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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 26/2017. (X. 20.) BM rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet
módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a …../2017. (……) BM rendelethez

1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 19a. sorral egészül ki:
(A
„19a 372128

B

C

D
E
Központi közigazgatási
irattárazással kapcsolatos
szakmai feladatok ellátása

F
Az előirányzat a központi közigazgatási
szervek iratanyaga hosszú távú
megőrzésével és tárolásával kapcsolatos
feladatellátáshoz szükséges kiadások
finanszírozására szolgál.

G
a közfeladatot ellátó
szervek
iratkezelésének
általános
követelményeiről
szóló 335/2005.
(XII. 29.) Korm.
rendelet szerinti
központi szolgáltató

H
–

I
–

J
Egy összegben
vagy részletekben
közszolgáltatási
szerződés alapján.

K
–

L
–

I

J
Egy összegben
vagy részletekben

K
–

L
A támogatási
szerződésben
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.

I

J
Egy összegben
vagy részletekben

K
–

I

J
Egy összegben vagy
részletekben, a BM
irányítása alá tartozó
központi
költségvetési
szervek esetén
előirányzatátcsoportosítással.

M
–

N
–

O)
–”

M
–

N
–

O)
–”

L
A támogatási
szerződésben
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.

M
–

N
–

O)
–”

L
A támogatási
szerződésben
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.

M
–

N
–

O)
–”

2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 25a. sorral egészül ki:
(A
„25a 371995

B

C

D

E
Személy-,
Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói
Szakmai Kamara
egyes feladatainak
támogatása

F
Az előirányzatból a Személy-,
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara részesülhet
támogatásban az egyes feladatainak
ellátása érdekében.

G
Személy-,
Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói
Szakmai Kamara

H
Az előirányzat
terhére kérelem
útján egyedi
döntéssel –
támogatási
szerződés alapján
költségvetési
támogatás
nyújtható.

G
Demokratikus Helyi
Közigazgatás
Fejlesztéséért
Alapítvány

H
Az előirányzat
terhére kérelem
útján egyedi
döntéssel –
támogatási
szerződés alapján
költségvetési
támogatás
nyújtható.

G
A minisztérium
tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó gazdasági
társaságok és azok
leányvállalatai,
valamint a miniszter
közvetlen irányítása
alatt álló
költségvetési
szervek tulajdonosi
joggyakorlása alatt
álló gazdasági
társaságok és azok
leányvállalatai

H
Az előirányzat
terhére kérelem
útján egyedi
döntéssel –
támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
alapján
költségvetési
támogatás
nyújtható.

Igen
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1. melléklet a 26/2017. (X. 20.) BM rendelethez

3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 25b. sorral egészül ki:
(A
„25b 372084

B

C

D

E
Demokratikus
Helyi Közigazgatás
Fejlesztéséért
Alapítvány
feladatainak
támogatása

F
Az előirányzatból támogatás nyújtható
a helyi önkormányzatok nemzetközi
kapcsolatainak bővítése és a nemzetközi
„jó gyakorlatok” átültetése érdekében,
valamint a Demokratikus Helyi
Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány
működésének támogatása érdekében.

Igen

4. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 32a. sorral egészül ki:
„32a

(A
370140

B

C
D
E
Gazdasági társaságok által ellátott
feladatok támogatása

F
Az előirányzat fedezetet nyújt
a minimálbér-emelés és garantált
bérminimum-emelés gazdálkodásra
gyakorolt közvetlen és közvetett
hatásainak enyhítésére.

Igen

K
–

28395

28396

részére a BM
irányítása alá tartozó
központi
költségvetési
szerveken keresztül.

5. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat J:42 mezője helyébe a következő mező lép:
(A
(42

359851)

J)
„Egy
összegben,
illetve
előirányzat-átcsoportosítással”

részletekben,

6. A Rendelet 1. mellékeletében foglalt táblázat G:47 és H:47 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:
(47

(A
355939)

G
„Azok a fejezetet irányító szervek és az általuk irányított központi költségvetési szervek, a miniszter irányítása alá
tartozó költségvetési szervek, amelyek
a) vállalják, hogy ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerven
keresztül – a kérelem mellékleteként benyújtott tanúsítvány alapján – határidőre elszámolnak a költségvetési
támogatás felhasználásáról,
b) vállalják, hogy a tanúsítvány valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, a tanúsítványhoz kapcsolódó bizonylatok
rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéért a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó
központi költségvetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési
szerv, valamint a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv és az általa irányított költségvetési
szervek a Támogató felé egyetemlegesen felelnek,
c) nyilatkoznak a tanúsítvány hitelességéről,
d) vállalják, hogy együttműködnek az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósulásának és
az elszámolás szabályszerűségének az ellenőrzése során az előirányzat kezelőjével, valamint
e) vállalják, hogy az előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván.

A fejezetet irányító szerv által irányított központi költségvetési szerv önállóan nem lehet szerződő fél, kizárólag
a fejezetet irányító szervvel együttesen köthet szerződést a támogatóval. Ez esetben a más fejezet irányítása alá
tartozó központi költségvetési szerv minősül a költségvetési támogatás kedvezményezettjének, a fejezetet irányító
szerv mint a központi költségvetési szerv irányítója szerepel a szerződésben.
Azok a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az
előirányzat kezelőjével közszolgáltatási szerződést vagy szolgáltatási szerződést vagy egyéb polgári jogi szerződést
kötnek.

A fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv kedvezményezett esetén az általuk együttesen
benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.”
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A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és a miniszter irányítása alá tartozó
költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a továbbadott összeg
kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, azok valóságtartalmát
megvizsgálja,az elszámolásokat összesíti, és az ellenőrzésről és az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki,
amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásoknak
a keretmegállapodásban foglaltaknak való megfelelősségét, és azt, hogy azok a fejezetet irányító szerv,
a belügyminiszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra
kerültek.

H)
A fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv – ha a központi költségvetési
szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerv – által benyújtott kérelem és az annak
mellékletét képező tanúsítvány alapján.
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28397

A honvédelmi miniszter 15/2017. (X. 20.) HM rendelete
a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya
a)
a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet),
b)
a honvédelmi létesítményekre,
c)
a honvédelmi létesítmények területén tevékenységet végző gazdálkodó szervezetekre,
d)
a honvédelmi szervezetek vagyonkezelésében lévő technikai eszközökre és
e)
a honvédelmi létesítmények területén tartózkodó természetes személyekre
terjed ki.
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
a)
fokozott tűzveszéllyel járó tevékenység: azon tevékenységek összessége, amelyek végzése a környezetre
közvetlen tűzveszélyt nem jelent, azonban végzésük során több egyedi körülmény kedvezőtlen egyidejű
fennállása esetén a tűz keletkezésének közvetlen veszélye kialakulhat,
b)
honvédelmi létesítmény: a honvédelmi célból állandó vagy ideiglenes jelleggel üzemeltetett építmények,
önálló rendeltetési egységek, helyiségek és szabadterek,
c)
honvédségi létesítményi tűzoltóság: egyes honvédelmi szervezetek által állandó vagy ideiglenes jelleggel
fenntartott létesítményi tűzoltóság,
d)
katonai rendeltetésű építmény: olyan, katonai feladatok ellátására létesült építmény, amelyre katonai jellege
miatt az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendelettől (a továbbiakban: OTSZ) eltérő
tűzvédelmi előírások vonatkozhatnak,
e)
katonai védett létesítmény: az a honvédelmi létesítmény, amelynél a tűzoltási feladat eltérő a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Ttv.)
foglaltaktól, és a honvédelmi létesítmény, valamint az információk védelmének megőrzése elsőbbséget élvez
a tűzoltói beavatkozással szemben,
f)
központi gyakorlóteret üzemeltető szervezet: az alaprendeltetés szerint más honvédelmi szervezetek
lövészetei, gyakorlatai és kiképzési rendezvényei végrehajtásának támogatására, a szükséges gyakorlóterek
üzemeltetésére létrehozott honvédelmi szervezet,
g)
tűzeseti adatgyűjtő lap: a tűzoltási feladatok végrehajtása során gyűjtött, a tűzvizsgálati eljárás szempontjából
jelentőséggel bíró adatok rögzítésére szolgáló dokumentum,
h)
tűzoltóság: a Ttv. 4. § n)–q) pontja szerinti szervezet,
i)
tűzvédelmi hatóság: a HM tűzvédelmi hatósági és szakirányítói döntés-előkészítési tevékenységet végző
szervezete,
j)
tűzvédelmi szakállomány: a tűzvédelmi hatósági feladatok ellátására vagy a tűzvédelmi feladatok tervezésére,
szervezésére, irányítására és ellenőrzésére feljogosított és kötelezett személyek, akik e feladatokat azok
ellátására rendszeresített beosztásban vagy munkakörben (a továbbiakban együtt: beosztás), megbízási
szerződés vagy kijelölés alapján látják el,
k)
vezető ügyeleti szolgálat: a honvédelmi létesítmény vagy a honvédelmi szervezet azon állandó jelleggel
működő ügyeleti rendszerű szolgálata, amely intézkedési jogkörrel rendelkezik a honvédelmi létesítményben
vagy a honvédelmi szervezetnél működő többi ügyeleti és készenléti rendszerű szolgálat felett.

28398
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2. A honvédelmi létesítmények tűzvédelme
3. §

(1) A honvédelmi létesítmények tűzvédelméhez kapcsolódó feladatok és tevékenységek végrehajtásáért,
megszervezéséért, felügyeletéért, a veszélyhelyzetek megelőzése és elhárítása feltételeinek biztosítottságáért
a laktanya- vagy objektumparancsnok felelős.
(2) A laktanya- vagy objektumparancsnok az (1) bekezdés szerinti feladatait
a)
a HM és
b)
az MH középszintű vezető szerve
honvédségi létesítményei esetében az üzemeltető MH katonai szervezet útján látja el.

3. A katonai rendeletetésű építmények létesítésére vonatkozó különös szabályok
4. §

(1) A katonai rendeltetésű építményeket a vonatkozó építésügyi és tűzvédelmi előírások, az e rendeletben
meghatározott honvédségi tűzvédelmi előírások, a belső szabályozókban, valamint NATO-előírásokban foglalt
szabályok figyelembevételével kell létesíteni.
(2) A katonai rendeltetésű építmények, építményrészek kockázati osztályát a 1. mellékletben foglaltak alapján kell
meghatározni.
(3) A vonatkozó honvédségi tűzvédelmi előírások és NATO-előírások figyelembevételével kell létesíteni
a)
a katonai robbanó-, robbantó-, lőszer- és pirotechnikaianyag-tároló építményeket, bázisokat,
b)
a lőszerszerelő, -javító és -bevizsgáló építményeket,
c)
a katonai lő- és gyakorlótereket,
d)
a katonai repülőtereket és helikopterbázisokat,
e)
a katonai védett létesítményeket,
f)
a katonai üzemanyag-telephelyeket és -bázisokat,
g)
az a), b) és f ) pont hatálya alá nem tartozó harcanyagraktárakat és tárolólétesítményeket, valamint
h)
az állandó vagy ideiglenes katonai táborokat.

4. A használatra vonatkozó különös szabályok
5. §

(1) A honvédelmi kiképzési feladatok végrehajtása során a lőszerekkel, a katonai robbanó-, robbantó-, valamint
a pirotechnikai és imitációs anyagok felhasználásával végzett tevékenység fokozott tűzveszéllyel járó
tevékenységnek minősül.
(2) Az MH lő- és gyakorlótereinek a jóváhagyott lőtérhasználati utasításban kijelölt területei, továbbá a honvédelmi
szervezetek parancsnokai által a honvédelmi létesítményen belül katonai robbanó-, robbantó-, pirotechnikai és
imitációs anyagok felhasználására meghatározott területei az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek
végzésére kijelölt területek.
(3) A katonai robbanó- és robbantóanyagok központi tárolását, készletezését végzők ez irányú feladataikat
a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő
oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti tűzvédelmi
szakvizsga birtokában végezhetik.

5. Tűzjelzés, a tűzeset jelentése
6. §

(1) Aki honvédelmi létesítményben vagy annak közvetlen közelében tüzet vagy annak veszélyét észleli, köteles azt
haladéktalanul jelezni a honvédelmi létesítmény védelmére szervezett honvédségi létesítményi tűzoltóságnak,
a Ttv. 5. § (1) bekezdése szerinti jelzésfogadónak, valamint az érintett honvédelmi létesítmény vezető ügyeleti
szolgálatának vagy az azzal azonos feladatkörű őrszolgálatnak, ügyeleti vagy rendészeti szolgálatnak.
(2) Tűz esetén az (1) bekezdés szerinti vezető ügyeleti szolgálat vagy az azzal azonos feladatkörű őrszolgálat, ügyeleti
vagy rendészeti szolgálat
a)
meggyőződik a honvédségi létesítményi tűzoltóság vagy a tűzoltóság riasztásának megtörténtéről, és
szükség esetén végrehajtja a riasztást,
b)
intézkedik a tűzoltóságnak és a kárelhárításban közreműködő szervezeteknek a honvédelmi létesítménybe
történő beléptetésére és a kárhelyszínre történő irányítására, és
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c)
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a 2. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon, az elöljáró ügyeleti szolgálat útján, ennek hiányában
közvetlenül az MH Központi Ügyeleten keresztül, haladéktalanul tájékoztatja a tűzvédelmi hatóság
tűzvizsgálati feladatokat ellátó készenléti rendszerű szolgálatát.

6. Tűzoltás, műszaki mentés
7. §

(1) Műszaki mentési tevékenységet az MH speciálisan felkészített alegysége is elláthat.
(2) A műszaki mentési tevékenység ellátására igénybe vehető honvédségi műszaki mentési szervezeteket, azok
riasztásának módját a laktanya- vagy objektumparancsnok által jóváhagyott, a vezető ügyeleti szolgálatnál
elhelyezett Objektumszintű Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Tűzvédelmi Szabályzat) mellékletében kell
rögzíteni.
(3) A káresemények felszámolásába bevonható honvédségi műszaki mentési szervezetek személyi állományát el kell
látni a feladat-végrehajtáshoz szükséges védőfelszerelésekkel.
(4) Tűzoltásvezető, műszakimentés-vezető, kárhelyszínparancsnok az MH állományából az ügyeletes tűzoltó
szolgálat váltásparancsnoka, az (1) bekezdés szerinti alegység parancsnoka, a honvédségi létesítményi tűzoltóság
parancsnoka, a hivatásos tűzoltóság állományából pedig tűzoltásvezetői jogkörrel rendelkező tűzoltó lehet.
(5) Káresemény felszámolása során a műszaki mentési szervezet közvetlenül a (4) bekezdés szerinti tűzoltásvezetőnek,
műszakimentés-vezetőnek vagy kárhelyszínparancsnoknak van alárendelve.
(6) A honvédelmi létesítmények területén bekövetkezett káresemények felszámolásában a hivatásos tűzoltóság
tűzoltásvezetője a kiérkezést követően jogosult átvenni a tűzoltás irányítását a (4) bekezdés szerinti
tűzoltásvezetőtől, műszakimentés-vezetőtől vagy kárhelyszínparancsnoktól.
(7) Vészhelyzeti Információs Kézikönyvet (a továbbiakban: kézikönyv) kell készíteni az állami légijárművek tűzoltással
és műszaki mentéssel kapcsolatos ismereteiről. A kézikönyvben megjelenítendő repülőeszközök típuslistájának,
valamint a kézikönyv tartalmi követelményeinek meghatározása, a kézikönyv összeállítása, kiadása és annak
folyamatos aktualizálása az MH középszintű vezető szervének feladata. Az MH középszintű vezető szerve
a kézikönyv kiadását, valamint a kézikönyv módosításának kiadását megelőzően azok tervezetét véleményezés
céljából megküldi a tűzvédelmi hatóság részére.
(8) Az állami repülések céljára szolgáló repülőterek készenléti tűzoltó szolgálata köteles vonulni a repülőtér nyolc
kilométeres körzetében bekövetkező légijármű-baleset esetén.
(9) A tűzoltás és a műszaki mentés során biztosítani kell a katonai adatok és információk védelmét.

7. Tűzvizsgálat
8. §

(1) Azon tűzeseteknél, ahol a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott előírások alapján hivatalból tűzvizsgálati eljárás indul, a tűzoltás vezetője a tűzoltás befejezését
követően tűzeseti adatgyűjtő lapon rögzíti az eseménnyel kapcsolatos elsődleges információkat. A tűzeseti
adatgyűjtő lap kötelező tartalmi elemeit a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A tűzoltás vezetője a tűzeseti adatgyűjtő lapot megküldi a tűzvédelmi hatóság részére.
(3) A tűzoltás befejezését követően a tűzvizsgálat végrehajtására vonatkozó hatósági intézkedés meghozataláig
a laktanya- vagy objektumparancsnok köteles gondoskodni a tűzeset helyszínének változatlan formában történő
megőrzéséről és a tűzvizsgálat lefolytatásához szükséges hatósági cselekmények lehetővé tételéről.

8. Tűzvédelmi szakállomány
9. §		
A tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében tűzvédelmi szakállományként
a)
a tűzvédelmi hatóságnál legalább nyolc fő,
b)
az MH középszintű vezető szervénél legalább kettő fő,
c)
a létesítési eljárások során, továbbá a honvédelmi és katonai célú építmények üzemeltetésével,
fenntartásával összefüggő tűzvédelmi követelmények érvényesítésével kapcsolatos feladatok végzésére
a HM védelemgazdasági feladatokat ellátó szervénél legalább egy fő, valamint
d)
az MH központi logisztikai szervezeténél legalább kettő fő,
felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni.
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10. §

(1) A honvédelmi létesítménnyel kapcsolatos tűzvédelmi szakfeladatok ellátása érdekében legalább egy fő, felsőszintű
tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni a feladat ellátására rendszeresített beosztásban
a)
a robbanásveszélyes, illetve az OTSZ szerint tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok raktározását
tárintézetként végző honvédelmi szervezetnél,
b)
az állami repülések céljára szolgáló repülőtereken,
c)
az MH légi irányítási feladatot ellátó védett honvédelmi létesítményében, valamint
d)
a nemzetközi gyakorlatok és lövészetek végrehajtására alkalmas lőteret üzemeltető honvédelmi szervezetnél.
(2) A honvédelmi létesítménnyel kapcsolatos tűzvédelmi követelmények érvényesítése érdekében, az (1) bekezdésben
meghatározottakon felül, legalább egy fő, középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell
foglalkoztatni a feladat ellátására rendszeresített beosztásban a honvédelmi létesítményben laktanya- vagy
objektumparancsnoki feladatokat ellátó honvédelmi szervezetnél.
(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon felül további egy fő, legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel
rendelkező személyt kell foglalkoztatni a feladat ellátására rendszeresített beosztásban az egynél több honvédelmi
létesítményben laktanya- vagy objektumparancsnoki feladatokat vagy az ezzel kapcsolatos tűzvédelmi feladatokat
a 3. § (2) bekezdése alapján ellátó honvédelmi szervezetnél.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározottakon felül további egy fő, legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel
rendelkező személyt kell foglalkoztatni a feladat ellátására rendszeresített beosztásban az ötnél több honvédelmi
létesítményben laktanya- vagy objektumparancsnoki feladatokat vagy az ezzel kapcsolatos tűzvédelmi feladatokat
a 3. § (2) bekezdése alapján ellátó honvédelmi szervezetnél.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti tűzvédelmi szakállomány-szükséglet meghatározásába nem számítanak bele
a honvédelmi szervezetek 11. § (1) és (2) bekezdése szerinti honvédelmi létesítményei.

11. §

(1) A robbanásveszélyes, illetve az OTSZ szerint tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok raktározását tárintézetként
végző honvédelmi szervezet különálló honvédelmi létesítményében a honvédelmi létesítménnyel kapcsolatos
tűzvédelmi követelmények érvényesítése érdekében a 10. § (1)–(4) bekezdésében meghatározottakon felül legalább
egy fő, legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni a feladat ellátására
rendszeresített beosztásban, aki egyben a honvédségi létesítményi tűzoltóság parancsnoka is lehet.
(2) A központi gyakorlóteret üzemeltető szervezet kiképzőbázisain a honvédelmi létesítménnyel kapcsolatos
tűzvédelmi követelmények érvényesítése érdekében a 10. § (1)–(4) bekezdésében meghatározottakon felül legalább
egy-egy fő, legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni a feladat
ellátására rendszeresített beosztásban, aki egyben a honvédségi létesítményi tűzoltóság parancsnoka is lehet.

12. §

(1) Az intézményi tűzvédelmi feladatok ellátása megbízási szerződéssel is biztosítható az átmenetileg megüresedett
beosztás betöltéséig, de legfeljebb egy év időtartamig.
(2) A 9–11. § hatálya alá nem tartozó, önálló honvédelmi létesítménnyel nem rendelkező honvédelmi szervezetnél
a honvédelmi szervezetet érintő tűzvédelmi feladatok végzése érdekében legalább egy fő, tűzvédelmi ismeretekkel
rendelkező személyt kell kijelölni.
(3) A legalább zászlóaljszintű gyakorlatok, ideiglenes táborok, honvédelmi létesítményen kívüli tevékenységek
tűzvédelmének megszervezésére legalább egy fő, középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell
kijelölni a feladattal érintett honvédelmi szervezet állományából.

9. Tűzvédelmi szabályzat
13. §

(1) Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteni
a)
a honvédelmi létesítményekre és
b)
a száz főt meghaladó létszámú, öt napnál hosszabb ideig működő katonai táborokra.
(2) A Tűzvédelmi Szabályzatot az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a laktanya- vagy objektumparancsnok,
az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a táborparancsnoki feladatokat ellátó honvédelmi szervezet parancsnoka
vagy vezetője adja ki.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a honvédelmi létesítményben elhelyezett honvédelmi szervezetek és
gazdálkodó szervezetek a honvédelmi létesítmény Tűzvédelmi Szabályzatának készítője részére saját tevékenységük
vonatkozásában adatot szolgáltatnak.
(4) A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló miniszteri rendelet
rendelkezésein felül, Tűzriadó Tervet kell készíteni
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a)
a felszín alatti honvédelmi létesítményekre,
b)
a gép- és harcjárműtelephelyekre,
c)
a zárt körletekre,
d)
az ügyviteli helyiségekre,
e)
a katonai légijárműhangárokra, valamint
f)
a katonai táborokra.
(5) A katonai védett létesítményekben tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző honvédségi személyi állomány,
illetve hivatásos tűzoltósági személyi állomány részére a Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Beavatkozási Tervet
kell készíteni. A Beavatkozási Tervben szerepeltetni kell az elzárt területtel kapcsolatos alapinformációkat, továbbá
a katonai védett létesítmény sajátosságaiból adódó eltérő beavatkozási módokat, különösen
a)
a belépési jogosultságot és a beléptetés rendjét káresemény esetén,
b)
a megfelelő jogosultság nélkül belépési tilalom alatt álló területeket,
c)
a veszélyes anyagok jelenlétét,
d)
a tűzoltási tilalommal érintett területeket,
e)
a tűzvédelmi eszközök helymegjelölését, valamint
f)
az ajánlott tűzoltási módokat.
(6) A Beavatkozási Tervet mindig hozzáférhető helyen kell tartani, valamint a tűzoltóságok és az MH tűzvédelmi
szerveinek együttműködési rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott helyismereti foglalkozások során
a beavatkozó állománnyal meg kell ismertetni, tűz esetén a tűzoltásra érkezett erők parancsnokának a beavatkozás
megkezdése előtt a rendelkezésére kell bocsátani.

10. Az MH tűzoltó szervezeteire vonatkozó szabályok
14. §

(1) Főfoglalkozású honvédségi létesítményi tűzoltóságot kell szervezni
a)
az állami repülések céljára szolgáló repülőtereken, a vonatkozó NATO-előírásoknak megfelelő eszközökkel és
erőkkel,
b)
az MH légi irányítási feladatot ellátó védett létesítményében,
c)
a központi gyakorlóteret üzemeltető szervezet kiképzőbázisain, valamint
d)
a lőszer, robbanóanyag és üzemanyag központi raktározását tárintézetként 5000 kg vagy 5000 liter
összesített mennyiséget meghaladó mértékben végző MH létesítményekben.
(2) Alkalomszerűen igénybe vehető honvédségi létesítményi tűzoltóságot kell szervezni
a)
a külföldön települt magyar táborokban vagy a többnemzetiségű táborban a magyar kontingens
állományából, ha a magyar fél vállalta a tűzoltási szervezet létrehozását,
b)
az MH azon, az (1) bekezdés c) pont hatálya alá nem tartozó lőterein, amelyek alkalmasak harcjárműfedélzeti,
páncéltörő vagy tüzérségi fegyverekkel végrehajtott éleslövészetekre, a feladat végrehajtásához szükséges
felszereléssel, a lőteret üzemeltető honvédelmi szervezet állományából, valamint
c)
ahol azt a tűzvédelmi hatóság előírja, a tűzvédelmi hatóság által meghatározott erőkkel és eszközökkel.

11. Záró rendelkezések
15. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
16. §		
E rendelet hatálybalépését követő kilencven napon belül a hatáskörrel rendelkező honvédelmi szervezet vezetője
felülvizsgálja a honvédelmi szervezet állománytábláját vagy munkaköri jegyzékét, és ha a tűzvédelmi szakállomány
létszáma nem felel meg a 8. alcímben meghatározott rendelkezéseknek, kezdeményezi az állománytábla vagy
a munkaköri jegyzék módosítását.
17. §		
Hatályát veszti a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló
18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet.
		
		

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 15/2017. (X. 20.) HM rendelethez
Katonai rendeltetésű építmények, építményrészek kockázati osztályai
A
1.

B

A kockázati egység megnevezése

A rendeltetés jellemzői

C
A kockázati egység kockázati
osztálya

2.

Robbanóanyag-,
pirotechnikaianyag-raktár

Robbanóanyagok, oxidálószert anyagukban
tartalmazó, robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyagok tárolása 300 kg maximális
befogadóképesség felett

3.

Robbanóanyag-,
pirotechnikaianyag-raktár

Robbanóanyagok, oxidálószert anyagukban
tartalmazó, robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyagok tárolása 300 kg maximális
befogadóképességig

Imitációsanyag-raktár

Oxidálószert anyagukban tartalmazó,
tűzveszélyes anyagok tárolása 300 kg maximális
befogadóképesség felett

KK

5.

Imitációsanyag-raktár

Oxidálószert anyagukban tartalmazó,
tűzveszélyes anyagok tárolása 300 kg maximális
befogadóképességig

Alacsony Kockázat
(a továbbiakban: AK)

6.

Tüzérségi- és rakétalőszer-raktár*

Tüzérségi és rakétalőszerek raktározása 300 kg
maximális befogadóképesség felett

MK

7.

Tüzérségi- és rakétalőszer-raktár*

Tüzérségi és rakétalőszerek raktározása 300 kg
maximális befogadóképességig

KK

8.

Gyalogságilőszer-raktár
(40 mm-ig)*

Lőszerek raktározása 300 kg maximális
befogadóképesség felett

KK

9.

Gyalogságilőszer-raktár
(40 mm-ig)*

Lőszerek raktározása 300 kg maximális
befogadóképességig

AK

10. Fegyverszoba

Fegyverek és lőszerek tárolása, a lőszerek
tárolása páncélszekrényben történik, és a tárolt
lőszerek maximális mennyisége nem haladja
meg a 100 kg-ot

AK

11. Vegyivédelmi anyagraktár

Vegyi mentesítő anyagok tárolása 300 kg
befogadóképesség felett

KK

12. Vegyivédelmi anyagraktár

Vegyi mentesítő anyagok tárolása 300 kg
befogadóképességig

AK

4.

Magas Kockázat
(a továbbiakban: MK)

Közepes Kockázat
(a továbbiakban: KK)

13.

Lőszerbevizsgáló,
-megsemmisítő üzem

Lőszerek szétszerelése, vizsgálata,
megsemmisítése

MK

14.

Rakéta-, lőszer-előkészítő
állomás

Rakétafegyverzet és más osztottan tárolt
lőszerek előkészítése, összeszerelése

MK

15. Oxigéntöltő állomás

Oxigénüzemű berendezések, készülékek
feltöltése

AK

16. Kémiai laboratórium

Kémiai anyagok vizsgálata

KK

17. Üzemanyag-laboratórium

Üzemanyagok vizsgálata

AK

18. Légijármű-javító hangár

Katonai légijárművek technikai vizsgálata,
javítása, ellenőrzése

KK

19. Állandó jellegű harcálláspont

Felszín feletti

AK

20. Állandó jellegű harcálláspont

Felszín alatti

KK
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21. Katonai védett létesítmény

Minősített adatok feldolgozása és tárolása,
honvédelmi érdekekből a tűzoltóság
beavatkozása nem lehetséges

Kiképzési, oktatási tevékenység végzése
elektronikus eszközök által szimulált
körülmények között
* Tényleges robbanó- és éghetőanyag-tartalom
22. Szimulátorterem

KK

Nagyon Alacsony
Kockázat

2. melléklet a 15/2017. (X. 20.) HM rendelethez
A tűzesetről szóló jelentés adattartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

a kárt szenvedett honvédelmi szervezet megnevezése, állomáshelye
a tűz keletkezésének helye
a tűzeset észlelésének – jelzésének – időpontja
a tűzriadó elrendelésének időpontja
a tűzoltóság értesítésének időpontja
a tűz eloltásának időpontja
a beavatkozó tűzoltóság elérhetősége (a tűzoltásvezető neve, rendfokozata)
a tűzeset legmagasabb minősített fokozata a tűzoltásvezető nyilatkozata alapján
a tűzeset rövid leírása
a tűzeset következményei (személyi sérülés, haláleset)
bűncselekményre utaló körülmény a tűzesettel kapcsolatban, a rendőrség, katonai ügyész értesítésének
időpontja
kárérték
a tűzeset során tett egyéb intézkedések megnevezése
a jelentést adó megnevezése, rendfokozata, beosztása és elérhetősége
a jelentést vevő megnevezése, rendfokozata, beosztása és elérhetősége

3. melléklet a 15/2017. (X. 20.) HM rendelethez
A tűzeseti adatgyűjtő lap kötelező tartalmi elemei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

a tűzjelzés ideje
a tűzeset pontos helye
a tűzre utaló tények, adatok
a tűzeset jellege, kiterjedése
a tűzeset minősített riasztási fokozata
az eseménnyel kapcsolatos személyi sérülések mértéke, haláleset
az elhunyt, illetve sérült személyek adatai
a lehetséges tanúk adatai
bűncselekményre utaló jelek
átnézeti helyszínrajz a tűz által érintett területről, valamint annak környezetéről
a tűzoltásvezető elérhetősége
minden egyéb olyan információ, amely a tűz keletkezési helyének, idejének, okának megállapítása
szempontjából jelentőséggel bír
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Az igazságügyi miniszter 13/2017. (X. 20.) IM rendelete
a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról szóló 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet módosításáról
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §		
A Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról szóló 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet (a továbbiakban: VONYr.) 16. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy automatikusan törölje a nyilvántartásból a végintézkedőre
vonatkozó valamennyi adatot, ha a végintézkedőre vonatkozó legkorábbi bejegyzés időpontja óta 150 év eltelt.
(2) Ha a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 124. §-a alapján történő adategyeztetés alapján
az országos kamara azt állapítja meg, hogy a nyilvántartásba vett végintézkedés nem lelhető fel, annak adatait törli
a nyilvántartásból.”
2. §		
A VONYr. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § Ha ahhoz a végintézkedő írásban hozzájárult, az ügyvéd által készített végintézkedést és a végintézkedés
Magyar Ügyvédi Kamara Irattárában történő letétbe helyezésének tényét e rendelet szerint kell bejegyezni
a nyilvántartásba. A hozzájárulásnak ki kell terjednie a 6. § a) pontjában foglalt adatok bejegyzésére is.”
3. §		
A VONYr. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) A Magyar Ügyvédi Kamara és a magyar konzuli tisztviselő a végintézkedés adatait a Melléklet szerinti
adattartalommal, elektronikus úton küldi meg az országos kamara részére.
(2) A Magyar Ügyvédi Kamara és a magyar konzuli tisztviselő által megküldött adatokat a beérkezésüket követő
72 órán belül az országos kamara – a 6–8. §-ban foglalt, az okirat készítőjére vagy letétbe vevőjére vonatkozó
rendelkezéseket az adat megküldőjére megfelelően alkalmazva – e rendelet szerint bejegyzi a nyilvántartásba,
amelyről a bejegyzést követő 8 napon belül az adatok megküldője részére elektronikus úton igazolást küld.”
4. §		
A VONYr. Melléklete helyébe a Melléklet lép.
5. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Melléklet a 13/2017. (X. 20.) IM rendelethez
„Melléklet a 4/2009. (III. 6.) IRM rendelethez

Végintézkedés bejelentéséhez szükséges adatok
1. A végintézkedő
1.1. családi neve és utóneve(i)
1.2. születési családi neve és utóneve(i)
1.3. születési helye és ideje
1.4. anyja születési családi neve és utóneve(i)
2. Az okirat
2.1. kelte
2.2. ügyszáma
3. A letét
3.1. időpontja
3.2. ügyszáma
4. A végintézkedés fellelhetőségének helye
5. A végrendelkező hozzájárulásának a ténye”

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 22/2017. (X. 20.) OGY határozata
az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról*
Az Országgyűlés az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

Szávay István s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2017. október 17-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 403/2017. (X. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –
a magyar és osztrák alkotmánybíróságok közötti bilaterális kapcsolatok fenntartása és megerősítése, valamint
a magyar álláspont nemzetközi szintű képviselete érdekében, továbbá oktatási és tudományos területen folytatott
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
SC. i.R. Univ.-Prof. dr. Gerhart Holzinger, az Osztrák Köztársaság Alkotmánybíróságának elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
nagykeresztje
polgári tagozata;
a magyar–japán kapcsolatok elmélyítését aktívan szolgáló tevékenysége elismeréseként
Kosuge Junichi, Japán budapesti nagykövete részére,
a magyar–vietnami kapcsolatok ápolását és bővítését, valamint a két nemzet közötti barátság elmélyítését szolgáló
tevékenysége elismeréseként
Nguyen Thanh Tuan, a Vietnami Szocialista Köztársaság budapesti nagykövete részére,
a magyar–jordán tudományos kapcsolatok elmélyítésében vállalt jelentős szerepe, valamint a Tudomány
Világfóruma munkáját és nemzetközi népszerűsítését támogató tevékenysége elismeréseként
Ő Királyi Fensége Sumaya Bint El Hassan Hercegnő, a Jordán Királyi Tudományos Társaság elnöke részére,
a kétoldalú politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztésében, valamint a magyarországi oszmán kori
emlékhelyek felújításában vállalt jelentős szerepe elismeréseként
Şakir Fakili, a Török Köztársaság budapesti nagykövete részére,
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a magyar–koreai kapcsolatok elmélyítése és fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
Yim Geun-Hyeong, a Koreai Köztársaság budapesti nagykövete részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;
a magyar–bajor kapcsolatok fejlesztését szolgáló értékes munkája, valamint a kárpátaljai magyarok megsegítése
érdekében végzett pártfogói és karitatív tevékenysége elismeréseként
dr. dr. Franz Szabad címzetes orvosprofesszor, a rhöni klinika Bad Neustadt körzeti egészségellátó központjának
ortopéd és baleseti sebésze részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2017. október 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. október 12.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04839-2/2017.
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