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I. Utasítások

Az emberi erőforrások minisztere 18/2018. (VIII. 23.) EMMI utasítása  
az Emberi Erőforrások Minisztériumának elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzatáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörömben eljárva, az elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 
137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési 
szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítom meg.

2. § (1) A  Szabályzat hatálya az  elektronikus aláírással és elektronikus bélyegzővel történő hitelesítésre jogszabály vagy 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzata által felhatalmazott személyekre terjed ki.

 (2) A Szabályzat tárgyi hatálya alá az alábbi tevékenységek tartoznak:
a) a kiadmányozásra vagy aláírásra jogosultak által a  Minisztérium hatáskörébe tartozó eljárások során 

az elektronikus formában létrehozott, elektronikus aláírással és időbélyeggel vagy elektronikus bélyegzővel 
és időbélyeggel ellátott dokumentumok készítése;

b) a Minisztérium által elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel ellátott küldemények hivatali kapun 
keresztül vagy egyéb elektronikus úton történő megküldése;

c) az elektronikus aláírásnak és elektronikus bélyegzőnek a  Minisztérium által tárolt és elektronikus aláírással 
ellátott dokumentumok hosszú távú megőrzési kötelezettsége miatt szükséges archiválása.

3. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 18/2018. (VIII. 23.) EMMI utasításhoz

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzata

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

 1. Az  Emberi Erőforrások Minisztériumának elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzatának 
(a továbbiakban: Szabályzat) célja az elektronikus aláírás és az elektronikus bélyegző létrehozására és ellenőrzésére 
vonatkozó azon szabályok meghatározása, amelyek alapján az  elektronikus aláírás és elektronikus bélyegző 
érvényesnek tekinthető az aláíró és ellenőrző felek számára, valamint harmadik fél előtti eljárás során.

 2. A  Szabályzat célja továbbá az  Emberi Erőforrások Minisztériumának (a továbbiakban: Minisztérium) igazgatási 
tevékenysége során:
a) a Minisztérium dokumentumainak hitelesítésére szolgáló elektronikus aláírások és elektronikus bélyegzők 

alkalmazására, valamint
b) a Minisztérium által elektronikus aláírással és elektronikus bélyegzővel hitelesített és az  ügyfelek vagy más 

szervek részére megküldött dokumentumok ellenőrzésére
vonatkozó szabályok megállapítása.
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 3. A Szabályzat meghatározza:
a) a Minisztérium hatáskörébe tartozó eljárások során a Minisztérium által alkalmazható elektronikus aláírási és 

elektronikus bélyegzési megoldásokat,
b) a hitelesítés-szolgáltatóval és időbélyegzéssel kapcsolatos megkötéseket,
c) az elektronikusan aláírt vagy elektronikusan bélyegzett dokumentumok elküldésének, értelmezésének és 

ellenőrzésének szabályait,
d) az elektronikus aláírás és az elektronikus bélyegző érvényesítésére vonatkozó részében azokat a technikai és 

eljárási követelményeket, amelyek az elektronikus aláírás és elektronikus bélyegző létrehozás során az aláíróra, 
az  elektronikus aláírás és az  elektronikus bélyegző ellenőrzése során pedig az  érvényesség ellenőrzőjére 
vonatkoznak.

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 4. Jelen Szabályzat vonatkozásában:
a) aláírás-létrehozó adat: olyan egyedi adat (jellemzően kriptográfiai magánkulcs), melyet az aláíró az elektronikus 

aláírás létrehozásához használ;
b) aláírás-létrehozó eszköz: olyan hardver vagy szoftver eszköz, amelynek segítségével az aláíró az aláírás-létrehozó 

adatok felhasználásával az elektronikus aláírást létrehozza;
c) aláíró: az a természetes személy, aki az aláírás-létrehozó eszközt birtokolja és saját nevében aláírásra jogosult, 

továbbá az a jogi személy, amely az aláírás-létrehozó eszközt birtokolja, és amelynek a nevében az őt képviselő 
természetes személy (elektronikus bélyegzéssel történő hitelesítésre jogosult) az  elektronikus aláírást 
az elektronikus dokumentumon elhelyezi;

d) aláíró profil: olyan szabályok összessége, amelyek az aláírók számára meghatározzák az elektronikus aláírási 
termékhez történő hozzáférés módját és az  elektronikus aláírás, valamint az  időbélyeg típusát és annak 
alkalmazásának szükségességét;

e) alany: a hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott tanúsítványban azonosított természetes személy, jogi személy, 
aki, illetve amely a tanúsítványban szereplő nyilvános kulcshoz tartozó magánkulcsot birtokolja;

f ) aláírást ellenőrző: az  a  személy vagy felügyelt aláíró automatizmus, aki, illetve amely az  aláírt elektronikus 
dokumentum fogadója, és aki, illetve amely ellenőrzi az üzenet sértetlenségét, azaz az elektronikusan aláírt 
elektronikus üzenet aláíráskori, illetve ellenőrzéskori tartalmát összeveti, továbbá az aláíró személyét azonosítja 
az  üzenet, illetve a  hitelesítés-szolgáltató által közzétett aláírás-ellenőrző adat, tanúsítvány-visszavonási 
információk, valamint a tanúsítvány felhasználásával;

g) elektronikus aláírás: az  elektronikus dokumentumhoz azonosítási célból logikailag hozzárendelt, vagy azzal 
elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adatsor, mely minden kétséget kizáróan bizonyítja 
a  dokumentum eredetét, hitelességét, sértetlenségét, és azonosítja az  alanyt mint aláíró személyt, illetve 
bizonyítja az aláírás tényét. Az elektronikus aláírás az aláíró (alany) magánkulcsával készül és kizárólag annak 
párjával, a  nyilvános kulccsal lehet ellenőrizni az  aláírás eredetiségét, az  aláírt elektronikus dokumentum 
sértetlenségét;

h) elektronikus bélyegző: olyan elektronikus aláírás, amellyel a Minisztérium azonosítja magát;
i) érvényességi lánc: az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1.  § 21.  pontjában meghatározott az  elektronikus dokumentum 
vagy annak lenyomata és egymáshoz rendelhető információk sorozata;

j) felhasználó: az  a  személy, eszköz vagy alkalmazás, aki, illetve amely a  szolgáltatások keretében előállított 
kulcsokat és tanúsítványokat, időbélyegeket rendeltetésüknek megfelelően használja. Felhasználó lehet 
az aláíró vagy az aláírást ellenőrző fél;

k) hitelesítés-szolgáltató: olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki, 
illetve amely a  hitelesítés szolgáltatás keretében azonosítja a  tanúsítványt igénylő személyét, részére 
tanúsítványt bocsát ki, nyilvántartásokat vezet, fogadja a  tanúsítványokkal kapcsolatos változások adatait, 
valamint nyilvánosságra hozza a  tanúsítványhoz tartozó szabályzatokat, az  aláírás-ellenőrző adatokat és 
a tanúsítvány aktuális állapotára – különösen esetleges visszavonására – vonatkozó információkat;

l) hitelesítési rend: olyan szabálygyűjtemény, amelyben a  hitelesítés-szolgáltató valamely tanúsítvány 
felhasználásának feltételeit előírja a szolgáltatást igénybe vevő számára;



3740	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2018.	évi	46.	szám	

m) időbélyegzés: az  a  folyamat, melynek során az  elektronikus dokumentumhoz olyan igazolás (időbélyegző) 
rendelődik, amely tartalmazza az  időbélyegzés hiteles időpontját, és amely a  dokumentumhoz oly módon 
kapcsolódik, hogy minden – az igazolás kiadását követő – módosítás érzékelhető;

n) időbélyegző: olyan elektronikus adatok, amelyeket más elektronikus adatokhoz csatolnak, illetve logikailag 
hozzárendelnek, hogy biztosítsák a kapcsolt adatok eredetét, sértetlenségét, valamint hogy hitelesen igazolják 
az aláírás időpillanatát és azt, hogy az elektronikus dokumentum az  időbélyegzés időpontjában változatlan 
formában már létezett;

o) időbélyegzés-szolgáltató: olyan hiteles és nagy pontosságú időforrással rendelkező szolgáltató, amely 
az  időbélyeget kérő előfizető számára az  időbélyeget kiállítja és azt elektronikusan aláírt elektronikus 
dokumentumhoz vagy lenyomatához kapcsolja;

p) kompromittálódás: olyan esemény, amely során az  aláírás-létrehozó adat (magánkulcs) vagy az  aláírás-
létrehozó eszköz illetéktelen személy által történő hozzáférését korlátozó jelszó illetéktelen személy birtokába 
jut vagy ismertté válik, azaz a védendő adat vagy kód bizalmassága sérül;

q) lenyomat: olyan meghatározott hosszúságú, az  elektronikus dokumentumhoz rendelt bitsorozat, amely 
egyértelműen származtatható az  adott elektronikus dokumentumból, és amelyből elvárható biztonsági 
szinten felül lehetséges az elektronikus dokumentum tartalmának meghatározása vagy a tartalomra történő 
következtetés;

r) tanúsítvány: a hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott igazolás, amely a nyilvános kulcsot a Törvény szerint egy 
meghatározott személyhez (az aláíróhoz, alanyhoz) kapcsolja, azaz garantálja a  címzett számára az  aláíró 
(alany) személyének, magánkulcsának és nyilvános kulcsának egymáshoz tartozását, és igazolja e  személy 
személyazonosságát vagy valamely más tény fennállását, ideértve a hatósági (hivatalos) jelleget. Az aláírási 
tanúsítvány tartalmazza az aláírás-ellenőrző adatot (nyilvános kulcs), az aláíró megnevezését és a tanúsítványt 
kibocsátó hitelesítés-szolgáltató elektronikus aláírását;

s) tanúsítvány visszavonási lista: valamely okból visszavont vagy felfüggesztett, azaz érvénytelenített 
tanúsítványok azonosítóit tartalmazó elektronikus lista, amelyet a  Szolgáltató bocsát ki, és amely  
a ww w.hit eles.go v.h u elektronikus oldalon kérdezhető le.

III. AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS, ELEKTRONIKUS BÉLYEGZŐ ÉS IDŐBÉLYEGZŐ HASZNÁLATÁVAL ÉRINTETT 
SZEMÉLYEK KÖRE

A) Az aláírásra vagy kiadmányozásra jogosultak

 5. A Minisztérium állományából kiadmányozási vagy aláírási jogot az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és 
Működési Szabályzatában rögzített személyek – figyelemmel a szervezeti egység ügyrendjében meghatározottakra –, 
illetve miniszteri utasítás alapján kiadmányozási jogkörrel rendelkező személyek gyakorolnak.

 6. Az elektronikus aláírásra és az elektronikus bélyegző használatára jogosult munkatársak nevét és tanúsítványának 
nyilvános adatait a Minisztérium a w ww.korm any.h u elektronikus oldalon teszi közzé.

B) Az ügyfél

 7. Azon természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli szervezetek, akik illetve amelyek részére 
a Minisztérium a hatáskörébe tartozó eljárások során elektronikus formában készített és elektronikusan aláírt vagy 
elektronikus bélyegzővel ellátott dokumentumot továbbít.

C) A hitelesítés-szolgáltató

 8. A  hitelesítés-szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) feladatait az  egyes, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 
szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. § c)–f ) pontjai alapján a Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt. látja el azzal, hogy a  közigazgatási államtitkár egyedi döntése alapján más Szolgáltató is igénybe 
vehető.



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2018.	évi	46.	szám	 3741

 9. A Minisztérium eljárásaiban használható elektronikus aláírások előállításához a közigazgatásban való felhasználásra 
alkalmas aláírás-létrehozó adat (kulcs) és aláírási tanúsítvány – amely teljesíti a  jogszabályi elvárásokat – kizárólag 
a Szolgáltatótól igényelhető.

 10. A Minisztérium elektronikus aláírással kiadmányozásra vagy aláírásra jogosult munkatársa kiadmányozási vagy aláírási 
jogának igazolása a Szolgáltató által előírt formában tett jognyilatkozatban történik.

 11. A  Szolgáltató állítja elő és személyes beazonosítást követően bocsátja az  arra jogosult munkatárs rendelkezésére 
az elektronikus aláírás létrehozásához szükséges aláíró tanúsítványt és eszközt.

 12. A Szolgáltató feladatkörébe tartozik a szolgáltatást igénybe vevő munkatárs számára kibocsátott aláírási tanúsítvány 
teljes életciklusa alatt az adatváltozások fogadása és feldolgozása, a megújítási kérelmek befogadása és feldolgozása, 
valamint szükség esetén a tanúsítvány felfüggesztése vagy visszavonása.

 13. A Minisztérium elektronikus bélyegzőjének igénylése a Szolgáltató által meghatározott eljárásrendben és szolgáltatási 
feltételek szerint történik.

D) A Szervezetbiztonsági, Informatikai és Dokumentációs Főosztály

 14. A  Szolgáltató felé az  elektronikus aláírások biztosításához szükséges feltételek megteremtésével kapcsolatban 
a Szervezetbiztonsági, Informatikai és Dokumentációs Főosztály (a továbbiakban: SZIDFO) jogosult eljárni. A SZIDFO-n 
belül a SZIDFO vezetője, illetve az általa kijelölt személyek a közigazgatási államtitkári engedéllyel rendelkező igények 
alapján végezhetnek elektronikus aláíró tanúsítvány megrendelést, visszavonást, illetve a Szolgáltató által felügyelt és 
üzemeltetett informatikai rendszerben intézkedhetnek a szükséges telepítések, valamint beállítások végrehajtásáról, 
végrehajtatásáról.

 15. Az  igénylések iránti igényt a  SZIDFO részére írásban szükséges megküldeni. Az  igény közigazgatási államtitkári 
engedélyeztetéséről a SZIDFO intézkedik.

 16. A Minisztérium intézményi kapcsolattartója a Szolgáltató felé a SZIDFO által kijelölt személy(ek).

IV. AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS ÉS AZ ELEKTRONIKUS BÉLYEGZŐ ALKALMAZÁSA

 17. A  Minisztérium a  hatáskörébe tartozó eljárások során a  vonatkozó jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően 
elektronikus kérelembenyújtást, illetve elektronikus ügyintézést biztosít, valamint – amennyiben jogszabály úgy 
rendelkezik – tehet kötelezővé ügyfelei és más szervek számára. Az  adott eljárás tekintetében a  Minisztérium 
elektronikus formában készít iratokat, és azokat elektronikus aláírással és időbélyegzővel vagy elektronikus 
bélyegzővel, és időbélyegzővel látja el.

 18. Az  elektronikus dokumentumok hitelesítése elektronikus aláíró tanúsítvánnyal történik, kivéve, ha jogszabály 
kifejezetten elektronikus bélyegző alkalmazását írja elő.

 19. A  Minisztérium döntést nem tartalmazó dokumentumainak és nagy tömegben előállított értesítéseinek, 
tájékoztatóinak hitelesítése elektronikus bélyegzővel és időbélyeggel történik.

 20. Az  elektronikus aláírási tanúsítvánnyal rendelkező személy számítógépén az  aláírási jogosultság gyakorlásához 
szükséges számítógépes program telepítéséről a  SZIDFO gondoskodik. Az  aláírásra jogosult elsődlegesen 
a Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás Ellenőrző Szoftver (röviden: eKAT) használatával helyezheti el elektronikus 
aláírását a kívánt dokumentumon.

 21. A  Minisztérium kiadmányozási, illetve aláírási jogosultsággal rendelkező munkatársai által használt elektronikus 
aláírás és annak grafikus megjelenítése tartalmazza legalább:
a) szükség esetén a „Munkáltatói jogkör gyakorlója” vagy a „Pénzügyileg ellenjegyezve” szöveget;
b) az elektronikus aláírást létrehozó személy személyazonosító okmányában szereplő teljes nevét;
c) szükség esetén a szervezeti egység megnevezését;
d) az elektronikus aláírást létrehozó személy beosztását;



3742	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2018.	évi	46.	szám	

e) az aláírás dátumát (igény szerint óra, perc pontossággal).

Munkáltatói jogkör gyakorlója
Teszt Elek

Szervezeti egység
beosztás

Kelt: 2118. 01. 23 15:24:07

 22. A  Minisztérium elektronikus bélyegző használatára jogosult munkatársai által használt elektronikus bélyegző és 
annak grafikus megjelenítése tartalmazza legalább:
a) az „A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített” szöveget;
b) az aláírás dátumát (év, hó, nap, óra, perc pontossággal);
c) a Minisztérium megnevezését;
d) az elektronikus aláírást létrehozó személynek az  iratkezelő szoftver adatbázisában rögzített nevét (amely 

egyenértékű kell, hogy legyen a személyazonosító okmányban szereplő névvel).

 23. Amennyiben az  elektronikus aláírás érvényesítéséhez szükséges információk (online tanúsítvány-állapot, illetve 
a  hiteles időbélyeg) nem szerezhetők be vagy hálózati megszakadást tapasztal, akkor az  aláíró nem hitelesítheti 
a dokumentumot.

 24. A Minisztérium által elektronikus formában készített és elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel ellátott, 
az  ügyfél részére elektronikus úton kézbesítésre kerülő iratok az  ügyfél rendelkezési nyilvántartásában megjelölt 
módon vagy ügyfélkapuján található értesítési tárhelyre a tárhely szolgáltatás keretében kerülnek megküldésre.

 25. A Minisztérium által elektronikus formában készített és elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel ellátott, 
az ügyfél részére elektronikus úton nem kézbesíthető küldemények a Magyar Posta Zrt. hibrid szolgáltatásával vagy 
levélpostai küldeményként a Magyar Posta Zrt. útján kerülnek megküldésre.

 26. A  Minisztérium elektronikus formában készített és elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel ellátott 
dokumentumai a  Kormányzati Érkeztető Rendszer (a továbbiakban: KÉR) rendszerbe bekapcsolt szervek részére 
a KÉR NOVA SZEÜSZ rendszerén keresztül kialakított partnertörzs segítségével kerülnek továbbításra.

 27. A  Minisztérium az  általa elektronikus formában készített és elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel 
ellátott dokumentumait a KÉR rendszerbe be nem kapcsolt szervek részére – ha rendelkezik hivatali kapuval – hivatali 
kapun, a Magyar Posta Zrt. hibrid szolgáltatásával, illetőleg az Állami Futárszolgálat vagy külön futár, illetve kézbesítő 
útján továbbítja.

V. AZ ALÁÍRÁS-LÉTREHOZÓ ESZKÖZ HASZNÁLATÁNAK RENDJE

 28. Az aláírásra vagy kiadmányozásra jogosult személy:
a) kizárólag intelligens chipkártya vagy token birtokában, és a  hozzá tartozó jelszó megadásával, illetve 

a Szolgáltató által a kormányzati informatikai rendszerben biztosított, valamint a Minisztérium által bevezetett 
aláírásra alkalmas szoftverrel hozhat létre minősített elektronikus aláírást az elektronikus dokumentumon;

b) kizárólag statikus tartalmú (pl. PDF vagy egyéb kép formátumú) dokumentumot hitelesíthet elektronikus 
aláírással és minősített időbélyeggel.

 29. Az elektronikus aláírás használatára jogosult munkatárs az elektronikus aláírási jogosultságát kizárólag a Minisztérium 
hatáskörébe tartozó eljárások során, a  Minisztérium képviseletében eljárva alkalmazhatja. Az  elektronikus aláírás 
magáncélra és az aláírási jogosultságon kívül eső ügyekben nem használható fel.

 

19. A Minisztérium döntést nem tartalmazó dokumentumainak és nagy tömegben előállított 
értesítéseinek, tájékoztatóinak hitelesítése elektronikus bélyegzővel és időbélyeggel történik. 
 
20. Az elektronikus aláírási tanúsítvánnyal rendelkező személy számítógépén az aláírási 
jogosultság gyakorlásához szükséges számítógépes program telepítéséről a SZIDFO 
gondoskodik. Az aláírásra jogosult elsődlegesen a Kormányzati Elektronikus Aláíró és 
Aláírás Ellenőrző Szoftver (röviden: eKAT) használatával helyezheti el elektronikus aláírását 
a kívánt dokumentumon.  
 
21. A Minisztérium kiadmányozási, illetve aláírási jogosultsággal rendelkező munkatársai 
által használt elektronikus aláírás és annak grafikus megjelenítése tartalmazza legalább:  
 

a) szükség esetén a „Munkáltatói jogkör gyakorlója” vagy a „Pénzügyileg ellenjegyezve” 
szöveget; 

b) az elektronikus aláírást létrehozó személy személyazonosító okmányában szereplő 
teljes nevét; 

c) szükség esetén a szervezeti egység megnevezését; 
d) az elektronikus aláírást létrehozó személy beosztását; 
e) az aláírás dátumát (igény szerint óra, perc pontossággal). 

 
  
 
 

 
 
 

22. A Minisztérium elektronikus bélyegző használatára jogosult munkatársai által használt 
elektronikus bélyegző és annak grafikus megjelenítése tartalmazza legalább: 
 

a) az „A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített” szöveget; 
b) az aláírás dátumát (év, hó, nap, óra, perc pontossággal); 
c) a Minisztérium megnevezését; 
d) az elektronikus aláírást létrehozó személynek az iratkezelő szoftver adatbázisában 

rögzített nevét (amely egyenértékű kell, hogy legyen a személyazonosító okmányban 
szereplő névvel). 

 
 
23. Amennyiben az elektronikus aláírás érvényesítéséhez szükséges információk (online 
tanúsítvány-állapot, illetve a hiteles időbélyeg) nem szerezhetők be, vagy hálózati 
megszakadást tapasztal, akkor az aláíró nem hitelesítheti a dokumentumot. 
 
24. A Minisztérium által elektronikus formában készített és elektronikus aláírással vagy 
elektronikus bélyegzővel ellátott, az ügyfél részére elektronikus úton kézbesítésre kerülő 
iratok az ügyfél rendelkezési nyilvántartásában megjelölt módon vagy ügyfélkapuján található 
értesítési tárhelyre a tárhely szolgáltatás keretében kerülnek megküldésre. 
 

Munkáltatói jogkör gyakorlója 
Teszt Elek 

Szervezeti egység 
beosztás 

Kelt: 2118.01.23 15:24:07 
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 30. Az  elektronikus aláírás használatára jogosult munkatárs köteles a  részére kiadott elektronikus adathordozót 
biztonságos helyen (pl. zárható fiók, szekrény, lemezszekrény) tárolni. A kártyához tartozó titkos jelszót illetéktelen 
személynek átadni vagy elérhetővé tenni tilos.

 31. Az  elektronikus adathordozó elvesztése, illetve kompromittálódása, valamint az  ahhoz tartozó jelszó elvesztése, 
elfelejtése esetén a tanúsítvány visszavonása ügyében köteles a munkatárs a Szabályzatban foglaltak szerint soron 
kívüli intézkedést tenni.

 32. Az  elektronikus aláírásra vagy kiadmányozásra jogosult személy nem adhatja át – átmenetileg sem – más részére 
az elektronikus aláíró eszközt, illetve a használatához szükséges PIN kódot és PIN borítékot. Ezen eszközök, kódok 
másra nem ruházhatóak át.

VI. AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS ÉS ELEKTRONIKUS BÉLYEGZŐ ÉRVÉNYESSÉGÉRE VONATKOZÓ  
KÖZÖS SZABÁLYOK

 33. Az elektronikusan aláírt dokumentum hitelességének ellenőrzése során ki kell térni:
a) az aláíró személyének,
b) az aláírás érvényességének, valamint
c) saját aláírás esetén az aláírásba ágyazott időbélyegző meglétének a vizsgálatára.

 34. Az elektronikus aláírás, az elektronikus bélyegző, és az ezekhez tartozó tanúsítvány ellenőrzését a w ww.kea esz.go v.h u 
elektronikus oldalon lefuttatott hitelesség ellenőrző program segítségével szükséges elvégezni.

 35. Nem fogadható el az elektronikus aláírás, ha az elektronikus aláírás, az aláírási tanúsítvány vagy az érvényességi lánc 
valamely tanúsítványának valamely adata az  aláírás érvénytelenségére utal, vagy a  34.  pont szerint lefuttatott 
hitelességellenőrzés során az eredmény érvénytelenségre enged következtetni.

 36. Nem fogadható el az  időbélyeg, ha az  időbélyegen elhelyezett elektronikus aláírás vagy elektronikus bélyegző 
tanúsítványa vagy az érvényességi lánc tanúsítványának valamely adata annak érvénytelenségére utal.

 37. Az  elektronikus aláírással ellátott dokumentum címzettjének felelősségi körébe tartozik az  elektronikusan átvett 
dokumentumon az érvényességi lánc vizsgálatával az elektronikus aláírás ellenőrzésének elvégzése.

VII. A MINISZTÉRIUM KÉPVISELETÉBEN HASZNÁLT ALÁÍRÁSI TANÚSÍTVÁNYOK KEZELÉSÉNEK RENDJE

 38. Ha az elektronikus aláírással rendelkező személy az aláírás-létrehozó eszközt vagy annak használatához szükséges 
jelszót elveszíti, azt ellopják vagy nyilvánosságra kerül, illetve ezek gyanúja felmerül, köteles a Szolgáltató irányába – 
a  Szolgáltató eljárásrendjében meghatározottak szerint – felfüggesztési eljárást kezdeményezni, valamint arról 
a SZIDFO vezetőjét és szervezeti egységének vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni.

 39. A  tanúsítvány felfüggesztésének megszüntetését és a  tanúsítvány érvényességének visszaállítását az  aláírási 
jogosultsággal rendelkező személy kezdeményezi a  Szolgáltatónál. A  kártya tanúsítvány státuszának mindenkori 
módosításáról a SZIDFO vezetőjét és a szervezeti egység vezetőjét írásban értesíteni szükséges.

 40. Ha a  foglalkoztatási jogviszony megszűnése, megszüntetése, áthelyezés, az  aláírási jogosultsággal rendelkező 
munkatárs kezdeményezése, vagy egyéb ok miatt a kiadmányozási illetve aláírási jogosultság megszűnik, a szervezeti 
egység vezetője az  aláírás-létrehozó eszköz visszavonása iránti igényt a  SZIDFO vezetője részére írásban köteles 
megküldeni. A SZIDFO vezetője haladéktalanul kezdeményezi a visszavonási eljárást a Szolgáltatónál. A visszavonással 
a  tanúsítvány véglegesen érvényét veszti, és a  visszavont tanúsítvány alapján létrehozott elektronikus aláírás 
a továbbiakban dokumentumok hitelesítésére nem alkalmas.

 41. Az aláírás-létrehozó eszköz visszavonása kapcsán a SZIDFO vezetője gondoskodik a 6. pont szerint közzétett adatok 
módosításáról.
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 42. Az  aláírási jogosultsággal rendelkező személy visszavonási eljárást köteles kezdeményezni a  szervezeti egység 
vezetőjénél, ha a munkatárs nevében, beosztásában változás történt, illetve ha az aláírási tanúsítvány érvényességi 
ideje lejárt.

 43. A szervezeti egység vezetője köteles visszavonási eljárást kezdeményezni, ha az elektronikus aláírással rendelkező 
munkatárs munkakörében változás történt, munkaviszonya megszűnt, továbbá kiadmányozási vagy aláírási jogának 
megszűnése esetén.

 44. A  Minisztérium által alkalmazott elektronikus aláíráshoz kibocsátott tanúsítványban rögzített szervezeti adatok 
megváltozásáról a SZIDFO vezetője tájékoztatja a Szolgáltatót.

VIII. AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL ÉS ELEKTRONIKUS BÉLYEGZŐVEL RENDELKEZŐ DOKUMENTUMOK 
HOSSZÚ TÁVÚ MEGŐRZÉSE (ARCHIVÁLÁSA)

 45. A  Minisztérium a  hatáskörébe tartozó eljárások során létrehozott és elektronikus aláírással vagy elektronikus 
bélyegzővel hitelesített dokumentumok tekintetében gondoskodik arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról szóló 22/2017. (V. 24.) EMMI utasítás (a továbbiakban: ISZ) 1. függeléke szerinti 
Irattári Tervben meghatározott megőrzési idő lejártáig – a 47–48. pontokban leírtak alapján – az azokban foglaltak 
értelmezhetők (olvashatók) és visszakereshetők maradjanak, valamint azok az  aláírás ideje szerint változatlan 
formában legyenek elérhetőek.

 46. A  Minisztérium a  hatáskörébe tartozó eljárások során létrehozott és elektronikus aláírással vagy elektronikus 
bélyegzővel hitelesített dokumentumok archiválása során a következők szerint jár el:
a) védi a  dokumentumok bizalmasságát és integritását, gondoskodik a  jogosulatlan hozzáférés 

megakadályozásáról;
b) kizárja az utólagos módosítás lehetőségét;
c) ha több dokumentumon egy elektronikus aláírás vagy bélyegző került elhelyezésre, akkor a  megőrzési idő 

leteltéig ezeket a dokumentumokat együtt kezeli (archiválja);
d) az adott dokumentumnak az  ISZ 1. függeléke szerinti Irattári Tervben meghatározott megőrzési ideje alatt 

gondoskodik az elektronikus aláírás hosszú távú érvényesítéséhez szükséges információk, azaz az érvényességi 
lánc beszerzéséről és megőrzéséről, valamint szükség esetén időbélyegző elhelyezéséről az  érvényességi 
láncon.

 47. Az  elektronikus iratok tárolására a  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 61.  § (4)  bekezdés b)  pontja alapján a  Poszeidon Irat- és Dokumentumkezelő 
rendszer e-központi irattári funkciója, illetve az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 129. §-a szerinti elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás igénybevételével van lehetőség.

 48. Az elektronikus dokumentumként kiadott munkáltatói intézkedések megőrzését a közszolgálati tisztviselők személyi 
irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, 
a  közszolgálati alapnyilvántartásra és a  közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a  tartalékállományra 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti elektronikus személyügyi nyilvántartásban 
kell biztosítani.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 49. A  SZIDFO vezetője gondoskodik az  elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus 
aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése 
alapján a  Szabályzatnak a  w ww.korma ny.h u elektronikus oldalon történő közzétételről, és módosulását követően 
annak aktualizálásáról.
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Az igazságügyi miniszter 14/2018. (VIII. 23.) IM utasítása  
a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló  
11/2015. (V. 29.) IM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
10. § (5) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § 
(3) bekezdésére figyelemmel a következő utasítást adom ki:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2015. (V. 29.) IM utasítás 
30/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az előirányzat terhére történő támogatási döntés meghozatalához – a 30/A. §-ban foglalt ösztöndíjprogram 
működtetése, valamint a pályázati úton biztosítandó támogatások kivételével – a kötelezettségvállaló kikérheti 
a Jogászképzési Szakmai Testület (a továbbiakban: JSZT) véleményét. A JSZT véleménye a kötelezettségvállalót nem 
köti.”

2. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter

A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasítása  
az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai ellenőrzésének  
katasztrófavédelmi feladatairól

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontjában, valamint a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 24/A. § g) és h) pontjában foglaltak alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  Az utasítás hatálya a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF) és az irányítása alá 
tartozó területi, területi jogállású, valamint helyi szerveire terjed ki.

2. §  A hivatásos katasztrófavédelmi szerv önkéntes tűzoltó egyesületben (a továbbiakban: ÖTE), és a  Magyar Tűzoltó 
Szövetségben (a továbbiakban: MTSZ) tagsági jogviszonyt nem létesíthet.

3. §  Az ÖTE szakmai ellenőrzése csak a tűzoltással, műszaki mentéssel, tűzmegelőzéssel, az ehhez szükséges eszközökkel, 
személyi feltételekkel, a kárhelyszíni tevékenységgel, törvényes működéssel, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv által kiírt pályázatokon elnyert, továbbá egyedi elbírálás alapján biztosított támogatások felhasználásával, 
az azokkal történő elszámolással függhet össze, más kérdésben az egyesületi önállóságot nem érintheti.

4. §  A szakmai ellenőrzés során jogellenes egyesületi működésre utaló információ esetén az  ÖTE ellenőrzését végző 
hivatásos tűzoltóság (a továbbiakban: HT) székhelye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője 
(a továbbiakban: igazgató) az ÖTE elnökénél kezdeményezi a jogszabálysértő működés megszüntetését. Ha az ÖTE 
az  észrevételre nem reagál, vagy jogellenes működésén nem változtat, akkor az  igazgató erről a  törvényességi 
felügyeletet gyakorló, illetékes ügyészség vezetőjét írásban tájékoztatja. Tájékoztatójának egy példányát megküldi 
az érintett ÖTE képviselőjének is.
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1. Az ÖTE szakmai tevékenységének támogatása

5. §  A HT parancsnoka a HT működési területén megalakuló ÖTE-nek megkeresés esetén tájékoztatást ad a szaktevékenység 
végzésének feltételeiről, szükség esetén mintaokmányok átadásával.

6. §  Az egyesület bejegyzését követően, annak megkeresése esetén a  HT parancsnoka javaslatot tesz a  HT és az  ÖTE 
közötti együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) megkötésére, továbbá az ÖTE képviselőjének 
átadja a  Megállapodás mintaokmányát, és támogatja annak szakmai kidolgozását. A  Megállapodással rendelkező 
ÖTE-ről és az együttműködés tartalmáról a HT nyilvántartást vezet. A Megállapodás az igazgató előzetes egyetértésével 
köthető meg.

7. §  A Megállapodás kategóriája az ÖTE rendelkezésére álló erő-, eszközállomány alapján a következők szerint határozható 
meg:
a) I. kategória: a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység ellátásához az ÖTE rendelkezik tűzoltó gépjárművel vagy 

olyan gépjárművel, ami alkalmas a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges szakfelszerelések, oltóanyag, 
tűzoltó személyzet szállítására és a  tevékenységi területén aktívan közreműködik a  tűzoltói feladatok 
ellátásában;

b) II. kategória: a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység ellátásához az ÖTE nem rendelkezik az I. kategóriának 
megfelelő gépjárművel, vagy rendelkezik az  I. kategóriának megfelelő gépjárművel, de felszerelései vagy 
felkészültsége alapján a tűzoltói feladatok ellátását csak esetenként végzi;

c) III. kategória: az ÖTE tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet nem végez, de tűzmegelőzési tevékenységén 
belül ifjúságnevelő és hagyományőrző tevékenységet aktívan lát el.

8. §  A tűzoltási, műszaki mentési tevékenység csak a  gyártói előírások szerint bevizsgált, megfelelően karbantartott 
felszerelésekkel végezhető.

9. §  Az ÖTE-vel kötendő
a) I. kategóriájú Megállapodás mintáját az 1. melléklet,
b) II. kategóriájú Megállapodás mintáját a 2. melléklet,
c) III. kategóriájú Megállapodás mintáját a 3. melléklet
tartalmazza.

10. §  A HT parancsnoka a Megállapodást kötött ÖTE rendelkezésére bocsátja azokat a vonatkozó jogszabályokat, közjogi 
szervezetszabályozó eszközöket, BM OKF belső normáit, amelyek szakmai tevékenységük jogszerű ellátásához 
szükségesek, valamint azok módosulásáról az ÖTE-t tájékoztatja.

11. §  Az ÖTE-ket érintő képzések rendjéről, a  tanfolyamindítás és a  vizsgák ütemezéséről az  ÖTE ellenőrzését végző 
HT székhelye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) humán szolgálata 
értesíti az ÖTE-ket.

12. §  Az igazgató az illetékességi területén működő HT-kal Megállapodással rendelkező ÖTE-k képviselőinek részvételével 
évente legalább egy alkalommal önkéntes konferenciát szervez, amelyen közösen tekintik át a tűzvédelem aktuális 
tapasztalatait, a  soron következő időszak legfontosabb szakmai feladatait, az  ÖTE-k munkájának eredményét, 
tapasztalatait, támogatásuk aktuális lehetőségeit.

13. §  A HT parancsnok a havi parancsnoki értekezletekre az ÖTE képviselőjét meghívja, továbbá lehetőséget biztosít, hogy 
az  ÖTE részt vehessen a  HT által szervezett gyakorlatokon. Oktatási anyagok átadásával, esetenként szakoktató 
biztosításával segíti az ÖTE-k továbbképzését.

14. §  Az ÖTE ellenőrzését végző HT székhelye szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség (a továbbiakban: KvK) 
vezetője írásban tájékoztatja az  ÖTE képviselőjét az  önkéntes mentőszervezetekben történő feladatvállalás 
lehetőségeiről.
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15. §  Gyakorlási célból a HT parancsnok lehetőséget biztosít az ÖTE tűzoltóinak a hivatásos állománnyal közös kiképzésre, 
szerelési és más gyakorlatokon való részvételre, és amennyiben lehetséges, a  jogszabályok betartásával, a  közös 
vonulásra is.

16. §  Az ÖTE tevékenységi területén, tűzoltói beavatkozást igénylő eseményről a hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok 
PAJZS rendszeren történő riasztásával párhuzamosan rövid terjedelmű, meghatározott karakterszámú üzenetben 
(SMS) értesítést kap megyei műveletirányító ügyelettől.

17. §  A megyei műveletirányító ügyelet tájékoztatja az  ÖTE-t a  helyszínre riasztott tűzoltó egységek által használt EDR 
rádiócsatornáról, a hivatásos és önkormányzati tűzoltó egységeket pedig az ÖTE vonulásáról.

18. §  A HT hivatásos beosztás betöltése során lefolytatott felvételi eljárásban, az  ÖTE tagság során megszerzett tűzoltó 
végzettség és tapasztalat előnyt jelent a kiválasztásban.

2. Az ÖTE-k szakmai tevékenységének ellenőrzése

19. §  A szakmai ellenőrzést az a HT végzi, akinek működési területén található az ÖTE bejegyzett székhelye.

20. §  A KvK tűzoltósági felügyelője figyelemmel kíséri a HT parancsnokok szakmai ellenőrzési tevékenységét, a megkötött 
Megállapodások érvényesülését.

21. §  A HT félévente legalább egy alkalommal ellenőrzi az ÖTE szakmai működését. Az ellenőrzések megállapításai alapján 
a HT felszólítja az ÖTE-t a hiányosságok pótlására, valamint szükség esetén segítséget nyújt azok megszüntetésében.

22. §  Az igazgatóság a  KvK bevonásával háromévente legalább egyszer átfogó szakmai felügyeleti ellenőrzést tart 
az ÖTE-nél és értékeli a HT-vel kötött Megállapodás teljesülését.

23. §  Ha az ÖTE nem a Megállapodásban foglaltak szerint működik, akkor a HT parancsnok határidő tűzésével felszólítja 
az ÖTE-t a Megállapodásban foglaltak betartására. Ha az ÖTE a működés jogszerűségét határidőn belül nem állítja 
helyre, akkor a HT parancsnok a helyzetről szolgálati úton jelentést tesz az igazgatónak, aki egyeztető megbeszélést 
tart az  ÖTE képviselőjével és a  HT parancsnokával. Ha az  egyeztetés nem vezet eredményre, kezdeményezni kell 
a Megállapodás felmondását.

24. §  Ha az ÖTE a kiképzés, vagy tűzoltás, műszaki mentés során saját állományba tartozó vagy tűzoltási, műszaki mentési 
tevékenységébe bevont harmadik személynek bekövetkező sérülését, halálát, anyagi kárát jelezte a  megyei 
műveletirányító ügyelet felé, akkor az igazgatóság haladéktalanul intézkedik a történtek kivizsgálására. A vizsgálatot 
a megyei munkavédelmi felügyelő és az igazgatóság által, a bekövetkezett baleset helyszíne szerint illetékes KvK-ról, 
vagy a működési terület szerinti HT-ről kijelölt személy közösen végzi el.

25. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

26. §  Hatályát veszti az  önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének 
katasztrófavédelmi feladatairól szóló 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasítás.

27. §  Az utasítás hatálybalépésétől számított 15 napon belül az igazgató intézkedik a hatályos megállapodások – az utasítás 
mellékletei szerint meghatározott formában és tartalommal történő – módosításának kezdeményezésére. 
Amennyiben a  módosítás hatályosulása az  utasítás hatálybalépésétől számított 90 napon belül – az  ÖTE ehhez 
szükséges nyilatkozatainak hiányában – nem valósul meg, az  igazgató intézkedik az  érintett megállapodás – 
a  megállapodásban, ennek hiányában a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott 
felmondási idő figyelembevételével történő – felmondására.

  Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy s. k.,
  főigazgató
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1. melléklet a 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasításhoz

Egyetértek!
…… dátum ……

név
………………………………… Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(Közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület I. kategória)

amely létrejött a

………………………………………… HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG

és az

…………………………………………  ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

között
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Az Együttműködési Megállapodás létrejött

egyrészről:
…………………………… Hivatásos Tűzoltóság
székhely:
képviseli:

másrészről:
…………………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület
székhelye:
képviseli:

(a továbbiakban együtt: Felek)

között.

PREAMBULUM

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: 
Ttv.) és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési, tűzoltási, valamint műszaki mentési feladatok 
hatékony végrehajtása céljából a Felek a 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasítás szerint együttműködési megállapodást 
kötnek.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 1) Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: ÖTE) kijelenti, hogy a tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési 
tevékenységét (a továbbiakban: szaktevékenység) irányító tagja és a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat ellátó 
tagjai a  külön jogszabályban előírt képesítéssel rendelkeznek, az  ÖTE működése megfelel a  vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, a szerződés megkötésének jogi akadálya nincs.

 2) A Felek megállapítják, hogy az ÖTE szolgálati rendje – a rendelkezésre álló létszám, eszközök függvényében – egyedi 
szervezés alapján kerül meghatározásra.

 3) A Felek kölcsönösen megállapodnak arról hogy,
a) a kapcsolattartás ügyeleti rendszerükön keresztül vagy a kapcsolattartók útján történik;
b) az ÖTE vonulási adatainak az  on-line Katasztrófavédelmi Adatszolgáltatási Programban történő rögzítését 

……… (fel kell tüntetni, hogy az ÖTE vagy a HT) ……… hajtja végre.
 4) Az ÖTE kötelezettséget vállal arra, hogy

a) külön miniszteri rendeletben meghatározott szakképesítés, megfelelő védőfelszerelés élet és balesetbiztosítás 
nélkül ÖTE tűzoltó tűzoltásban, műszaki mentésben nem vesz részt;

b) a Ttv.-ben meghatározott szaktevékenységben a  Ttv.-ben, más jogszabályokban és a  BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) belső szabályozókban meghatározott módon 
közreműködik;

c) biztosítja az állandó elérhetőségét, amelyről értesíti a HT-t;
d) az alapszabályban vállalt tűzoltási, műszaki mentési tevékenységét a  gyártói előírások szerint bevizsgált, 

megfelelően karbantartott felszerelésekkel, illetve a  hatályos szabályzóban előírt szakmai képesítéssel 
rendelkező személyi állománnyal végzi;

e) működteti az  egyesület használatában lévő tűzoltó gépjárművet/gépjárműveket (a  gépjármű típusát, 
rendszámát, szállított vízmennyiségét, gyártási évét az 1. sz. melléklet tartalmazza);

f ) térítésmentesen közreműködik …………………. településen/a  vállalt tevékenységi területen a  mentő-, 
tűzvédelmi feladatok ellátásában (ha a vállalt tevékenységi területen lévő települések száma indokolja, akkor 
a településeket a 2. sz. mellékletben tüntessék fel);
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g) betartja a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat;
h) a fejlesztési tervek kialakítása során figyelembe veszi az  egységes katasztrófavédelem hírrendszerébe való 

bekapcsolódás lehetőségeit, a mentés és elhárítás hatékonysága érdekében;
i) a kiképzés vagy tűzoltás, műszaki mentés során saját állományba tartozó vagy harmadik személynek 

bekövetkező sérülését, halálát vagy anyagi kárát az  ÖTE köteles a  megyei műveletirányító ügyeletnek 
(a továbbiakban: Ügyelet) azonnal, majd a HT parancsnoknak haladéktalanul jelenteni;

j) az Ügyeletről megkapott SMS értesítést az  Ügyeleten elhelyezett informatikai eszköz automatikusan küldi, 
ezért az értesítést küldő telefonszámot TILOS visszahívni;

k) az ÖTE telefonon vagy EDR rádión keresztül jelenti az Ügyeletnek a vonulás megkezdését és a vonuló létszámot. 
A további visszajelzési kötelezettségének az Ügyelet felé tesz eleget;

l) amennyiben a beavatkozást az ÖTE más tűzoltó erők helyszínre érkezéséig befejezi, úgy erről jelentést tesz 
az Ügyeletnek;

m) a beavatkozás helyszínét csak az Ügyelet vagy a kiérkező tűzoltásvezető engedélyével hagyja el;
n) amennyiben az  Ügyelet a  jelentés alapján úgy dönt, hogy tűzvizsgálatra, tűzeseti helyszíni szemlére van 

szükség, akkor az ÖTE helyszín biztosítási feladatot is végez;
o) amennyiben a  vonulást igénylő eseményről nem az  Ügyelet útján szerez tudomást, akkor azt köteles 

haladéktalanul jelenteni az Ügyeletnek;
p) a szaktevékenységével kapcsolatban a  szaktevékenységre vonatkozó BM OKF belső szabályozók kötelező 

hatályát elismeri magára nézve.
 5) A HT kötelezettséget vállal arra, hogy

a) tájékoztatja az  ÖTE-t a  részére szervezett szakmai továbbképzésről, gyakorlat szervezéséről, az  időszerű 
tűzvédelmi feladatokról;

b) a lakosság tájékoztatásához szükséges, a  katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos időszerű 
feladatokról, veszélyekről szóló szakmai anyagot igény szerint, de legalább évente egy alkalommal megküldi 
az ÖTE részére;

c) a rendelkezésére álló eszközökkel segíti az  ÖTE folyamatos működését, az  egyesületi tűzoltók képzését, 
működési feltételeinek javítását, segítséget nyújt az ÖTE munkavédelemmel kapcsolatos feladataiban;

d) elősegíti, hogy az ÖTE a szaktevékenységével kapcsolatos szabályozókat (jogszabályokat és egyéb normatív 
intézkedéseket) megismerje, segíti ezek egységes értelmezését, gyakorlati alkalmazását, segítséget nyújt 
különösen a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó hatályos jogszabályi előírások 
egységes értelmezésében, betartásában és az engedélyezési eljárásban;

e) segítséget nyújt a pályázatok (laktanyaépítés és -felújítás, gépjárművek, szakfelszerelések, info-kommunikációs 
eszközök beszerzése) előkészítésében;

f ) segítséget nyújt a  szakmai programok és gyakorlatok szervezésében, ennek keretében szakmai anyagok 
és igény szerint előadó biztosításával segíti az ÖTE által szervezett képzéseket, az ifjúságneveléssel összefüggő 
feladatok végrehajtásában segíti az ÖTE tevékenységét;

g) a tűzoltási, műszaki mentési munkálatok során koordinálja az ÖTE kárfelszámolási tevékenységét, eszközeinek 
alkalmazását;

h) szakanyagok biztosításával segíti a technikai eszközök karbantartását, készenlétben tartását, felülvizsgálatát, 
műszaki vizsgáztatását, valamint az új szakfelszerelések megismerését;

i) segítséget nyújt, illetve lehetőségei szerint végrehajtja az  ÖTE eszközeinek, védőeszközeik, felszereléseinek 
felülvizsgálatát;

j) szakmai javaslataival segít az  oltó- és mentesítő anyagok beszerzésében, készenlétben tartási feltételeinek 
meghatározásában, a  védőeszközök és felszerelések kiválasztásában, beszerzésében, továbbá a  birtokában 
lévő, de már használaton kívüli, bevizsgált és alkalmas eszközeinek a  gazdálkodási szabályok figyelembe 
vételével történő átadásával segíti az ÖTE működését;

k) segítséget nyújt az  on-line Katasztrófavédelmi Adatszolgáltató Program önálló kezeléséhez szükséges 
ismeretek megszerzésében, az adatszolgáltatás végrehajtásában.
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 6) A Felek az  önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai ellenőrzésének katasztrófavédelmi 
feladatairól szóló 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasításban foglalt jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése 
közben kölcsönösen együttműködve járnak el.

 7) A Felek évente, illetve minden rendkívüli változás esetén (jogszabályváltozás, erő, eszközben történt változás) 
felülvizsgálják a megállapodásban foglaltakat, és szükség szerint írásban módosítják.

 8) A Felek megállapodnak abban, hogy az  együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik, és azt az  ÖTE 
30 napos határidővel írásban indokolás nélkül felmondhatja.

 9) A HT az együttműködési megállapodást írásban, azonnali hatállyal csak akkor mondhatja fel, ha
a) az együttműködési megállapodás megkötésének bármely feltétele a továbbiakban már nem áll fenn, vagy
b) az ÖTE a megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a  jogszabályokban foglalt előírásokat ismételten vagy 

súlyosan megszegi.
 10) Az együttműködési megállapodást bármely fél megfelelő indokolással, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, 

ha a másik fél az együttműködési megállapodásból folyó kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi.
 11) Jelen együttműködési megállapodást aláírók kijelentik, hogy az aláíráshoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek, 

a szerződés megkötésének jogi akadálya nincs.
 12) Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a  felek kijelentik és elismerik, hogy az  együttműködési 

megállapodásban foglaltakkal egyetértenek és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A jelen együttműködési 
megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott 
szabályokat kell alkalmazni.

 13) Kapcsolattartók és elérhetőségeik:

HT részéről:

név: …………………………………………… (név) tű. …………………… (rendfokozat)

cím: ……………………………………………

telefonszám: ……………………………………………

e-mail: ……………………………………………

ÖTE részéről:

név: ……………………………………………

cím: ……………………………………………

telefonszám: ……………………………………………

e-mail: ……………………………………………

……………………… (szerződéskötés helye), ……………………… (ideje, év, hó, nap)

………………………………………… 
név 

………………………… Hivatásos Tűzoltóság 
parancsnok

………………………………………… 
név 

……………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
képviseletére jogosult
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2. melléklet a 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasításhoz

Egyetértek!
…… dátum ……

név
………………………………… Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
(Közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület II. kategória)

amely létrejött a

………………………………………… HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG

és az

…………………………………………  ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

között
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Az Együttműködési Megállapodás létrejött

egyrészről:
…………………………… Hivatásos Tűzoltóság
székhely:
képviseli:

másrészről:
…………………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület
székhelye:
képviseli:

(a továbbiakban együtt: Felek)

között.

PREAMBULUM

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: 
Ttv.) és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési, tűzoltási, valamint műszaki mentési feladatok 
hatékony végrehajtása céljából a Felek a 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasítás szerint együttműködési megállapodást 
kötnek.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 1) Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: ÖTE) kijelenti, hogy a tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési 
tevékenységét (a továbbiakban: szaktevékenység) irányító tagja és a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat ellátó 
tagjai a külön jogszabályban előírt képesítéssel rendelkeznek, az ÖTE működése megfelel a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, a szerződés megkötésének jogi akadálya nincs.

 2) A Felek megállapítják, hogy az ÖTE szolgálati rendje – a rendelkezésre álló létszám, eszközök függvényében – egyedi 
szervezés alapján kerül meghatározásra.

 3) A Felek kölcsönösen megállapodnak arról hogy,
a) a kapcsolattartás ügyeleti rendszerükön keresztül vagy a kapcsolattartók útján történik;
b) az ÖTE vonulási adatainak az  on-line Katasztrófavédelmi Adatszolgáltatási Programban történő rögzítését 

……… (fel kell tüntetni, hogy az ÖTE vagy a HT) ……… hajtja végre.
 4) Az ÖTE kötelezettséget vállal arra, hogy

a) külön miniszteri rendeletben meghatározott szakképesítés, megfelelő védőfelszerelés élet és balesetbiztosítás 
nélkül ÖTE tűzoltó tűzoltásban, műszaki mentésben nem vesz részt;

b) a Ttv.-ben meghatározott szaktevékenységben a  Ttv.-ben, más jogszabályokban és BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) belső szabályozókban meghatározott módon 
közreműködik;

c) biztosítja az állandó elérhetőséget, amelyről értesíti a HT-t;
d) az alapszabályban vállalt tűzoltási, műszaki mentési tevékenységét a  gyártói előírások szerint bevizsgált, 

megfelelően karbantartott felszerelésekkel, illetve a  hatályos szabályzóban előírt szakmai képesítéssel 
rendelkező személyi állománnyal végzi;

e) működteti az  egyesület használatában lévő tűzoltó gépjárművet/gépjárműveket (a  gépjármű típusát, 
rendszámát, szállított vízmennyiségét, gyártási évét az 1. sz. melléklet tartalmazza);

f ) betartja a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat;
g) térítésmentesen közreműködik …………………… településen/a  vállalt tevékenységi területen a  mentő-, 

tűzvédelmi feladatok ellátásában (ha a vállalt tevékenységi területen lévő települések száma indokolja, akkor 
a településeket a 2. sz. mellékletben tüntessék fel);

(az e) és f ) pontokat csak akkor kell megjeleníteni, ha az ÖTE rendelkezik tűzoltó gépjárművel)
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h) a fejlesztési tervek kialakítása során figyelembe veszi az  egységes katasztrófavédelem hírrendszerébe való 
bekapcsolódás lehetőségeit, a mentés és elhárítás hatékonysága érdekében;

i) a kiképzés vagy tűzoltás, műszaki mentés során saját állományba tartozó vagy harmadik személynek 
bekövetkező sérülését, halálát vagy anyagi kárát az  ÖTE köteles a  megyei műveletirányító ügyeletnek 
(a továbbiakban: Ügyelet) azonnal, majd a HT parancsnoknak haladéktalanul jelenteni;

j) az Ügyeletről megkapott SMS értesítést az  Ügyeleten elhelyezett informatikai eszköz automatikusan küldi, 
ezért az értesítést küldő telefonszámot TILOS visszahívni;

k) az ÖTE telefonon vagy EDR rádión keresztül jelenti az Ügyeletnek a vonulás megkezdését és a vonuló létszámot. 
A további visszajelzési kötelezettségének az Ügyelet felé tesz eleget;

l) amennyiben a beavatkozást az ÖTE más tűzoltó erők helyszínre érkezéséig befejezi, úgy erről jelentést tesz 
az Ügyeletnek;

m) a beavatkozás helyszínét csak az Ügyelet vagy a kiérkező tűzoltásvezető engedélyével hagyja el;
n) amennyiben az  Ügyelet a  jelentés alapján úgy dönt, hogy tűzvizsgálatra, tűzeseti helyszíni szemlére van 

szükség, akkor az ÖTE helyszín biztosítási feladatot is végez;
o) amennyiben a  vonulást igénylő eseményről nem az  Ügyelet útján szerez tudomást, akkor azt köteles 

haladéktalanul jelenteni az Ügyeletnek;
p) a szaktevékenységével kapcsolatban a  szaktevékenységre vonatkozó BM OKF belső szabályozók kötelező 

hatályát elismeri magára nézve.
 5) A HT kötelezettséget vállal arra, hogy

a) tájékoztatja az  ÖTE-t a  részére szervezett szakmai továbbképzésről, gyakorlat szervezéséről, az  időszerű 
tűzvédelmi feladatokról;

b) a lakosság tájékoztatásához szükséges, a  katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos időszerű 
feladatokról, veszélyekről szóló szakmai anyagot igény szerint, de legalább évente egy alkalommal megküldi 
az ÖTE részére;

c) a rendelkezésére álló eszközökkel segíti az  ÖTE folyamatos működését, az  egyesületi tűzoltók képzését, 
működési feltételeinek javítását, segítséget nyújt az ÖTE munkavédelemmel kapcsolatos feladataiban;

d) elősegíti, hogy az ÖTE a szaktevékenységével kapcsolatos szabályozókat (jogszabályokat és egyéb normatív 
intézkedéseket) megismerje, segíti ezek egységes értelmezését, gyakorlati alkalmazását, segítséget nyújt 
különösen a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó hatályos jogszabályi előírások 
egységes értelmezésében, betartásában és az engedélyezési eljárásban;

e) segítséget nyújt a pályázatok (laktanyaépítés és -felújítás, gépjárművek, szakfelszerelések, info-kommunikációs 
eszközök beszerzése) előkészítésében;

f ) segítséget nyújt a  szakmai programok és gyakorlatok szervezésében, ennek keretében szakmai anyagok 
és igény szerint előadó biztosításával segíti az ÖTE által szervezett képzéseket, az ifjúságneveléssel összefüggő 
feladatok végrehajtásában segíti az ÖTE tevékenységét;

g) a tűzoltási, műszaki mentési munkálatok során koordinálja az ÖTE kárfelszámolási tevékenységét, eszközeinek 
alkalmazását;

h) szakanyagok biztosításával segíti a technikai eszközök karbantartását, készenlétben tartását, felülvizsgálatát, 
műszaki vizsgáztatását, valamint az új szakfelszerelések megismerését;

i) segítséget nyújt, illetve lehetőségei szerint végrehajtja az  ÖTE eszközeinek, védőeszközeik, felszereléseinek 
felülvizsgálatát;

j) szakmai javaslataival segít az  oltó- és mentesítő anyagok beszerzésében, készenlétben tartási feltételeinek 
meghatározásában, a  védőeszközök és felszerelések kiválasztásában, beszerzésében, továbbá a  birtokában 
lévő, de már használaton kívüli, bevizsgált és alkalmas eszközeinek a  gazdálkodási szabályok 
figyelembevételével történő átadásával segíti az ÖTE működését;

k) segítséget nyújt az  on-line Katasztrófavédelmi Adatszolgáltató Program önálló kezeléséhez szükséges 
ismeretek megszerzésében, az adatszolgáltatás végrehajtásában.

 6) A Felek az  önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai ellenőrzésének katasztrófavédelmi 
feladatairól szóló 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasításban foglalt jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése 
közben kölcsönösen együttműködve járnak el.
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 7) A Felek évente, illetve minden rendkívüli változás esetén (jogszabályváltozás, erő, eszközben történt változás) 
felülvizsgálják a megállapodásban foglaltakat, és szükség szerint írásban módosítják.

 8) A Felek megállapodnak abban, hogy az  együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik, és azt az  ÖTE 
30 napos határidővel írásban indokolás nélkül felmondhatja.

 9) A HT az együttműködési megállapodást írásban, azonnali hatállyal csak akkor mondhatja fel, ha
a) az együttműködési megállapodás megkötésének bármely feltétele a továbbiakban már nem áll fenn, vagy
b) az ÖTE a megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a  jogszabályokban foglalt előírásokat ismételten vagy 

súlyosan megszegi.
 10) Az együttműködési megállapodást bármely fél megfelelő indokolással, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, 

ha a másik fél az együttműködési megállapodásból folyó kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi.
 11) Jelen együttműködési megállapodást aláírók kijelentik, hogy az aláíráshoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek, 

a szerződés megkötésének jogi akadálya nincs.
 12) Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a  felek kijelentik és elismerik, hogy az  együttműködési 

megállapodásban foglaltakkal egyetértenek és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A jelen együttműködési 
megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott 
szabályokat kell alkalmazni.

 13) Kapcsolattartók és elérhetőségeik:

HT részéről:

név: …………………………………………… (név) tű. …………………… (rendfokozat)

cím: ……………………………………………

telefonszám: ……………………………………………

e-mail: ……………………………………………

ÖTE részéről:

név: ……………………………………………

cím: ……………………………………………

telefonszám: ……………………………………………

e-mail: ……………………………………………

……………………… (szerződéskötés helye), ……………………… (ideje, év, hó, nap)

………………………………………… 
név 

………………………… Hivatásos Tűzoltóság 
parancsnok

………………………………………… 
név 

……………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
képviseletére jogosult
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3. melléklet a 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasításhoz

Egyetértek!
…… dátum ……

név
………………………………… Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
(Közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület III. kategória)

amely létrejött a

………………………………………… HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG

és az

…………………………………………  ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

között
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Az Együttműködési Megállapodás létrejött

egyrészről:
…………………………… Hivatásos Tűzoltóság
székhely:
képviseli:

másrészről:
…………………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület
székhelye:
képviseli:

(a továbbiakban együtt: Felek)

között.

PREAMBULUM

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: 
Ttv.) és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési, tűzoltási, valamint műszaki mentési feladatok 
hatékony végrehajtása céljából a Felek a 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasítás szerint együttműködési megállapodást 
kötnek.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 1) Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: ÖTE) kijelenti, hogy az  ÖTE működése megfelel a  vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, a szerződés megkötésének jogi akadálya nincs.

 2) A Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a kapcsolattartás a kapcsolattartók útján történik.
 3) Az ÖTE kötelezettséget vállal arra, hogy

a) a Ttv.-ben meghatározott tűzmegelőzési tevékenységben a Ttv.-ben, más jogszabályokban és BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság belső szabályozókban meghatározott módon közreműködik;

b) rendszeresen szervezi az ifjú és gyermekkorú tűzoltók nevelését, tűzvédelmi ismereteinek fejlesztését; valamint
c) ápolja a tűzoltó hagyományokat.

 4) A hivatásos tűzoltóság (a továbbiakban: HT) kötelezettséget vállal arra, hogy
a) tájékoztatja az  ÖTE-t a  részére szervezett szakmai továbbképzésről, gyakorlat szervezéséről, az  időszerű 

tűzvédelmi feladatokról;
b) a lakosság tájékoztatásához szükséges, a  katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos időszerű 

feladatokról, veszélyekről szóló szakmai anyagot igény szerint, de legalább évente egy alkalommal megküldi 
az ÖTE részére;

c) a rendelkezésére álló eszközökkel segíti az  ÖTE folyamatos működését, az  egyesületi tűzoltók képzését, 
működési feltételeinek javítását, segítséget nyújt az ÖTE munkavédelemmel kapcsolatos feladataiban;

d) elősegíti, hogy az  ÖTE a  tevékenységével kapcsolatos szabályozókat (jogszabályokat és egyéb normatív 
intézkedéseket) megismerje, segíti ezek egységes értelmezését, gyakorlati alkalmazását;

e) segítséget nyújt a pályázatok (laktanyaépítés és -felújítás, gépjárművek, szakfelszerelések, info-kommunikációs 
eszközök beszerzése) előkészítésében;

f ) segítséget nyújt a  szakmai programok és gyakorlatok szervezésében, ennek keretében szakmai anyagok 
és igény szerint előadó biztosításával segíti az ÖTE által szervezett képzéseket;

g) segíti az ÖTE ifjúságneveléssel és hagyományőrző tevékenységével kapcsolatos munkáját;
h) szakanyagok biztosításával segíti az  ÖTE technikai eszközeinek karbantartását, készenlétben tartását, az  új 

szakfelszerelések megismertetését;
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i) segítséget nyújt, illetve lehetőségei szerint végrehajtja az  ÖTE eszközeinek, védőeszközeik, felszereléseinek 
felülvizsgálatát; és

j) szakmai javaslataival segít az  oltó- és mentesítő anyagok beszerzésében, készenlétben tartási feltételeinek 
meghatározásában, a  védőeszközök és felszerelések kiválasztásában, beszerzésében, továbbá a  birtokában 
lévő, de már használaton kívüli, bevizsgált és alkalmas eszközeinek a  gazdálkodási szabályok 
figyelembevételével történő átadásával segíti az ÖTE működését.

 5) A Felek az  önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai ellenőrzésének katasztrófavédelmi 
feladatairól szóló 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasításban foglalt jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése 
közben kölcsönösen együttműködve járnak el.

 6) A Felek évente, illetve minden rendkívüli változás esetén (jogszabályváltozás, erő, eszközben történt változás) 
felülvizsgálják a megállapodásban foglaltakat, és szükség szerint írásban módosítják.

 7) A Felek megállapodnak abban, hogy az  együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik, és azt az  ÖTE 
30 napos határidővel írásban indokolás nélkül felmondhatja.

 8) A HT az együttműködési megállapodást írásban, azonnali hatállyal csak akkor mondhatja fel, ha
a) az együttműködési megállapodás megkötésének bármely feltétele a továbbiakban már nem áll fenn, vagy
b) az ÖTE a megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a  jogszabályokban foglalt előírásokat ismételten vagy 

súlyosan megszegi.
 9) Az együttműködési megállapodást bármely fél megfelelő indokolással, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, 

ha a másik fél az együttműködési megállapodásból folyó kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi.
 10) Jelen együttműködési megállapodást aláírók kijelentik, hogy az aláíráshoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek, 

a szerződés megkötésének jogi akadálya nincs.
 11) Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a  felek kijelentik és elismerik, hogy az  együttműködési 

megállapodásban foglaltakkal egyetértenek és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A jelen együttműködési 
megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott 
szabályokat kell alkalmazni.

 12) Kapcsolattartók és elérhetőségeik:

HT részéről:

név: …………………………………………… (név) tű. …………………… (rendfokozat)

cím: ……………………………………………

telefonszám: ……………………………………………

e-mail: ……………………………………………

ÖTE részéről:

név: ……………………………………………

cím: ……………………………………………

telefonszám: ……………………………………………

e-mail: ……………………………………………

……………………… (szerződéskötés helye), ……………………… (ideje, év, hó, nap)

………………………………………… 
név 

………………………… Hivatásos Tűzoltóság 
parancsnok

………………………………………… 
név 

……………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
képviseletére jogosult
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Az országos rendőrfőkapitány 44/2018. (VIII. 23.) ORFK utasítása  
a Lövészeti Szabályzatról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 
fegyverviselésre jogosult állománya feladatai végrehajtásához szükséges lőkészség elsajátítása, folyamatos szinten tartása, 
az egységes követelményrendszer érvényre juttatása, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben foglalt jogoknak 
és kötelezettségeknek megfelelően a lőfegyverek jogszerű és szakszerű alkalmazása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

 1. Az utasítás (a továbbiakban: Lövészeti Szabályzat) hatálya kiterjed:
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) központi szervére 

(a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR), a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Nemzetközi Bűnügyi 

Együttműködési Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra 
(a továbbiakban: ROKK), a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szerv);

c) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szerv);
d) a Rendőrség fegyverviselésre jogosult állományára (a továbbiakban: állomány);
e) a Lövészeti Szabályzatban meghatározott lő- és dobógyakorlatokra (a továbbiakban együtt: lövészetek).

2. Bevezető rendelkezések

 2. Az állomány részére előírt lövészetek és az  azt magába foglaló lő- és dobógyakorlatok a  végrehajtó állomány 
felkészültségére tekintettel komplex lőkiképzési foglalkozás módszerével kerülnek kialakításra, melyeknek célja 
a  részt vevő személyek felkészítése a  különböző szituációkban való eredményes, jog- és szakszerű eljárásra, 
a  jogszabályokon alapuló döntések meghozatalára, továbbá a  fegyverhasználat szükségességének, valamint 
lehetőségének felismerésére. 

 3. A lövészetek jellegüknek, követelményeiknek és céljuknak megfelelően alap-, szinten tartó, különleges és 
vizsgalövészetek lehetnek. 

 4. Az alaplövészetek célja 
a) a fegyverek szakszerű kezeléséhez szükséges jártasság kialakítása és megszilárdítása; 
b) a változó viszonyok és helyzetek között megtanítani a tüzelés fogásait és szabályait;
c) készséggé fejleszteni a  célok gyors, pontos leküzdését különböző körülmények között más és más 

távolságokban, valamint 
d) tüzelési testhelyzetekben, továbbá a  lőkiképzési ismeretek elsajátításával erősíteni a  bizalmat a  fegyverek 

hatékonysága iránt. 

 5. A géppisztolyra, valamint a  sörétes puskára vonatkozó alaplövészet, illetve alapképzés tervezése, szervezése, 
végrehajtása – saját állományuk vonatkozásában – az  ORFK és a  területi szervek, a  helyi szervek vonatkozásában 
az irányítást ellátó rendőr-főkapitányságok feladata. 

 6. A távcsöves puska és a géppuska alaplövészeteket, illetve alapképzéseket a ROKK tervezi, szervezi és hajtja végre. 
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 7. A könnygázgránátvető alaplövészet, valamint a  könnygázkézigránát-dobó alapgyakorlat, illetve alapképzés 
tervezését, szervezését és végrehajtását saját állománya vonatkozásában a KR, a Rendőrség egyéb állománya részére 
a ROKK végzi.

 8. A szinten tartó lövészetek célja a szolgálati feladatoknak megfelelő körülmények között végrehajtott gyakorlatokkal 
képessé tenni az állományt arra, hogy egyénileg vagy csoportban, különböző helyzetekben és esetekben, a fegyverek 
sajátosságainak megfelelően, szakszerűen, eredményesen használja fegyverét, valamint fejleszteni a gyors, határozott, 
illetve a  magabiztos fellépést. A  szinten tartó lövészetek tervezése, szervezése és végrehajtása – saját állományuk 
vonatkozásában – az  ORFK és a  területi szervek, a  helyi szervek vonatkozásában az  irányítást ellátó 
rendőr-főkapitányságok feladata. 

 9. A különleges lövészetek célja a  kiemelt szintű fegyverkezelési jártasság, lőkészség kialakítása, megteremtése 
érdekében felkészíteni az  állományt a  kritikus, váratlan és bonyolult helyzetekben való gyors, magabiztos, illetve 
eredményes fegyverhasználatra, az  önvédelmi jellegű lőfeladatok megoldására, a  fegyverekkel való pontos 
kapáslövések leadására, valamint a gyors cselekvésre. A különleges lövészetek tervezését, szervezését és végrehajtását 
– saját állományuk vonatkozásában – az ORFK és a területi szervek, a helyi szervek vonatkozásában az irányítást ellátó 
rendőr-főkapitányságok végzik, a  kiemelt szintű fegyverkezelési jártasságot és lőkészséget igénylő szolgálati 
feladatokat és beosztást ellátó állomány számára. 

 10. A vizsgalövészetek célja az állomány fegyverkezelési jártasságának, lőkészségének a szolgálati feladatok biztonságos, 
jog- és szakszerű ellátása érdekében történő felmérése, amelyet – saját állományuk vonatkozásában – az  ORFK 
és  a  területi szervek, a  helyi szervek vonatkozásában az  irányítást ellátó rendőr-főkapitányságok terveznek, 
szerveznek és hajtanak végre.

 11. A KR saját állománya vonatkozásában a  harcjármű-fegyverrel végrehajtott lövészeteket önállóan tervezi, szervezi 
és hajtja végre.

 12. A páncélelhárító fegyverrel végrehajtott lövészetek, valamint a kézigránátdobó gyakorlatok tervezését, szervezését 
és végrehajtását a ROKK végzi.

 13. A vizsgalövészeteket – a harcjármű- és a páncélelhárító fegyverrel végrehajtott, valamint a kézigránátdobó gyakorlat 
kivételével – a  ROKK igazgatója által felterjesztett és a  személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes által 
jóváhagyott módszertani leírás (a továbbiakban: Módszertani Leírás) szerint kell végrehajtani.

 14. Az alap-, a szinten tartó, a különleges és a vizsgalövészetek kizárólag a Rendőrségnél rendszeresített (a továbbiakban: 
rendszeresített) fegyverzeti szakanyaggal hajthatók végre.

 15. Az állománynak a  vizsgalövészeteket a  részére személyi felszerelésként kiadott, valamint a  számára felvételi 
jogosultság alapján meghatározott objektumvédelmi és egység- vagy alegységkészletként rendszeresített szolgálati 
lőfegyverrel kell végrehajtania.

 16. A személyi felszerelésként kiadott szolgálati lőfegyverrel nem rendelkező, de lövészetre kötelezett részére 
a végrehajtás időtartamára a szolgálati elöljáró, szükség esetén a lövészetvezető fegyvert biztosít.

 17. Az állomány tagja a lövészetet a szolgálati elöljárója által számára elrendelt ruházati normatípus szerinti öltözetben 
hajtja végre. A  lövészet során öltözeti könnyítést – a  lövészeti követelmények figyelembevételével – a  szolgálati 
elöljáró, távollétében a lövészetvezető engedélyezhet.

 18. A polgári ruhában végrehajtott pisztolylövészet a fegyver rejtett hordmódban történő viselésével kerül végrehajtásra, 
a nyílt viselés alkalmazását – a szolgálati követelmények figyelembevételével – a szolgálati elöljáró engedélyezheti.

 19. Lövészet során kizárólag rendszeresített fegyvertok és tártartó, tártáska használható. A  tárak elhelyezhetők 
rendszeresített taktikai mellényben is.
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 20. A lövészetek végrehajthatók normál (nappali) és korlátozott látási (éjszakai, sötétben) viszonyok közt gyalogosan, 
járműről, mozgás nélkül (helyben), mozgásból, megállásból, rövid megállásból, egyénileg vagy járőrpárban, 
csoportban és kötelékben, a  Módszertani Leírásban meghatározott céllapokra, valamint egyéb, a  lőkészség 
fejlesztésének szakszerű és biztonságos elősegítését biztosító lőlapokra, céltáblákra, célimitációkra.

 21. A lövészetek végrehajtására kötelezett lövészeti állománycsoportokat minden évben ki kell alakítani, és a lövészeteket 
nyilván kell tartani.

 22. A vizsgalövészeti eredményt a  lövő közvetlen elöljárója köteles rögzíteni az elektronikus személyügyi nyilvántartó 
rendszer (Szenyor for Windows) alkalmassági adatok lövészet jártasság felmérés menüpontjában, valamint 
gondoskodik a  lövészet során keletkezett iratoknak az  Iratkezelési Szabályzatról szóló ORFK utasítás szerinti 
kezeléséről.

II. FEJEZET
LÖVÉSZETI KÖVETELMÉNYRENDSZER

3. Lövészeti állománycsoportok

 23. Az állomány a  szolgálati feladatainak eredményes végrehajtásához szükséges lőkészség elsajátítása, a  fegyver 
szakszerű, biztonságos és törvényes alkalmazása, valamint az elért lőkészség, fegyverkezelési jártasság szinten tartása, 
fejlesztése érdekében köteles a  szolgálati feladatainak és beosztásának megfelelő differenciált követelményeket 
támasztó lövészeti állománycsoportjának előírt lövészeten részt venni.

 24. Az állomány tagjait az alábbi két lövészeti állománycsoport valamelyikébe kell besorolni: 
a) alapszintű képzésre kötelezett lövészeti állománycsoport;
b) emelt szintű képzésre kötelezett lövészeti állománycsoport.

 25. Az alapszintű képzésre kötelezett lövészeti állománycsoportba tartozik 
a) az állomány vezetői besorolási osztályba tartozó tagja; 
b) az ORFK állománya;
c) aki a  területi, illetve a  helyi szerv szakszolgálatai állományába tartozó szolgálati beosztást, 

az  igazgatásrendészeti,  valamint a  kommunikációs szolgálati ághoz tartozó szolgálati beosztást, valamint 
az állami futárszolgálathoz, az ügyeleti és a védelmi igazgatási szolgálathoz tartozó szolgálati beosztást lát el.

 26. Az emelt szintű képzésre kötelezett lövészeti állománycsoportba tartozik az állomány alapszintű képzésre kötelezett 
lövészeti állománycsoportjába nem tartozó tagja.

 27. Az állományilletékes parancsnok – a munkakör tartalmára figyelemmel – előírhatja az alapszintű képzésre kötelezett 
lövészeti állománycsoportba tartozó állománytag számára, hogy emelt szintű lőkiképzésen vegyen részt. 

4. Követelményrendszer

 28. Az alapszintű képzésre kötelezett lövészeti állománycsoport tagjai évente egy alkalommal kötelesek részt venni 
lőkiképzési foglalkozáson, amelynek során a  vizsgafelkészítő lövészetet követően a  Módszertani Leírásban 
meghatározottak szerinti pisztoly vizsgalövészetet hajtanak végre. A  lőkiképzési foglalkozás végrehajtásához 
a vizsgalövészethez előírt lőszerszükséglet legalább háromszorosát kell a lövő számára biztosítani.

 29. Az alapszintű képzésre kötelezett lövészeti állománycsoport tagjai a  vizsgalövészeten csak akkor vehetnek részt, 
ha az azt megelőző vizsgafelkészítő lövészetet végrehajtották, amely előírás érvényre juttatásáért a vizsgafelkészítő 
lövészet lövészetvezetője a felelős. 
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 30. Az emelt szintű képzésre kötelezett lövészeti állománycsoport tagjai lőkiképzési foglalkozások keretében évente két 
alkalommal pisztoly szinten tartó és egy alkalommal a  Módszertani Leírásban meghatározottak szerinti pisztoly 
vizsgalövészeten vesznek részt. A két szinten tartó lövészetet és a vizsgalövészetet az állomány külön napokon hajtja 
végre. A pisztoly szinten tartó lövészethez alkalmanként legalább 50 db lőszer, a pisztoly vizsgalövészethez az annak 
végrehajtáshoz szükséges lőszermennyiség legalább háromszorosát kell biztosítani a lövő részére. 

 31. Az emelt szintű képzésre kötelezett lövészeti állománycsoport tagjai a vizsgalövészeten csak akkor vehetnek részt, 
ha az azt megelőző szinten tartó lövészeteket végrehajtották. E feltétel teljesítésének megköveteléséért a lövészetet 
végrehajtó személy közvetlen elöljárója a felelős.

 32. Az emelt szintű képzésre kötelezett lövészeti állománycsoport azon tagjai, akik szolgálati feladataik, valamint 
beosztásuk miatt a szolgálati pisztolyon kívül más fegyver kezelésére is jogosultak és kötelezettek, komplex lőkiképzési 
foglalkozások keretében, ezen fegyverekkel évente egy alkalommal szinten tartó, továbbá egy alkalommal 
a  Módszertani Leírásban meghatározottak szerint adott fegyverre vonatkozó vizsgalövészetet hajtanak végre. 
A vizsgalövészet végrehajtásának feltétele az azt megelőző szinten tartó lövészeten való részvétel. A szinten tartó és 
a vizsgalövészet ugyanazon a napon nem hajtható végre. A szinten tartó, valamint a vizsgalövészet végrehajtásához 
egyaránt a  vizsgalövészethez szükséges lőszermennyiség legalább háromszorosát kell a  lövő számára biztosítani. 
A vizsgalövészeten való részvétel feltétele az azt megelőző szinten tartó lövészet végrehajtása, amely előírás érvényre 
juttatásáért a lövészetet végrehajtó személy közvetlen elöljárója a felelős.

 33. A könnygázgránát-vető szinten tartó és vizsgalövészet végrehajtásához egyaránt legalább a  vizsgalövészet 
lőszerszükségletének megfelelő lőszermennyiséget kell a lövő számára biztosítani.

 34. A könnygázkézigránát-dobó szinten tartó és vizsgagyakorlat végrehajtásához egyaránt legalább a vizsgagyakorlat 
gránátszükségletének megfelelő gránátmennyiséget kell a dobó számára biztosítani.

 35. Az ORFK és a területi szerv vezetője az általa kiadott lövészetek végrehajtásáról szóló lövészeti ütemtervben indokolt 
esetben az  állomány tagjainak szolgálati feladataira és beosztására tekintettel a  fentiekben előírtnál több 
vizsgafelkészítő, illetve szinten tartó lövészeti alkalmat és nagyobb lőszermennyiséget is elrendelhet.

 36. Az ORFK és a  területi szerv vezetője saját állománya vonatkozásában, illetve a helyi szerv állománya tekintetében 
az irányítást ellátó rendőr-főkapitányság vezetője a magasabb szintű fegyverkezelői ismereteket, valamint lőkészséget 
igénylő szolgálati feladatot és beosztást betöltő személyeknél a  Lövészeti Szabályzat szerint meghatározott 
vizsgalövészet helyett más, magasabb szintű követelményeket támasztó vizsgalövészet végrehajtását is elrendelheti, 
amely az adott szolgálati feladat és beosztás ellátásának, betöltésének feltételeként határozható meg. 

 37. A Lövészeti Szabályzat alapján meghatározott vizsgalövészet helyett más, magasabb szintű követelményeket 
támasztó vizsgalövészet elrendelése kizárólag a ROKK szakmai iránymutatásának megfelelően és – az ORFK, valamint 
a KR kivételével – a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes jóváhagyásával történhet.

 38. A vizsgalövészetek értékeléseit és eredményeinek meghatározását a Módszertani Leírás tartalmazza.

 39. A sikertelennek számító, „nem megfelelő” értékelési eredményt kapott vizsgalövészetet – annak évében, de legkésőbb 
30 napon belül – a lövővel meg kell ismételtetni. A megismételt vizsgalövészet (a továbbiakban: pótvizsgalövészet) 
nem hajtható végre a sikertelen vizsgalövészet végrehajtásának napján. A pótvizsgalövészeten a vizsgalövészet azon 
vizsgalőgyakorlatát kell megismételnie a lövőnek, amelyet sikertelenül hajtott végre. 

 40. A pótvizsgalövészet végrehajtásához a  vizsgalövészethez előírt lőszermennyiség legalább háromszorosát kell 
biztosítani. Könnygázgránátvető pótvizsgalövészet és könnygázkézigránát-dobó pótvizsga esetén legalább 
a vizsgalövészethez, vizsgagyakorlathoz előírtnak megfelelő gránátmennyiség biztosítása szükséges. 

 41. A pótvizsgalövészetet sikertelen eredménnyel teljesítő részére lövészeti utánképzést kell elrendelni.
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 42. A lövészeti utánképzésen részt vevő személy felzárkóztató lőkiképzési foglalkozáson vesz részt, amelynek során 
a vizsgalövészet sikertelenül teljesített vizsgalőgyakorlatának ismételt végrehajtásával utóvizsgalövészetet hajt végre.

 43. A lövészeti utánképzés végrehajtásához a  vizsgalövészethez előírt lőszermennyiség legalább háromszorosát kell 
biztosítani. Könnygázgránátvető lövészeti utánképzés és könnygázkézigránát-dobó utóképzés esetén legalább 
a vizsgalövészethez, vizsgagyakorlathoz előírtnak megfelelő gránátmennyiség biztosítása szükséges. 

 44. A szolgálati elöljáró köteles intézkedni az utóvizsgalövészetet sikertelen értékelési eredménnyel végrehajtó, valamint 
a vizsgalövészetet a Lövészeti Szabályzatban meghatározott időpontig nem teljesítő személy fegyverzeti szakanyag 
felvételi jogosultságának, illetve a  szolgálati lőfegyver és lőszer egyéni tárolására vonatkozó engedélyének 
visszavonásáról.

 45. A fegyverzeti szakanyag felvételi jogosultság, illetve a  szolgálati lőfegyver és lőszer egyéni tárolására vonatkozó 
engedély visszavonása azon fegyverzeti szakanyagra, illetve lőfegyverre és lőszerre vonatkozik, amelynek tekintetében 
a  vizsgalövészet sikertelen értékelési eredménnyel került végrehajtásra, vagy amelynek tekintetében a  Lövészeti 
Szabályzatban meghatározott időpontig a vizsgalövészet nem került végrehajtásra.

 46. A fegyverzeti szakanyag felvételi jogosultság, illetve a  szolgálati lőfegyver és lőszer egyéni tárolására vonatkozó 
engedély a  vizsgalövészet sikeres – „legalább átlag alatti” – értékelési eredménnyel történő teljesítését követően 
adható meg újra, amelynek végrehajtásához a szolgálati elöljáró, szükség esetén a lövészetvezető fegyvert biztosít.

 47. A vizsgalövészeteket minden év november 15-ig, a pót- és utóvizsgalövészeteket december 15-ig kell végrehajtani.

 48. Az állomány azon tagja tekintetében, aki önhibájából nem jelenik meg a  számára előírt lövészeten, a  szolgálati 
elöljárónak minden esetben egyénileg kell vizsgálnia a távolmaradás okát, szükség esetén pedig kezdeményeznie kell 
fegyelmi felelősség vizsgálatát.

5. Vezetői állomány vizsgalövészetének rendje

 49. A vezetői állomány vizsgalövészetének rendje az  alábbi beosztást betöltő személyekre (a továbbiakban: vezetői 
állomány) terjed ki: 
a) az ORFK vonatkozásában az  országos rendőrfőkapitányra, az  országos rendőrfőkapitány-helyettesekre, 

a szolgálatvezetőkre, a hivatalvezetőre és a főosztályvezetőkre; 
b) a KR, a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Nemzetközi Oktatási 

Központ és a  ROKK vonatkozásában a  parancsnokra, az  igazgatókra, a  parancsnokhelyettesekre és 
az igazgatóhelyettesekre;

c) a Budapesti Rendőr-főkapitányság, valamint a  megyei rendőr-főkapitányságok vonatkozásában 
a rendőrfőkapitányra és a rendőrfőkapitány-helyettesekre.

 50. A vezetői állomány vizsgalövészetét a ROKK szervezi, tervezi és hajtja végre saját objektumában.

 51. Az érintett rendőri szerv humánigazgatási szolgálatának vezetője a  vezetői állomány adatait (név, rendfokozat, 
beosztás, szolgálati hely, elérhetőség, szolgálati maroklőfegyverének típusa) minden év december 1-jéig megküldi 
a ROKK igazgatójának, valamint a bekövetkezett személyi változásról tájékoztatja. 

 52. A ROKK igazgatója a  vezetői állomány vizsgalövészeteinek időpontjairól – egyeztetve a  szervekkel – tájékoztatást 
készít, és megküldi vagy felterjeszti az állományilletékes parancsnokoknak. 
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6. Átképzés

 53. Átképző lőkiképzési foglalkozást kell végrehajtani az állomány azon tagja részére, aki olyan típusú pisztoly ellátásban 
részesült, amellyel korábban alaplövészetet nem hajtott végre. 

 54. Az átképző lőkiképzési foglalkozást – saját állományuk vonatkozásában – az ORFK és a területi szervek, a helyi szervek 
vonatkozásában az irányítást ellátó rendőr-főkapitányságok a ROKK szakmai iránymutatásának megfelelően tervezik, 
szervezik és hajtják végre.

 55. Az átképző lőkiképzési foglalkozáshoz a részt vevő személy számára legalább 50 db lőszert kell biztosítani.

III. FEJEZET
LÖVÉSZET ALKALMÁVAL BETARTANDÓ RENDSZABÁLYOK

7. Általános biztonsági rendszabályok

 56. A lövészet alkalmával irányadó rendszabályok (a továbbiakban: biztonsági rendszabályok) betartása a  lövészet 
helyszínén tartózkodó minden személy részére kötelező.

 57. A lövészet során gondoskodni kell a biztonságos végrehajtás összes feltételéről, a lövészeti törzs tagjainak szakszerű 
felkészítéséről.

 58. Lövészet kizárólag a Lövészeti Szabályzatban meghatározott egészségügyi biztosítás mellett hajtható végre. 

 59. A biztonsági rendszabályok ismerete nélkül lövészet megkezdését, lövészet során történő biztonsági rendszabály 
megsértése esetén a  lövészet további folytatását engedélyezni tilos. A  biztonsági rendszabályok ismeretével nem 
rendelkező, valamint a biztonsági rendszabályt megsértő személyt a lövészet végrehajtásából ki kell zárni.

 60. Biztonsági rendszabály megsértése miatt megszakított lövészet végrehajtását teljesítetlennek, illetve sikertelennek 
kell tekinteni.

 61. A lövészet végrehajtása alatt a  tüzelőállásban és annak közelében a  lövések okozta halláskárosodás, valamint 
az  esetleges szemsérülések elkerülése érdekében zajártalom elleni védőeszköz (fülvédő és/vagy füldugó) és 
lövész-szemüveg viselése kötelező. A  lövészetvezető határozza meg a  lőgyakorlat jellegétől függően, hogy 
a tüzelőálláson kívül tartózkodóknak mekkora távolságon belül kell a védőeszközöket viselniük. 

 62. Optikai irányzékkal – céltávcsővel – végrehajtott távcsöves puska lövészet, valamint könnygázgránátvető lövészet 
és könnygázkézigránát-dobó gyakorlat során a lövő számára lövész-szemüveg viselése nem kötelező.

 63. A lőtér személyek által megközelíthető határainál, a bevezető (betorkolló) gyalogutaknál, az útkereszteződéseknél, 
erdőátvágásoknál, mezei és közutaknál „VIGYÁZZ! ÉLESLÖVÉSZET! ÁTJÁRÁS ÉS ÁTHALADÁS TILOS!” feliratú, jól látható 
táblákat kell elhelyezni. A  táblák kihelyezése a  lőtér zárásával (területátvizsgálással) egy időben, beszedése pedig 
a lövészet befejeztével történik. 

 64. A lőtér közelében lévő lakott településeken – a helyi önkormányzatokon keresztül – ismertetni kell a lőtér lövészet 
végrehajtásához szükséges zárásának jeleit, jelzéseit, valamint az engedély nélküli behatolás veszélyeit.

 65. A lövészet végrehajtásához szükséges zárásról a lőtér környezetében élő lakosságot és az érintett szerveket – a helyi 
önkormányzatokon keresztül – a lövészet előtt legalább egy héttel értesíteni kell. 

 66. A lőtérre történő illetéktelen behatolás megakadályozása érdekében a  lövészet kezdete előtt legalább – a  lőtér 
jellegétől és kiterjedésétől függően – 1–2 órával átvizsgálást, majd azzal egyidejűleg biztonsági őrséggel zárást kell 
végrehajtani.
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 67. Lövészet alkalmával, a  lőtéren ki kell jelölni a  lőirányt, valamint azokat a  biztonsági szögeket, amelyeken belül 
a lövőnek a lőgyakorlat végrehajtása során fegyverének csövét tartania kell.

 68. Amennyiben a lőgyakorlat a Magyar Honvédség kezelésében lévő lőtéren, illetve gyakorlótéren kerül végrehajtásra, 
úgy az ott meghatározott szabályok és utasítások szerint kell a lövészetet lefolytatni. Ebben az esetben a lövészet- 
(lőgyakorlat) vezetőnek a  lőgyakorlat megkezdése előtt szükséges az  adott lőtérre vonatkozó egyedi szabályokat 
az állománnyal ismertetni, továbbá ellenőrizni, hogy a lövők ismerik-e a rájuk vonatkozó rendszabályokat.

 69. A lőgyakorlat során, a  lőtér területén szigorú lőtérfegyelmet kell megkövetelni, azokat, akik azt nem tartják be, 
a végrehajtásból ki kell zárni, és a lőtérről el kell távolítani. 
 

 70. A lövészetet végrehajtó állomány a  lövészet és a  lőtéren való tartózkodás ideje alatt beosztásra és rendfokozatra 
tekintet nélkül köteles a  lövészet- (lőgyakorlat) vezető lövészettel és lőtérfegyelemmel kapcsolatos utasításait, 
rendelkezéseit végrehajtani, a biztonsági rendszabályokat betartani.

8. Tiltó rendszabályok

 71. A lövészet alkalmával tilos:
a) fedezék mögül végrehajtott tüzeléskor a fegyver mozgó alkatrészét a fedezékhez támasztani;
b) mozgó gépjárműből végrehajtott lőgyakorlatnál az ajtó biztosítása (lezárása) nélkül tüzelést folytatni;
c) a fegyvert – függetlenül attól, hogy töltve van-e vagy nincs – emberre irányítani, kivéve a töltetlen fegyvert 

lövészet- (lőgyakorlat) vezető, vagy általa kijelölt foglalkozásvezető által tartott fegyverkezelési szárazgyakorlás 
végrehajtása során;

d) lőszert (gránátot) kiadni, fegyvert tölteni (töltött tárat fegyverbe helyezni, fegyvert csőre tölteni) és lövést 
leadni a lövészet- (lőgyakorlat) vezető engedélye nélkül;

e) ittas vagy bódult állapotban a lőtér területén tartózkodni;
f ) fegyvert őrizet nélkül hagyni, más személynek átadni, illetve más személytől átvenni a lövészet- (lőgyakorlat) 

vezető engedélye nélkül;
g) a meghatározott lőirányon kívül más irányba lőni, és a  fegyver csövét a  kijelölt iránytól – biztonsági 

szögből – elfordítani;
h) olyan fegyverrel lőni, melynek csövébe idegen anyag került;
i) hibás vagy az adott lőtéren tiltott lőszerrel, fegyverrel lőni;
j) lövést leadni a  tűzmegnyitási hely átlépése előtt, illetve a  tűzbeszüntetési hely átlépése után, valamint 

ha a célterületen vagy a veszélyességi területen emberek, állatok vagy járművek jelennek meg;
k) lőni, ha a lövedékek a veszélyességi területen kívül csapódnak be, az összeköttetés megszakad a biztonsági 

őrökkel vagy a lövedéktől tűz keletkezett;
l) lövést leadni a „TŰZ!” vezényszó (jelzés) előtt, valamint tüzelést folytatni a „TÜZET SZÜNTESS!” vezényszó (jelzés) 

után;
m) a biztonsági őröket a felállítási helyükről – a lövészetvezető engedélye és a biztonsági őrség parancsnokának 

jelenléte nélkül – elküldeni, más feladattal megbízni, leváltani.

9. Módszertani biztonsági rendszabályok

 72. A lövészet végrehajtására megjelent állomány fegyvereinek töltetlenségéről a  lövészet kezdetekor a  lőtérre való 
megérkezést követően, továbbá a lövészet befejezésekor a lőtérről való távozás előtt a lövészet- (lőgyakorlat) vezető 
fegyvervizsga keretében köteles meggyőződni.

 73. A fegyver töltetlenségéről az alábbi esetekben kell meggyőződni:
a) fegyver átvételekor és átadásakor;
b) lőkiképzési foglalkozás, lövészet megkezdésekor és befejezésekor;
c) lőgyakorlat befejezésekor a lőgyakorlat helyszínének – a lőpálya – elhagyása előtt;
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d) fegyver szétszerelése (részleges szét- és összeszerelés) előtt és után;
e) fegyver karbantartása előtt és után.

 74. A fegyver töltetlenségének vizsgálatát (a fegyvervizsgát), illetve a fegyver ürítését sorrendben a következők szerint 
kell végezni:
a) a fegyver csőtorkolatát a lövedékfogó felé, illetve biztonságos (semleges) irányba kell tartani;
b) a tárat (hevedert) ki kell venni a fegyverből;
c) a szánszerkezetet (zárat) ütközésig hátra kell húzni;
d) a szánszerkezet (zár) hátsó helyzetben való megtartása mellett meg kell vizsgálni a töltényűrt és a tár helyét, 

annak érdekében, hogy egyértelműen megállapítható legyen, hogy a fegyverben nincs-e lőszer;
e) a szánszerkezetet (zárat) előre kell engedni;
f ) a fegyver elsütőszerkezetét az elsütőbillentyű elhúzásával feszteleníteni kell.

 75. A fegyver töltetlenségének ellenőrzése, a  fegyvervizsga, illetve az ürítés végrehajtása során a  fegyver csőtorkolata 
előtt senki sem tartózkodhat.

 76. A lőgyakorlat végrehajtása során a  lövő az  elsütőbillentyűhöz csak közvetlenül a  lövés leadása előtt érhet hozzá, 
egyébként az ujja jól láthatóan a sátorvason kívül, a fegyver tokrészén vagy szánszerkezetén kell, hogy elhelyezkedjen.

 77. A lőgyakorlat végrehajtása alatt a lövő kizárólag a részére kiosztott lőszert, pirotechnikai eszközt tarthatja magánál, 
melyek sértetlen és hibátlan állapotáról az átvételt követően haladéktalanul meg kell győződnie. A kiosztott lőszer 
vonatkozásában meg kell vizsgálnia, hogy az az adott fegyverfajtába való lőszer-e, illetve nem sérült-e (csappantyú 
ép-e, lövedékrész vagy hüvelyrész nincs-e eldeformálódva, töltényhüvely nem repedt-e, a  hüvelyben a  lövedék 
rögzítése és a csappantyú illeszkedése szabályos-e). Rendellenesség észlelése esetén, jelenti a lövészet- (lőgyakorlat) 
vezetőnek, aki intézkedik a nem megfelelő lőszer vagy pirotechnikai eszköz kicserélésére.

 78. A lövők részére a  lőszerek kiadását, tárazását a  lőgyakorlatra történő felkészülés rendjének megfelelően a  lövészet 
(lőgyakorlat) vezető utasításai szerint kell végrehajtani.

 79. Lövészet alkalmával a  fegyvert tölteni – a  töltött tárat fegyverbe helyezni, a  fegyvert csőre tölteni – kizárólag 
a lőgyakorlat-vezető utasítására, a tüzelőállásban, illetve a tűzmegnyitási helyen szabad.

 80. A tüzelés közben előforduló fegyverakadályt – az alaplőgyakorlaton előforduló akadály kivételével – a lövő köteles 
önállóan elhárítani a  lőgyakorlat végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam alatt, a  biztonsági rendszabályok 
betartása mellett. Amennyiben az  alaplőgyakorlat végrehajtása közben jelentkezik fegyverakadály, úgy ezt a  lövő 
egyik kezének feltartásával és „akadály” szóval jelenti a lőgyakorlat-vezetőnek, aki ezt követően intézkedik a további 
teendőkre.

 81. A lőgyakorlat végrehajtása közben 
a) a lövő közvetlen közelében, a tüzelőállásban, a tűzmegnyitási helyen, a lővonalon, a tűzbeszüntetési helyen 

csak a lőgyakorlat-vezető;
b) a tüzelőállás, a  tűzmegnyitási hely, a  lővonal és a  felkészülési hely között a  lőgyakorlat-vezetőn kívül 

a lövészetvezető, az ellenőrző személy és a lövő elöljárója 
tartózkodhat. 

 82. A lövészetet végrehajtó állomány a lövészet során, a lőtéren fegyvereiket töltetlen (ürített) állapotban – a biztonsági 
zóna és a  lőpálya kivételével, illetve, ha a  lövészetvezető másként nem rendelkezik – az  alábbiak szerint viselheti, 
hordhatja:
a) pisztoly hordtokban, üres tárnyílással;
b) géppisztoly üres tárnyílással – a lövészetvezető által meghatározott – a szolgálati tevékenység során alkalmazott 

viselési módban;
c) gépkarabély üres tárnyílással – behajtható válltámasz esetén kihajtott válltámasszal – csőtorkolattal felfelé, 

hordszíjjal vállon („szíjra”) helyzetben;
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d) puska – kivehető tárral rendelkező típus esetén, üres tárnyílással – csőtorkolattal felfelé, hordszíjjal vállon 
(„szíjra”) helyzetben vagy kézben tartva;

e) géppuska – hevedertár (rakasz) nélkül – csőtorkolattal felfelé, hordhevederrel vállon („szíjra”) helyzetben, 
illetve a lövészetvezető engedélyével, csőfogantyúnál fogva kézben vagy óvótokban;

f ) könnygázgránátvetők (RWGL-3) üres tárnyílással a  szolgálat tevékenység során meghatározott viselési 
módban, hordszíjjal vállon.

 83. Lövészet alkalmával a lőtér egész területén 
a) töltetlen pisztolyt a hordtokból elővenni – a biztonsági zóna kivételével – kizárólag a lövészet- (lőgyakorlat) 

vezető engedélyével szabad;
b) töltött pisztolyt hordtokból elővenni kizárólag a lőgyakorlat végrehajtása során és csak a lőgyakorlat-vezető 

utasítására szabad;
c) fegyvert tölteni (töltött tárat fegyverbe helyezni, csőre tölteni) kizárólag a lőgyakorlat végrehajtása során és 

csak a lőgyakorlat-vezető utasítására szabad;
d) tárba, hevederbe lőszert tölteni (tárazni, hevederezni) csak a  lövészet- (lőgyakorlat) vezető engedélyével, 

az általa meghatározott időben és helyen szabad. 

 84. A különböző fegyverekkel fémcélokra történő lövés(ek) leadása az  alábbi távolságokból és lőszerek használatával 
történhet: 
a) pisztolylőszer esetén legkevesebb 10 méter távolságból és kizárólag „lágy köpenyes” ólommagvas lövedékkel 

vagy ólomlövedékkel;
b) puskalőszer esetén legkevesebb 50 méter távolságból és kizárólag ólommagvas lövedékkel vagy 

ólomlövedékkel;
c) söréttöltetes sörétes lőszer esetén legkevesebb 10 méter távolságból és kizárólag ólom söréttöltettel;
d) golyós sörétes lőszer (gyöngygolyó) esetén legkevesebb 40 méter távolságból és kizárólag ólom 

gyöngygolyóval.

10. Könnygázgránátvető lövészet és könnygázkézigránát-dobó gyakorlat során betartandó  
speciális biztonsági rendszabályok

 85. A könnygázgránátvető lövészet és a  könnygázkézigránát-dobó gyakorlat végrehajtása során alkalmazott 
könnygázgránát és könnygázkézigránát (a továbbiakban: gránát) kezelése, használata során fokozott figyelemmel 
kell lenni, mert azok tűz- és robbanásveszélyes anyagokat tartalmaznak.

 86. A gránátok használatára kijelölt személynek pontosan ismernie kell annak:
a) szerkezeti felépítését;
b) technikai jellemzőit;
c) tulajdonságait;
d) működését;
e) működtetésének gyakorlati fogásait;
f ) alkalmazásának, kezelésének, szállításának szabályait.

 87. A könnygázgránátvető lövészet és a könnygázkézigránát-dobó gyakorlat végrehajtásánál 
a) a tűzveszélyre figyelemmel figyelembe kell venni a környező terepviszonyokat, a terepen található természetes 

és mesterséges tárgyakat;
b) a tüzelőállásban – dobóhelyen – és annak közelében gázálarc, valamint hallásvédő (füldugó) eszköz használata 

kötelező;
c) a lövészetvezető határozza meg a gránát működési jellemzőitől függően, hogy a tüzelőálláson (dobóhelyen) 

kívül tartózkodóknak mekkora távolságon belül kell gázálarcot, valamint hallásvédőt viselniük;
d) ügyelni kell arra, hogy a gránát alkalmazása következtében fellépő ingerlő gáz hatása a lőtér környezetében 

tartózkodó polgári lakosságot ne érje. 
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 88. A könnygázgránátvető lövészet és a  könnygázkézigránát-dobó gyakorlat után mindenkor át kell vizsgálni 
az alkalmazás területét, hogy lappangó tűzgóc ne maradjon.

 89. El nem működött vagy be nem indult gránát ismételt indítása tilos.

 90. Tilos a rendszeresített gránátot a rendeltetésétől eltérő célra felhasználni, továbbá szétszerelni.

11. Környezetvédelmi rendszabályok

 91. A lövészet vezetője a  tervezés időszakában figyelembe veszi, hogy a  tevékenység milyen elkerülhetetlen 
környezetkárosodást okozhat, és ezzel összefüggésben milyen rendszabályokat kell foganatosítani a  várhatóan 
keletkezett károk és környezetszennyezés megakadályozására, csökkentésére.

 92. A lőterek területén a  kijelölt utakat, árkokat, fedezékeket, mellvédeket, a  mozgópályák töltéseit a  talaj káros 
szennyezése nélkül olyan használható, jó állapotban kell tartani, hogy azok rendeltetésszerű használata szélsőséges 
időjárási viszonyok esetén is biztosítható legyen.

 93. A lövészetek közben és azok befejezése után gondoskodni kell a visszamaradt hulladék eltávolításáról.

 94. A megsértett talajfelszín eredeti állapotát vissza kell állítani.

 95. A foglalkozási helyek előkészítésével, berendezésével, periodikus váltásával meg kell akadályozni, hogy a  talaj 
károsodjon.

 96. Nagy gondot kell fordítani a talaj üzem- és kenőanyagokkal történő szennyezésének elkerülésére.

 97. A különböző létesítmények, műtárgyak, berendezések, vizek, kutak védőterületein (legalább 20 méter) belül olyan 
karbantartást folytatni, mely ivóvízszennyezéshez vezet, szigorúan tilos.

 98. A tűzvédelemre, tűzoltásra vonatkozó szabályokat következetesen be kell tartani.

 99. Lakott helységek közelében végrehajtott feladatok során kerülni kell az indokolatlan zajkeltő tevékenységeket, a gáz-, 
köd-, füstképző anyagok használatát.

 100. A feladatok végrehajtását követően az  igénybe vett területeket a  lőgyakorlat résztvevői csak akkor hagyhatják el, 
ha meggyőződtek, hogy tevékenységükből eredően nem áll fenn tűz vagy szennyezés lehetősége.

 101. A lövészetvezetőnek gondoskodnia kell a  keletkezett károk felszámolásáról és a  környezet eredeti állapotának 
visszaállításáról. 

IV. FEJEZET
A LÖVÉSZET IRÁNYÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. A lövészeti törzs

 102. A lövészet irányítását, végrehajtásának biztosítását, segítését a lövészeti törzs végzi.

 103. Lövészet során lövészeti törzset kell kijelölni, amelynek tagjai:
a) a lövészetvezető;
b) a lőgyakorlat-vezető;
c) a lőtérügyeletes;
d) a biztonsági őrség parancsnoka;
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e) a biztonsági őrök;
f ) a figyelő;
g) a lőszeres;
h) a fegyvertechnikus;
i) az egészségügyi személyzet;
j) az írnok.

 104. A lövészeti törzset a  fegyvertechnikus, az  egészségügyi személyzet – orvos, mentőtiszt, ápoló, egészségügyi 
asszisztens vonatkozásában – és az írnok kivételével csak az állomány tagjai közül lehet kijelölni.

 105. Amennyiben a lőtér kialakítása, a lőtérre vonatkozó előírások, valamint a lövészet jellege és a lövészeten megjelent 
állomány létszáma, irányíthatósága nem indokolja, úgy a  lövészet végrehajtása során a  lövészeti törzs tagjai közül 
elegendő a lövészet- (lőgyakorlat) vezető, valamint az egészségügyi személyzet kijelölése. 

13. A lövészetvezető

 106. A lövészetvezető alárendeltségébe tartoznak a lövészeti törzs tagjai, valamint a lövészet időtartama alatt, a lövészet 
végrehajtására megjelent és a lőteret kiszolgáló teljes személyi állomány.

 107. A lövészetvezető felelős az alárendeltségébe tartozó lövészeti törzs tagjainak, a lövészet végrehajtására megjelent és 
a  lőteret kiszolgáló teljes személyi állomány Lövészeti Szabályzat szerinti tevékenységéért, valamint a végrehajtott 
lövészetre vonatkozó követelmények és szabályok, továbbá a lőtérre előírt munka- és tűzvédelmi előírások, biztonsági 
rendszabályok betartásáért.

 108. Lövészetvezető az  állomány azon tagja lehet, aki a  ROKK vagy jogelődje által kiállított lőkiképzői szakoktatói 
végzettséggel rendelkezik.

 109. A lövészetvezető a lövészet megkezdés előtt köteles:
a) ellenőrizni a lövészet személyi, anyagi és technikai biztosításának előkészületeit;
b) a lőtérre történő kiérkezést követően intézkedni a  fegyvervizsga, eligazítás és előkészítő foglalkozások 

megtartására;
c) intézkedni a biztonsági őrök felvezetésével, majd a lőtér berendezésével kapcsolatban;
d) ellenőrizni a  híradó és jelző eszközöket, valamint a  lőtér technikai berendezéseit, szükség esetén a  hibákat 

elhárítani;
e) utasítást (engedélyt) adni a lövészet megkezdésére.

 110. A lövészetvezető a lövészet alatt köteles:
a) ellenőrizni a lőgyakorlat-vezetők tevékenységét, a lövészet biztonságát és a szabályos végrehajtás rendjét;
b) figyelemmel kísérni a lőelőkészítő foglalkozások végrehajtását, az állomány felkészültségét;
c) rendkívüli esemény esetén kiadni a  „TÜZET SZÜNTESS!” vezényszót vagy jelet és intézkedni a  lövészet 

biztonságát zavaró körülmények megszüntetésére.

 111. A lövészetvezető a lövészet végrehajtása után köteles:
a) a lövészet befejezése után parancsot adni a biztonsági őrök bevonására;
b) ellenőrizni a fegyverek, lőszer és egyéb anyagok meglétét, elszállítását;
c) intézkedni a fegyvervizsga megtartásáról;
d) gondoskodni a lőtér tisztán, rendezetten történő átadásáról;
e) engedélyt adni az állománynak a lőtér elhagyására.
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14. A lőgyakorlat-vezető

 112. A lőgyakorlat-vezető (dobógyakorlat-vezető) a  lövészetvezető alárendeltségébe tartozik. A  lőgyakorlat-vezető 
alárendeltségébe tartozik a  lőszeres és az  írnok, valamint a  lőgyakorlatot (dobógyakorlatot) végrehajtó és 
a lőtérszektort (lőpályát, dobópályát) kiszolgáló személyi állomány.

 113. Lőgyakorlat-vezetőt – dobógyakorlat-vezetőt – minden lőtérszektoron (lőpályán, dobópályán) folytatott lőgyakorlatra 
(dobógyakorlatra) ki kell jelölni. 

 114. Amennyiben a  lövészet a  lőtér csak egy lőtérszektorán kerül végrehajtásra, úgy a  lőgyakorlat-vezető egyben 
a lövészetvezető feladatait is végzi, valamint elláthatja a lőtérügyeletes tevékenységét is.

 115. A lőgyakorlat-vezető felelős az adott lőtérszakaszon a biztonságért, a rendért, a lőgyakorlat (dobógyakorlat) szabályos 
végrehajtásáért, levezetéséért.

 116. Lőgyakorlat-vezető (dobógyakorlat-vezető) az  állomány azon tagja lehet, aki a  ROKK vagy jogelődje által kiállított 
lőkiképzői szakoktatói végzettséggel rendelkezik.

 117. Pisztollyal végrehajtott lőgyakorlat esetén lőgyakorlat-vezető az  állomány azon tagja is lehet, aki a  ROKK vagy 
jogelődje által kiállított lőkiképzői segédoktatói végzettséggel rendelkezik.

 118. A lőgyakorlat-vezető a lőgyakorlat (dobógyakorlat) megkezdése előtt köteles:
a) ellenőrizni a lőgyakorlat (dobógyakorlat) előtt a végrehajtásához szükséges híradó, jelző, célmozgató és egyéb 

berendezések, eszközök működőképességét;
b) irányítani a célok elhelyezésének, a lőtérszakasz berendezésének munkálatait;
c) kijelölni a lőszeres tartózkodási helyét (lőszer-felvételező helyet) és meghatározni a lőszer (gránát) kiosztásának 

rendjét.

 119. A lőgyakorlat-vezető a lőgyakorlat (dobógyakorlat) alatt köteles:
a) vezetni a lőgyakorlatot (dobógyakorlatot) a Lövészeti Szabályzat előírásai szerint;
b) veszély vagy rendkívüli esemény esetén azonnal leállítani a  lőgyakorlatot (dobógyakorlatot) és jelenteni 

a lövészetvezetőnek;
c) irányítani és ellenőrizni a lőszeres és az írnok tevékenységét;
d) ellenőrizni és kiértékelni a célokon elért találatokat.

 120. A lőgyakorlat-vezető a lőgyakorlat (dobógyakorlat) végrehajtása után köteles:
a) megszervezni a töltényhüvelyek (felhasznált gránátok) összegyűjtését;
b) gondoskodni a  célok, technikai eszközök elszállításáról, a  használt lőtérterület tisztán, rendezetten történő 

átadásáról; 
c) a lőgyakorlat (dobógyakorlat) befejezése után jelentést tenni a lövészetvezetőnek;
d) kitölteni a lőtérnaplót.

15. A lőtérügyeletes

 121. A lőtérügyeletes a  lövészetvezető alárendeltségébe tartozik, felelős a  lövészet időtartamában a  lőtér rendjéért és 
a biztonsági rendszabályok megtartásáért.

 122. A lőtérügyeletes alárendeltségébe tartozik a biztonsági őrség parancsnoka, a figyelő és a fegyvertechnikus.

 123. A lőtérügyeletes a lövészet megkezdése előtt köteles:
a) utasítást adni a biztonsági őrség parancsnokának a lőtér biztonsági területének megvizsgálására és lezárására, 

valamint a figyelőnek a figyelőhely elfoglalására;
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b) kijelölni a fegyvertechnikus és a biztonsági őrség parancsnokának tartózkodási helyét;
c) jelenteni a lövészetvezetőnek a lőtér biztonságos előkészítését a lőgyakorlat végrehajtásához.

 124. A lőtérügyeletes a lövészet alatt köteles:
a) folyamatosan ellenőrizni a  lövészetre vonatkozó szabályok és a  lőtérfegyelem megtartását, továbbá 

figyelemmel kíséri a lövészeti törzs tevékenységét;
b) megállapítani a lőtérszakaszok készenlétét (tüzeléshez, tüzelés befejezéséhez).

 125. A lőtérügyeletes a lövészet után köteles:
a) a lövészetvezető engedélyével parancsot adni a biztonsági őrök bevonására;
b) meghallgatni a biztonsági őrség parancsnokának jelentését az őrök bevonásáról és szolgálatuk végrehajtásáról.

16. A biztonsági őrség parancsnoka

 126. A biztonsági őrség parancsnokát abban az  esetben szükséges kijelölni, amennyiben a  lőteret – sajátosságaira 
figyelemmel – a lövészet biztonságos végrehajtásához biztonsági őrséggel le kell zárni.

 127. A biztonsági őrség parancsnoka (biztonsági őrparancsnok) a  lőtérügyeletes közvetlen alárendeltségébe tartozik. 
Alárendeltségébe tartoznak a biztonsági őrök. Ismernie kell az őrhelyek elhelyezkedését, a biztonsági őrök felvezetési 
útvonalát, a lőtér és biztonsági terület határait.

 128. A biztonsági őrség parancsnoka felelős a  biztonsági őrség tagjainak felkészültségéért, felállításáért, szolgálatuk 
szabályszerű ellátásáért.

 129. A biztonsági őrség parancsnoka a lövészet előtt köteles:
a) felvezetni a meghatározott útvonalakon a biztonsági őröket;
b) intézkedni a lőtér biztonsági területének átvizsgálására;
c) jelenteni a lőtér átvizsgálását, lezárását a lőtérügyeletesnek. 

 130. A biztonsági őrség parancsnoka a lövészet alatt köteles:
a) ellenőrizni a biztonsági őrök szolgálatellátását;
b) folyamatos kapcsolatot tartani a  biztonsági őrökkel, figyelni azok jelzéseit, az  előfordult rendellenességet 

azonnal jelenteni a lőtérügyeletesnek.

 131. A biztonsági őrség parancsnoka a lövészet után köteles:
a) a lőtérügyeletes utasítására bevonni a biztonsági őröket;
b) fogadni a biztonsági őrök jelentését;
c) jelentést tenni a lőtérügyeletesnek a biztonsági őrök bevonásának megtörténtéről, a szolgálat tapasztalatairól. 

17. A biztonsági őrök

 132. A biztonsági őrök a biztonsági őrség parancsnokának közvetlen alárendeltségébe tartoznak.

 133. A lőtér és az őrhely sajátosságainak megfelelően őrhelyenként 1 vagy 2 fő biztonsági őrt kell kijelölni.

 134. A biztonsági őrök öltözetét, felszerelését, fegyverzetét az időjárásnak és a lőtérokmányokban előírtaknak megfelelően 
a lövészetvezető határozza meg.

 135. A biztonsági őr felelős azért, hogy a felállítási helyéről belátható – a biztonsági őrparancsnok által meghatározott – 
területről emberek, járművek és állatok a lőtérre és annak biztonsági területére ne lépjenek be.
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 136. A biztonsági őröket el kell látni a  biztonsági őrparancsnokkal való összeköttetés fenntartása érdekében híradó 
eszközzel (rádió adó-vevő készülék, távbeszélő stb.), kézi távcsővel, szükség esetén jelzőrakétával.

 137. A biztonsági őrök részére lőszert kiadni tilos.

 138. A biztonsági őrök a lövészet előtt kötelesek:
a) a biztonsági őrparancsnok utasításai szerint átvizsgálni a  részükre meghatározott biztonsági körzetet, 

és eltávolítani az ott tartózkodó személyeket, járműveket, állatokat;
b) a saját biztonsági körzetük átvizsgálása után jelentést tenni a biztonsági őrparancsnoknak a feladat elvégzéséről.

 139. A biztonsági őrök a lövészet alatt kötelesek: 
a) állandó megfigyelés alatt tartani a részükre kijelölt biztonsági körzetet;
b) megakadályozni emberek, állatok, járművek lőtérre történő belépését;
c) az esetleges belépést azonnal jelenteni a  biztonsági őrség parancsnokának, és haladéktalanul leadni 

a meghatározott jelzést.

 140. A biztonsági őrök a lövészet után kötelesek a biztonsági őrparancsnok utasítására bevonulni, a szolgálat eseményeit, 
tapasztalatait jelenteni, és leadni a részükre kiadott eszközöket.

18. A figyelő

 141. A figyelő a  lőtérügyeletes közvetlen alárendeltségébe tartozik, tartózkodási helye a  lőtéren kijelölt figyelőponton 
vagy a meghatározott lőtérszektorban van.

 142. A figyelő felelős a lőtérterület és a lőtér feletti légtér folyamatos figyeléséért.

 143. A figyelő felszerelése az  összeköttetés fenntartásához szükséges híradó eszközökből (rádió adó-vevő készülék, 
távbeszélő stb.), kézi távcsőből, esetleg jelzőrakétából áll.

 144. A figyelő a lövészet előtt és alatt köteles haladéktalanul jelenteni, ha:
a) a veszélyességi területen személyeket, állatokat vagy járműveket észlel; 
b) a biztonsági őr által adott veszélyjelzést figyel meg;
c) a lőtér területén (veszélyességi területen) tűz keletkezik;
d) a lövedékek a  veszélyességi terület határain kívül, illetve a  biztonsági őrök közvetlen közelében történő 

becsapódásait észleli;
e) a lőtérre elöljáró érkezik.

19. A lőszeres

 145. A lőszeres a lőgyakorlat-vezető (dobógyakorlat-vezető) közvetlen alárendeltségébe tartozik.

 146. A lőszeres felelős a lőszerek és a pirotechnikai eszközök tárolásáért és kiosztásáért.

 147. A lőszeres a  lövészet előtt köteles a  lövészetvezető eligazítása alapján átvenni a  szükséges mennyiségű lőszert, 
gránátot.

 148. A lőszeres a lövészet alatt köteles:
a) a lőszer, gránát kiosztása előtt ellenőrizni azok épségét;
b) kiosztani a lőszert, gránátot; 
c) a fel nem használt lőszert, gránátot, valamint az összegyűjtött hüvelyeket beszedni;
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d) a lőgyakorlat-vezető külön utasítására a géppuska lőgyakorlat végrehajtásához szükséges lőszermennyiséget 
a  fegyver kezelőivel behevedereztetni, a  hevedereket a  rakaszokba elhelyeztetni, és a  töltött rakaszokat 
a lőszer-felvételező helyen tárolni.

 149. A lőszeres a  lövészet után köteles a  fel nem használt lőszerrel és gránáttal, valamint az  összegyűjtött hüvellyel 
elszámolni a lövészetvezető által meghatározottak szerint.

20. Az írnok

 150. Az írnok a lőgyakorlat-vezető közvetlen alárendeltségébe tartozik.

 151. Az írnok köteles:
a) vezetni a lövők névsorát és feljegyezni eredményeiket;
b) szükség esetén a lövészet befejezését követően elkészíteni az eredmények összesítését.

21. Az egészségügyi személyzet

 152. Egészségügyi személyzet lehet:
a) az orvos, a mentőtiszt, az ápoló vagy az egészségügyi asszisztens, 
b) az állomány azon tagja, aki a Police Medic tanfolyamot (a továbbiakban: tanfolyam) elvégezte és a Police Medic 

szinten tartó tanfolyamon 1 évnél nem régebben részt vett, kivéve, ha a tanfolyamot 1 éven belül végezte el 
(a továbbiakban: Police Medic rendészeti sérültellátó).

 153. Az egészségügyi személyzet a lövészetvezető közvetlen alárendeltségébe tartozik. 

 154. Az egészségügyi személyzet feladata a  lövészet egészségügyi biztosítása, a  lövészetben részt vevő állomány 
egészségügyi ellátása.

 155. Az orvos, a  mentőtiszt, az  ápoló és az  egészségügyi asszisztens tartózkodási helye a  lövészetvezető által kijelölt 
elsősegélynyújtó-hely. A  Police Medic rendészeti sérültellátó tartózkodási helyét – személyére vonatkozó egyéb 
tevékenységére tekintettel – a lövészetvezető külön határozza meg. 

 156. A lövészet egészségügyi biztosítására vonatkozó előírások szerint
a) a maroklőfegyverrel, valamint a  géppisztollyal végrehajtott lövészet egészségügyi biztosítását orvos, 

mentőtiszt, ápoló vagy egészségügyi asszisztens, valamint Police Medic rendészeti sérültellátó végezheti; 
b) az a) alpontban nem nevesített lövészet végrehajtásának egészségügyi biztosítását kizárólag orvos, mentőtiszt, 

ápoló vagy egészségügyi asszisztens láthatja el;
c) az egészségügyi személyzet tevékenységét is ellátó lövészetet végrehajtó személy, lőgyakorlat-vezető, 

lövészetvezető egyedül nem végezheti a lövészet egészségügyi biztosítását.

 157. Az egészségügyi személyzet felszerelése: 
a) az orvos, mentőtiszt, ápoló vagy egészségügyi asszisztens a  feladata ellátásához szükséges felszerelésről 

– a szakmai szabályoknak megfelelően – köteles gondoskodni;
b) Police Medic rendészeti sérültellátó vonatkozásában a számára előírt hiánytalan és megfelelő tartalmú Police 

Medic rendészeti sérültellátó táska.
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22. A fegyvertechnikus

 158. A fegyvertechnikus a  fegyverzeti-technikai szakterület szakállományából kijelölt személy, aki megfelelő szakmai 
végzettséggel rendelkezik a lövészet során felelősségi körébe tartozó tevékenység ellátásához.

 159. A fegyvertechnikus a lőtérügyeletes közvetlen alárendeltségébe tartozik. 

 160. A fegyvertechnikus felelős a lövészet alkalmával a fegyvereknél előforduló és a lövők által el nem végezhető helyszíni 
hibaelhárítások végrehajtásáért.

 161. A fegyvertechnikus felszerelése a  fegyverek helyszíni javításához, illetve hibaelhárításához szükséges eszközökből, 
szerszámokból és javító alkatrészekből, valamint a szükségletnek megfelelő karbantartó anyagokból áll.

23. A lőtér berendezése, lőtérelemek

 162. A Lövészeti Szabályzatban meghatározott lövészeteket csak állandó jellegű lőtéren lehet végrehajtani.

 163. A Rendőrség által üzemeltetett lőtereken – a helyi viszonyok és sajátosságok figyelembevételével – ki kell dolgozni 
és jól látható helyen ki kell függeszteni a lőtérszabályzatot.

 164. A lőtérszabályzat előírásai kiterjednek:
a) a lőtér használatához szükséges igénylés rendjére;
b) a biztonsági rendszabályokra;
c) a lőtér, illetve a biztonsági területének átvizsgálásával, lezárásával kapcsolatos teendőkre;
d) arra, hogy a lőtéren milyen típusú (jellegű) és űrméretű (kaliberjelű) fegyverrel, milyen lövészet hajtható végre; 
e) a lőtéren leadható lövések irányának (a továbbiakban: lőirány) meghatározására;
f ) a tűz- és munkavédelmi szabályokra;
g) a lőtérhez tartozó építmények, berendezések, eszközök épségét és működőképességét biztosító utasításokra;
h) a lőtéren történő tartózkodás, mozgás szabályozására;
i) a járművek tartózkodási, mozgási körzeteinek megjelölésére;
j) a környezetvédelem érdekében meghatározott előírásokra;
k) a lőtér átvételének, valamint igénybevételét követő átadásának és karbantartásának, rendbetételének 

szabályaira;
l) a rendkívüli esemény bekövetkezése esetén szükséges intézkedésekre;
m) az egyéb, a lőtér működésére vonatkozó helyi szabályokra.

 165. Lövészet alkalmával a lőtér – szükség szerint – az alábbi lőtérelemekből tevődik össze:
a) lőtérszektor, amely a lőtér azon része, ahol a lőgyakorlat (dobógyakorlat) végrehajtásának helyszíne (lőpálya, 

dobópálya) kijelölésre kerül;
b) lőpálya, a lőgyakorlat végrehajtásának helyszíne, ahol a lövő a lőgyakorlat során a lövéseket leadja, amelynek 

részeit magába foglaló teljes terület (a továbbiakban: lőpálya terület) határait mindenki számára jól látható és 
egyértelmű módon ki kell jelölni, ügyelve arra, hogy a  lőpálya terület határain belül kizárólag a  lövészet- 
(lőgyakorlat) vezető által meghatározott személyek tartózkodhatnak, és amelynek részét képezi: 
ba) a tüzelőállás,
bb) a tűzmegnyitási hely,
bc) a lővonal,
bd) a tűzbeszüntetési hely,
be) a veszélyességi terület tüzelőállástól, tűzmegnyitási helytől, illetve lővonaltól a célterületig terjedő 

része,
bf ) a célterület,
bg) a lőgyakorlat biztonságos végrehatásához szükséges egyéb terület;
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c) dobópálya, a dobógyakorlat végrehajtásának helyszíne, ahol a dobó a gyakorlat során a dobásokat elvégzi, 
melynek területét (határait) mindenki számára jól látható és egyértelmű módon ki kell jelölni, és annak határain 
belül kizárólag a lövészet- (dobógyakorlat) vezető engedélyével szabad tartózkodni;

d) felkészülési hely, ahol a  lövő (dobó) felkészül, majd ahonnan utasításra megindul a  lő- (dobó) gyakorlat 
végrehajtására, és amelyet a  tűzmegnyitási helytől, tüzelőállástól (lőállástól), dobóhelytől hátra – a  lőtér 
adottságaitól függően – 25 méter távolságra kell kijelölni (dobógyakorlatnál a használt gránát sajátosságaira 
figyelemmel ettől nagyobb távolság is meghatározható), jelölése nappal fehér zászlóval, éjjel fehér fénnyel 
történik; 

e) tűzmegnyitási hely (mozgásból végrehajtott lőgyakorlat esetén), ahonnan a  tüzelést meg lehet kezdeni, 
amelyből egy lőgyakorlathoz több is kijelölhető, és amelynek jelölése nappal piros zászlóval, éjjel piros fénnyel 
történik;

f ) tűzbeszüntetési hely (mozgásból végrehajtott lőgyakorlat esetén), ahol a  tüzelés végrehajtása befejezésre 
kerül;

g) tüzelőállás (lőállás), az a hely ahonnan a lövő az állóhelyből történő tüzelést végrehajtja;
h) dobóhely, ahonnan a dobó a dobásokat elvégzi;
i) lővonal, a lövő(k), tüzelőállás(ok) vonalát jelenti;
j) dobóvonal, a dobó(k), dobóhely(ek) vonalát jelenti;
k) lőszer-felvételező hely, ahol a lőszeres a lövészethez szükséges lőszereket (gránátokat) kiadja, amelyet – a lőtér 

adottságaitól függően – a felkészülési hely mögött legalább 15 méter távolságra kell berendezni, és amelynek 
jelölése nappal sárga zászlóval, éjjel sárga fénnyel történik; 

l) biztonsági zóna, ahol a  töltetlen pisztoly a  fegyvertokból önállóan elővehető, illetve a  fegyverekkel önálló 
szárazgyakorlás végezhető, amelyet el kell látni jól látható „BIZTONSÁGI ZÓNA” felirattal, és ki kell jelölni 
a biztonságos irányt, valamint a zóna határait, amelynek határain belül a meghatározott biztonságos irányba 
tartva kezelhető a fegyver, illetve végezhető szárazgyakorlás, és amelybe lőszert, vaktöltényt, oktató (puffer) 
töltényt, gránátot bevinni tilos; 

m) anyagkarbantartási hely, ahol a lövészet során az anyagkarbantartást kell végezni. Az anyagkarbantartó helyre 
lőszert, vaktöltényt, oktató (puffer) töltényt, gránátot bevinni tilos;

n) elsősegélynyújtó-hely, a  lövészet egészségügyi biztosítását ellátó orvos, mentőtiszt, ápoló, egészségügyi 
asszisztens tartózkodási helye, jelölése nappal fehér alapon vöröskeresztes zászlóval, éjjel fehér fénnyel 
történik;

o) várakozási hely, melyet a foglalkozás kezdete előtti, illetve befejezése utáni tartózkodás, várakozás céljára kell 
kialakítani – a  lőtér adottságaitól függően – a  tűzmegnyitási hely, illetve a  tüzelőállás(ok) mögött legalább 
50 méter távolságban; 

p) parkolóhely a lőtérre érkező gépjárművek elhelyezésére;
q) célterület, ahol a lőgyakorlat végrehajtásához tartozó célok elhelyezkednek;
r) veszélyességi terület, a lövészet végrehajtása során leadott lövések lövedékei által elérhető terület, vagyis ahol 

a lövedékek becsapódásával – figyelemmel a meghatározott lőirányra, a lövedék röppályájára és gurulatára – 
számolni kell, és amelyet a lövészet alkalmával biztonságosan le kell zárni. 

 166. A lövészet alkalmával a  lőtér berendezését, a  lőtérelemek kijelölését – figyelemmel a  lőtérszabályzatra – a  helyi 
viszonyokra és sajátosságokra tekintettel, a lehetőségekhez mérten kell igazítani.

24. A lőgyakorlat vezényszavai

 167. A lőgyakorlat alkalmával használt vezényszavak kiadását a lőgyakorlat-vezető végzi úgy, hogy azok elhangzását a lövő 
egyértelműen észlelhesse.

 168. A lőgyakorlat végrehajtása során a  lövők tevékenységének meghatározására szolgáló vezényszavak sorrendiséget 
követve az alábbiak:
a) a „TÖLTS ÉS KÉSZÜLJ FEL!” vezényszóra a  lövő fegyverét – a  lőgyakorlat eligazításában meghatározottak 

szerint – tölti és felveszi a lőgyakorlat kiinduló helyzetét, majd felkészül a végrehajtásra;
b) a „FIGYELEM!” vezényszó jelzi, hogy a  lőgyakorlat kezdődik, és egyben figyelemfelhívás a  tüzelőállás 

(tűzmegnyitási hely) közelében, a lőtérszektorban tartózkodó minden jelenlévőnek;
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c) a „TŰZ!” vezényszót követően kezdheti meg a  lövő a  lőgyakorlat végrehajtását, a  lövések leadását; 
a „TŰZ!” vezényszó helyettesíthető a lőgyakorlat eligazításában meghatározott egyéb jelzéssel;

d) a „TÜZET SZÜNTESS!” vezényszót követően lövést leadni SZIGORÚAN TILOS; miután a  lövő befejezte 
a  lőgyakorlat végrehajtását – illetve a  lőgyakorlat végrehajtására meghatározott időtartam (időkorlátozás) 
letelt – a  lőgyakorlat-vezető kiadja a  „TÜZET SZÜNTESS!” vezényszót; a  „TÜZET SZÜNTESS!” vezényszó 
helyettesíthető a lőgyakorlat eligazításában meghatározott egyéb jelzéssel; a „TÜZET SZÜNTESS!” vezényszót 
kell azonnal kiadni, ha
da) a lövő biztonsági rendszabályt sért,
db) a lőtér veszélyességi területén ember, állat vagy jármű észlelhető,
dc) egyéb olyan rendkívüli esemény következik be a  lőtéren, ami a  lőgyakorlat-vezető vagy 

a lövészetvezető megítélése szerint veszélyezteti a lőgyakorlat biztonságos végrehajtást;
e) az „ÜRITS!” vezényszóra a lövőnek ürítenie kell fegyverét;
f ) a „FEGYVERT VIZSGÁRA!” vezényszóra a  lövőnek ürített fegyverét jól ellenőrizhető módon be kell mutatnia 

a lőgyakorlat-vezetőnek;
g) a „FEGYVERT TOKBA!” vezényszóra a  lövő pisztolyát a  hordtokba helyezi; a „FEGYVERT HORDHELYZETBE!” 

vezényszóra a lövő géppisztolyát, gépkarabélyát, puskáját, könnygázgránátvetőjét a lőgyakorlat eligazításának 
megfelelő hordhelyzetbe helyezi; amennyiben – a  lőgyakorlat eligazítása szerint – az  e) és f ) alpontokban 
meghatározott vezényszavakat megelőzően, csőretöltött pisztoly kerül hordtokba helyezésre, úgy a „FEGYVERT 
FESZTELENÍTVE, BIZTOSÍTVA TOKBA!” vezényszót kell kiadni;

h) a „CÉLHOZ ELŐRE!” vezényszó jelenti a  lőgyakorlat befejezését, és kizárólag ezután szabad bárkinek a  lövő 
vonalát (lővonal) átlépni, és ezt követően hagyhatja el a lövő a tüzelőállást és lehet kimenni a célterületre. 

25. A könnygázkézigránát-dobó gyakorlat vezényszavai 

 169. A dobógyakorlat alkalmával használt vezényszavak kiadását a dobógyakorlat-vezető végzi úgy, hogy azok elhangzását 
a dobó egyértelműen észlelhesse.

 170. A dobógyakorlat végrehajtása során a dobó tevékenységének meghatározására szolgáló vezényszavak sorrendiség 
szerint a következők:
a) a „DOBÁSHOZ FELKÉSZÜLNI!” vezényszóra a  dobó kezébe veszi a  könnygázkézigránátot, és lehúzza róla 

a védősapkát (kupakot);
b) a „FIGYELEM” vezényszó jelzi, hogy a  dobógyakorlat kezdődik, és egyben figyelemfelhívás a  dobóhely 

közelében, a lőtérszektorban tartózkodó minden jelenlévőnek;
c) a „GYÚJTÁS!” vezényszóra a dobó élesíti (begyújtja) a könnygázkézigránátot (gyújtószerkezetet); 
d) a „DOBÁS!” vezényszóra a dobó elvégzi a dobást;
e) a „DOBÁST SZÜNTESS!” vezényszót követően dobást végezni SZIGORÚAN TILOS; miután a  dobó befejezte 

a  dobógyakorlat végrehajtását – illetve a  dobógyakorlat végrehajtására meghatározott időtartam 
(időkorlátozás) letelt –, a  dobógyakorlat-vezető kiadja a  „DOBÁST SZÜNTESS!” vezényszót; a  „DOBÁST 
SZÜNTESS!”, vezényszó helyettesíthető a  dobógyakorlat eligazításában meghatározott egyéb jelzéssel is; 
a „DOBÁST SZÜNTESS!” vezényszót kell azonnal kiadni, ha
ea) a dobó biztonsági rendszabályt sért,
eb) a lőtér veszélyességi területén ember, állat vagy jármű észlelhető,
ec) egyéb olyan rendkívüli esemény következik be a  lőtéren, amely a  dobógyakorlat-vezető vagy 

a lövészetvezető megítélése szerint veszélyezteti a dobógyakorlat biztonságos végrehajtását;
f ) „CÉLHOZ ELŐRE!”, vezényszó jelenti a dobógyakorlat befejezését, és kizárólag ezután szabad bárkinek a dobó 

vonalát (dobóvonal) átlépni; ezt követően hagyhatja el a dobó a dobóhelyet és lehet kimenni a célterületre. 
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26. A komplex lőkiképzési foglalkozás felépítése

 171. A Lövészeti Szabályzatban meghatározott követelmények elérése érdekében a  lövészeteket lehetőleg komplex 
lőkiképzési foglalkozás módszerével kell végezni, melynek tartalma – figyelemmel a  lövészet célkitűzéseire, 
időtartamára és a végrehajtó állomány felkészültségére – szükség szerint az alábbiakból állhat:
a) elméleti oktatás:

aa) szabályismeret (fegyverhasználatra, fegyverkezelésre vonatkozó szabályok, lőkiképzés, lövészet 
alkalmával betartandó biztonsági rendszabályok, lőtérre vonatkozó előírások),

ab) lőelmélet – ballisztika – (belső, átmeneti, külső és cél ballisztika),
ac) fegyver-anyagismeret (általános leírás, szerkezeti felépítés, műszaki adatok, technikai jellemzők, fő 

részek, részleges szét- és összeszerelés, működés, működtetés, fegyverakadályok, karbantartás),
ad) lőszer- és gránát-anyagismeret (műszaki adatok, hatásjellemzők, szerkezeti felépítés, működés, 

működtetés);
b) gyakorlati lőelőkészítő foglalkozás (fegyverkezelési szárazgyakorlás):

ba) fegyver hordmódja,
bb) fegyver töltése, ürítése,
bc) tárazás, hevederezés,
bd) fegyver elővétele, tűzkész állapotba helyezése,
be) fegyver fogása, tartása egy és két kézzel,
bf ) készenléti tartások,
bg) tüzelési testhelyzetek (álló, guggoló, térdelő, fekvő),
bh) pontos lövés kidolgozása (légzés, célzás, billentyűelhúzás, utántartás),
bi) fegyver újratöltése, tárcserék (technikai, gyors, taktikai),
bj) mozgás fegyverrel,
bk) fedezékhasználat technikája,
bl) egyéb speciális fegyverkezelési technikák és taktikák,
bm) dobógyakorlati módszerek (dobóállások, dobótechnikák, gyújtási-indítási fogások);

c) lövészet végrehajtása:
ca) alaplövészet
cb) szinten tartó lövészet,
cc) különleges lövészet,
cd) vizsgalövészet.

V. FEJEZET
A LÖVÉSZETI ÜTEMTERV TARTALMI ELEMEI

 172. A lövészeti ütemterv tartalmi elemei:
a) a lövészetek lövészeti állománycsoportonkénti helyszíne, időpontja;
b) a lövészeti állománycsoportok és a részükre végrehajtásra kerülő lövészetek meghatározása;
c) a lövészeti törzs kijelölése;
d) a lövészeti törzs tagjainak felkészítése;
e) a lövészetek végrehajtásához szükséges lőtér, lőtérberendezés, célanyag, segédeszköz és a  szállításhoz 

szükséges gépjárművek igénylése, biztosítása;
f ) a lőszerek, gránátok igénylésének, szállításának, kezelésének, valamint elszámolásának rendje;
g) a lőtér lövészet végrehajtásához szükséges biztonsági zárása, valamint annak területére történő illetéktelen 

behatolás megakadályozása érdekében tett intézkedések;
h) a lövészetek eredményeinek nyilvántartása; 
i) a lövészetek ellenőrzésének rendje;
j) a lövészet végrehajtásával kapcsolatos egyéb intézkedések.
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VI. FEJEZET
AZ ÉVES LÖVÉSZETI JELENTÉS TARTALMI ELEMEI

 173. Az éves lövészeti jelentés tartalmi elemei:
a) a lövészeti ütemtervben meghatározottaktól való eltérés megjelölése, az eltérés okának indoklása;
b) a szolgálati feladatok ellátása során az  állomány körében bekövetkezett fegyverhasználatról és 

a fegyverhasználatnak nem minősülő lövésről, valamint a nem szándékosan létrejött lövésről készült jelentés 
tartalma, tapasztalatai;

c) a lövészet alkalmával lövésből, gránáthasználatból eredő sérülés miatt bekövetkezett rendkívüli esemény 
leírása, oka, kivizsgálásának tapasztalata és a foganatosított intézkedés;

d) a lövészetek tervezésének, szervezésének, végrehajtásának személyi, anyagi és technikai biztosítottságának 
helyzete;

e) a lövészeten felhasznált fegyverzeti eszközök állapota;
f ) a lőterek üzemeltetésének, igénylésének, igénybevételének és felhasználásának helyzete;
g) a fegyverkezelési jártasság, illetve lőkészség fejlesztése érdekében tett helyi intézkedések ismertetése, 

eredményeinek leírása;
h) az állomány vizsgalövészeti eredményeinek számszerűsített kimutatása („kiváló”/db, „átlag feletti”/db, 

„átlagos”/db, „átlag alatti”/db, „nem megfelelő”/db) lövészeti állománycsoportonként és lövészet típusonként 
(pisztoly, gépkarabély, géppisztoly, sörétes puska, távcsöves puska, géppuska, könnygázgránátvető, 
könnygázkézigránát-dobó gyakorlat); 

i) az állomány lőkészség szintjének – a vizsgalövészetek eredményének átlaga alapján történő – meghatározása 
lövészeti állománycsoportonként és lövészeti típusonként;

j) a végrehajtott lövészetek tapasztalatainak összegezése, elemzése;
k) egyéb szakmai észrevételek, javaslatok.

VII. FEJEZET
EGYÉB RENDELKEZÉSK

 174. A Lövészeti Szabályzatban megfogalmazott követelmények és előírások egységes végrehajtása érdekében az országos 
szakirányítást és szakfelügyeletet a ROKK végzi.

 175. A lőkiképzéssel kapcsolatos szakemberek képzését, továbbképzését a ROKK tervezi, szervezi és hajtja végre.

 176. A Rendőrség kezelésében lévő lőterek építése, átépítése, fejlesztése és korszerűsítése a ROKK szakvéleménye alapján 
történik.

 177. A lőfegyverek, lőszerek és egyéb fegyverzeti anyagok beszerzése, tenderek elbírálása előtt, valamint az  ezzel 
kapcsolatos eljárásban az  ORFK Gazdasági Főigazgatóság, továbbá a  területi szervek külön felkérésére a  ROKK 
szakértőként vesz részt.

 178. Az ORFK és a  területi szervek gazdasági szervezeti elemei kötelesek biztosítani a  lövészetekhez szükséges 
lőszermennyiséget, a fegyverek gyors és szakszerű javítását, cseréjét, pótlását, a lőterek berendezéséhez szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket, valamint a  lőgyakorlatok biztonságos végrehajtásához szükséges munkavédelmi 
feltételeket.

 179. A Lövészeti Szabályzat szerint előírt lövészetek végrehajtására az ORFK és a területi szerv vezetője saját állománya 
vonatkozásában, a  helyi szervek állománya vonatkozásában az  irányítást ellátó rendőr-főkapitányság vezetője 
a tárgyévben lövészeti ütemtervet ad ki. A lövészeti ütemterv egy példányát a tárgyévet megelőző év december 15-ig, 
valamint az előző évben végrehajtott lövészetekről készített éves lövészeti jelentést minden év január 31-ig a területi 
szervek vezetői megküldik, illetve a fentiekről tájékoztatják a ROKK igazgatóját.
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 180. A ROKK saját ellenőrzési tapasztalatai és az érintett szervek éves lövészeti jelentései alapján összefoglaló jelentést 
készít, amelyet a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesnek évente március 15-ig jóváhagyásra felterjeszt.

 181. A ROKK évente április 1-jéig az  előző évben történt szolgálati lőfegyverekkel kapcsolatos rendkívüli események 
feldolgozásával esettárat készít, amelyet a Lövészeti Szabályzat hatálya alá tartozó szervek részére megküld, illetve 
felterjeszt.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 182. A ROKK igazgatója gondoskodik a  Lövészeti Szabályzatnak a  rendészeti oktatási intézetek tantervébe történő 
beépítéséről.

 183. Ez az utasítás 2019. január 1-jén lép hatályba.

 184. Hatályát veszti a Magyar Köztársaság Rendőrsége Lövészeti Szakutasításának kiadásáról szóló 23/1997. (XI. 27.) ORFK 
utasítás.

  Dr. Balogh János r. vezérőrnagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány

Az országos rendőrfőkapitány 45/2018. (VIII. 23.) ORFK utasítása  
az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.  § (5)  bekezdésére figyelemmel – az  Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosítására kiadom a következő utasítást:

 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás 
(a továbbiakban: ORFK SzMSz) 8. pont a)–b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az országos rendőrfőkapitány helyetteseként)
„a) a  rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes távolléte, akadályoztatása esetén a  bűnügyi országos 
rendőrfőkapitány-helyettes;
b) az  a)  alpontban megjelölt vezetők egyidejű távolléte, akadályoztatása esetén a  műveleti országos 
rendőrfőkapitány-helyettes;”
(jár el.)

 2. Az ORFK SzMSz 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. A  Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály Szabálysértési és Igazgatási Osztály vezetője 
az országos rendőrfőkapitány nevében és megbízásából aláírja
a) a szabálysértési eljárások során az eltérő megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok illetékességi területén működő 
rendőrkapitányságok közötti illetékességi összeütközések elbírálásáról hozott döntéseket;
b) a pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának a  szabálysértési jogsegély keretében 
történő átvételével, illetve átadásával összefüggésben hozott döntéseket.”
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 3. Az ORFK SzMSz 31. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal vezetője kiadmányozza)
„a) a 31/B. pontban meghatározott kivétellel az érintett adatkezeléssel összefüggő jogainak gyakorlásával, valamint 
a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerésével összefüggésben keletkezett iratokat; valamint”

 4. Az ORFK SzMSz a következő 31/B. ponttal egészül ki:
„31/B. Az  ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály Hívásfogadó Központ Miskolc, illetőleg Hívásfogadó 
Központ Szombathely vezetője kiadmányozza a  112-es egységes európai segélyhívó és a  nemzeti segélyhívó 
számokra érkezett segélyhívásokról készült hangfelvételek megismerésével összefüggésben a  vezetése alatt álló 
hívásfogadó központ által fogadott segélyhívásokkal kapcsolatban keletkezett iratokat.”

 5. Az ORFK SzMSz 39. pont ii) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Gazdasági Főigazgatóság)
„ii) végzi a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. § (1) bekezdés m) pontja alapján 
a  Kkt. 20.  § (4)  bekezdése szerint kiszabott bírságokból, valamint a  Kkt. 21.  § (1)  bekezdés a)–c), e)–f ), valamint 
h)  pontjai alapján a  Kkt. 21.  § (2)  bekezdése szerint kiszabott bírságokból származó befizetések pénzügyi 
nyilvántartását;”

 6. Az ORFK SzMSz 39. pont mm) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Gazdasági Főigazgatóság)
„mm) a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvényben (a továbbiakban: Szabs. tv.), valamint a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló 117/2017. (V. 29.) 
Korm. rendeletben meghatározott keretek között közreműködik az ORFK-nak a Szabs. tv. szerinti központi bírságkezelő 
szervként történt kijelöléséből származó, a Szabs. tv. 141. § (2d) bekezdésében meghatározott pénzbírság, rendbírság, 
szabálysértési költség, illetve helyszíni bírság azonosításával és pénzügyi nyilvántartásával kapcsolatos feladatai 
ellátásában;”

 7. Az ORFK SzMSz 39. pontja a következő oo)–pp) alponttal egészül ki:
(A Gazdasági Főigazgatóság)
„oo) az ii) és mm) alpontokban foglalt befizetés azonosítási, nyilvántartási feladatok ellátása során végzi az elektronikus 
ügykezelési és ügyintézési – belső szabályzatokban foglalt – feladatait;
pp) a  befizetések azonosítása során a  megismert személyes adatok alapján kereséseket folytat le, melyek 
eredményeként az ügyfelek, pénzintézetek, végrehajtásban közreműködő hatóságok részére megkereséseket készít.”

 8. Az ORFK SzMSz 41. pont p) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal)
„p) közreműködik az ORFK adatvédelmi tisztviselőjére háruló feladatok ellátásában;”

 9. Az ORFK SzMSz 6. alcíme a következő 41/A. ponttal egészül ki:
„41/A. A  biztonsági vezetőt tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén az  ORFK Hivatal Biztonság-felügyeleti és 
Ügykezelési Osztály vezetője – mint az ORFK helyettes biztonsági vezetője – helyettesíti.”

 10. Az ORFK SzMSz 43. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Titkársági Főosztály)
„a) együttműködik a  Belügyminisztérium Miniszteri Kabinettel, a  Közbiztonsági Főigazgatósággal és 
az államtitkárságokkal;”
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 11. Az ORFK SzMSz
a) 6.  pont t)  alpontjában az  „a Rendőrség belső adatvédelmi felelősét” szövegrész helyébe  

az „az ORFK adatvédelmi tisztviselőjét” szöveg;
b) 15.  pont a)  alpontjában az „a Rendőrség belső adatvédelmi felelősének” szövegrész helyébe az „az ORFK 

adatvédelmi tisztviselőjének” szöveg;
c) 28/A. pont e) alpontjában a „Költségvetési Ellenőrzési Osztály” szövegrész helyébe a „Költségvetési Ellenőrzési 

Iroda” szöveg
lép.

 12. Hatályát veszíti az ORFK SzMSz
a) 18. pont d) alpontjában az „1998. évi XIX.” szövegrész;
b) 21. pont d) alpontja.

 13. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Balogh János r. vezérőrnagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány
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II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 23/2018. (VIII. 23.) KKM közleménye  
a Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye 
Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XXVII. törvény 
2. és 3. §-a hatálybalépéséről

A 2018. évi XXVII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2018. július 19-i 114. számában kihirdetett, a Turisztikai Világszervezet 
és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről 
szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 17. pontja az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„A jelen Megállapodás a tizenötödik (15.) napon lép hatályba attól az időponttól számítva, amikor Magyarország 
Kormánya értesíti az UNWTO-t, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárás megfelelően 
lezárult.”

A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírások teljesítésére vonatkozó értesítés napja: 
2018. augusztus 9.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2018. augusztus 24.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2018. évi XXVII. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Turisztikai 
Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő 
megrendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XXVII. törvény 2. és 3. §-a 2018. augusztus 24-én, 
azaz kettőezertizennyolc augusztus huszonnegyedik napján lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 24/2018. (VIII. 23.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről 
szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2018. évi XVII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

A 2018. évi XVII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2018. július 2-i 102. számában kihirdetett, a Magyarország Kormánya 
és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: 
Egyezmény) 15. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„A Felek tájékoztatják egymást a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges nemzeti intézkedéseik teljesítéséről. 
Jelen Egyezmény az erről szóló későbbi értesítés kézhezvételét követő második hónap első napján lép hatályba.”

Az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges utolsó értesítés kézhezvételének napja: 2018. augusztus 3.
Az Egyezmény hatálybalépésének napja: 2018. október 1.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2018. évi XVII. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyarország 
Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény 
kihirdetéséről szóló 2018. évi XVII. törvény 2. és 3. §-a 2018. október 1-jén, azaz kettőezertizennyolc október elsején 
lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 25/2018. (VIII. 23.) KKM közleménye  
a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt  
és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály,  
továbbá az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Jegyzőkönyv részes államává váláshoz kiadott 
értesítések kihirdetéséről szóló 2015. évi XLI. törvény 5. és 6. §-a, valamint a 10. § (2) és (3) bekezdése 
hatálybalépéséről

A 2015. évi XLI. törvénnyel a Magyar Közlöny 2015. április 24-i 57. számában kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank 
megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény 
módosításáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) III. cikkely harmadik bekezdése az alábbiak szerint 
rendelkezik a hatálybalépésről:
„A jelen Jegyzőkönyv és az Egyezmény új szövegezése a legutolsó Szerződő Fél részéről történt ratifikálásra, 
elfogadásra vagy jóváhagyásra (az állam saját előírásaitól vagy a saját eljárási előírásoktól függően) vonatkozó 
dokumentumoknak (a továbbiakban „Dokumentum”) a Letéteményesnél való bemutatásától számított harminc 
napot követően lép hatályba.”

A Jegyzőkönyv és az Egyezmény új szövegezése ratifikálásáról szóló dokumentum Letéteményesnél való 
bemutatásának napja: 2018. július 18. 
A Jegyzőkönyv és az Egyezmény új szövegezése hatálybalépésének napja: 2018. augusztus 18.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2015. évi XLI. törvény 9. § (4) bekezdésével megállapítom, hogy a Nemzetközi 
Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján 
módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály, továbbá az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv, 
valamint a Jegyzőkönyv részes államává váláshoz kiadott értesítések kihirdetéséről szóló 2015. évi XLI. törvény 
5.  és  6.  §-a, valamint a 10. § (2) és (3) bekezdése 2018. augusztus 18-án, azaz kettőezertizennyolc augusztus 
tizennyolcadikán lépett hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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III. Személyügyi közlemények

Az Agrárminisztérium 2018. július hónapra vonatkozó személyügyi hírei

I. Kormányzati szolgálati jogviszony létesítése

2018. július 1. – 2018. július 31.

   1. dr. Bóka Ferenc
   2. Cseri Dávid
   3. Dukát Zsófia
   4. dr. Herczeg Dorina
   5. Kemencei Zita
   6. Lovass Orsolya
   7. Ratkai Gábor
   8. Tóth Katalin
   9. Tóthné Somogyi Márta

II. Kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése/megszüntetése

2018. július 1. – 2018. július 31.

  1. dr. Bakai Brigitta
  2. Katona László
  3. Kónya Károly László
  4. Matáncsi János
  5. Molnár Irén
  6. dr. Sáhó Eszter
  7. Sebe János
  8. Stein Karolina
  9. dr. Torday Bence Szabolcs
10. Tóth Eszter 

III. Közigazgatási (fő)tanácsadói cím adományozása 

2018. július 1. – 2018. július 31.

dr. Bóka Ferenc  szakmai főtanácsadó

IV. Vezetői kinevezés, kinevezésmódosítás 

2018. július 1. – 2018. július 31.

Bognárné Felhő Alexandra főosztályvezetői kinevezést kapott.       
Dukát Zsófia főosztályvezetői kinevezést kapott.       
Dr. Fógel Andrea titkárságvezető/főosztályvezetői kinevezést kapott.     
Dr. Herczeg Dorina osztályvezetői kinevezést kapott.       
Király Péter főosztályvezetői kinevezést kapott.       
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Dr. Kirchner-Kemény Hajnalka titkárságvezető/főosztályvezetői kinevezést kapott.  
Dr. Molnár Katalin titkárságvezető/főosztályvezetői kinevezést kapott.       
Dr. Ökrös Tamás László főosztályvezetői kinevezést kapott.       
Pásztor Szilvia titkárságvezető/főosztályvezetői kinevezést kapott.            
Dr. Pintér László főosztályvezető-helyettesi kinevezést kapott.   
Dr. Stekler Anita főosztályvezető-helyettesi kinevezést kapott.
Szabó Teréz Krisztina főosztályvezetői kinevezést kapott.       
Dr. Virág Csaba László osztályvezetői kinevezést kapott.      
Dr. Zsákos-Szőke Melinda titkárságvezető/főosztályvezetői kinevezést kapott.     

Dr. Baksa Adrienn titkárságvezető/főosztályvezetői kinevezése megszűnt.
Király Attila titkárságvezető/főosztályvezetői kinevezése megszűnt.     
Dr. Sáhó Eszter titkárságvezető/főosztályvezetői kinevezése megszűnt.  
Takách-Gregor Ágnes titkárságvezető/főosztályvezetői kinevezése megszűnt.    
Weidinger István főosztályvezető-helyettesi kinevezése megszűnt. 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei 2018. június

Kinevezés

A közigazgatási államtitkár

dr. Magyariné dr. Nagy Editet a Belügyminisztériumban,
dr. Szabados Renátát a Belügyminisztériumban,
Szabóné Kárpáti Szilviát a Belügyminisztériumban,
Turányi Adriennt a Belügyminisztériumban,
Venczel Ljudmilát a Belügyminisztériumban

kormányzati szolgálati jogviszonyba kinevezte.

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt 

próbaidő alatt
Balogh Veronika Erzsébet kormánytisztviselőnek;

közös megegyezéssel
Hidvégi Gábor kormánytisztviselőnek,
Koller-Kovács Lívia kormánytisztviselőnek,
dr. Molnár Nikoletta kormánytisztviselőnek,
Török Kinga kormánytisztviselőnek,
Vadon Bettina kormánytisztviselőnek;

áthelyezéssel 
Kovács Ivett kormánytisztviselőnek,
dr. Vörös Nikoletta kormánytisztviselőnek.
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A Belügyminisztérium személyügyi hírei 2018. július

Kinevezés

A közigazgatási államtitkár

Oláh Erikát a Belügyminisztériumban,
Pappné Bognár Erzsébetet a Belügyminisztériumban

kormányzati szolgálati jogviszonyba kinevezte.

Vezénylés

A belügyminiszter

Bódi-Koós Natália tűzoltó őrnagyot

a Belügyminisztérium állományába vezényelte.

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt 

próbaidő alatt
Sipos Krisztina kormánytisztviselőnek;

határozott idő lejártával
Halák Szabolcs kormánytisztviselőnek,
Varga Ágnes kormánytisztviselőnek;

közös megegyezéssel
dr. Csáky Gyopárka kormánytisztviselőnek,
Koltai Mária kormánytisztviselőnek,
Simon Zsófia Krisztina kormánytisztviselőnek,
Szabó Melinda kormánytisztviselőnek,
Tokovicz Éva kormánytisztviselőnek;

áthelyezéssel 
dr. Benedek Bulcsu Balázs kormánytisztviselőnek.
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei 2018. július hónapra vonatkozóan

Kormányzati szolgálati jogviszony létesítése

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára

Adamcsik Petrát a Kontrolling Főosztályra,
Alexov Predrágot a Kontrolling Főosztályra,
Arzt Györgyi Rékát a Kontrolling Főosztályra,
dr. Bicsák Krisztinát az EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságra,
Bíró Árpádot a Kontrolling Főosztályra,
Bódi Enikőt a Környezet- és Táplálkozás-egészségügyi Főosztályra,
Bódiné Pájer Mariannát a Segélyek és Támogatások Főosztályára,
Csatári Gabriellát a Kontrolling Főosztályra,
dr. Cséri Annát a Család- és Ifjúságpolitikai Stratégiai és Koordinációs Főosztályra,
Dóczé Éva Juliannát a Kontrolling Főosztályra,
Fölk Tündét a Közigazgatási Államtitkári Titkárságra,
dr. Gaál Tímeát a Kontrolling Főosztályra,
dr. Galik Gábort a Közigazgatási Államtitkári Titkárságra,
Gazsó Mónika Anitát a Kontrolling Főosztályra,
Gosztola Bernadett Katalint a Sajtó és Kommunikációs Főosztályra,
Gömöri Zsoltot a Segélyek és Támogatások Főosztályára,
Gyimóthy Lillát a Közigazgatási Államtitkári Titkárságra,
Hatvani Istvánnét a Kontrolling Főosztályra,
Jackliné dr. Murguly Mónika Beátát a Parlamenti Főosztályra,
Kardos Lóránt Pétert a Segélyek és Támogatások Főosztályára,
dr. Kéhl Adrienn Zsuzsannát a Parlamenti Főosztályra,
Koucs Viktóriát a Kontrolling Főosztályra,
dr. Kovács Attila Ferencet az Egészségfejlesztési és Szűrési Koordinációs Főosztályra,
Kökény Zsuzsannát a Közigazgatási Államtitkári Titkárságra,
Kresz László Bélát a Sajtó és Kommunikációs Főosztályra,
dr. Kunetz Szabolcs Gábort a Kontrolling Főosztályra,
dr. Láczay György Bencét az Egészségügyi Ellátórendszer Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságra,
dr. Márkos Zsombort a Kontrolling Főosztályra,
Metzker Erikát a Segélyek és Támogatások Főosztályára,
Mráz László Krisztiánt az Egészségügyi Ellátórendszer Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságra,
Nahóczky Juditot a Kontrolling Főosztályra,
Nasinszkyné Babosa Klárát az Egészségügyi Stratégiai és Tervezési Főosztályra,
Nemes-Pirbus Adriennt a Segélyek és Támogatások Főosztályára,
Óhegyi Katalint az Intézményfinanszírozási és Pénzügyi Monitoring Főosztályra,
Pálfy Eörs Pétert a Közigazgatási Államtitkári Titkárságra,
Palich Gabriellát a Humánerőforrás Fejlesztési Főosztályra,
Pataki Ágnest a Közigazgatási Államtitkári Titkárságra,
Péntek Viktóriát a Közigazgatási Államtitkári Titkárságra,
Rajkort Miklóst a Kontrolling Főosztályra,
Sipos Istvánt az Ifjúságpolitikáért és Esélyteremtésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságra,
Somodi Ildikó Boglárkát az Egészségügyi Ellátási és Közegészségügyi Főosztályra,
dr. Somogyi Éva Erikát a Kontrolling Főosztályra,
Somogyi Virágot az Esélyteremtési Főosztályra,
Svajka Nórát a Koordinációs Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságra,
dr. Szabó Alexandra Magdolnát a Nemzetközi és Európai Uniós Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságra,
dr. Szalai Dórát a Koordinációs Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságra,
Szalai Szilviát a Nemzetközi és Európai Uniós Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságra,
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Székfiné Nemes Anikót a Kontrolling Főosztályra,
Szokol Bernadettet a Belső Ellenőrzési Főosztályra,
Sztanka Szilviát a Koordinációs Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságra,
dr. Teket Amanda Dollit a Perképviseleti és Igazgatási Főosztályra,
Tóth Istvánt a Koordinációs Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságra 

kormánytisztviselőnek nevezte ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minisztere a Miniszteri és Parlamenti Államtitkári Kabinetbe

dr. Lacsny Márton Bálintot politikai főtanácsadó munkakörbe,
Angyal Józsefet és Kerpen Gábort politikai tanácsadó munkakörbe 

nevezte ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Család- és Ifjúságügyért Felelős 
Államtitkári Kabinetbe

Balázs Ádám Samut és Nagy Vilmos Mártont politikai tanácsadó munkakörbe 

nevezte ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára a Kultúráért Felelős Államtitkári Kabinetbe

Lonkai Gabriella Annát és Sipos Bulcsú Kadosát politikai tanácsadó munkakörbe 

nevezte ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkára a Sportért Felelős Államtitkári Kabinetbe

Takács Kornélt politikai főtanácsadó munkakörbe,
Kővári Pétert politikai tanácsadó munkakörbe 

nevezte ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára az Európai Uniós 
Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkári Kabinetbe

Jakubecz Viktóriát és dr. Németh Péter Lászlót politikai tanácsadó munkakörbe,
Birinyi Bettinát,
dr. Bordás-Czeglédy Beatrixet,
Borsody Kinga Juditot,
Hajcser Csaba Tibort,
Hanustyák Kittit,
dr. Herczeg Zsuzsannát,
Jakabné Vas Beátát,
Kámány Dórát,
Kandala Juditot,
Kelemen Krisztina Évát,
dr. Kovács Dorottyát,
Lajtos Edinát,
Lengyel Zoltánt,
dr. Németh Kittit,
Pálffy Vivien Mónikát,



3790	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2018.	évi	46.	szám	

Schrik Katalint,
Szabó Andreát,
Taffernerné Rácz Katalint,
Tüskéné Arnóczi Rozáliát

kormánytisztviselőnek nevezte ki.

Vezetői munkakörbe történő kinevezés

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára

dr. Bicsák Krisztinát az EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság főosztályvezető, 
titkárságvezetői,
dr. Csepely Balázst a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkári Kabinet főosztályvezető, 
kabinetfőnöki,
dr. Deli Juditot a Népesedés- és Gyermekügyi Főosztály, Népesedésügyi Osztály osztályvezetői,
Ekler Gergelyt a Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkári Kabinet főosztályvezető, kabinetfőnöki,
Jackliné dr. Murguly Mónika Beátát a Parlamenti Főosztály főosztályvezetői,
dr. Kasnyik Zsoltot az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet főosztályvezető, kabinetfőnöki,
dr. Kovács Attila Ferencet az Egészségfejlesztési és Szűrési Koordinációs Főosztály főosztályvezetői,
Lengyel Miklóst a Nemzetközi Ügyekért Felelős Államtitkári Kabinet főosztályvezető, kabinetfőnöki,
Lövei Tündét a Sajtó és Kommunikációs Főosztály főosztályvezetői,
Mazalinné Fülöp Ágota Katalint a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkári Titkárság 
osztályvezető, titkárságvezetői,
Nasinszkyné Babosa Klárát az Egészségügyi Stratégiai és Tervezési Főosztály főosztályvezetői,
dr. Pákozdi Ildikót az EU és Nemzetközi Szervezetek Főosztálya, Nemzetközi és Uniós Normavizsgálati Feladatokat 
Ellátó Osztály osztályvezetői

munkakörébe nevezte ki.

Kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt

felmentéssel
Hulák Zsuzsanna;

lemondással
Baranyi Anett,
Dévai Edina,
Geri Miklós,
Hajdu Szandra Gyöngyi,
Juhos Dóra,
Koza Anna Mária,
Mari Krisztina,
Nagy Mercedes,
Pósch Szilvia,
Szántai Mónika,
Szente Kata;
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próbaidő alatt azonnali hatállyal
Bódi Zoltán Ádám,
Sebők Edit,
Szücs-Foltin Diána;

végleges közigazgatási áthelyezéssel
B. Nagy Péter László,
Bakota Bettina,
dr. Bányai Regina Enikő,
Bereczki Erika,
dr. Dakos Zsuzsanna,
dr. Farkas Beáta,
Greinstetter Anita,
dr. Havady Tamás,
dr. Horváth István,
Kállay-Kisbán Kriszta,
dr. Kardos Anna,
Kókai Alexandra,
dr. Korán Zsófia,
Kurucz Péter,
Lakatos Márk,
Mészáros Anna Lilla,
Nagy Cintia,
dr. Palik Edit,
Pap Tímea,
Pávó Mercédesz,
dr. Somogyi Ákos Gergő,
Szécsényi Dániel,
Tóthné Somogyi Márta,
Varga-Szabó Szilvia;

határozott idő lejártával
Garamvölgyi Bence;

közös megegyezéssel
dr. Anga Alexa,
Appel Dóra,
dr. Bagi Krisztina Katalin,
Buzder Brigitta Márta,
Daróczi Tímea Noémi,
Holma Szilvia,
Horányi Blanka,
Kakas Dóra,
Kertész Mariann,
Klenk Enikő,
László Mátyás,
dr. Németh László,
Soós Enikő Gyöngyi,
dr. Stocker Miklós György,
Szász Julianna,
dr. Varga Dzsenifer Ivett

kormánytisztviselőknek.
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára

Gosztola Bernadett Katalin,
Pálfy Eörs Péter 

részére szakmai tanácsadó címet adományozott.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára

Fölk Tünde 

részére közigazgatási tanácsadó címet adományozott.
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IV. Egyéb közlemények

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye  
elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, 
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján 
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

822492B
557754G
758837H
045143B
003465G
007013D
013474I
039833P
078469D
084040A
085812G
086828N
098837L
101589K
114152K
117767P
130334K
136733L
153292N
161845P
189885N
191331P
226227I
238950J
260634M
262521J
262659P
285428M
286898N
295999L
314785P
319102N
323517C
325617N
333334M
335635P
360778N
373575J
406138L
412057L
432864M

450318P
476662R
504607I
541326B
556177M
557815P
564887G
565982E
566574R
568725M
577231P
586370P
597595N
624883M
637732B
643537I
662846K
674828N
680064F
680794L
684218P
694873D
702794E
741439J
756363P
756495N
760055P
784038F
800297L
824180P
830592N
832684B
847309K
871110I
878972C
891373M
911086P
935072N
949016K
951450E
955789D

960194J
988849M
993569M
004950R
008413J
040536N
063761M
067820R
090025I
103350R
108031P
117524F
125844J
144630H
149835D
153881I
154451A
159658I
173115F
177772R
178929I
184353L
195509P
195958P
197142D
198695M
201199N
203652L
207995N
223152R
226538P
234312P
239920N
242460N
249238M
251262L
255904L
264800E
278310P
278619P
279696N

287112P
295929C
316009P
328330M
337107I
345776P
365993J
367100J
369595N
375827R
380330K
380981L
392352I
395425D
398201P
410603M
418219R
421355R
423156H
431641I
437321N
444360H
457441C
457728E
458570P
461716F
466567L
467143H
480172R
490450R
491805G
498947M
500309P
505367P
506855P
509917F
514151R
519363D
520357E
525959P
529041K

531168P
541921F
549547N
550350H
553109J
554315G
569740P
575101C
591959H
591961H
594385J
604586L
606398P
608542H
613654N
621814H
635075N
636768M
650298J
652174L
652644L
653726E
654777P
655267N
658083L
677270L
678740P
683427F
697149P
697593K
702897P
716547F
721222G
724342C
725629H
733785D
742279I
751921K
762637L
767010P
770698N
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779899N
792291L
792891P
810095M
818378P
823321P
836000N
836607G
851546K
864108P
892509L
901536E
908978N
910986I
933160P
935147H
951214L
951564I
965167P
971318I
979853N
981238M
991966P
993037L
011088P
042669L
049420M
063435N
064815E
067780J
078443N
090218P
090925J
098561L
098743N
100160N
102553J
113071R
117398M
140666M
177185N
183242H
185839M
192165L
195519M
203311N
205322G
221158R
227116L
230034R
231095K
236536F
240082N
244986K

255122K
259448L
270608L
271355I
272658R
282318H
303505G
313479L
326198D
328792I
336988P
337708N
358504F
359944H
366124D
383390G
385758D
391117N
397662K
398234G
400112H
429426R
429926P
433487N
436458P
439538G
444724L
475053D
482097I
490821D
549423J
563343N
583524P
592584L
604033P
628419F
632575I
637395R
648060P
657638M
658973P
664952E
671269H
674021F
692195P
701409M
715297G
720393P
739802P
747323L
747970L
760907L
773786K
802753L

811330K
821869M
825563P
849182M
851475P
867361H
882608G
895745C
930149M
937495P
939161H
945986H
951076P
958612I
000437E
000903N
024887M
028662H
043551B
050184N
054869R
059549M
062522F
064250A
069035M
077676J
082910F
111126P
112651R
113414N
113541G
147928F
163939K
172321I
174893R
191550P
196802N
198013H
201949M
209762R
210311N
213528P
217503R
245872R
246978G
247035L
253532L
262878B
271313K
273601E
275829K
276735L
284968P
291735L

312384E
323121P
324857R
334119N
338334G
348991N
350640H
355537N
356306J
356733K
359475M
359618L
361645N
368826N
375843P
395136D
399225P
399338D
399987C
410168N
414136N
415791P
419412P
423373F
423417F
438432P
439065N
445129N
446636L
454988M
463776N
466415P
467013N
468946M
472411I
476735K
482920I
488541P
493262P
495725M
503558N
508805R
509041I
510036G
522144F
527824J
529460P
546305N
555602R
573839R
575810L
583058P
584955N
590877K

601193L
601641N
612555L
615587G
618736L
624237P
629347N
636887H
637473F
638978P
643232N
667487P
673148J
681529M
686997P
692206L
695759N
710786I
714970J
718595R
731322J
737821P
748410M
750851I
753660H
755330B
760002I
773482C
774052A
774711L
777892P
783646D
787055J
787326K
788066I
796598P
797455M
800387M
814204N
822222P
828874D
832105G
834046F
845132G
862404L
862654P
865452J
876346J
879010M
879829P
889120J
889132H
892161K
893940D
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902570M
919756G
925386M
926456H
945637E
950220K
954088N
958094J
976562K
986280M
991581J
007618R
028585D
044450M
048455L
049291H
049536R
056754M
070656G
085733L
087951N
088469P
093958M
095003N
124619G
132937K
138320K
138841I
139576P
146601F
157843P
174209I
177771L
178387P
181370P
184973I
188738N
189711H
210874M
221424H
223102L
223945B
234482L
240177R
246308R
261927L
270468D
274898I
289585L
296075N
296606P
302351J
309747H
346103K

364085I
365551D
370024J
370499M
374823L
392668I
393062N
404943K
408796P
413791C
418910F
423376F
432293R
446292D
454970P
475534N
487710M
492384P
493085L
497218N
504770G
509935R
511906N
524128L
527276M
529953R
531321F
532341N
532722M
533066K
538322I
539501M
551827P
558186R
561860K
567742I
570628I
573040N
580711L
591200R
592614G
595567P
605857P
606143L
606722P
610035K
625199K
640050G
651530E
652529J
652530J
686299M
704475K
716413J

719178M
720890N
721865N
729972N
730351N
733083B
742203J
748177B
750966H
761469N
773559E
777296G
793817G
803957K
811303P
839422N
842949N
845832L
846203P
855023P
861604I
873626P
884477N
901425P
916629L
922850L
933009P
935557N
956562F
958683M
959506L
966060G
988431B
021777P
025924R
035299E
035514E
045744J
046358M
048871D
053190M
060837R
060885R
069515A
081039R
102851P
113585K
168034R
186615M
186788P
186884P
187570E
191249N
193363R

199321M
210185H
211483P
235374L
245958M
251710K
260618J
266376J
277469R
288125M
290479P
290969P
293564P
297663M
313064L
321794L
325722K
346589M
348643L
369069N
380186P
380821P
390816I
393369L
416016J
416913P
445273K
446245J
446927E
449302K
479679P
480892M
483531P
483585M
488770P
507468N
507815P
511356P
512538N
514017H
520093N
522699H
522782J
532980J
540036K
542445B
544923M
547823N
552393L
553997H
559090J
560974N
564440P
570499H

571857H
574529P
576718P
577555M
579612M
584539C
585366L
586292K
588169L
593007L
593873N
603072J
616038N
621618A
654810I
657119I
674112N
681357M
683909L
697736F
698098G
699022L
708893P
710468J
715174B
724364N
724609L
727563I
750921N
754229K
756269J
769761N
779830I
789511N
789717H
789944N
794642I
795667M
796144B
796673M
804760K
804955B
808178K
815283G
819560K
823531N
830223P
830998L
857417L
865067K
867437K
867637H
874236M
885672P
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899742I
910177P
912804L
913813N
919704H
921583F
923569F
928135N
942349N
949165H
962952L
972591L
979960F
981692H
989986P
997820F
998432N
006382P
019931H
024733P
043893R
052249P
056731P
060513R
063695L
064867F
064993P
088340L
089152P
092307M
098659R
110569M
116359N
118247H
118822I
119000P
121290P

125959M
131390R
146483K
152868N
165737R
176034K
178112K
181819L
184517P
186314A
189008M
194065R
218045P
247205R
260219K
261070P
270617L
297181J
308390N
326842G
329986N
342788C
357278K
368890L
373751R
408155M
426756P
429261R
433901L
442519L
449056L
462743F
463356L
467815N
477675R
483638K
485543K

491185L
492177B
505512H
506133K
508387H
521103N
527750R
539637K
540324M
568653F
572693M
573764K
581550P
585735I
597593I
652939E
654006P
656430P
661260M
667001N
682562D
697554N
698113J
699829P
702604I
707529L
745984P
747858P
749744A
751061M
752266B
754559C
766030N
777520N
808483K
816323M
820964L

823698N
827220N
835210P
840308N
841672M
852089J
855069M
857082E
864649M
883723J
906971M
907324L
909882N
914502P
925530E
934000N
949836K
953288L
964165G
972496F
985706M
986605N
988397D
013565J
023446N
040829M
045531L
069149P
082145J
106041R
121977H
137894N
151316J
165768N
186528P
200019P
207258P

209003N
224208H
251467R
272817P
274105K
307460K
329422G
355760P
388895P
468424M
473605I
478593N
484563I
489021R
508677E
518689H
534120D
536559P
540874P
545900N
554807J
622552H
645456D
717734N
728307I
755284M
758034M
791066J
793344C
804844N
838411P
839862L
872575N
927785L
936741P
947369D
953950J

Budapest, 2018. augusztus 10.

812197E
900381J
800808P
011116L
017951J
019647P
022088R
026811P
032663F
056170H
085907L
088798P
102171R

104408M
120415F
120581M
128926P
169056P
175712F
228475I
248800N
264651P
265712I
268371M
302450R
314632K

317409P
324646P
335105K
337583M
360647R
374438K
377567C
385331K
450964N
451593G
452198K
475872R
485573L

489144G
495577K
543272A
593136P
606524P
650159P
650745G
676810N
677298M
690683K
693818P
776078F
780227B

792713P
802777M
862443N
872890P
890268N
950477K
952274P
955096L
992581D
001135R
001306A
016473L
032687R
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039879C
040663R
042894P
070173I
076150N
081067R
081734P
082329P
083977L
090982M
092035M
092915R
100762J
113748P
124439R
134876N
139537G
145831R
150369L
156986P
163838P
168934K
175479D
178693M
181982P
185909P
187216M
192545N
200388H
224158L
226131R
228027L
229064H
234676I
237902N
238324N
246810N
247910N
249772N
260140M
273052R
275679I
284554P
292094H
295620P
296897H
298899M
300251I
311540E
317131C
334742H
335085P
339209N
346208N

346808F
357157L
357622P
360398L
367098K
376957B
383052L
387115P
389736G
393575R
395959N
401214P
404430K
406189P
433127I
460287L
467898E
471749P
473626N
478735B
481217N
489601P
496262I
498097G
505673R
508313K
510058J
511159P
512475L
513661L
519417M
519427K
521192I
526981M
542235P
544062R
548231J
552209J
555932P
568129J
568383H
577623M
604843P
606929K
607410K
616381P
617519N
618211P
626245L
641533N
645260I
648742C
662005D
670695R

672116E
680888M
681677R
684853M
685917K
692709C
703566N
707572P
731044M
731671N
734523H
734935K
738258K
751532L
754863H
757215M
762727N
771311E
807807K
809642P
811053G
817114M
821757N
823333L
832665K
836768P
838209J
845489G
855760G
874125M
875645K
883280D
887787L
893329M
901331L
903562M
906942M
914037F
914050N
914549D
916486P
924769N
927808N
931033N
943699L
952985N
957106H
958318I
965354G
972469P
972592L
973659E
977166M
984746N

996904I
998345F
002179N
016796M
034416N
035449R
038197R
045506N
062168E
075229M
075395L
077568M
101369K
110311F
117996I
133961P
138123M
139026L
143657P
171346N
207164F
209283G
213384L
216638N
225230P
236158L
238918K
245138M
248602P
264680K
269624I
271366P
276097P
280351H
281807G
285625I
287473L
290459L
306966H
309058M
309883L
313683L
315483B
318881R
319820B
320258M
327899F
331358L
339988J
342856N
356970B
360767H
367540P
377920G

384611B
385260M
390969N
414254M
415639J
417091F
431315N
445643N
448065P
449032K
455817K
461983M
470227N
487570R
491619C
495764N
498760P
512913K
514218F
523030J
526141M
527785M
532140M
533803D
536123N
548210F
549807N
553342H
557352I
570363N
584818D
588892M
594928N
608886M
615915G
616111E
627856N
649349F
655784E
655910N
659068I
662008I
669079E
678300I
682082P
684994R
695872M
699703J
702818F
705929P
708390M
717799M
731182K
734301P
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743215I
746264L
751008K
769240E
777866N
797949L
817008N
819721H
822089N
823475P
823803N
849354P
855772D
860564L
871130I
872559N
885079P
889205A
908903M
912558P
916524J
945318N
945618N
948188L
962286L
967161M
973066J
986809N
989300K
992840M
005321I
009973R
020790M
022544M
034061H
043938R
045495M
048553P
052460N
053993K
055300R
056803R
058894F
080196R
091509M
095764F
103619M
108146F

116585R
118077H
118355M
119634N
123951M
143195K
143912L
149348K
152250L
160895P
174640F
180008P
193976M
194797I
201932N
209264R
218316D
228942B
243185L
284741I
285074N
291660K
292939M
294174P
300857I
314082L
321810L
337297N
341691I
361428N
370000F
370980M
380222M
384306M
387819M
394731N
400255F
406140L
406242L
429572N
431460M
433788I
466812N
471009P
475377M
481589L
489541J
507315N

508707K
510270N
533442G
550235E
556662I
567628I
568884K
573545D
575858R
578088M
585110D
601530P
602021M
609827N
642145P
642505K
647754K
655471D
661726P
681633L
686152J
690765P
691586N
695665I
697939R
715096N
717658P
718648N
723527E
737463H
742509G
746976D
768104I
770232D
777760M
787503K
788278H
788454G
790233P
790420G
791355N
793455K
800341L
808731L
816342I
822612J
827813H
829342K

842882F
846925C
856186P
857760P
864025K
865624E
869931H
875990J
880359L
891855J
904382A
910712P
914192M
919144P
923350I
924993J
925541J
939066L
939330M
943494P
948888P
952775M
957633L
960744P
964396L
964911N
973946M
976255H
978448M
979810N
980632N
981852N
995189M
995909G
996620M
022982N
025640D
029837J
062325C
115225N
134319D
144612N
158178K
162149K
163650N
178147K
183459L
199576M

206817N
228971J
257078P
258923I
268539M
270119M
278802D
293132G
293250L
300337K
302645R
302911H
306607N
322760R
344967R
345046M
360435K
391788D
415577L
432216N
443233M
446622J
452978A
481968M
494320N
567385E
585030L
606346K
617544L
633201L
654642G
679508I
712562P
717792P
722091G
747143J
751907K
783422N
809993P
852383P
856685G
871088B
939893D
972427N

Budapest, 2018. augusztus 16.
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A Legfőbb Ügyészség közleménye  
ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Porpáczy Ibolya Mária tanácsos, Zala megyei főügyészségi irodavezető D 01783, Fülöp Tiborné nagykanizsai járási 
ügyészségi írnok D 01816, Molnár Antalné komáromi járási ügyészségi írnok E 00557, valamint Bölecz Gyula Istvánné 
Zala megyei főügyészségi takarító E 00482 sorszámú ügyészségi szolgálati igazolványát a Legfőbb Ügyészség 
Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya érvénytelenítette.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye  
a 2018. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi 
a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti 
üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat. 

Ólmozatlan motorbenzin:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 404 Ft/l

Gázolaj 411 Ft/l

Keverék 441 Ft/l

LPG autógáz 243 Ft/l

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben 
szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

  Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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A Nemzeti Választási Bizottság közleménye  
országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

A Nemzeti Választási Bizottság a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdése alapján az alábbi közleményt teszi 
közzé:
A Nemzeti Választási Bizottság 2018. augusztus 14-én tartott ülésén az 1002/2018., 1003/2018., 1004/2018., 
1005/2018., 1006/2018., 1007/2018., 1008/2018., 1009/2018., 1010/2018., 1011/2018., 1012/2018., 1013/2018., 
1014/2018., 1015/2018., 1016/2018., 1017/2018., 1018/2018., 1019/2018., 1020/2018., 1021/2018., 1022/2018. 
és 1023/2018. számú határozataival országos népszavazásra feltenni kívánt kérdések hitelesítését megtagadta. 
A határozatok megtekinthetők a választások hivatalos honlapján, a ww w.vala sztas.h u oldalon.

Budapest, 2018. augusztus 14.

  Dr. Rádi Péter s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság 
  elnöke

A Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének ismételt pályázati felhívása  
a Székesfehérvár 4. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

A közjegyzői állásra azok pályázhatnak, akik a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényben (a továbbiakban: Kjtv.) 
előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelnek.

Közjegyzővé az nevezhető ki, aki
1) az Európai Unió valamely tagállamának, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más 

államnak az állampolgára vagy az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személy,

2) nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt,
3) olyan okleveles jogász szakképzettséggel rendelkezik, amely a jogi szakvizsga előfeltételének megfelel,
4) a jogi szakvizsgát letette,
5) legalább 3 éves közjegyzőhelyettesi gyakorlatot igazol (említett gyakorlatnak megfelel a legalább 3 éves bírói, 

ügyészi, ügyvédi, kamarai jogtanácsosi vagy közjegyzői működés; a jogi szakvizsga megszerzését követően 
központi közigazgatási szervnél közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben szerzett 
kormánytisztviselői, illetve köztisztviselői gyakorlat; a jogi szakvizsga megszerzését követően szerzett 
alkotmánybírói, nemzetközi szervezetnél vagy az Európai Unió valamely szervénél ítélkezési vagy az 
igazságszolgáltatással összefüggő tevékenységből eredő gyakorlat),

6) nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
7) eredményes közjegyzői vizsgát tett és
8) az eljárás nyelvének az eljárás lefolytatásához szükséges mértékű ismeretét igazolta.

Nem nevezhető ki közjegyzővé az,
1) aki büntetett előéletű,
2) aki jogi képesítéshez kötött foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
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3) akinek a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt büntetőjogi felelősségét jogerős ügydöntő határozatban 
megállapította, függetlenül attól, hogy mentesült-e az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól:
– szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés 

büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,
– szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén 

a mentesítés beálltától számított tíz évig,
– szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén 

a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
– szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka esetén a mentesítés beálltától számított 

öt évig,
– gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés 

beálltától számított nyolc évig,
4) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntető végzés 

jogerőre emelkedésétől számított három évig,
5) akit a közjegyzői fegyelmi bíróság jogerős határozattal hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel sújtott, a határozat 

jogerőre emelkedésétől számított tíz évig,
6) aki egészségi állapota miatt vagy más okból a hivatás ellátására alkalmatlan,
7) aki életmódja vagy magatartása miatt a közjegyzői hivatás gyakorlásához szükséges közbizalomra érdemtelen,
8) akivel szemben a Kjtv. 7. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn, és nem vállalja, hogy 

kinevezése esetén azt az eskütétel időpontjáig megszünteti.

Az eljárás nyelvének az eljárás lefolytatásához szükséges mértékű ismeretét a pályázatot meghirdető területi kamara 
elnöksége a pályázat elbírálása keretében vizsgálja.

A pályázatot a Pécsi Közjegyzői Kamara nevére és az alábbi címre kell benyújtani postai úton vagy személyesen:
7622 Pécs, Vasvári P. u. 2.

A pályázat benyújtásának határideje: 
e hirdetménynek a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap 

A pályázathoz mellékelni kell a következőket:
1) Személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy a tulajdonos arcképét és aláírását 

tartalmazó vezetői engedély hiteles másolata, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolvány hiteles másolata. 
2) Annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt.
3) Egyetemi jogi végzettséget igazoló diploma hiteles másolata.
4) Jogi szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata.
5) A legalább  hároméves közjegyzőhelyettesi gyakorlat (illetve az annak megfelelő legalább hároméves bírói, 

ügyészi, ügyvédi és jogtanácsosi vagy közjegyzői működés; a jogi szakvizsga megszerzését követően központi 
közigazgatási szervnél közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben szerzett 
kormánytisztviselői, illetve köztisztviselői gyakorlat; a jogi szakvizsga megszerzését követően szerzett 
alkotmánybírói, nemzetközi szervezetnél vagy az Európai Unió valamely szervénél ítélkezési vagy az 
igazságszolgáltatással összefüggő tevékenységből eredő gyakorlat) igazolása.

6) Hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a Kjtv. 17. § (3) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott körülmény 
vele szemben nem áll fenn vagy a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. 
(XI. 26.) IM rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti kérelem és befizetés igazolása.

7) A kinevezés esetére vállalt, az összeférhetetlenség megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat (Kjtv. 7. §).
8) A kinevezés esetére vállalt, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalását tartalmazó nyilatkozat.
9) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott 

döntéshozatal hatálya alatt. 
10) A MOKK által kiállított igazolás a közjegyzői vizsga eredményes letételéről [5/2018. (II. 13.) IM rendelet 

15., 17., 19. §].
11) Köztartozás-mentesség igazolására szolgáló irat.
12) Szakmai önéletrajz.
13) Közjegyzőhelyettes pályázó esetén az alkalmazó közjegyző értékelése.
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14) A közjegyzői iroda megnyitásával kapcsolatos kiadások fedezésére, a kialakítandó iroda tárgyi és személyi 
feltételeire vonatkozó terv.

15) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) 11. számú iránymutatásának 2. számú 
melléklete szerinti kitöltött adatlap.

Amennyiben a pályázó a pályázatban hivatkozik rá, mellékelnie kell a következőket:
16) A jogi szakvizsgát megelőzően teljesített közjegyzőjelölti vagy egyéb jogi munkakörben eltöltött joggyakorlat 

igazolására vonatkozó okirat vagy annak hiteles másolata.
17) Tartós helyettesi tevékenységet igazoló okirat vagy annak hiteles másolata. A pályázó tartós helyettesi 

tevékenységet lezáró, e tevékenységét kedvezően értékelő éves irodavizsgálatot igazoló okirat vagy ennek 
hiteles másolata.

18) Középfokú vagy felsőfokú, illetve jogi szaknyelvi anyaggal bővített felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles 
másolata. Nyelvvizsgaként állami nyelvvizsgabizottság által kiadott közép- és felsőfokú „C” típusú vagy azzal 
egyenértékű nyelvvizsga, illetve a közép- és felsőfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga vehető 
figyelembe. Amennyiben a pályázó egy adott nyelvből nem azonos fokozatú „A” és „B” típusú nyelvvizsgával 
rendelkezik, akkor azt az alacsonyabb fokozatú nyelvvizsgának megfelelő „C” típusú nyelvvizsgaként kell 
figyelembe venni.

19) Nyelvi jogosítványt igazoló okirat hiteles másolata.
20) Szakfordító, illetve tolmács vizsga bizonyítvány vagy igazolvány hiteles másolata.
21) Tudományos tevékenység igazolására az állam- és jogtudományok, valamint társadalomtudományok köréből 

megszerzett PhD fokozat megszerzését tanúsító okirat hiteles  másolata, állam- és jogtudományi karokon 
akkreditált jogi szakjogász képzésben megszerzett felsőfokú végzettséget, LLM minősítést igazoló okirat 
hiteles másolata, egyéb felsőfokú végzettséget igazoló okirat hiteles másolata.

22) A 2013. február 15. napját megelőzően letett közjegyzőjelölti, közjegyzőhelyettesi vizsga, illetve a 2013. február 
15. napja és 2018. július 1. napja között a MOKK iránymutatása alapján letett közjegyzői vizsga teljesítésének 
igazolása hiteles másolatban.

23) Felsőfokú oktatási intézményben végzett rendszeres jogi oktatói tevékenységet igazoló okirat vagy annak 
hiteles másolata. Rendszeresnek az a jogi oktatói tevékenység minősül, ha a pályázó legalább egy féléven 
keresztül, heti rendszerességgel szemeszterenként legalább 20 összóraszámban oktat. A pályázónak ezt 
a tényt a tanszékvezető által kiadott tantárgyi tematikával kell igazolnia.

24) A MOKK által szervezett és elismert tanfolyamokon végzett oktatói tevékenység igazolása. A MOKK által 
szervezett és elismert tanfolyamon végzett oktatói tevékenységet a MOKK elnöke igazolja.

25) Jogi vagy más magas színvonalú szakmai lapban megjelent tudományos publikációk másolata oly módon, 
hogy megállapítható legyen, mely kiadványban jelent meg. A pályázó által önállóan vagy társszerzőként írt 
jogi szakirányú monográfia. A publikációkat és a monográfiát elektronikus (word) formátumban is mellékelni 
kell a pályázathoz. A monográfia kizárólag akkor vehető figyelembe, ha témája jogi szakirányú, legalább öt ív 
terjedelmű, és azt az MTA doktora, egyetemi tanár (professor emeritus/emerita), habilitált egyetemi docens 
vagy a MOKK által kijelölt szerv vagy személy véleményében a közjegyzői pályázaton való felhasználásra 
– a mű szakmai színvonala okán – elfogadhatónak nyilvánította. Társszerzős mű esetén csak a pályázó által írt 
rész (részek) véleményezése szükséges, feltéve, ha a műből egyértelműen kitűnik, hogy mely részek erednek 
a pályázótól.

 A MOKK által kijelölt szerv vagy személy által végzett véleményeztetés díja 10 000 Ft/szerzői ív, melyet a pályázó 
köteles a MOKK által megjelölt bankszámlaszámra előzetesen megfizetni. 

 A publikáció kizárólag akkor vehető figyelembe, ha az legalább fél ív terjedelmű. 
26) A pályázó területi kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a pályázónak a területi kamarában 

végzett munkájáról a működése szerint illetékes területi elnökség ad részletes írásbeli értékelést.   
27) A pályázó országos kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a pályázónak az országos 

kamarában végzett munkájáról a MOKK elnöke ad részletes írásbeli értékelést.
28) Az országos kamara mellett működő szakmai bizottságokban betöltött tagság igazolása. Az országos kamara 

mellett működő szakmai bizottságokban betöltött tagságot a MOKK elnöke igazolja.

A pályázat mellékleteit a pályázati kiírásban szereplő sorrendben, a megfelelő sorszám feltüntetésével kell benyújtani.
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Ha a pályázó a Kjtv. 17/A. § (1) bekezdésében meghatározott igazolásokat a pályázathoz annak benyújtásával 
egyidejűleg nem mellékeli, a pályázata érvénytelennek tekintendő. A pályázat egyéb mellékleteinek hiányosságai 
a személyes meghallgatás időpontjáig pótolhatók.

Az érvényben lévő pályázat elbírálási szempontokról, valamint a jelen pályázati felhívásban a pályázathoz 
mellékletként előírt követelmények 15) pontjában megjelölt adatlapról tájékoztatást a Pécsi Közjegyzői Kamarában 
lehet kérni.

A pályázók szakmai felkészültségét a területi kamara elnöksége személyes meghallgatás során vizsgálja és értékeli.

A Pécsi Közjegyzői Kamara Elnöksége tájékoztatja a pályázókat, hogy a Hivatalos Értesítő 2018. július 19-én megjelent 
37. számában közzétett  hiányos pályázati felhívásra az ott megjelölt határidőben benyújtott pályázatokat is elfogadja 
a jelen felhívásra benyújtott pályázatként azzal, hogy a korábbi felhívás alapján benyújtott pályázatok kiegészítésére 
a jelen pályázati kiírás szerinti határidőig van lehetőség.



3804 H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2018.	évi	46.	szám

A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
Felelős kiadó: dr. Salgó László Péter.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.


	I.	Utasítások
	Az emberi erőforrások minisztere 18/2018. (VIII. 23.) EMMI utasítása 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzatáról
	Az igazságügyi miniszter 14/2018. (VIII. 23.) IM utasítása 
a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 
11/2015. (V. 29.) IM utasítás módosításáról
	A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasítása 
az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai ellenőrzésének 
katasztrófavédelmi feladatairól
	Az országos rendőrfőkapitány 44/2018. (VIII. 23.) ORFK utasítása 
a Lövészeti Szabályzatról
	Az országos rendőrfőkapitány 45/2018. (VIII. 23.) ORFK utasítása 
az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról

	II.	Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
	A külgazdasági és külügyminiszter 23/2018. (VIII. 23.) KKM közleménye 
a Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. é
	A külgazdasági és külügyminiszter 24/2018. (VIII. 23.) KKM közleménye 
a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2018. évi XVII. törvény 2. és 3. §-ának hatá
	A külgazdasági és külügyminiszter 25/2018. (VIII. 23.) KKM közleménye 
a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt 
és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály, 
t

	III.	Személyügyi közlemények
	Az Agrárminisztérium 2018. július hónapra vonatkozó személyügyi hírei
	A Belügyminisztérium személyügyi hírei 2018. június
	Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei 2018. július hónapra vonatkozóan

	IV.	Egyéb közlemények
	A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye 
elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
	A Legfőbb Ügyészség közleménye 
ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről
	A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye 
a 2018. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
	A Nemzeti Választási Bizottság közleménye 
országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
	A Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének ismételt pályázati felhívása 
a Székesfehérvár 4. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére


		2018-08-23T15:59:18+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




