db 1

16. Szol gá la ti, csa pa dék el len védõ
ka bát, sö tét kék

db 1

17. Szol gá la ti, nyá ri zok ni, sö tét kék pár 4

18. Szol gá la ti, téli zok ni, sö tét kék pár 4

19. Nõi csiz ma, fe ke te** pár 1

20. Jel síp db 1

21. Jel síp zsi nór db 1

22. Név ki tû zõ (fém, szú rós) db 1

23. Szol gá la ti, nyá ri dzse ki db 1

24. Ren dé sze ti fél ci põ, fe ke te pár 1

25. Szol gá la ti, téli pan tal ló (nõi) db 1

26. Szol gá la ti bõr kesz tyû (nõi) pár 1

27. Szol gá la ti bõr dzse ki,
me leg bé lés sel, fekete

db 1

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

db 1

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

klt. 1

30. Téli alsó* db 1

31. Téli ing* db 1

32. Mál ha zsák* db 1

33. Ro ham si sak* (nem szer ven
be lü li át he lye zés ese tén ki kell
adni)

db 1

   * Alap-fel sze re lé si el lát mány ként csak az új fel sze re lõk nek kell ki ad ni.
A be ve té si egyen ru há zat ter mé ke i nek fel so ro lá sa a Meg jegy zés rész 5/b) pont já -
ban sze re pel.

  ** Nem ad ha tó ki azok ré szé re, akik a be ve té si egyen ru há zat tal már el lá -
tás ra ke rül tek

 *** A tá nyér sap ka rend sze re sí té sét köve tõen nem ad ha tó ki.
**** Rend sze re sí tést köve tõen ad ha tó ki.

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

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

2. Az aláb bi nõi egyen ru há za ti ter mé kek a rend õr
egyen ru hás fér fi alap el lá tá si nor má ban lévõ cik kek kel
megegyeznek:

a) nyá ri szol gá la ti sap ka,
b) téli szol gá la ti sap ka, sze rel ve,
c) szö vet sap ka (pi lot ka),
d) szol gá la ti nyá ri- és bõr dzse ki,
e) szol gá la ti ing, rö vid és hosszú ujjú, váll pán tos, vi lá -

gos kék,
f) fe hér ing, hosszú ujjú, váll pán tos,
g) fe hér ing, rö vid ujjú, váll pán tos,

h) szol gá la ti nyak ken dõ, sö tét kék,
i) szol gá la ti, nyá ri és téli zok ni, sö tét kék,
j) szol gá la ti gar bó, sö tét kék,
k) szol gá la ti pu ló ver,
l) szol gá la ti, csa pa dék el len védõ ka bát, sö tét kék,
m) szol gá la ti de rék szíj, fe ke te,
n) ren dé sze ti fél ci põ, fe ke te,
o) jel síp,
p) jel síp zsi nór.
3. A nor má ban fel so rolt ter mé ke ken és cik ke ken kí vül

– alap el lá tás ként és vi se lé si idõ le jár ta utá ni után pót lás -
ként – a 4. pont ban fel so rolt szol gá la to kat el lá tók ré szé re
spe ci á lis szol gá la ti egyen ru há za tot kell a szerv költ ség ve -
té se ter hé re ki ad ni.

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

aa) két ré szes mo to ros fel sõ ru há zat
(kék)

1 db 2 év

ab) két ré szes mo to ros al só ru há zat
(kék)

1 db 2 év

ac) mo to ros csiz ma 1 pár 2 év

ad) vízi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év

ae) nyá ri, mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év

af) téli, mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év

ag) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,
sze rel ve

2 db 2 év

ah) kar jel vény 2 db 2 év

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

ba) vi har ru ha, két ré szes 1 db 3 év

bb) ví zi ren dé sze ti vi har mel lény 1 db 3 év

bc) ví zi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év

bd) ví zi ren dé sze ti rö vid nad rág 2 db 2 év

be) ví zi ren dé sze ti sil des sap ka 1 db 1 év

bf) ví zi ren dé sze ti hosszú nad rág 1 db 1 év

bg) ví zi ren dé sze ti téli sap ka 1 db 2 év

bh) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,
sze rel ve

2 db 2 év

bi) kar jel vény 2 db 2 év

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

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

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

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

cd) lo vag ló csiz ma 1 pár 2 év
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d) Ku tya ve ze tõi szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti
egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

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

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

ea) spe ci á lis, be ve té si zub bony,
fe ke te

1 db 2 év

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

1 db 2 év

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

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

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

1 pár 2 év

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

2 db 2 év

eg) kar jel vény 2 db 2 év

f) Szem le bi zott ság ve ze tõ, bûn ügyi tech ni kai osz tály -
ve ze tõ, bûn ügyi tech ni kus és se géd tech ni kus, bal ese ti
hely szí ne lõ, bal ese ti hely szí ne lõ és vizs gá ló mun ka kör ben 
szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

fa) bûn ügyi tech ni kai dzse ki 1 db 2 év

fb) bûn ügyi tech ni kai mel les nad rág 1 db 2 év

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

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

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

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

ba) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db

bb) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db

bc) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db

bd) szol gá la ti ba kancs, fe ke te 1 pár

be) be ve té si póló 2 db

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

2.1. Egyenruhás, férfi alapellátási norma 2. 
a Rendõrség állománya részére

(Kivéve a Köztársasági Õrezred állománya)

Sor -
szám

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

1. Szol gá la ti, nyá ri sap ka
(ba se ball)*** 

db 1

2. Szol gá la ti tá nyér sap ka**** db 1

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

db 1

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

db 1

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

db 2

6. Szol gá la ti nyak ken dõ, sö tét kék db 1

7. Szol gá la ti, nyá ri zok ni, sö tét kék pár 4

8. Szol gá la ti té li ka bát, sö tét kék db 1

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

db 1

10. Szol gá la ti bõr kesz tyû, fe ke te* pár 1

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

db 1

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

db 2

13. Szol gá la ti gar bó, sö tét kék db 1

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

15. Szol gá la ti, csa pa dék el len
vé dõ öl tö zet, sö tét kék

db 1

16. Ren dé sze ti fél ci põ, fe ke te pár 1

17. Szol gá la ti, téli zok ni, sö tét kék pár 4

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

20. Hím zett váll-lap csil lag gal, kék 
szí nû

pár 3

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

db 2

22. Fe hér ing, rö vid ujjú, váll pán tos db 2

23. Téli ing* db 1

24. Téli al só nad rág* db 1

25. Be ve té si egyen ru há zat,
sö tét kék* klt.

db 1

26. Be ve té si ka bát** db 1

27. Ren dé sze ti nad rág, sö tét kék** db 1

28. Be ve té si hu zat ru ha, sö tét kék** db 1

29. Póló (sö tét kék)** db 1

30. Ter mo al só ru há zat** pár 1

31. Szol gá la ti téli kesz tyû** pár 1

32. Szol gá la ti téli sap ka
mû szõr mé vel** 

db 1

33. Név ki tû zõ (fém, szú rós) db 1

34. Jel síp* db 1
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Sor -
szám

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

35. Jel síp zsi nór* db 1

36. Kar jel vény db 2

37. Mál ha zsák db 1

38. Ro ham si sak db 1

   * Alap fel sze re lé si el lát mány ként csak az új fel sze re lõk nek kell ki ad ni. A 
be ve té si egyen ru há zat ter mé ke i nek fel so ro lá sa a Meg jegy zés rész 4/b) pont já ban 
sze re pel.

  ** Nem ad ha tó ki azok ré szé re, akik a be ve té si és rend õri egyen ru há zat tal
már el lá tás ra ke rül tek.

 *** A tá nyér sap ka rend sze re sí té sét köve tõen nem ad ha tó ki.
**** Rend sze re sí tést köve tõen ad ha tó ki.

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

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

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

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

aa) szö vet sap ka (pi lot ka), sö tét kék,
sze rel ve

1 db 2 év

ab) két ré szes mo to ros fel sõ ru há zat
(kék)

1 db 2 év

ac) két ré szes mo to ros al só ru há zat
(kék)

1 db 2 év

ad) mo to ros csiz ma 1 pár 2 év

ae) ví zi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év

af) nyá ri mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év

ag) téli mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év

ah) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,
sze rel ve

2 db 2 év

ai) kar jel vény 2 db 2 év

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

ba) vi har ru ha, két ré szes 1 db 3 év

bb) ví zi ren dé sze ti vi har mel lény 1 db 3 év

bc) ví zi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év

bd) ví zi ren dé sze ti rö vid nad rág 2 db 2 év

be) ví zi ren dé sze ti sil des sap ka 1 db 1 év

bf) ví zi ren dé sze ti hosszú nad rág 1 db 1 év

bg) ví zi ren dé sze ti téli sap ka 1 db 2 év

bh) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,
sze rel ve

2 db 2 év

bi) kar jel vény 2 db 2 év

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

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

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

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

cd) lo vag ló csiz ma 1 pár 2 év

d) Ku tya ve ze tõi szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti
egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

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

e) Be ve té si egy sé gek nél szol gá la tot el lá tók spe ci á lis
szol gá la ti egyenruházata:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

ea) szö vet sap ka (pi lot ka), fe ke te 1 db 2 év

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

1 db 2 év

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

1 db 2 év

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

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

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

1 pár 2 év

eg) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,
csil lag gal, sze rel ve

2 db 2 év

eh) kar jel vény 2 db 2 év

f) Szem le bi zott ság ve ze tõ, bûn ügyi tech ni kai osz tály -
ve ze tõ, bûn ügyi tech ni kus és se géd tech ni kus, bal ese ti
hely szí ne lõ, bal ese ti hely szí ne lõ és vizs gá ló mun ka kör ben 
szol gá la tot el lá tók speciális szolgálati egyenruházata:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

fa) bûn ügyi tech ni kai dzse ki 1 db 2 év

fb) bûn ügyi tech ni kai mel les nad rág 1 db 2 év

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

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

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

ba) szö vet sap ka (pi lot ka), sö tét kék, sze rel ve 1 db

bb) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db

bc) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db

bd) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db

be) szol gá la ti ba kancs, fe ke te 1 pár

bf) be ve té si póló 2 db

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

2.2. Egyenruhás,, nõi alapellátási norma 2. 
a Rendõrség állománya részére

(Kivéve a Köztársasági Õrezred állománya)

Sor -
szám

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

1. Szö vet sap ka (pi lot ka),
sze rel ve* 

db 1

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

db 2

3. Fe hér ing, rö vid ujjú, váll pán tos db 2

4. Szol gá la ti pu ló ver db 1

5. Szol gá la ti, nyá ri sap ka
(ba se ball)*** 

db 1

6. Szol gá la ti tá nyér sap ka,
sze rel ve**** 

db 1

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

db 2

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

db 2

9. Kar jel vény db 4

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

11. Hím zett váll-lap, csil lag gal, kék  
szí nû

pár 3

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

db 1

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

db 1

14. Szol gá la ti, nyak ken dõ, sö tét kék db 1

15. Szol gá la ti gar bó, sö tét kék db 1

16. Szol gá la ti, csa pa dék el len védõ
öl tö zet, sö tét kék

db 1

17. Szol gá la ti, nyá ri zok ni, sö tét kék pár 4

18. Szol gá la ti, téli zok ni pár 4

19. Jel síp* db 1

20. Jel síp zsi nór* db 1

21. Név ki tû zõ (fém, szú rós) db 1

22. Szol gá la ti, nyá ri dzse ki db 1

23. Ren dé sze ti fél ci põ, fe ke te pár 1

Sor -
szám

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

24. Szol gá la ti, téli pan tal ló (nõi) db 1

25. Szol gá la ti bõr kesz tyû (nõi)* pár 1

27. Szol gá la ti téli ka bát db 1

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

klt. 1

29. Téli alsó* db 1

30. Téli ing* db 1

31. Be ve té si ka bát** db 1

32. Ren dé sze ti nad rág, sö tét kék** db 1

33. Be ve té si hu zat ru ha, sö tét kék** db 1

34. Póló (sö tét kék)** db 1

35. Ter mo al só ru há zat** db 1

36. Szol gá la ti téli kesz tyû** pár 1

37. Szol gá la ti téli sap ka
mû szõr mé vel** 

db 1

38. Mál ha zsák* db 1

39. Ro ham si sak* (nem szer ven
be lü li át he lye zés ese tén ki kell
adni)

db 1

   * Alap fel sze re lé si el lát mány ként csak az új fel sze re lõk nek kell ki ad ni. A 
be ve té si egyen ru há zat ter mé ke i nek fel so ro lá sa a Meg jegy zés rész 5/b) pont já ban 
sze re pel.

  ** Nem ad ha tó ki azok ré szé re, akik a be ve té si és rend õri egyen ru há zat tal
már el lá tás ra ke rül tek.

 *** A tá nyér sap ka rend sze re sí té sét köve tõen nem ad ha tó ki.

**** Rend sze re sí tést köve tõen ad ha tó ki.

Meg jegy zés:

1. A köz le ke dés ren dé sze ti fel ada to kat el lá tó ál lo mányt
nor mán fe lül – egy ség fel sze re lés ként – fe hér váll szí jas de -
rék szíj jal, fe hér tá nyér sap ká val és fe hér cér na kesz tyû vel is 
el kell látni.

2. Az aláb bi nõi egyen ru há za ti ter mé kek a rend õr
egyen ru hás fér fi alap el lá tá si nor má ban lévõ cik kek kel
megegyeznek:

a) nyá ri szol gá la ti sap ka,

b) téli szol gá la ti sap ka, sze rel ve,

c) szö vet sap ka (pi lot ka),

d) szol gá la ti nyá ri- és té li ka bát,

e) szol gá la ti ing, rö vid és hosszú ujjú, váll pán tos, vi lá -
gos kék,

f) fe hér ing, hosszú ujjú, váll pán tos,

g) fe hér ing, rö vid ujjú, váll pán tos,

h) szol gá la ti nyak ken dõ, sö tét kék,

i) szol gá la ti, nyá ri és téli zok ni, sö tét kék,

j) szol gá la ti gar bó, sö tét kék,

k) szol gá la ti pu ló ver,

l) szol gá la ti, csa pa dék el len védõ öl tö zet, sö tét kék,

m) szol gá la ti de rék szíj, fe ke te,

n) ren dé sze ti fél ci põ, fe ke te,

o) jel síp,

p) jel síp zsi nór.
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3. A nor má ban fel so rolt ter mé ke ken és cik ke ken kí vül
– alap el lá tás ként és vi se lé si idõ le jár ta utá ni után pót lás -
ként – a 4. pont ban fel so rolt szol gá la to kat el lá tók ré szé re
spe ci á lis szol gá la ti egyen ru há za tot kell a szerv
költségvetése terhére kiadni.

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

aa) két ré szes mo to ros fel sõ ru há zat
(kék)

1 db 2 év

ab) két ré szes mo to ros al só ru há zat
(kék)

1 db 2 év

ac) mo to ros csiz ma 1 pár 2 év

ad) vízi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év

ae) nyá ri, mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év

af) téli, mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év

ag) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,
sze rel ve

2 db 2 év

ah) kar jel vény 2 db 2 év

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

ba) vi har ru ha, két ré szes 1 db 3 év

bb) ví zi ren dé sze ti vi har mel lény 1 db 3 év

bc) ví zi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év

bd) ví zi ren dé sze ti rö vid nad rág 2 db 2 év

be) ví zi ren dé sze ti, sil des sap ka 1 db 1 év

bf) ví zi ren dé sze ti, hosszú nad rág 1 db 1 év

bg) ví zi ren dé sze ti, téli sap ka 1 db 2 év

bh) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,
sze rel ve

2 db 2 év

bi) kar jel vény 2 db 2 év

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

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

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

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

cd) lo vag ló csiz ma 1 pár 2 év

d) Ku tya ve ze tõi szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti
egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

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

e) Be ve té si egy sé gek nél szol gá la tot el lá tók spe ci á lis
szol gá la ti egyenruházata:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

ea) spe ci á lis, be ve té si zub bony,
fe ke te

1 db 2 év

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

1 db 2 év

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

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

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

1 pár 2 év

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

2 db 2 év

eg) kar jel vény 2 db 2 év

f) Szem le bi zott ság ve ze tõ, bûn ügyi tech ni kai osz tály -
ve ze tõ, bûn ügyi tech ni kus és se géd tech ni kus, bal ese ti
hely szí ne lõ, bal ese ti hely szí ne lõ és vizs gá ló mun ka kör ben 
szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

fa) bûn ügyi tech ni kai dzse ki 1 db 2 év

fb) bûn ügyi tech ni kai mel les -
nad rág

1 db 2 év

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

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

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

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

ba) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db

bb) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db

bc) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db

bd) szol gá la ti ba kancs, fe ke te 1 db

be) be ve té si póló 2 db

bf) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés, sze rel ve 2 db
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II.

Vegyes ruhás alapellátási norma

1. Vegyes ruhás, férfi alapellátási norma 
a Rendõrség állománya részére

(Kivéve a Köztársasági Õrezred állománya)

Sor -
szám

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

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

db 1

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

db 1

3. Téli gya kor ló zub bony öv vel** db 1

4. Téli zub bony bé lés** db 1

5. 65M gya kor ló zub bony** db 1

6. 65M gya kor ló nad rág** db 1

7. 65M gya kor ló ba kancs** pár 1

8. Be ve té si ka bát** db 1

9. Ren dé sze ti nad rág, sö tét kék** db 1

10. Be ve té si hu zat ru ha, sö tét kék** db 1

11. Póló (sö tét kék)** db 1

12. Ter mo al só ru há zat** db 1

13. Szol gá la ti téli kesz tyû** pár 1

14. Szol gá la ti téli sap ka
mû szõr mé vel** 

db 1

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

db 2

16. Fe hér ing, rö vid ujjú, váll pán tos db 2

17. Szol gá la ti pu ló ver db 1

18. Téli ing db 1

19. Téli al só nad rág db 1

20. Mál ha zsák db 1

21. Kar jel vény db 2

22. Ro ham si sak db 1

23. Név ki tû zõ db 1

24. Hím zett váll-lap, csil lag gal pár 2

25. Té põ zá rás rend fo ko za ti jel zés
(hím zett)

db 2

26. Szol gá la ti nyá ri sap ka
(ba se ball)*** 

db 1

27. Szol gá la ti tá nyér sap ka,
sze rel ve**** 

db 1

28. Szol gá la ti nyá ri dzse ki, sö tét kék db 1

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

db 1

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

db 2

31. Szol gá la ti nyak ken dõ, sö tét kék db 1

32. Szol gá la ti bõr kesz tyû* pár 1

33. Szol gá la ti nyá ri zok ni, sö tét kék pár 2

Sor -
szám

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

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

35. Ren dé sze ti fél ci põ, fe ke te pár 1

36. Szol gá la ti téli sap ka, sze rel ve* db 1

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

db 2

38. Szol gá la ti téli zok ni pár 2

   * Alap-fel sze re lé si el lát mány ként csak az új fel sze re lõk nek kell ki ad ni.
A be ve té si egyen ru há zat ter mé ke i nek fel so ro lá sa a Meg jegy zés rész 5/b) pont já -
ban sze re pel.

  ** Nem ad ha tó ki azok ré szé re, akik a be ve té si és rend õri egyen ru há zat tal
már el lá tás ra ke rül tek

 *** A tá nyér sap ka rend sze re sí té sét köve tõen nem ad ha tó ki.
**** Rend sze re sí tést köve tõen ad ha tó ki.

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

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

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

3. a) Mo to ros szol gá la tot el lá tók (ki vé ve: a kör ze ti
meg bí zott) spe ci á lis szol gá la ti egyenruházata:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

aa) szö vet sap ka (pi lot ka), sö tét kék,
sze rel ve

1 db 2 év

ab) két ré szes mo to ros fel sõ ru há zat
(kék)

1 db 2 év

ac) két ré szes mo to ros al só ru há zat
(kék)

1 db 2 év

ad) mo to ros csiz ma 1 pár 2 év

ae) ví zi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év

af) nyá ri mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év

ag) téli mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év

ah) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,
sze rel ve

2 db 2 év

ai) kar jel vény 2 db 2 év

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

ba) vi har ru ha, két ré szes 1 db 3 év

bb) ví zi ren dé sze ti vi har mel lény 1 db 3 év

bc) ví zi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év

bd) ví zi ren dé sze ti rö vid nad rág 2 db 2 év

be) ví zi ren dé sze ti sil des sap ka 1 db 1 év
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Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

bf) ví zi ren dé sze ti hosszú nad rág 1 db 1 év

bg) ví zi ren dé sze ti téli sap ka 1 db 2 év

bh) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,
sze rel ve

2 db 2 év

bi) kar jel vény 2 db 2 év

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

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

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

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

cd) lo vag ló csiz ma 1 pár 2 év

d) Ku tya ve ze tõi szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti
egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

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

e) Be ve té si egy sé gek nél szol gá la tot el lá tók spe ci á lis
szol gá la ti egyenruházata:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

ea) szö vet sap ka (pi lot ka), fe ke te 1 db 2 év

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

1 db 2 év

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

1 db 2 év

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

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

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

1 pár 2 év

eg) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,
csil lag gal, sze rel ve

2 db 2 év

eh) kar jel vény 2 db 2 év

f) Szem le bi zott ság ve ze tõ, bûn ügyi tech ni kai osz tály -
ve ze tõ, bûn ügyi tech ni kus és se géd tech ni kus, bal ese ti
hely szí ne lõ, bal ese ti hely szí ne lõ és vizs gá ló mun ka kör ben 
szol gá la tot el lá tók speciális szolgálati egyenruházata:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

fa) bûn ügyi tech ni kai dzse ki 1 db 2 év

fb) bûn ügyi tech ni kai mel les nad rág 1 db 2 év

g) A köz te rü le ten is szol gá la tot el lá tók ré szé re nor mán
fe lül 1 db jó lát ha tó sá got biz to sí tó mel lényt (MSZ EN 471
sze rin ti 9587-es flu o resz cens cit rom sár ga) kell ki ad ni,
spe ci á lis egyenruházati termékként.

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

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

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

ba) szö vet sap ka (pi lot ka), sö tét kék, sze rel ve 1 db

bb) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db

bc) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db

bd) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db

be) szol gá la ti ba kancs, fe ke te 1 pár

bf) be ve té si póló 2 db

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

2. Vegyes ruhás, nõi alapellátási norma 
a Rendõrség állománya részére

(Kivéve a Köztársasági Õrezred állománya)

Sor -
szám

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

1. Szö vet sap ka (pi lot ka) db 1

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

db 1

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

db 1

4. Téli gya kor ló zub bony öv vel** db 1

5. Téli zub bony bé lés** db 1

6. 65M gya kor ló zub bony** db 1

7. 65M gya kor ló nad rág** db 1

8. 65M gya kor ló ba kancs** pár 1

9. Be ve té si ka bát** db 1

10. Ren dé sze ti nad rág, sö tét kék** db 1

11. Be ve té si hu zat ru ha, sö tét kék** db 1

12. Póló (sö tét kék)** db 1

13. Ter mo al só ru há zat** db 1

14. Szol gá la ti téli kesz tyû** pár 1

15. Szol gá la ti téli sap ka
mû szõr mé vel** 

db 1

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

db 2

17. Fe hér ing, rö vid ujjú, váll pán tos db 2

18. Szol gá la ti pu ló ver db 1

19. Téli ing db 1
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Sor -
szám

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

20. Téli al só nad rág db 1

21. Mál ha zsák db 1

22. Kar jel vény db 2

23. Ro ham si sak db 1

24. Név ki tû zõ db 1

25. Hím zett váll-lap, csil lag gal pár 2

26. Té põ zá rás rend fo ko za ti jel zés
(hím zett)

db 2

27. Szol gá la ti nyá ri sap ka
(ba se ball)*** 

db 1

28. Szol gá la ti tá nyér sap ka,
sze rel ve**** 

db 1

29. Szol gá la ti nyá ri dzse ki, sö tét kék db 1

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

db 1

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

db 2

32. Szol gá la ti nyak ken dõ, sö tét kék db 1

33. Szol gá la ti bõr kesz tyû, nõi* pár 1

34. Szol gá la ti nyá ri zok ni, sö tét kék pár 2

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

36. Ren dé sze ti fél ci põ, fe ke te pár 1

37. Szol gá la ti téli sap ka, sze rel ve* db 1

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

db 2

39. Szol gá la ti téli zok ni pár 2

   * Alap fel sze re lé si el lát mány ként csak az új fel sze re lõk nek kell ki ad ni. A 
be ve té si egyen ru há zat ter mé ke i nek fel so ro lá sa a Meg jegy zés rész 5/b) pont já ban 
sze re pel.

  ** Nem ad ha tó ki azok ré szé re, akik a be ve té si és rend õri egyen ru há zat tal
már el lá tás ra ke rül tek

 *** A tá nyér sap ka rend sze re sí té sét köve tõen nem ad ha tó ki.

**** Rend sze re sí tést köve tõen ad ha tó ki.

Meg jegy zés:

1. A köz le ke dés ren dé sze ti fel ada to kat el lá tó ál lo mányt
nor mán fe lül – egy ség fel sze re lés ként – fe hér váll szí jas de -
rék szíj jal, fe hér tá nyér sap ká val és fe hér cér na kesz tyû vel is 
el kell lát ni.

2. Az aláb bi nõi egyen ru há za ti ter mé kek a rend õr
egyen ru hás fér fi alap el lá tá si nor má ban lévõ cik kek kel
meg egyez nek:

a) nyá ri szol gá la ti sap ka,
b) téli szol gá la ti sap ka, sze rel ve,
c) szö vet sap ka (pi lot ka),
d) szol gá la ti nyá ri dzse ki,
e) szol gá la ti ing, rö vid és hosszú ujjú, váll pán tos, vi lá -

gos kék,
f) fe hér ing, hosszú ujjú, váll pán tos,
g) fe hér ing, rö vid ujjú, váll pán tos,
h) szol gá la ti nyak ken dõ, sö tét kék,
i) szol gá la ti, nyá ri és téli zok ni, sö tét kék,

j) szol gá la ti pu ló ver,

k) szol gá la ti de rék szíj, fe ke te,
l) ren dé sze ti fél ci põ, fe ke te.
3. A nor má ban fel so rolt ter mé ke ken és cik ke ken kí vül

– alap el lá tás ként és vi se lé si idõ le jár ta utá ni után pót lás -
ként – a 4. pont ban fel so rolt szol gá la to kat el lá tók ré szé re
spe ci á lis szol gá la ti egyen ru há za tot kell a szerv
költségvetése terhére kiadni.

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

aa) két ré szes mo to ros fel sõ ru há zat
(kék)

1 db 2 év

ab) két ré szes mo to ros al só ru há zat
(kék)

1 db 2 év

ac) mo to ros csiz ma 1 pár 2 év

ad) vízi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év

ae) nyá ri, mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év

af) téli, mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év

ag) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,
sze rel ve

2 db 2 év

ah) kar jel vény 2 db 2 év

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

ba) vi har ru ha, két ré szes 1 db 3 év

bb) ví zi ren dé sze ti vi har mel lény 1 db 3 év

bc) ví zi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év

bd) ví zi ren dé sze ti rö vid nad rág 2 db 2 év

be) ví zi ren dé sze ti sil des sap ka 1 db 1 év

bf) ví zi ren dé sze ti hosszú nad rág 1 db 1 év

bg) ví zi ren dé sze ti téli sap ka 1 db 2 év

bh) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,
sze rel ve

2 db 2 év

bi) kar jel vény 2 db 2 év

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

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

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

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

cd) lo vag ló csiz ma 1 pár 2 év

d) Ku tya ve ze tõi szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti
egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

ea) spe ci á lis, be ve té si zub bony,
fe ke te

1 db 2 év

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

1 db 2 év

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

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

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

1 pár 2 év

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

2 db 2 év

eg) kar jel vény 2 db 2 év

f) Szem le bi zott ság ve ze tõ, bûn ügyi tech ni kai osz -
tály ve ze tõ, bûn ügyi tech ni kus és se géd tech ni kus, bal -
ese ti hely szí ne lõ, bal ese ti hely szí ne lõ és vizs gá ló mun -
ka kör ben szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti egyen -
ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

fa) bûn ügyi tech ni kai dzse ki 1 db 2 év

fb) bûn ügyi tech ni kai mel les nad rág 1 db 2 év

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

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

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

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

ba) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db

bb) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db

bc) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db

bd) szol gá la ti ba kancs, fe ke te 1 pár

be) be ve té si póló 2 db

bf) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés, 
sze rel ve

2 db

III.

Polgári ruhás alapellátási norma

1. Polgári ruhás, férfi alapellátási norma 
a Rendõrség állománya részére

(Kivéve a Köztársasági Õrezred állománya)

Sor -
szám

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

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

klt. 1

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

db 1

3. Mû szõr més, téli sap ka** db 1

4. Kar jel vény db 2

5. Téli gya kor ló zub bony
öv vel** 

db 1

6. Téli zub bony bé lés** db 1

7. 65M gya kor ló zub bony** db 1

8. 65M gya kor ló nad rág** db 1

9. 65M gya kor ló ba kancs** pár 1

10. Téli ing db 1

11. Téli alsó db 1

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

13. Szol gá la ti nyá ri zok ni, sö tét kék pár 2

14. Szol gá la ti téli zok ni, sö tét kék pár 2

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

db 1

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

db 1

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

18. Hím zett váll-lap, csil lag gal,
kék szí nû** 

pár 2

19. Mál ha zsák db 1

20. Ro ham si sak db 1

21. Név ki tû zõ db 1

22. Pol gá ri ru ha pénz A min den ko ri
után pót lá si

egyen ru há za ti
el lát mány összege

 * Alap fel sze re lé si el lát mány ként csak az új fel sze re lõk nek kell ki ad ni. A
be ve té si egyen ru há zat ter mé ke i nek fel so ro lá sa a Meg jegy zés rész 4/b) pont já ban 
sze re pel.

** Nem ad ha tó ki azok ré szé re, akik a be ve té si egyen ru há zat tal már el lá tás ra 
kerültek.

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

szony kez de te kor egy évre elõ re kell kifizetni.

2. Pol gá ri ru hás hi va tá sos ál lo mány tag jai ré szé re,
a nor má ban fel so rolt ter mé ke ken és cik ke ken fe lül 1 db ak -
ció mel lényt (UV sár ga) kell a szerv költ ség ve té se ter hé re
ki ad ni. Az ak ció mel lény után pót lá sa az után pót lá si ru ha -
pénz ter hé re tör té nik.
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A nor mák ban fel so rolt ter mé ke ken és cik ke ken kí vül
– alap el lá tás ként és a vi se lé si idõ le jár ta után után pót lás -
ként – a 3. pont ban fel so rolt szol gá la to kat el lá tók ré szé re
spe ci á lis szol gá la ti egyen ru há za tot kell a szerv
költségvetése terhére kiadni.

3. a) Mo to ros szol gá la tot el lá tók (ki vé ve: a kör ze ti
meg bí zott) spe ci á lis szol gá la ti egyenruházata:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

aa) szö vet sap ka (pi lot ka), sö tét kék,
sze rel ve

1 db 2 év

ab) két ré szes mo to ros fel sõ ru há zat
(kék)

1 db 2 év

ac) két ré szes mo to ros al só ru há zat
(kék)

1 db 2 év

ad) mo to ros csiz ma 1 pár 2 év

ae) ví zi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év

af) nyá ri mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év

ag) téli mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év

ah) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,
sze rel ve

2 db 2 év

ai) kar jel vény 2 db 2 év

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

ba) vi har ru ha két ré szes 1 db 3 év

bb) ví zi ren dé sze ti vi har mel lény 1 db 3 év

bc) ví zi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év

bd) ví zi ren dé sze ti rö vid nad rág 2 db 2 év

be) ví zi ren dé sze ti sil des sap ka 1 db 1 év

bf) ví zi ren dé sze ti hosszú nad rág 1 db 1 év

bg) ví zi ren dé sze ti téli sap ka 1 db 2 év

bh) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,
sze rel ve

2 db 2 év

bi) kar jel vény 2 db 2 év

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

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

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

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

cd) lo vag ló csiz ma 1 pár 2 év

d) Ku tya ve ze tõi szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti
egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

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

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

ea) szö vet sap ka (pi lot ka), sze rel ve 1 db 2 év

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

1 db 2 év

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

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

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

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

1 pár 2 év

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

2 db 2 év

eh) kar jel vény 2 db 2 év

f) Szem le bi zott ság ve ze tõ, bûn ügyi tech ni kai osz -
tály ve ze tõ, bûn ügyi tech ni kus és se géd tech ni kus, bal -
ese ti hely szí ne lõ, bal ese ti hely szí ne lõ és vizs gá ló mun -
ka kör ben szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti egyen -
ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

fa) bûn ügyi tech ni kai dzse ki 1 db 2 év

fb) bûn ügyi tech ni kai mel les nad rág 1 db 2 év

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

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

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

ba) szö vet sap ka (pi lot ka) sö tét kék, sze rel ve 1 db

bb) szol gá la ti téli sap ka, sze rel ve fe ke te 1 db

bc) be ve té si téli dzse ki, sö tét kék 1 db

bd) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db

be) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db

bf) szol gá la ti ba kancs, fe ke te 1 pár

bg) be ve té si póló 2 db

bh) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés, sze rel ve 2 db
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2. Polgári ruhás, nõi alapellátási norma 
a Rendõrség állománya részére

(Kivéve a Köztársasági Õrezred állománya)

Sor -
szám

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

1. Szö vet sap ka (pi lot ka),
sze rel ve* 

db 1

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

db 1

3. Be ve té si téli dzse ki* db 1

4. Be ve té si zub bony* db 1

5. Be ve té si nad rág* db 1

6. Be ve té si póló* db 1

7. Szol gá la ti ba kancs* pár 1

8. Téli ing* db 1

9. Téli al só nad rág* db 1

10. Szol gá la ti bõr kesz tyû, fe ke te* pár 1

11. Szol gá la ti téli zok ni, sö tét kék* pár 2

12. Szol gá la ti nyá ri zok ni,
sö tét kék* 

pár 2

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

14. Hím zett té põ zá ras rend fo ko za ti
jel zés* 

pár 2

15. Kar jel vény* db 2

16. Mál ha zsák* db 1

17. Ro ham si sak* db 1

18. Név ki tû zõ db 1

19. Pol gá ri ru ha pénz A min den ko ri
után pót lá si

egyen ru há za ti
el lát mány összege

* Alap fel sze re lé si el lát mány ként csak az új fel sze re lõk nek kell kiadni.

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

Meg jegy zés:

1. Az alap el lá tá si pol gá ri ru ha pénzt a szol gá la ti vi -
szony kez de te kor egy évre elõ re kell kifizetni.

2. Pol gá ri ru hás hi va tá sos ál lo mány tag jai ré szé re
a nor mák ban fel so rolt ter mé ke ken és cik ke ken fe lül 1 db
ak ció mel lényt (UV sár ga) kell a szerv költ ség ve té se ter hé -
re ki ad ni. Az ak ció mel lény után pót lá sa az után pót lá si ru -
ha pénz ter hé re tör té nik.

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

3. a) Mo to ros szol gá la tot el lá tók (ki vé ve: a kör ze ti
meg bí zott) spe ci á lis szol gá la ti egyenruházata:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

aa) szö vet sap ka (pi lot ka), sze rel ve 1 db 2 év

ab) két ré szes mo to ros fel sõ ru há zat
(kék)

1 db 2 év

ac) két ré szes mo to ros al só ru há zat
(kék)

1 db 2 év

ad) mo to ros csiz ma 1 pár 2 év

ae) ví zi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év

af) nyá ri mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év

ag) téli mo to ros kesz tyû 1 pár 2 év

ah) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,
sze rel ve

2 db 2 év

ai) kar jel vény 2 db 2 év

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

ba) vi har ru ha két ré szes 1 db 3 év

bb) ví zi ren dé sze ti vi har mel lény 1 db 3 év

bc) ví zi ren dé sze ti te nisz ing 3 db 1 év

bd) ví zi ren dé sze ti rö vid nad rág 2 db 2 év

be) ví zi ren dé sze ti sil des sap ka 1 db 1 év

bf) ví zi ren dé sze ti hosszú nad rág 1 db 1 év

bg) ví zi ren dé sze ti téli sap ka 1 db 2 év

bh) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,
sze rel ve

2 db 2 év

bi) kar jel vény 2 db 2 év

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

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

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

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

cd) lo vag ló csiz ma 1 pár 2 év

d) Ku tya ve ze tõi szol gá la tot el lá tók spe ci á lis szol gá la ti
egyen ru há za ta:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

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

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

ea) szö vet sap ka (pi lot ka), sze rel ve 1 db 2 év

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

1 db 2 év

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

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

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

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

1 pár 2 év

eg) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés,
csil lag gal, sze rel ve

2 db 2 év

eh) kar jel vény 2 db 2 év

f) Szem le bi zott ság ve ze tõ, bûn ügyi tech ni kai osz tály -
ve ze tõ, bûn ügyi tech ni kus és se géd tech ni kus, bal ese ti
hely szí ne lõ, bal ese ti hely szí ne lõ és vizs gá ló mun ka kör ben 
szol gá la tot el lá tók speciális szolgálati egyenruházata:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

Ki hor dá si
idõ

fa) bûn ügyi tech ni kai dzse ki 1 db 2 év

fb) bûn ügyi tech ni kai mel les nad rág 1 db 2 év

IV.

Tábornoki alapellátási norma

1. Férfi alapellátási norma 
a Rendõrség tábornokai részére

(A Köztársasági Õrezred tábornokait is beleértve)*

Sor -
szám

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

1. Tár sa sá gi tá nyér sap ka, sö tét kék, 
sze rel ve

db 2

2. Tár sa sá gi fel öl tõ, fér fi, sö tét kék, 
sze rel ve

db 1

3. Bal lon ka bát, 4/4-es, sö tét kék db 1

4. Tár sa sá gi öl töny, sö tét kék,
sze rel ve

db 2

5. Téli pan tal ló, sö tét kék db 1

6. Ing blúz, hosszú ujjú, vi lá gos kék db 2

7. Ing blúz, rö vid ujjú, vi lá gos kék db 2

8. Bõr kesz tyû, téli, fe ke te pár 1

9. Fe hér ing, hosszú ujjú db 2

10. Fe hér ing, rö vid ujjú db 2

11. Nyak ken dõ, sö tét kék db 2

12. Nyak sál, sö tét kék db 1

13. Szol gá la ti, nyá ri zok ni, sö tét kék pár 2

14. Szol gá la ti, téli zok ni, sö tét kék pár 2

Sor -
szám

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

15. Fél ci põ, nor mál bõr tal pú, fe ke te pár 1

16. Nad rág szíj, fe ke te db 1

17. Szö vet sap ka (pi lot ka),
sze rel ve** 

db 1

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

db 1

19. Be ve té si téli dzse ki,
sö tét kék** 

db 1

20. Be ve té si zub bony, sö tét kék** db 1

21. Be ve té si nad rág, sö tét kék** db 1

22. Be ve té si póló, sö tét kék** db 2

23. Szol gá la ti ba kancs** pár 1

24. Té põ zá rás rend fo ko za ti
jel zés** 

db 3

25. Kar jel vény db 2

26. Váll-lap, tá bor no ki, sze rel ve pár 4

27. Szö vött ki tün te té si sza lag sáv klt. 2

28. Mál ha zsák** db 1

29. Ro ham si sak db 1

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

** Nem ad ha tó ki azok ré szé re, akik a be ve té si egyen ru há zat tal már el lá tás ra 
kerültek.

2. Nõi alapellátási norma 
a Rendõrség tábornokai részére

(A Köztársasági Õrezred tábornokait is beleértve)*

Sor -
szám

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

1. Tár sa sá gi nõi ka lap, sö tét kék,
sze rel ve

db 2

2. Tár sa sá gi fel öl tõ, nõi, sö tét kék,
sze rel ve

db 1

3. Bal lon ka bát, 4/4-es, nõi,
sö tét kék

db 1

4. Tár sa sá gi kosz tüm, sö tét kék,
sze rel ve

db 2

5. Téli pan tal ló, nõi, sö tét kék db 1

6. Ing blúz, hosszú ujjú, vi lá gos kék db 2

7. Ing blúz, rö vid ujjú, vi lá gos kék db 2

8. Bõr kesz tyû, téli, fe ke te pár 1

9. Fe hér ing, hosszú ujjú db 2

10. Fe hér ing, rö vid ujjú db 2

11. Nyak ken dõ, sö tét kék db 2

12. Nyak sál, sö tét kék db 1

13. Szol gá la ti, nyá ri zok ni, sö tét kék pár 2

14. Szol gá la ti, téli zok ni, sö tét kék pár 2

15. Fél ci põ, ün ne pi, fe ke te pár 1

16. Nõi csiz ma, fe ke te pár 1
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Sor -
szám

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

17. Nad rág szíj, fe ke te db 1

18. Szö vet sap ka (pi lot ka),
sze rel ve** 

db 1

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

db 1

20. Be ve té si téli dzse ki,
sö tét kék** 

db 1

21. Be ve té si zub bony, sö tét kék** db 1

22. Be ve té si nad rág, sö tét kék** db 1

23. Be ve té si póló, sö tét kék** db 2

24. Szol gá la ti ba kancs** pár 1

25. Té põ zá rás rend fo ko za ti
jel zés** 

db 3

26. Kar jel vény db 2

27. Váll-lap, tá bor no ki, sze rel ve pár 4

28. Szö vött ki tün te té si sza lag sáv klt. 2

29. Mál ha zsák** db 1

30. Ro ham si sak db 1

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

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

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZTÁRSASÁGI ÕREZRED 
ALAPELLÁTÁSI EGYENRUHÁZATI NORMÁI

I. 

A Köztársasági Õrezred 
egyenruhás alapellátási normái

1. Egyenruhás, férfi alapellátási norma 
a Köztársasági Õrezred állománya részére

Sor -
szám

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

1. Szol gá la ti nyá ri sap ka,
pa lack zöld (Bocs kai fazon)

db 1

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

db 1

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

db 1

4. Tár sa sá gi zub bony, pa lack zöld
(szol gá la ti hasz ná lat ra)*

db 1

5. Szol gá la ti nyá ri pan tal ló, fe ke te db 1

6. Nyak ken dõ, fe ke te db 2

7. Szol gá la ti nyá ri zok ni, fe ke te pár 3

8. Szol gá la ti téli zok ni, fe ke te pár 3

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

db 2

Sor -
szám

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

10. Fe hér ing, rö vid ujjú, váll pán tos db 2

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

db 2

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

db 2

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

db 1

14. Szol gá la ti téli pan tal ló, fe ke te db 1

15. Szol gá la ti gar bó, fe ke te db 1

16. Szol gá la ti té li ka bát, zöld* db 1

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

db 1

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

19. Szol gá la ti bõr kesz tyû, fe ke te pár 1

20. Szol gá la ti fél ci põ, fe ke te pár 1

21. Szol gá la ti váll-lap, csil lag gal,
meggy bor dó

pár 5

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

db 1

23. Ba rett sap ka, pa lack zöld db 1

24. Nyak ken dõ tû, par la men ti db 1

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

db 4

26. Jel síp db 1

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

klt. 1

28. Mál ha zsák, zöld db 1

29. Név ki tû zõ db 1

* A szol gá la ti té li ka bát tal és a tár sa sá gi zub bonnyal, pa lack zöld (szol gá la ti
hasz ná lat ra), alap el lá tás ként 2015. de cem ber 31-ig ke rül el lá tás ra az egyen ru hás
normába sorolt állomány.

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

Meg jegy zés:
A be ve té si egyen ru há zat az aláb bi ru há za ti ter mé kek bõl 

és fel sze re lé si cik kek bõl áll (csak az új fel sze re lõ ket kell
alap el lá tás ként ellátni):

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

a) szö vet sap ka (pi lot ka) sö tét kék 1 db

b) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db

c) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db

d) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db

e) be ve té si ba kancs, fe ke te 1 pár

f) szol gá la ti nyá ri zok ni, sö tét kék 1 pár

g) szol gá la ti téli zok ni, sö tét kék 1 pár

h) be ve té si póló 2 db

i) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés, sze rel ve,
tes tü le ti színû

2 db
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2. Egyenruhás, nõi alapellátási norma 
a Köztársasági Õrezred állománya részére

Sor -
szám

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

1. Szol gá la ti, nyá ri sap ka,
pa lack zöld (Bocs kai fazon)

db 1

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

db 1

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

db 1

4. Tár sa sá gi kosz tüm ka bát
(hosszí tott), pa lack zöld
(szol gá la ti hasz ná lat ra)*

db 1

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

db 1

6. Nyak ken dõ, fe ke te db 2

7. Szol gá la ti, nyá ri zok ni, fe ke te pár 3

8. Szol gá la ti, téli zok ni, fe ke te pár 3

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

db 2

10. Fe hér ing, rö vid ujjú, váll pán tos db 2

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

db 2

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

db 2

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

db 1

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

db 1

15. Szol gá la ti gar bó, fe ke te db 1

16. Szol gá la ti té li ka bát, zöld* db 1

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

db 1

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

19. Szol gá la ti bõr kesz tyû, nõi pár 1

20. Szol gá la ti fél ci põ, fe ke te pár 1

21. Szol gá la ti váll-lap, csil lag gal,
meggy bor dó

pár 5

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

db 1

23. Ba rett sap ka, pa lack zöld db 1

24. Nyak ken dõ tû, par la men ti db 1

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

db 4

26. Jel síp db 1

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

klt. 1

28. Mál ha zsák, zöld db 1

29. Név ki tû zõ db 1

 * A szol gá la ti té li ka bát tal és a tár sa sá gi kosz tüm ka bát (hosszí tott), pa lack -
zöld (szol gá la ti hasz ná lat ra), alap el lá tás ként 2015. de cem ber 31-ig ke rül el lá tás -
ra az egyen ru hás nor má ba so rolt ál lo mány.

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

Meg jegy zés:
A be ve té si egyen ru há zat az aláb bi ru há za ti ter mé kek bõl 

és fel sze re lé si cik kek bõl áll (csak az új fel sze re lõ ket kell
alap el lá tás ként ellátni):

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

a) szö vet sap ka (pi lot ka) sö tét kék 1 db

b) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db

c) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db

d) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db

e) be ve té si ba kancs, fe ke te 1 pár

f) szol gá la ti, nyá ri zok ni, sö tét kék 1 pár

g) szol gá la ti, téli zok ni, sö tét kék 1 pár

h) be ve té si póló 2 db

i) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés, sze rel ve,
tes tü le ti színû

2 db

II.

A Köztársasági Õrezred vegyes ruhás alapellátási
normái

1. Vegyes ruhás, férfi alapellátási norma
a Köztársasági Õrezred állománya részére

(Kivéve: a vezetõi állomány)

Sor -
szám

Meg ne ve zés Me. Mennyi ség

1. Tár sa sá gi sap ka, pa lack zöld
(Bocs kai fa zon)

db 1

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

db 1

3. Tár sa sá gi pan tal ló, fe ke te db 2

4. Tár sa sá gi fel öl tõ, fe ke te db 1

5. Nyak ken dõ, fe ke te db 1

6. Szol gá la ti, nyá ri zok ni, fe ke te pár 2

7. Szol gá la ti, téli zok ni, fe ke te pár 2

8. Fe ke te fél ci põ, zárt, bõr tal pú pár 1

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

db 1

10. Fe hér ing, rö vid ujjú, váll pán tos db 1

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

db 1

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

db 1

13. Szol gá la ti pu ló ver, pa lack zöld db 1

14. Ba rett sap ka, pa lack zöld db 1

15. Tár sa sá gi öv, fe ke te db 1

16. Hím zett váll-lap, csil lag gal,
meggy bor dó

pár 2

17. Hím zett kar jel vény,
Köz tár sa sá gi Õr ez re di, tes tü le ti
színû

db 2
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Sor -
szám

Meg ne ve zés Me. Mennyi ség

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

db 1

19. Nyak ken dõ tû, par la men ti db 1

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

klt. 1

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

db 1

22. Szol gá la ti bõr kesz tyû, fe ke te pár 1

23. Mál ha zsák, zöld db 1

24. Név ki tû zõ db 1

25. Pol gá ri ru ha pénz A min den ko ri
után pót lá si

egyen ru há za ti
el lát mány

össze gé nek 50%-a

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

Meg jegy zés:
1. A be ve té si egyen ru há zat az aláb bi ru há za ti ter mé -

kek bõl és fel sze re lé si cik kek bõl áll (csak az új fel sze re lõ -
ket kell alap el lá tás ként ellátni):

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

a) szö vet sap ka (pi lot ka) sö tét kék 1 db

b) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db

c) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db

d) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db

e) be ve té si ba kancs, fe ke te 1 pár

f) szol gá la ti, nyá ri zok ni, sö tét kék 1 pár

g) szol gá la ti, téli zok ni, sö tét kék 1 pár

h) be ve té si póló 2 db

i) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés, sze rel ve,
tes tü le ti színû

2 db

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

3. A Dísz egy ség spe ci á lis, szol gá la ti egyen ru há za ti
normái

a) Tiszti állomány egyenruházata

Sor -
szám

Meg ne ve zés Me.
Mennyi -

ség

Esz mei
vi se lé si

idõ

1. Tisz ti fö veg db 1 3 év

2. Tisz ti kis atil la db 1 3 év

Sor -
szám

Meg ne ve zés Me.
Mennyi -

ség

Esz mei
vi se lé si

idõ

3. Tisz ti pan tal ló db 2 3 év

4. Kun kö peny db 1 5 év

5. Fe ke te, cú gos cipõ pár 1 2 év

6. Cér na kesz tyû fe hér pár 6 1 év

7. Fe hér póló, hosszú ujjú,
fér fi

db 6 1 év

8. Szol gá la ti, nyá ri zok ni,
fe ke te

pár 1 1 év

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

pár 1 1 év

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

db 1 5 év

11. Fo nott kard tar tó, rej tett db 1 5 év

12. Kard bojt (arany)  db 1 3 év

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

db 1 3 év

14. Ru ha zsák db 1 szük ség 
sze rint

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

16. Ing pót ló fe hér gal lér db 3 1 év

b) Zász ló si ál lo mány egyen ru há za ta

Sor -
szám

Meg ne ve zés Me.
Mennyi -

ség

Esz mei
vi se lé si

idõ

1. Dísz õr kal pag sze rel ve db 1 3 év

2. Dísz toll db 1 1 év

3. Nagy atil la db 1 3 év

4. Dísz õr pan tal ló db 2 3 év

5. Kun kö peny db 1 5 év

6. Fe ke te, cú gos cipõ pár 1 2 év

7. Cér na kesz tyû, fe hér pár 6 1 év

8. Fe hér póló, hosszú ujjú db 6 1 év

9. Szol gá la ti, nyá ri zok ni,
fe ke te

pár 1 1 év

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

pár 1 1 év

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

db 1 5 év

12. Kard bojt (pa la szür ke) db 1 3 év

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

db 1 3 év

14. Ru ha zsák db 1 szük ség 
sze rint

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

16. Ing pót ló, fe hér gal lér db 3 1 év

17. Fo nott kard tar tó, rej tett db 1 5 év
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2. Vegyes ruhás, férfi csökkentett alapellátási norma
a Köztársasági Õrezred vezetõi állománya részére

Sor -
szám

Meg ne ve zés Me. Mennyi ség

1. Tár sa sá gi sap ka, pa lack zöld
(Bocs kai fa zon)

db 1

2. Tár sa sá gi zub bony, pa lack zöld db 1

3. Tár sa sá gi pan tal ló, fe ke te db 1

4. Tár sa sá gi fel öl tõ, fe ke te db 1

5. Nyak ken dõ, fe ke te db 1

6. Szol gá la ti, nyá ri zok ni, fe ke te pár 2

7. Szol gá la ti, téli zok ni, fe ke te pár 2

8. Fe ke te fél ci põ, zárt, bõr tal pú pár 1

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

db 1

10. Fe hér ing, rö vid ujjú, váll pán tos db 1

11. Tár sa sá gi öv, fe ke te db 1

12. Szol gá la ti váll-lap, csil lag gal,
meggy bor dó

pár 2

13. Hím zett kar jel vény,
Köz tár sa sá gi Õr ez re di, tes tü le ti
színû

db 2

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

db 1

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

klt. 1

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

db 1

17. Szol gá la ti bõr kesz tyû, fe ke te pár 1

19. Mál ha zsák, zöld db 1

20. Név ki tû zõ db 1

21. Pol gá ri ru ha pénz A min den ko ri
után pót lá si

egyen ru há za ti
el lát mány

össze gé nek 50%-a

* Alapfel sze re lé si el lát mány ként csak az új fel sze re lõk nek ad ha tó ki. A be -
ve té si egyen ru há zat ter mé ke i nek fel so ro lá sa a Meg jegy zés rész 2. pontjában
szerepel.

Meg jegy zés:
A be ve té si egyen ru há zat az aláb bi ru há za ti ter mé kek bõl 

és fel sze re lé si cik kek bõl áll (csak az új fel sze re lõ ket kell
alap el lá tás ként ellátni):

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

a) szö vet sap ka (pi lot ka) sö tét kék 1 db

b) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db

c) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db

d) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db

e) be ve té si ba kancs, fe ke te 1 pár

f) szol gá la ti, nyá ri zok ni, sö tét kék 1 pár

g) szol gá la ti, téli zok ni, sö tét kék 1 pár

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

h) be ve té si póló 2 db

i) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés, sze rel ve,
tes tü le ti színû

2 db

3. Vegyes ruhás, nõi alapellátási norma 
a Köztársasági Õrezred állománya részére

Sor -
szám

Meg ne ve zés Me. Mennyi ség

1. Tár sa sá gi nõi ka lap, pa lack zöld db 1

2. Tár sa sá gi kosz tüm ka bát
(hosszí tott), pa lack zöld

db 1

3. Tár sa sá gi szok nya, fe ke te db 1

4. Tár sa sá gi, nõi fel öl tõ, fe ke te db 1

5. Nyak ken dõ, fe ke te db 1

6. Tár sa sá gi, nõi cipõ, fe ke te pár 1

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

db 1

8. Fe hér ing, rö vid ujjú, váll pán tos db 1

9. Hím zett váll-lap, csil lag gal,
meggy bor dó

pár 2

10. Hím zett kar jel vény,
Köz tár sa sá gi Õr ez re di, tes tü le ti
színû

db 2

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

db 1

12. Név ki tû zõ db 1

13. Pol gá ri ru ha pénz A min den ko ri
után pót lá si

egyen ru há za ti
el lát mány

össze gé nek 50%-a

III.

A Köztársasági Õrezred Polgári ruhás alapellátási
normái

1. Polgári ruhás, férfi alapellátási norma
a Köztársasági Õrezred állománya részére

Sor -
szám

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

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

klt. 1

2. Szol gá la ti bõr kesz tyû, fe ke te pár 1

3. Szol gá la ti, nyá ri zok ni, sö tét kék pár 2

4. Szol gá la ti, téli zok ni, sö tét kék pár 2

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

6. Szol gá la ti váll-lap, tes tü le ti
szí nû

pár 2
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Sor -
szám

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

7. Hím zett kar jel vény,
Köz tár sa sá gi Õr ez re di, 
tes tü le ti színû

db 2

8. Mál ha zsák, zöld db 1

9. Pol gá ri ru ha pénz A min den ko ri
után pót lá si

egyen ru há za ti
el lát mány összege

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

Meg jegy zés:
A be ve té si egyen ru há zat az aláb bi ru há za ti ter mé kek bõl 

és fel sze re lé si cik kek bõl áll (csak az új fel sze re lõ ket kell
alap el lá tás ként el lát ni):

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

a) szö vet sap ka (pi lot ka), sö tét kék 1 db

b) szol gá la ti téli sap ka, sze rel ve, fe ke te 1 db

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

c) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db

d) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db

e) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db

f) be ve té si ba kancs, fe ke te  1 pár

g) be ve té si póló 2 db

h) té põ zá ras rend fo ko za ti jel zés, sze rel ve,
tes tü le ti színû

2 db

2. Polgári ruhás, 
nõi alapellátási norma  a Köztársasági Õrezred

állománya részére

Sor -
szám

Meg ne ve zés Me.
Alap el lá tás

mér té ke

1. Pol gá ri ru ha pénz A min den ko ri
után pót lá si

egyen ru há za ti
el lát mány összege
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2. melléklet a 12/2009. (IV. 30.) IRM rendelethez

Alapellátási norma a megszûnt Határõrség továbbfoglalkoztatott 
hivatásos állománya részére

[Az 52.  § (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel]

Sor szám Meg ne ve zés
Ve ze tõi

ál lo mány

Vég re-
haj tó tisz ti 
ál lo mány

Vég re-
haj tó tiszt -
he lyet tes
és zász lós
ál lo mány

Iro dai
tisz ti 

ál lo mány

Iro dai
tiszt-

helyet tes 
és zász lós
ál lo mány

Ze ne kar

Tár sa -
sá gi

ru há zat

1. Tár sa sá gi sap ka, sze rel ve, a nõi ál lo mány
ré szé re: tár sa sá gi ka lap, szerelve

1 1 1 1

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

1 1 1 1

3. Tár sa sá gi pan tal ló, a nõi ál lo mány ré szé re:
pan tal ló vagy szoknya

1 1 1 1

4. Nõi tár sa sá gi fél ci põ, fe ke te 1 1 1 1

5. Tár sa sá gi nad rág szíj 1 1 1 1

6. Tár sa sá gi fel öl tõ 1

7. Tár sa sá gi bõr kesz tyû, fe ke te 1

8. Köz na pi zub bony (a tá bor no ki ál lo mány 
ré szé re)

1

9. Tá bor no ki tölgy fa le vél (arany) gal lér ra/pár 
(a tá bor no ki ál lo mány részére)

3

Szol gá -
la ti

ru há zat

10. Szol gá la ti, nyá ri sap ka, sö tét kék (ba se ball) 1 1 1 1 1

11. Szol gá la ti, nyá ri dzse ki, sö tét kék 1 1 1 1 1

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

1 2 2 1 1 1

13. Szol gá la ti, nyá ri pan tal ló, sö tét kék 1 1 1 1 1 1

14. Szol gá la ti nyak ken dõ, sö tét kék 1 1 1 1 1 1

15. Szol gá la ti, nyá ri zok ni, sö tét kék 1 2 2 1 1 1

16. Szol gá la ti, csa pa dék el len védõ ka bát 1 1 1 1 1



Sor szám Meg ne ve zés
Ve ze tõi

ál lo mány

Vég re-
haj tó tisz ti 
ál lo mány

Vég re-
haj tó tiszt -
he lyet tes
és zász lós
ál lo mány

Iro dai
tisz ti 

ál lo mány

Iro dai
tiszt-

helyet tes 
és zász lós
ál lo mány

Ze ne kar

17. Szol gá la ti, csa pa dék el le ni vé dõ nad rág 1 1 1 1 1

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

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

1 2 2 1 1 1

20. Szol gá la ti far mer nad rág, sö tét kék 1 1 1 1 1 1

21. Szol gá la ti, téli zok ni, sö tét kék 1 2 2 2 2 2

22. Szol gá la ti, HÕR, téli kesz tyû, fe ke te 1 1 1 1 1 1

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

24. Ren dé sze ti fél ci põ, fe ke te 1 1 1 1 1 1

25. Szol gá la ti té li ka bát, sö tét kék 1 1 1 1 1 1

26. Szol gá la ti gar bó, sö tét kék 1 1 1 1 1 1

27. Szol gá la ti, HÕR, téli sap ka, sze rel ve, fe ke te 1 1 1 1 1 1

28. Szol gá la ti, téli pan tal ló, sö tét kék 1 1 1 1 1 1

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

30. Ba rett sap ka, zöld, sze rel ve 1 2 2 1 1 1

31. Fe hér ing, hosszú ujjú, váll pán tos 1 1 1 1 1 1

32. Fe hér ing, rö vid ujjú, váll pán tos 1 1 1 1 1 2

33. Jó lát ha tó sá got biz to sí tó mel lény 1 1

34. Mál ha zsák 1 1 1 1 1 1

Be ve té si 
ru há zat

35. Be ve té si ka bát 1 1 1

36. Ren dé sze ti nad rág, sö tét kék 1 1 1

37. Be ve té si hu zat ru ha, sö tét kék 1 2 2

38. Pó ló ing (vi lá gos kék) 1 2 2

39. Póló (sö tét kék) 1 2 2

40. Ter mo al só ru há zat 1 1

Ékít -
mé nyek
ki egé -
szí tõk

41. Ha tár va dász jel vény 9 10 9 8 7 8

42. Ha tár va dász jel vény (té põ zá ras) 3 4 4 2 2 2

43. Igaz ga tó sá gi kar jel vény 8 9 8 7 6 8

44. Igaz ga tó sá gi kar jel vény (té põ zá ras) 6 8 8 3 3 2

45. „Bor der Gu ard” fel irat 5 7 7 5 5 4

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

3 3 3 3 3 3

47. Rend fo ko za ti jel zés (té põ zá ras) 1 2 2

48. Hím zett név ki tû zõ 1 1 1

49. Nyak ken dõ tû 1 1 1 1 1 1

50. Név ki tû zõ (fém) 1 1 1 1 1 1
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3. melléklet
a 12/2009. (IV. 30.) IRM rendelethez

Általános egyenruházati norma a berendelt, 
hivatásos állomány részére

Sor -
szám

Meg ne ve zés Me. Mennyi ség

1. Szol gá la ti, nyá ri sap ka, sö tét kék
(ba se ball)

db 1

2. Szol gá la ti, téli sap ka, sze rel ve,
fe ke te (csak a be ren delt
hi va tá sos rend õr részére)

db 1

Sor -
szám

Meg ne ve zés Me. Mennyi ség

3. Szol gá la ti, HÕR., téli sap ka,
sze rel ve, fe ke te**

db 1

4. Szol gá la ti bõr dzse ki,
me leg bé lés sel, fe ke te (csak
a be ren delt hi va tá sos rend õr
részére)

db 1

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

db 1

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

db 1



Sor -
szám

Meg ne ve zés Me. Mennyi ség

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

db 2

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

db 2

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

db 1

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

db 1

11. Szol gá la ti gar bó, sö tét kék db 1

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

13. Szol gá la ti, téli zok ni, sö tét kék pár 2

14. Szol gá la ti, nyá ri zok ni, sö tét kék pár 2

15. Szol gá la ti de rék szíj, fe ke te pár 1

16. Szol gá la ti fél ci põ, fe ke te pár 1

17. Szol gá la ti váll-lap, sze rel ve,
tes tü le ti színû

pár 3

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

klt. 1

19. Név ki tû zõ (fém, szú rós) db 1

* A be ve té si egyen ru há zat az aláb bi ru há za ti ter mé kek bõl és fel sze re lé si
cikkekbõl áll:

Meg ne ve zés
Mennyi -
ség/Me.

a) be ve té si dzse ki, sö tét kék 1 db

b) be ve té si zub bony, sö tét kék 1 db

c) be ve té si nad rág, sö tét kék 1 db

d) be ve té si ba kancs, fe ke te 1 pár

e) be ve té si póló 2 db

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

g) kar jel vény 2 db

** A 2. mel lék let sze rint fel sze rel tek ese tén

4. melléklet
a 12/2009. (IV. 30.) IRM rendelethez

Alapellátási, formaruházati norma 
a Rendõrtiszti Fõiskola rend õr-, határrendész-,

valamint katasztrófavédelemi szakos hallgatói részére

Sor -
szám

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

1. Nyá ri sap ka db 1

2. Spe ci á lis ka bát db 1

3. Spe ci á lis nad rág db 2

4. Spe ci á lis zub bony db 1

5. Kö tött kesz tyû pár 1

6. Ba kancs pár 1

7. Póló db 4

8. De rék szíj db 1

9. Téli zok ni pár 2

Sor -
szám

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

10. Hall ga tói kar lap db 3

11. Fõ is ko lai kar jel vény db 2

12. Esõ gal lér, PVC db 1

13. Téli sap ka db 1

14. Pu ló ver db 1

5. melléklet
a 12/2009. (IV. 30.) IRM rendelethez

I. Társasági öltözet cikkösszetétele 
a Rendõrség hivatásos férfi állománya részére

Sor -
szám

Meg ne ve zés Me. Mennyi ség

1. Tár sa sá gi tá nyér sap ka, sze rel ve db 1

2. Tár sa sá gi fel öl tõ, sze rel ve db 1

3. Tár sa sá gi zub bony, sze rel ve db 1

4. Tár sa sá gi pan tal ló db 1

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

db 1

6. Fe hér ing, rö vid ujjú, váll pán tos db 1

7. Szol gá la ti nyak ken dõ db 1

8. Tár sa sá gi öv db 1

9. Szol gá la ti zok ni pár 1

10 Fél ci põ nor mál, bõr tal pú pár 1

11. Szol gá la ti bõr kesz tyû, fe ke te pár 1

12. Kar jel vény db 2

13. Hím zett váll-lap, csil lag gal pár 1

14. Név ki tû zõ db 1

II. Társasági öltözet cikkösszetétele 
a Rendõrség hivatásos nõi állománya részére

Sor -
szám

Meg ne ve zés Me. Mennyi ség

1. Tár sa sá gi nõi ka lap, sze rel ve db 1

2. Tár sa sá gi fel öl tõ, sze rel ve db 1

3. Tár sa sá gi kosz tüm ka bát,
sze rel ve

db 1

4. Tár sa sá gi szok nya db 1

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

db 1

6. Fe hér ing, rö vid ujjú, váll pán tos db 1

7. Szol gá la ti nyak ken dõ db 1

8. Tár sa sá gi öv db 1

9. Ha ris nya db 1

10. Fél ci põ ün ne pi, fe ke te pár 1

11. Szol gá la ti bõr kesz tyû, fe ke te pár 1

12. Kar jel vény db 2

13. Hím zett váll-lap, csil lag gal pár 1

14. Név ki tû zõ db 1
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VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
52/2009. (IV. 30.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár -
gyá ban – dr. Hol ló And rás, dr. Len ko vics Bar na bás és
dr. Lé vay Mik lós al kot mány bí rók kü lön vé le mé nyé vel –
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál -
lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény 41.  § (1) be kez dé sé nek
„ki zá ró lag” szö veg ré sze alkot mány elle nes, ezért azt a ha tá ro -
zat ki hir de té sé nek nap já val meg sem mi sí ti.

A meg sem mi sí tést köve tõen a Hjt. 41.  § (1) be kez dé se
az aláb bi szö veg gel ma rad ha tály ban:

„41.  § (1) A szol gá la ti vi szony ön kén tes je lent ke zés alap -
ján az zal a 18. élet évét be töl tött, de 47 éves nél nem idõ sebb,
cse lek võ ké pes, ál lan dó bel föl di la kó hellyel vagy tar tóz ko dá -
si hellyel ren del ke zõ, bün tet len elõ éle tû, a rend fo ko za ti ál lo -
mány cso port hoz meg ha tá ro zott is ko lai vég zett sé gû (szak ké -
pe sí té sû), ma gyar ál lam pol gár ság gal ren del ke zõ sze méllyel
lé te sít he tõ, aki a szol gá lat ra egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai
szem pont ból al kal mas, és el fo gad ja egyes al kot má nyos jo -
gainak e tör vény sze rin ti kor lá to zá sát.”

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

In dít vány ér ke zett az Al kot mány bí ró ság hoz a Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb -
biak ban: Hjt.) 41.  § (1) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér ve.

A ma gyar–ro mán ket tõs ál lam pol gár sá gú in dít vá nyo zó
azt sé rel mez te, hogy a Hjt. hi vat ko zott ren del ke zé se sze -
rint a Ma gyar Hon véd ség kö te lé ké ben szol gá la ti jog vi -
szony csak ki zá ró la gos ma gyar ál lam pol gár sá gú sze mé -
lyek kel lé te sít he tõ. Úgy vél te, hogy a ket tõs ál lam pol gár -

ság gal ren del ke zõ sze mé lye ket ki zá ró sza bá lyo zás diszk -
ri mi na tív, s ezért sér ti az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt diszk ri mi ná ció ti lal má nak el vét.

Al kot mány el le nes nek véli to váb bá azt is, hogy a szol gá -
la ti jog vi szo nyok ról ren del ke zõ egyes tör vények nem egy -
sé ge sen ke ze lik a fegy ve res erõk kö te lé ké be tar to zó sze -
mé lye ket, mi vel a Ha tár õr ség nél meg en ge dett a ket tõs ál -
lam pol gár ság, a Ma gyar Hon véd ség nél pe dig ez ki zá ró té -
nye zõ nek mi nõ sül. E miatt sze rin te a Hjt. 41.  § (1) be kez -
dé se el len té tes az Al kot mány 40/A.  § (1) be kez dé sé vel is,
amely össze fog la ló an ren del ke zik ar ról, hogy a fegy ve res
erõk (Ma gyar Hon véd ség, Ha tár õr ség) alap ve tõ kö te les sé -
ge a haza ka to nai vé del me. A jog ál lás be li kü lönb ség té tel
te hát a ket tõs ál lam pol gárt al kot má nyos in dok nél kül
foszt ja meg at tól a le he tõ ség tõl, hogy a Ha tár õr ség ál lo má -
nyá ból a Ma gyar Hon véd ség hez ke rül jön. Az Al kot mány -
bí ró ság az ügy el bí rá lá sa so rán meg ke res te a hon vé del mi
mi nisz tert ál lás pont ja ki fej té se vé gett. A hon vé del mi mi -
nisz ter a meg ke re sés re adott vá la szá ban a sza bá lyo zás in -
do ka ként azt je löl te meg, hogy „azok ese té ben, akik éle tük 
egy ré szét más or szág ban él ték le a koc ká za ti té nye zõ ket
ki zá ró, egy ér tel mû és meg nyug ta tó ada tok nem sze rez he -
tõk be”.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:

1.1. Az Al kot mány 40/A.  §-ának az in dít vány be nyúj -
tá sa kor ha tá lyos szö ve ge:

„40/A.  § (1) A fegy ve res erõk (Ma gyar Hon véd ség, Ha -
tár õr ség) alap ve tõ kö te les sé ge a haza ka to nai vé del me, va -
la mint nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kol lek tív vé del mi
fel ada tok el lá tá sa. A Ha tár õr ség ren dé sze ti fel adat kör ében 
el lát ja az ál lam ha tár õr zé sét, a ha tár for ga lom el len õr zé sét
és a ha tár rend fenn tar tá sát. A fegy ve res erõk fel ada ta i ról
és a rá juk vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló tör vény
el fo ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két -
har ma dá nak sza va za ta szük sé ges.

(2) A rend õrség alap ve tõ fel ada ta a köz biz ton ság és
a bel sõ rend vé del me. A rend õrségrõl és a nem zet biz ton sá -
gi te vé keny ség gel össze füg gõ rész le tes sza bá lyok ról  szóló 
tör vény el fo ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se -
lõk két har ma dá nak sza va za ta szük sé ges.”

Az Al kot mány 40/A.  §-ának az in dít vány el bí rá lá sa kor
ha tá lyos szö ve ge:

„40/A.  § (1) A Ma gyar Hon véd ség alap ve tõ kö te les sé ge 
a haza ka to nai vé del me és a nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere -
dõ kol lek tív vé del mi fel ada tok el lá tá sa.

(2) A Rend õr ség alap ve tõ fel ada ta a köz biz ton ság,
a köz rend és az ál lam ha tár rend jé nek vé del me.

(3)
(4) A Ma gyar Hon véd ség fel ada ta i ról és a rá vo nat ko zó

rész le tes sza bá lyok ról  szóló, to váb bá a Rend õr ség rõl, a tit -
kos szol gá la ti esz kö zök és mód sze rek al kal ma zá sá ról, va -
la mint a nem zet biz ton sá gi te vé keny ség gel össze füg gõ
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rész le tes sza bá lyok ról  szóló tör vények el fo ga dá sá hoz a je -
len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak sza va za -
ta szük sé ges.”

1.2. Az Al kot mány egyéb hi vat ko zott ren del ke zé se i -
nek ha tá lyos szö ve ge:

„70.  §
(...)
(6) Min den ma gyar ál lam pol gár nak joga van ah hoz,

hogy rá ter mett sé gé nek, kép zett sé gé nek és szak mai tu dá sá -
nak meg fele lõen köz hi va talt vi sel jen.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le tén
tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve az ál -
lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne ve ze te sen
faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más vé le mény,
nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni, szü le té si vagy
egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél kül.”

2. A Hjt. in dít vánnyal tá ma dott ren del ke zé se:
„41.  § (1) A szol gá la ti vi szony ön kén tes je lent ke zés

alap ján az zal a 18. élet évét be töl tött, de 47 éves nél nem
idõ sebb, cse lek võ ké pes, ál lan dó bel föl di la kó hellyel vagy
tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ, bün tet len elõ éle tû, a rend -
fo ko za ti ál lo mány cso port hoz meg ha tá ro zott is ko lai vég -
zett sé gû (szak ké pe sí té sû), ki zá ró lag ma gyar ál lam pol gár -
ság gal ren del ke zõ sze méllyel lé te sít he tõ, aki a szol gá lat ra
egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai szem pont ból al kal mas, és
el fo gad ja egyes al kot má nyos jo ga i nak e tör vény sze rin ti
kor lá to zá sát.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

A Hjt. in dít vá nyo zó ál tal meg je lölt 41.  § (1) be kez dé se
a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák szol gá la ti vi szo nyá nak
lé te sí té sé hez fel té tel ként írja elõ a ki zá ró la gos ma gyar ál -
lam pol gár sá got. Ez zel a tör vény ki zár ja a ket tõs ál lam pol -
gá ro kat a szol gá la ti vi szony lé te sí té se kö ré bõl.

1. Az Al kot mány bí ró ság ezen ügy kap csán ab ban
a kér dés ben fog lalt ál lást, hogy az Al kot mány diszk ri mi -
ná ció ti lal mát rög zí tõ 70/A.  § (1) be kez dé se alap ján a ma -
gyar ál lam pol gá rok kö zöt ti alkot mány elle nes meg kü lön -
böz te tés-e, hogy a Hjt. hi vat ko zott ren del ke zé se a hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá la ti vi szony lé te sí té sét
nem te szi le he tõ vé a ma gyar mel lett leg alább még egy ál -
lam ál lam pol gár sá gá val bíró sze mé lyek (a továb biak ban:
ket tõs ál lam pol gá rok) szá má ra.

Az Al kot mány bí ró ság már több ha tá ro za tá ban ér tel -
mez te az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
diszk ri mi ná ció ti lal ma el vé nek al kot má nyos tar tal mát. Az
Al kot mány bí ró ság az Al kot mány e ren del ke zé sét a jog -
egyen lõ ség ál ta lá nos el vét meg fo gal ma zó al kot má nyi kö -
ve tel mény nek te kin tet te, és meg ál la pí tot ta, hogy „a jog nak 
min den kit egyen lõ ként (egyen lõ mél tó sá gú sze mély ként)

kell ke zel nie, azaz az em be ri mél tó ság alap jo gán nem es -
het csor ba, azo nos tisz te let tel és kö rül te kin tés sel, az egyé -
ni szem pon tok azo nos mér té kû figye lembe véte lével kell
a jo go sult sá gok és a ked vez mé nyek el osz tá sá nak szem -
pont ja it meg ha tá roz ni” [9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat,
ABH 1990, 46, 48.]. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta
sze rint a diszk ri mi ná ció Al kot mány ban meg ha tá ro zott ti -
lal ma el sõ sor ban az al kot má nyos alap jo gok te kin te té ben
tett meg kü lön böz te té sek re ter jed ki [lásd 9/1990. (IV. 25.)
AB ha tá ro zat, ABH 1990, 46, 48.; 21/1990. (X. 4.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1990, 73, 77–78.; 61/1992. (XI. 20.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1992, 280, 282.; 35/1994. (VI. 24.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1994, 197, 203.; 30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1997, 130, 138.], de egyéb jo gok ra vo nat ko zó an
is fenn áll hat [61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
280, 281.]. Az alap ve tõ jo gok ese té ben je lent ke zõ diszk ri -
mi ná ci ó nál az Al kot mány bí ró ság a szük sé ges ség és az ará -
nyos ság szem pont jai alap ján bí rál ja el a jog sza bályt, míg
nem alap ve tõ jo gok ese té ben a meg kü lön böz te tés ak kor
te kin ten dõ alkot mány elle nesnek, ha az össze ha son lít ha tó
hely zet ben lévõ jog ala nyok kö zöt ti meg kü lön böz te tés nek
nincs éssze rû in do ka, va gyis ön ké nyes [30/1997. (IV. 29.)
AB ha tá ro zat, ABH 1997, 130, 139–140.].

Az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé nek ki fe je zett ren -
del ke zé se sze rint az ál lam pol gá ri jo gok kö zöt ti kü lönb ség -
té tel az al kot má nyos jo gok ban  való kü lönb ség té tel lel esik
azo nos te kin tet alá, ha az al kot má nyos jog csak az ál lam -
pol gá ro kat il le ti meg. Ezek, a csak ál lam pol gá ro kat meg il -
le tõ al kot má nyos alap jo gok al kot ják az ál lam pol gár ság al -
kot mány jo gi (köz jo gi) tar tal mát. Kö zöt tük a leg alap ve -
tõbb az ál lam te rü le tén  való tar tóz ko dás és a vissza té rés
joga [Al kot mány 69.  § (1) és (2) be kez dés]. Emel lett az ál -
lam pol gár ság más, nem köz jo gi [ma gán jo gi, sze mé lyi ál -
la pot ra vo nat ko zó (lásd pl. a nem zet kö zi ma gán jog ról
 szóló 1979. évi 13. tvr. 38.  §–40.  §; 43.  § (2)–(3) be kez dés, 
46.  §)] kér dé sek ben is meg ha tá ro zó le het, ame lyek a je len
ügy ben nem vizs gá lan dók.

Az al kot má nyos jog ként ál lam pol gá rok nak fenn tar tott
jo gok min den mo dern al kot mány ban jel leg ze te sen ál -
lam-kö ze li jo gok, ame lyek nagy részt az ál lam mû kö dé sé -
ben  való rész vé telt te szik le he tõ vé, mint pél dá ul az ak tív és 
passzív vá lasz tó jog; de ilyen a je len ügy ben alap ve tõ, az
Al kot mány 70.  § (6) be kez dé sé ben fog lalt köz hi va tal vi se -
lé sé nek joga is. A jog sza bá lyok szá mos eset ben tesz nek
kü lönb sé get ma gyar ál lam pol gá ro kat és nem ma gyar ál -
lam pol gá ro kat meg il le tõ jo gok vagy stá tu sok kö zött. Ha
nem az Al kot mány ban az ál lam pol gá rok nak fenn tar tott jo -
gok ról van szó, az ilyen meg kü lön böz te té sek al kot má -
nyos sá ga – ha nem min den kit meg il le tõ alap jo gok ban
tesz nek kü lönb sé get – az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé -
sé nek a nem al kot má nyos jo gok ban  való meg kü lön böz te -
tés re vo nat ko zó, fen tebb már em lí tett, az Al kot mány bí ró -
ság rég óta meg szi lár dult gya kor la ta sze rint bí rál ha tó el,
alap jo gok ese té ben pe dig az ál lam pol gár ság sze rin ti meg -
kü lön böz te tés az alap jog kor lá to zá sá nak ál ta lá nos sza bá -
lyai sze rint ítél he tõ meg.
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2.1. Az Al kot mány bí ró ság nak ezt köve tõen meg kel lett 
ha tá roz nia, hogy a hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ka to nai
szol gá la ti vi szony lé te sí té sé nek le he tõ sé ge al kot má nyos
alap jog ként vé dett-e, és ha igen, mely alap jog vé del mi kö -
ré be tar to zik.

A Hjt. pre am bu lu ma a ka to nai szol gá la ti vi szonyt „sa já -
tos köz szol gá lat nak” ne ve zi, amely nek jel le gét a kö vet ke -
zõ kép pen ha tá roz za meg: „A szol gá la ti vi szony az ál lam
és az ál lo mány tag ja kö zött lét re jött sa já tos köz szol gá la ti
jog vi szony, amely ben mind két fe let a szol gá la ti kö rül mé -
nyek nek meg fe le lõ, e tör vény ben és más jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek ter he lik, és jo go sult sá gok
il le tik meg” [Hjt. 3.  § (1) be kez dés]. A Hon véd ség ál lo má -
nya tag ja i nak alap jo gai kor lá toz ha tók, to váb bá a Hon véd -
ség sze mé lyi ál lo má nya az ál ta lá nos tól szi go rúbb füg gel -
mi rend szer ben és fe gyel me zett ség gel, fo ko zott pszi chi kai 
ter he lés sel, ve szé lyes hely zet ben és kö rül mé nyek kö zött
vég zi fel ada ta it, il let ve ké szül fel azok ra. E kor lá to zá so kat
a ka to nák az ál lam szol gá la tá ra vál lal ják, ezért az Al kot -
mány bí ró ság sze rint a ka to nai szol gá la ti vi szony ra vo nat -
ko zó sza bá lyok al kot má nyos sá gát az Al kot mány 70.  §
(6) be kez dé sé ben rög zí tett köz hi va tal vi se lé sé hez  való jog
alap ján kell meg ítél ni.

Az Al kot mány bí ró ság ed dig vi szony lag ke ve set foglal -
kozott a köz hi va tal-vi se lés jo gá val [lásd 962/B/1992. AB
ha tá ro zat, ABH 1995, 628–629.; 39/1997. (VII. 1.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1997, 263, 275.; 96/2007. (XI. 29.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2007, 802, 807.]. A most vizs gált ügy ben
azon ban a ka to nai szol gá la ti jog vi szony ál lam-kö ze li jel le -
ge  miatt a hi va tá sos ka to nai szol gá lat lé te sí té sé nek fel té te -
le it a 70.  § (6) be kez dé se sze rint, amely nek ér tel mé ben
min den ma gyar ál lam pol gár nak al kot má nyos joga van
köz hi va tal vi se lé sé re – ami csak rá ter mett sé gé tõl, kép zett -
sé gé tõl és szak mai tu dá sá tól függ het – kel lett el dön te nie.

A köz hi va tal vi se lé sé hez  való jog al kot má nyos tar tal ma
egy részt a ki vá lasz tás el sõd le ges szem pont ja i nak (rá ter -
mett ség, kép zett ség, szak mai tu dás) meg ha tá ro zá sa, más -
részt a ma gyar ál lam pol gá rok szá má ra a köz hi va tal hoz
egyen lõ fel té te lek kel tör té nõ hoz zá fé rés biz to sí tá sa.

Köz hi va ta lon ál ta lá nos ság ban min den, az ál lam ha ta lom 
gya kor lá sá ban  való köz vet len rész vé telt, il let ve köz re mû -
kö dést (kü lö nö sen az ál lam ne vé ben  való cse lek vést) fel té -
te le zõ te vé keny ség ér ten dõ, füg get le nül at tól, hogy al kot -
mány jo gi lag „fog lal ko zás nak” mi nõ sül-e vagy sem. Az
Al kot mány a köz hi va ta lok leg fon to sabb ese te it – a vá -
laszt ha tó sá got, az egyes al kot má nyos tiszt sé gek, mint pl.
a köz tár sá gi el nö ki, mi nisz te ri, bí rói, or szág gyû lé si kép vi -
se lõi, pol gár mes te ri stb. be töl té sé nek fel té te le it töb bé-ke -
vés bé rész le te sen kü lön sza bá lyoz za; ezek re te hát csak ki -
se gí tõ sza bály ként al kal maz ha tó az Al kot mány 70.  §
(6) be kez dé se. Van nak azon ban ese tek – ilyen a hi va tá sos
ka to nai szol gá la ti vi szony is –, ame lyek „köz hi va tal nak”
mi nõ sít he tõk, és így sza bá lyo zá suk al kot má nyos sá ga min -
de nek elõtt az Al kot mány 70.  § (6) be kez dé se alap ján ítél -
he tõ meg.

A köz hi va ta lok nagy ré sze a ha tá lyos sza bá lyok sze rint
csak ma gyar ál lam pol gá rok ál tal tölt he tõ be. Ez az ál lam -
pol gár sá gi vi szony alap ve tõ, de dön tõ en nem jogi tar tal -
má ból: az egyén ál lam irán ti lo ja li tá sá ból kö vet ke zik. Az
egyén lo ja li tá sa az ál lam iránt nem azo nos az ál lam pol gá ri
kö te le zett sé gek tel je sí té sé vel, ha nem az ál lam irán ti po li ti -
kai, er köl csi több let-el kö te le zett sé get je lent. A lo ja li tás
nem jogi kö te le zett ség, ha nem a jog ál tal nem sza bá lyoz -
ha tó er köl csi vi szony a ka to nai és ha son ló szol gá la ti kö te -
le zett sé gek hez ál ta lá ban. A köz hi va tal el lá tá sá val járó kö -
te le zett sé gek, fel ada tok tel je sí té sé hez az ál lam pol gár sze -
mé lyes, bel sõ több let-el kö te le zett sé gé re is szük ség van.

2.2. A je len ügy ben el dön ten dõ al kot mány jo gi kér dés,
hogy a ma gyar ál lam pol gár ság mel lett fenn ál ló má sik ál -
lam pol gár ság al kot má nyo san ele gen dõ in dok-e a min den
ma gyar ál lam pol gárt (és csak ma gyar ál lam pol gárt) meg il -
le tõ köz hi va tal-vi se lé si jog kor lá to zá sá ra. E jog alap jog lé -
vén, az Al kot mány bí ró ság a kor lá to zás szük sé ges sé gét és
ará nyos sá gát vizs gál ta.

Az Al kot mány bí ró ság már rá mu ta tott arra, hogy az Al -
kot mány 8.  § (2) be kez dé se alap ján a jog al ko tó a köz hi va -
tal vi se lé sé hez  való jo got tör vény ben sza bá lyoz hat ja,
a köz hi va tal be töl té sét fel té te lek hez köt he ti. A tör -
vényhozó a köz hi va tal-vi se lés sza bá lyai kö zött a köz hi va -
talt be töl tõ sze méllyel szem ben olyan kö ve tel mé nye ket is
meg ál la pít hat, ame lyek a köz szol gá lat tisz ta sá gát, a köz -
fel ada tok el lá tá sá ban a pár tat lan, rész re haj lás tól és be fo -
lyás tól men tes el já rást biz to sít ják (lásd 962/B/1992. AB
ha tá ro zat, ABH 1995, 628–629.).

Az Al kot mány 70.  § (6) be kez dé se a köz hi va tal-vi se lés -
hez  való jog kor lá toz ha tó sá ga kö ré ben – aho gyan azt már
fen tebb is ki fej tet te az Al kot mány bí ró ság – há rom in do kot
je löl meg: a rá ter mett sé get, a kép zett sé get és a szak mai tu -
dást. A ket tõs vagy töb bes ál lam pol gár ság meg lé te a ka to -
nai szol gá lat ra je lent ke zõ rá ter mett sé gé nek, szak mai tu dá -
sá nak és kép zett sé gé nek mér cé je nem le het. A „rá ter mett -
ség nek”, mint az ál lam szol gá la tá ra  való al kal mas ság nak
nél kü löz he tet len ele me a hi va tá sos ka to nai szol gá lat ese té -
ben is az egyén ál lam irán ti el kö te le zett sé ge. En nek vizs -
gá la ta fel tét le nül szük sé ges, kü lö nö sen egy ön kén te sek bõl 
álló had se reg ben, mint a Ma gyar Hon véd ség, amely nek
alap ve tõ al kot má nyos fel ada ta – aho gyan az in dít vány is
hi vat ko zik rá – a haza fegy ve res vé del me.

Az egyén ál lam irán ti po li ti kai-er köl csi el kö te le zett sé ge 
el sõ sor ban sze mé lyi sé gé tõl függ. Alap ve tõ en egy faj ta be -
ál lí tott ság nak te kint he tõ, ame lyet az em ber sze mé lyes tu -
laj don sá gai ha tá roz nak meg. A kö tõ dés de ter mi ná ló té nye -
zõi közé nem so rol ha tó az egyén ket tõs (vagy töb bes) ál -
lam pol gár sá ga; ugyan ak kor a ka to nai szol gá lat ra  való rá -
ter mett ség vizs gá la tá nak ré sze le het a je lent ke zõ élet út ja,
ben ne a kül föl di tar tóz ko dá sa, kap cso la tai – aho gyan bár -
mely egyéb, a szol gá lat ra al kal mas ság meg íté lé sé re al kal -
mas tény.

Az egyén ál lam pol gár sá ga mint az egyén jogi stá tu sa,
nem te kint he tõ az érin tett lo ja li tá sa – és így rá ter mett sé -
ge – egyet len vagy dön tõ bi zo nyí té ká nak. A nem zet biz -
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ton sá gi koc ká zat két ség kí vül in do ka le het a ka to nai szol -
gá la ti vi szony ba  való fel nem vé tel nek, de ez nincs szük -
ség sze rû össze füg gés ben az érin tett sze mély ket tõs ál lam -
pol gár sá gá val. Ugyan azok a ve szé lyek és koc ká za tok,
ugyan is ame lyek a ket tõs ál lam pol gá rok nak a hon véd sé gi
szol gá la ti vi szony ból  való ki zá rá sa mel lett fel hoz ha tók,
a csak ma gyar ál lam pol gár sá gú sze mé lyek nél sem zár ha -
tók ki.

A szol gá la ti vi szony és a töb bes ál lam pol gár ság kap cso -
la tá val a Hjt. 62.  § (1) be kez dés h) pont ja is fog lal ko zik.
Esze rint más ál lam ál lam pol gár sá gá nak meg szer zé sé vel
a szol gá la ti jog vi szo nya tör vény ere jé nél fog va meg szû -
nik. Ez a ren del ke zés az itt vizs gált tól el té rõ ese tet ren dez,
mi vel a már szol gá lat ban ál lók ról szól. E sza bály al kot má -
nyos sá gá ról az Al kot mány bí ró ság a je len ha tá ro zat ke re tei 
kö zött nem dönt he tett, mert csak a szol gá lat ba lé pés fel té -
te le i nek al kot má nyos sá gát vizs gál ta.

Az Al kot mány bí ró ság el is me ri, hogy a jog al ko tó elõ ír -
hat a kü lön bö zõ ál la mi te vé keny sé gek vég zé sé hez, mun -
ka kö rök be töl té sé hez nem zet biz ton sá gi kö ve tel mé nyek -
nek  való meg fe le lést, véd ve ez ál tal az ál la mot olyan – ma -
gyar vagy nem ma gyar, eset leg ket tõs vagy töb bes ál lam -
pol gár sá gú – egyé nek vagy cso por tok cse lek mé nyei el len,
ame lyek a de mok ra ti kus jog ál la mot, il let ve tár sa dal mat
vagy azok lé nye ges ér té ke it tá mad ják. A koc ká za tok mi ni -
ma li zá lá sá nak esz kö zét a jog al ko tó a Hjt. 41.  § (5) be kez -
dé sé ben is meg te rem tet te az zal, hogy a ,,szol gá la ti vi szony 
lé te sí té sé hez szük sé ges a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott nem zet biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek  való meg fe le lés
el len õr zé se, ha a jog vi szony lé te sí té se kor, a ter ve zett be -
osz tás ba he lye zés nek a fel té te le”. Ezt az el len õr zést a Ka -
to nai Biz ton sá gi Hi va tal vég zi (A nem zet biz ton sá gi szol -
gá la tok ról  szóló 1995. évi CXXV. tör vény 7.  §). A je lent -
ke zõ ket tõs ál lam pol gár sá ga biz ton sá gi koc ká zat le het,
így, ha a ter ve zett be osz tás ba he lye zés meg kí ván ja (el len -
ke zõ eset ben fel sem me rül e kér dés) az ál lam pol gá ri jo gok 
kor lá to zá sa is szük sé ges le het, de a szol gá la ti jog vi szony
lé te sí té se kö ré bõl ele ve ki zá rás al kal ma zá sa arány ta lan.
Ha a ter ve zett be osz tás el lá tá sá hoz nem kell nem zet biz ton -
sá gi vizs gá la tot le foly tat ni, ak kor ez a kor lá to zás ele ve
szük ség te len, ha a ter ve zett be osz tás hoz meg kí ván ják, ak -
kor az ál lam pol gá ri jo gok kor lá to zá sa szük sé ges, de
a szol gá la ti vi szony lé te sí té se kö ré bõl ele ve ki zá rás arány -
ta lan.

3. Az ál lam pol gá ri jo gok ki zá ró lag más ál lam pol gár -
ság tól füg gõ kor lá to zá sa azért is al kot má nyo san in do ko -
lat lan, mert a ma gyar jog ha gyo má nyo san nem tilt ja, hogy
ma gyar ál lam pol gá rok – a ma gyar ál lam pol gár ság fenn tar -
tá sa mel lett – más ál lam ál lam pol gár sá gát is meg sze rez -
zék, aho gyan más ál la mok pol gá ra i tól sem kí ván ja meg
a már fenn ál ló ál lam pol gár sá guk ról  való le mon dást a ma -
gyar ál lam pol gár ság meg szer zé sé hez (lásd Áptv.
8.  §–9.  §) –, ami vel a ket tõs vagy töb bes ál lam pol gár ság
ke let ke zé sét le he tõ vé te szi.

Ket tõs ál lam pol gár ság a ma gyar jog sze rint több fé le -
kép pen jö het lét re. Leg gya ko ribb mód ja, hogy két kü lön -
bö zõ ál lam pol gár sá gú sze mély nek gyer me ke szü le tik, ha
az érin tett ál la mok – mint Eu ró pá ban ál ta lá ban – a ius san -
gu i nis (le szár ma zá si vagy vér sé gi elv) el vét al kal maz zák.
Ugyan csak ket tõs ál lam pol gár ság ke let ke zik, ha a ma gyar
ál lam pol gár nak olyan ál lam ban szü le tik gyer me ke, amely
a te rü le tén szü le tet te ket a szü le tés té nyé vel ál lam pol gá rá -
nak te kin ti (ius soli elve). Az Áptv. fõ sza bály ként a ius
san gu i nis el vét al kal maz za, így szü le té sé nél fog va ma gyar 
ál lam pol gár rá vá lik az, aki nek va la mely szü lõ je ma gyar
ál lam pol gár, füg get le nül at tól, hogy mely ál lam te rü le tén
szü le tett. Ezen kí vül a ket tõs ál lam pol gár ság meg sze rez -
he tõ az Áptv. 4.  §-a alap ján be nyúj tott ho no sí tás irán ti ké -
re lem út ján is. Eb ben az eset ben a kül föl di sze mély a már
meg lé võ ál lam pol gár sá ga mel lett sze rez ma gyar ál lam pol -
gár sá got, ha az Áptv. hi vat ko zott ren del ke zé sé ben elõ írt
fel té te lek nek meg fe lel és a köz tár sa sá gi el nök ma gyar ál -
lam pol gár ság meg szer zé se irán ti ké rel me ügyé ben po zi tív
dön tést ho zott [Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés l) pont].

Az Áptv. a ma gyar ál lam pol gá ro kat egy sé ge sen, ki fe je -
zet ten ide ért ve a más ál lam ál lam pol gár sá gá val is bíró ma -
gyar ál lam pol gá ro kat is, a nem zet kö zi gya kor lat hoz ha -
son ló an csak ma gyar jog ha tó ság alá tar to zó ként ren de li
ke zel ni [Áptv. 2.  § (2) be kez dés] – bár tör vény el té rõ en
ren del kez het.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság arra a meg ál la -
pí tás ra ju tott, hogy a Hjt. 41.  § (1) be kez dé sé nek „ki zá ró -
lag” szö veg ré sze sér ti az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt ál lam pol gá ri jo gok ban  való egyen lõ ség al -
kot má nyos el vét. Ezért az Al kot mány bí ró ság a Hjt. 41.  §
(1) be kez dé sé nek „ki zá ró lag” szö veg ré szét meg sem mi sí -
tet te. Az Al kot mány bí ró ság a meg sem mi sí tés idõ pont ját
az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
42.  § (1) be kez dé sé nek meg fele lõen, a ha tá ro zat a Ma gyar
Köz löny ben  való köz zé té te lé nek nap já val ál la pí tot ta meg.

Az Al kot mány bí ró ság to vább ra is irány adó nak te kin ti
gya kor la tát, amely sze rint an nak el dön té se, hogy a meg kü -
lön böz te tés al kot má nyos ha tá rok kö zött ma radt-e, csa kis
a min den ko ri sza bá lyo zás tár gyi és ala nyi össze füg gé sé -
ben vizs gál ha tó, hi szen ugyan az a kri té ri um – pél dá ul
a ket tõs ál lam pol gár ság – a kon tex tus tól füg gõ en mi nõ sül -
het diszk ri mi na tív nak vagy az Al kot mány ban fog lal tak kal
össze egyez tet he tõ nek [lásd 21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat,
ABH 1990, 73, 77–78.].

4. Mi vel az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 70/A.  §-a 
alap ján el vég zett al kot má nyos sá gi vizs gá la tá nak ered mé -
nye ként alkot mány elle nesnek nyil vá ní tot ta a Hjt. 41.  §
(1) be kez dé sé nek „ki zá ró lag” szö veg ré szét, az Al kot -
mány bí ró ság gya kor la ta sze rint szük ség te len né vált an nak
vizs gá la ta, hogy a tá ma dott ren del ke zés sér ti-e az in dít -
vány ban szin tén fel ho zott Al kot mány 40/A.  §-át. [Lásd
44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 203, 205.;

15770 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/61. szám



4/1996. (II. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1996, 37, 44.;
61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.;
15/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 425, 429.;
29/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 193, 200.;
50/2003. (XI. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 567, 588.;
43/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 536,
552–553.]

Az in dít vány e ré sze egyéb ként is, az Al kot mány vál to -
zá sa  miatt, el bí rál ha tat lan ná vált.

Az in dít vány be nyúj tá sa idõ pont já ban az Al kot mány
VIII. fe je ze te „A fegy ve res erõk és a rend õrség” cí met vi -
sel te, amely nek 40/A.  § (1) be kez dé se ki mond ta, hogy
fegy ve res erõk alatt a Ma gyar Hon véd sé get és a Ha tár õr sé -
get kell ér te ni, ame lyek nek alap ve tõ fel ada ta a haza ka to -
nai vé del me, va la mint a nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ
egyéb kol lek tív vé del mi fel ada tok el lá tá sa.

Az in dít vány be nyúj tá sa és el bí rá lá sa kö zött el telt idõ -
ben az Al kot mány e fe je ze te – az in dít vány el bí rá lá sa
szem pont já ból lé nye ges ré szé ben több ször je len tõ sen mó -
do sult. A Al kot mány je len leg ha tá lyos VIII. fe je ze te „A
Ma gyar Hon véd ség és egyes rend vé del mi szer vek” cí met
vi se li, ami a fegy ve res szer vek meg vál to zott szer ve ze ti ta -
go zó dá sát mu tat ja. Esze rint a Ma gyar Hon véd ség fel ada ta
a haza ka to nai vé del me a Rend õr ség pe dig, mint rend vé -
del mi szerv a köz rend, köz biz ton ság és az ál lam ha tár vé -
del mét lát ja el. A Ha tár õr sé get az Al kot mány már nem is
em lí ti, mi vel a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi XC. tör vény ér tel mé -
ben a Ha tár õr ség meg szûnt, ál ta lá nos jog utód ja 2008. ja -
nu ár 1-jétõl a Rend õr ség lett – az Al kot mány pe dig ez zel
egy idõ ben meg vál to zott. En nek meg fele lõen az in dít vány
ál lí tá sa, amely sze rint a ,,ha tár õr ség fegy ve res erõk had kö -
te le zett sé gé be tar to zik és nincs el vá laszt va a hon véd ség -
tõl” ma már nem ér tel mez he tõ.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té te le az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
41.  §-án ala pul.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 723/B/2004.

Dr. Len ko vics Bar na bás al kot mány bí ró különvéle -
ménye

Nem ér tek egyet a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel és így
az ah hoz fû zött in do ko lás sal sem. Ál lás pon tom sze rint
a Hjt. 41.  § (1) be kez dé se „ki zá ró lag” szö veg ré szé nek
alkot mány elle nessége a ha tá ro zat ban meg je lölt in do kok
alap ján nem ál la pít ha tó meg.

1. Az a jog sza bá lyi fel té tel, hogy ki zá ró lag ma gyar ál -
lam pol gár sá gú sze méllyel lé te sít he tõ ka to nai szol gá la ti vi -
szony, nem ered mé nye zi a sze mé lyek kö zöt ti hát rá nyos
meg kü lön böz te tés al kot má nyos ti lal má nak sé rel mét.

Az Al kot mány bí ró ság a 942/B/2001. AB ha tá ro za tá ban
ki mond ta, hogy a mun ka és a vál lal ko zás sza bad meg vá -
lasz tá sa nem je len ti azt, hogy egyes fog lal ko zá sok te kin te -
té ben a jog sza bá lyok ne tá maszt hat ná nak spe ci á lis kö ve -
tel mé nye ket (ABH 2004, 1561, 1569.).

A 759/B/1997. AB ha tá ro zat ban pe dig azt hang sú lyoz -
ta, hogy ön ma gá ban az al kal ma zá si fel té te lek ki kö té se em -
be ri vagy alap ve tõ jog sze rin ti meg kü lön böz te tést nem
ered mé nyez, ezért csak az ön ké nye sen meg ál la pí tott, azaz
éssze rû in dok nél kü li al kal ma zá si fel té te lek je len te nek
alkot mány elle nes meg kü lön böz te tést a te vé keny ség re
egyéb ként jo go sult sze mé lyek kö zött (ABH 2004, 1143,
1148.).

Ál lás pon tom sze rint a jog al ko tó ál tal tá masz tott azon
fel té tel, hogy ka to nai szol gá la ti vi szony ki zá ró lag ma gyar
ál lam pol gár ral lé te sít he tõ, nem te kint he tõ éssze rû in dok
nél kü li, ön ké nye sen meg ál la pí tott al kal ma zá si fel té tel nek.

A Hjt. pre am bu lu má nak idé zé sé vel maga a ha tá ro zat is
el is me ri, hogy a ka to nai szol gá la ti vi szony „sa já tos köz -
szol gá lat nak” mi nõ sül, amely ben mind két fe let sa já tos jo -
go sult sá gok il le tik meg és kö te le zett sé gek ter he lik. Ezen
túl me nõ en az Al kot mány bí ró ság a 46/1994. (X. 21.) AB
ha tá ro za tá ban a szol gá la ti vi szony tar tal mát, azaz a haza
ka to nai vé del mét nem csak köz szol gá lat nak, ha nem olyan
al kot má nyos ér ték nek te kin tet te, amely akár alap jog kor lá -
to zá sát is meg ala poz hat ja (ABH 1994, 260, 278–279.).

Az idé zett ha tá ro za tok ból (az Al kot mány bí ró ság ed di gi
gya kor la tá ból) a ren del ke zõ résszel el len té tes meg ol dás
kö vet kez ne.

2. A ha tá ro zat ki in du ló pont ja, hogy a szol gá la ti vi -
szony a köz hi va tal vi se lé sé hez  való jog ré szé nek te kint he -
tõ, azaz e spe ci á lis vi szonyt „köz hi va tal nak” mi nõ sí ti. Bár
ez zel az ál lí tás sal nem fel tét le nül ér tek egyet, azon ban
még ha el fo gad ha tó is e ka te go ri zá lás, maga a ha tá ro zat fo -
gal maz úgy, hogy „a köz hi va ta lok nagy ré sze a ha tá lyos
sza bá lyok sze rint csak ma gyar ál lam pol gá rok kal tölt he tõ
be”. Ál lás pon tom sze rint a ki zá ró lag ma gyar ál lam pol gár -
ság mint al kal ma zá si fel té tel elõ írása a hon véd ség – mint
nem zet biz ton sá gi szem pont ból ki e mel ten „szen zi tív” te rü -
let – ese té ben kü lö nö sen in do kolt.

A 962/B/1992. AB ha tá ro zat – ez zel össz hang ban – úgy
fo gal maz, hogy az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé se alap ján
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tör vény a köz hi va tal vi se lé sé hez  való jo got sza bá lyoz hat -
ja, a köz hi va tal be töl té sét fel té te lek hez köt he ti. A tör -
vényhozó a köz hi va tal-vi se lés sza bá lya i nak so rán meg ál -
la pít hat a köz tiszt vi se lõ vel szem ben olyan kö ve tel mé nye -
ket is, ame lyek a köz szol gá lat tisz ta sá gát, a köz fel ada tok
el lá tá sá ban a pár tat lan, rész re haj lás tól és be fo lyás tól men -
tes el já rást biz to sít ják. (ABH 1995, 627, 629.)

A haza (ka to nai) vé del mé nek biz to sí tá sa, – úgyis mint
alap ve tõ ál lam pol gá ri kö te le zett ség tel je sí té se – olyan ka -
to nák ál lo mány ba ke rü lé sét fel té te le zi, akik nek hû sé ge
fel tét len és kö tõ dé se ki zá ró la gos a Ma gyar Köz tár sa ság -
hoz. E nél kül éle té nek koc káz ta tá sa nem vol na el vár ha tó.
A jog al ko tó ezért dönt het úgy, hogy az al kal ma zás hoz szi -
go rúbb kö ve tel mé nye ket tá maszt. Míg a ki zá ró lag ma gyar
ál lam pol gár ság gal ren del ke zõ ka to na ese té ben fel sem me -
rül het a te vé keny sé gét be fo lyá so ló ide gen ál lam pol gá ri
kö tõ dés, ad dig a ket tõs (vagy töb bes) ál lam pol gár ság gal
ren del ke zõ ka to na ese té ben ezt nem le het ki zár ni. A má sik
ál lam pol gár sá gi vi szony kö te le zett sé gek kel is ter he li a ka -
to nát, aki ezek re adott eset ben hi vat koz hat, il let ve vele
szem ben a má sik ál lam el vá rá so kat fo gal maz hat meg, fel -
ada tai meg fe le lõ el lá tá sá ban is aka dá lyoz hat ja.

A be lát ha tó élet pá lya kö vet kez mé nye, hogy a ka to na
elõbb-utóbb fon tos és bi zal mas mun ka kör be ke rül, ezért
nem zet biz ton sá gi ok ból in for má lód ni kell róla, ami ne he -
zen vé gez he tõ el, ha éle té nek egy ré szét adott eset ben kül -
föl dön töl töt te.

Emel lett a NA TO-tag ság ból ere dõ fo ko zott biz ton sá gi
kö ve tel mény nek tör té nõ meg fe le lés is in do kol ja ál lás pon -
tom sze rint a ket tõs ál lam pol gá rok ál lo mány ba vé te lé nek
ti lal mát.

3. Nem ér tek egyet a ha tá ro zat in do ko lá sá nak azon ki -
je len té sé vel, hogy az egyén ál lam irán ti po li ti kai-er köl csi
el kö te le zett sé ge olyan be ál lí tott ság nak te kint he tõ, ame -
lyet az em ber sze mé lyes tu laj don sá gai ha tá roz nak meg, és
hogy e kö tõ dés de ter mi ná ló té nye zõi közé nem so rol ha tó
az egyén ket tõs (vagy töb bes) ál lam pol gár sá ga. Vé le mé -
nyem sze rint – utal va a fent ki fej tet tek re – a ma gyar ál lam -
pol gár ság mel let ti má sik ál lam pol gár ság ige nis be fo lyá -
sol ja az egyén ál lam irán ti lo ja li tá sát, el kö te le zett sé gét és
hû sé gét. Ezt iga zol ja a Hjt. 62.  § (1) be kez dé sé nek h) pont -
ja is, mi sze rint a tör vény ere jé nél fog va szû nik meg az ál -
lo mány tag já nak a szol gá la ti vi szo nya, ha más ál lam ál -
lam pol gár sá gát meg szer zi.

Eb ben a kör ben kí vá nok rá mu tat ni arra is, hogy ál lás -
pon tom sze rint nem tar toz nak ho mo gén cso port ba azok,
akik nek egy ál lam pol gár sá guk van azok kal, akik nek ket tõ
vagy több.

4. Emel lett uta lok arra, hogy maga a ha tá ro zat is tar tal -
maz za, hogy a jog al ko tó elõ ír hat a kü lön bö zõ ál la mi te vé -
keny sé gek vég zé sé hez, mun ka kö rök be töl té sé hez nem zet -
biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek  való meg fe le lést, véd ve ez -
ál tal az ál la mot olyan – ma gyar vagy nem ma gyar, eset leg
ket tõs vagy töb bes ál lam pol gár sá gú – egyé nek vagy cso -

por tok cse lek mé nyei el len, ame lyek a de mok ra ti kus jog ál -
la mot, il let ve tár sa dal mat vagy azok lé nye ges ér té ke it tá -
mad ják. Ál lás pon tom sze rint ez in do kol ja, hogy a szol gá -
la ti vi szony lé te sí té sé nek fel té te lei meg ha tá ro zá sa te rén
több kor lá to zás le het sé ges, így a vi ta tott kor lá to zás is
a meg kü lön böz te tés al kot má nyos ala po kon nyug vó éssze -
rû in do ka.

5. Vé ge ze tül azon ban hang sú lyoz ni kell, hogy a kor lá -
to zó sza bá lyo zást köve tõen a kö rül mé nyek lé nye ges meg -
vál to zá sa foly tán – a nem zet biz ton sá gi és azon be lül a ka -
to nai biz ton sá gi kö ve tel mé nyek eny hü lé sé vel – a jog al ko -
tó a kor lá to zást bár mi kor fel old hat ja. Az eh hez szük sé ges
szak mai is me re tek kel, té nyek kel és in for má ci ók kal a mó -
do sí tást elõ ter jesz tõ Kor mány és a tör vényalkotó Or szág -
gyû lés ren del ke zik.

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Egyet ér tek a Hjt. 41.  § (1) be kez dé se „ki zá ró lag” szö -
veg ré sze alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá val és
meg sem mi sí té sé vel, va gyis az zal, hogy a töb bes ál lam pol -
gár sá gú ma gyar ál lam pol gár is lé te sít hes sen ka to nai szol -
gá la ti vi szonyt. Vé le mé nyem sze rint azon ban – a szo ros és 
nyilván való össze füg gés re te kin tet tel – egy ide jû leg a Hjt.
62.  § (1) be kez dés h) pont já nak alkot mány elle nességét is
meg kel lett vol na ál la pí ta ni. Ez utób bi ren del ke zés ki -
mond ja: „[a] tör vény ere jé nél fog va szû nik meg az ál lo -
mány tag já nak a szol gá la ti vi szo nya: [...] h) más ál lam ál -
lam pol gár sá gá nak meg szer zé se ese tén”.

Az Al kot mány bí ró ság ide vo nat ko zó gya kor la ta alap ján
ak kor te kint el az in dít vány hoz kö tött ség tõl, ha meg ál la -
pít ha tó a tá ma dott ren del ke zés és egy má sik ren del ke zés
kö zött – az al kot má nyos ság meg íté lé se szem pont já ból re -
le váns – szo ros tar tal mi össze füg gés [lásd leg utóbb össze -
fog la ló an: 103/2008. (VII. 11.) AB ha tá ro zat, ABK 2008.
jú li us-au gusz tus, 1101, 1102.; és az ál ta la fel hí vott ko ráb -
bi dön té sek: 3/1992. (I. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
329, 330.; 26/1995. (V. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1995,
123, 124.; 2/1998. (II. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 41,
46.; 16/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 140, 153.;
5/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 75, 77.;
67/2006. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 971, 978.].

A je len ügy ben az in dít vá nyo zó két ség kí vül csak a ka to -
nai szol gá la ti vi szony lé te sí té se kö ré ben ki fo gás ol ta a ki -
zá ró la gos ma gyar ál lam pol gár ság elõ írását, de ugyan ezen
kö rül mény ugyan ezen ok ból ki fo lyó lag re le váns a szol gá -
la ti vi szony meg szû né se kö ré ben is. A Ma gyar Hon véd ség 
ál lo má nyá ba tar to zó ka to na ugyan is a tör vény ere jé nél
fog va ki ke rül az ál lo mány kö te lé ké bõl, ha szol gá la ti vi -
szo nyá nak fenn ál lá sa alatt más ál lam ál lam pol gár sá gát
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meg szer zi. Ép pen ezért a ma gyar ál lam pol gár ság ki zá ró la -
gos sá ga mind két eset ben sér ti az Al kot mány 70/A.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt ál lam pol gá ri jo gok ban  való
egyen lõ ség al kot má nyos el vét.

Az Al kot mány bí ró ság több sé gi dön té sé bõl az kö vet ke -
zik, hogy a ha tá ro zat köz zé té te le után a töb bes ál lam pol -
gár sá gú sze mély is jo go sult lesz ka to nai szol gá la ti vi -
szonyt lé te sí te ni, de ha ugyan ezen sze mély egy to váb bi ál -
lam ál lam pol gár sá gát bár mi lyen jog cí men is idõ köz ben
meg szer zi, erre  való te kin tet tel a Hjt. ha tály ban ma ra dó
62.  § (1) be kez dés h) pont ja alap ján – a jog vi szony lé te sí té -
sét al kot má nyo san le he tõ vé tevõ ma gyar ál lam pol gár sá ga
el le né re – szol gá la ti vi szo nya meg szû nik.

Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom.

Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró

IX. Ha tá ro za tok Tára

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
33/2009. (IV. 30.) OGY

határozata

az atomenergia 2007. évi hazai alkalmazásának
biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról*

1. Az Or szág gyû lés „az atom ener gia 2007. évi ha zai al -
kal ma zá sá nak biz ton sá gá ról” szó ló je len tést el fo gad ja.

2. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy vizs gál ja
fe lül az atom ener gia al kal ma zá sá val kap cso la tos sza bá -
lyo zás és irá nyí tás szer ve ze ti rend sze rét.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lé nek nap ján lép ha tály ba.

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

Po do lák György s. k., Dr. Szûcs La jos 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 2009. áp ri lis 27-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
34/2009. (IV. 30.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szó ló
14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó -
do sul:

Az Or szág gyû lés

a Kül ügyi és ha tá ron túli ma gya rok bi zott sá gá ba

Sza bó Vil mos ko ráb ban meg üre se dett al el nö ki he lyé re

dr. Sza kács Lász lót

a bi zott ság al el nö ké vé,

az If jú sá gi, szo ci á lis és csa lád ügyi bi zott ság ba

Ve lez Ár pád he lyett

Ró na völ gyi End ré nét,

az Ok ta tá si és tu do má nyos bi zott ság ba

Ró na völ gyi End ré né he lyett

dr. Kol ber Ist vánt,

a Men tel mi, össze fér he tet len sé gi és man dá tum vizs gá ló
bi zott ság ba

dr. Hen de Csa ba he lyett

dr. Bal sai Ist vánt,

a Nem zet biz ton sá gi bi zott ság ba

dr. Hor váth Zsolt (Veszp rém) he lyett

dr. Hen de Csa bát

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

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

Po do lák György s. k., Dr. Szûcs La jos 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 2009. áp ri lis 27-i ülés nap ján fo gad ta el.
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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1061/2009. (IV. 30.) Korm.

határozata

a Honvédelmi Minisztérium feladatkörébe tartozó
beruházások és eszközbeszerzések forrásának

biztosításáról

A Kor mány

1. a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2008. évi CII. tör vény (a továb biak ban: KvTv.) 7.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a KvTv.

XLIII. Az ál la mi va gyon nal kap cso la tos be vé te lek és ki -
adá sok fe je zet, 2. cím, 5. Fe je ze ti tar ta lék al cí mén sze rep lõ 
ki adá si elõ irány zat ról 1640 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát
ren de li el a fe je zet 2. cím, 1. al cím, 3. In gat lan-be ru há zás,
és 4449,4 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát a 2. cím, 1. al cím,
2. Egyéb esz köz vá sár lá sa jog cím cso port ki adá si elõ irány -
za tá ra a mel lék let sze rint;

2. tu do má sul ve szi, hogy az 1. pont ban át cso por to sí tott
összeg – a KvTv. 7.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg -
fele lõen – a KvTv. XIII. Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je -
zet be át cso por to sí tás ra ke rül.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

Mel lék let az 1061/2009. (IV. 30.) Korm. ha tá ro zat hoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján
  a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2009.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XLIII. Az ál la mi va gyon nal kap cso la tos be vé te lek és kiadások

2 Az ál la mi va gyon nal kap cso la tos ki adá sok

1 Fel hal mo zá si jel le gû kiadások

278345 2 Egyéb esz kö zök vásár lá sa +4449,4

278356 3 In gat lan-beruházások +1640,0

278645 5 Fe je ze ti tartalék –6089,4

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa
(mó do sí tás +/—)

Össze sen I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 6089,4 6089,4

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.



A Kormány
1062/2009. (IV. 30.) Korm.

határozata

a Kvantum Faktor Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. részére 
nyújtandó egyszerû (sortartó) állami kezességvállalásról

1. A Kor mány

a) a gaz da sá gi vál ság vál lal ko zá sok ra gya ko rolt ha tá sa i nak mér sék lé se ér de ké ben, az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 33.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – össz hang ban a Ma gyar
Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2008. évi CII. tör vény 33.  § (1) be kez dé sé vel – egy sze rû (sor tar tó) ál la mi
ke ze+ssé get vál lal a Kvan tum Fak tor Vál lal ko zá si és Pénz ügyi Szol gál ta tó Zrt. ál tal ke res ke del mi ban kok tól fel ve en dõ,
leg fel jebb 2010. de cem ber 31-ig tar tó fu tam ide jû, leg fel jebb össze sen 6 mil li árd fo rint össze gû hi te lei tõ ke össze gé nek
80%-ára;

b) fel ké ri az Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Zrt.-t az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség elõ ké szí té sé nek és a ke zes ség be vál -
tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. ren de let 7.  § (1) be kez dé se b) pont já nak 2. al pont ja sze rin ti köz -
re mû kö dés re;

c) en ge dé lye zi, hogy a Kvan tum Fak tor Vál lal ko zá si és Pénz ügyi Szol gál ta tó Zrt. a hi te le zõ ke res ke del mi ban kok ki -
vá lasz tá sá ra nyil vá nos pá lyá zat he lyett leg alább há rom aján lat te võ aján la tát kér je be;

d) fel ha tal maz za az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz tert – a kö zös sé gi ál la mi tá mo ga tá si sza bá lyok kal össz hang -
ban – a ke zes ség vál la lá si szer zõ dés meg kö té sé re és arra, hogy az egy sze rû ál la mi ke zes ség vál la lá sért a Kvan tum Fak tor
Vál lal ko zá si és Pénz ügyi Szol gál ta tó Zrt.-vel szem ben egy sze ri, a ke zes ség gel biz to sí tott tõ ke összeg 2%-ával meg egye -
zõ mér té kû ke zes ség vál la lá si dí jat ha tá roz zon meg.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1063/2009. (IV. 30.) Korm.

határozata

a 2010. évi Úszó, Mûugró, Mûúszó 
és Nyíltvízi Európa-bajnokság megrendezésével összefüggõ állami szerepvállalásról

A Kor mány

1. fel ha tal maz za az ön kor mány za ti mi nisz tert, hogy az Eu ró pai Úszó Szö vet ség (LEN) 2010. évi Úszó, Mû ug ró, Mû -
úszó és Nyílt ví zi Eu ró pa-baj nok ság (a továb biak ban: Eu ró pa-baj nok ság) meg ren de zé sé re vo nat ko zó elõ írásaiban fog -
lalt, a ren de zés hez szük sé ges – a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 50.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott – ga ran cia vál la lást tar tal ma zó nyi lat ko za tot a Ma gyar Ál lam ne vé ben alá ír ja;

Ha tár idõ: azon nal
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2. fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy a 2009–2010. évek ben 50-50%-ban biz to sít sák az Eu ró pa-baj nok ság ren de -
zé sé vel össze füg gés ben a köz pon ti költ ség ve tést ter he lõ ki adá so kat az zal, hogy a 2009–2010. évi köz pon ti költ ség ve té si 
ki adá sok együt tes össze ge a 400,0 mil lió Ft-ot nem ha lad hat ja meg;

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

3. fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, hogy a 2. pont ban meg ha tá ro zott össze gû köz pon ti költ ség ve té si ki adás ki fi ze té sé hez 
szük sé ges összeg bõl a 2009. évre vo nat ko zó, 100,0 mil lió Ft több let tá mo ga tást az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um fe je zet
ré szé re biz to sít sa;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2009. jú li us 31.

4. fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy a 2. pont ban meg ha tá ro zott össze gû köz pon ti költ ség ve té si ki adás ki fi ze té -
sé hez szük sé ges összeg bõl a 2010. évre vo nat ko zó 100,0-100,0 M Ft-ot a 2010. évi köz pon ti költ ség ve tés be ter vez zék
be.

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: a 2010. évi költ ség ve té si ter ve zés sel 
 össze füg gõ en fo lya ma tos

5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv kiadó
meg je len tet te

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû kétkö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet ad-
nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs tör té-
nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyanis ezek az
alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je lent meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor mány -
prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en publikálja a széles körû nyilvánosság
számára.
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, il let ve ada ta ik mel lett szá mos egyéb tény-
anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i nak
pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû hasz ná la tát 
Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kor mány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj tó, szín vo na las
bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás ok ta -
tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., So mogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), il letve megrendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ár a: 9975 Ft áfá val) ........... példányban, és ké rem, jut tassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: .................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ........................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után,
8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ-
számára vagy pos tai úton a fenti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó gon do zá sá ban meg je le nõ

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

– a Pénzügyminisz té ri um  hivatalos lap ja ként – fo lya ma to san fris sü lõ, össze fog la ló ké pet ad az adó zást, a pénz-
ügyeket, a szám vi telt érin tõ va la mennyi kér dés rõl, in for má ci ó ról, vál to zás ról, új don ság ról. Az adó zá si és egyéb pénz-
ügyi kér dé sek ben érin tet tek, il let ve a té ma iránt ér dek lõ dõk egy hi va ta los lap ban össze fog lal va, a tel jes ség igé nyé vel
tá jé ko zód hat nak az õket érin tõ kér dé sek rõl, az ak tu á lis vál to zá sok ról, pá lyá za ti és egyéb szak mai fel hí vá sok ról.

A Pénz ügyi Köz löny fo lya ma to san, tel jes ter je del mük ben köz zé te szi a pénz ügyi te rü le ten alkotott új jog sza bá lyok
szö ve gét, az egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sa it, va la mint a jog al kal ma zást meg könnyít ve meg je len te ti az azok hoz
fû zött in dok lást is. A fentieken túl a lap tar tal maz za a pénz ügyi te rü le tet érin tõ en közzétett ál la mi irá nyí tás egyéb
 jogi esz kö ze it, köz le mé nye ket, pá lyá za to kat, to vább kép zé se ket, ál lás hir de té se ket, az egyes pénz ügyi szerve-
zetek köz le mé nye it, tá jé koz ta tó it, az egyes cé ge ket érin tõ hir det mé nye ket.

2009. évi éves elõ fizetési díj: 45 108 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 22 554 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411).
Elõ fizetésben meg rendelhetõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Pénzügyi Köz löny címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2009. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 45 108 Ft  áfá val.
fél év re: 22 554 Ft  áfá val.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyújtanak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is merkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû ködik az át járhatóság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példányban, 2009. ...................................... hónaptól.

A meg ren de lõ ne ve: .............................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: .............................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszá ma: ......................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: ..................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényindokolásokat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
továbbá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös  telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,  faxszámon a
266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um, sem az Igaz-
ságügyi és Ren dészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bálja rész ben pó tolni ez a kiad-
vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te ket is egy sé ges
szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol gár el ér hes se,
meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Példányonként megvásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alat ti Közlönyboltban (te l.: 318-8411), il letve meg rendelhetõ a kiadó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
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