
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2005. jú ni us 30.,

csütörtök

90. szám

II. kötet

Ára: 2599,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK

24/2005. (VI. 30.) HM r. A Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za tá nak ki adá sá ról



 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A honvédelmi miniszter
24/2005. (VI. 30.) HM

rendelete

a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának
kiadásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 207.  §
(2) be kez dés d) és e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ren de le tet adom ki:

1.  §

A Ma gyar Hon véd ség ben a ka to nai szol gá la ti és a ka to -
nai ren dé sze ti te vé keny ség tel je sí té se ér de ké ben e ren de let 
mel lék le te ként ki adom a Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti
Sza bály za tát (a továb biak ban: Sza bály zat).

2.  §

A Sza bály zat ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: Hon véd ség) fel ada tai tel je sí té sé re való
fel ké szü lés és ké szen lét, va la mint azok vég re haj tá sa idõ -
sza ká ra, a Hon véd ség tény le ges ál lo má nyá ra, va la mint a
ren del ke zés re ál lás idõ sza ká ban az ön kén tes tar ta lé ko sok -
ra. A Sza bály za tot a Hon vé del mi Mi nisz té riu m és a Hon -
véd ség köz tiszt vi se lõ i re, köz al kal ma zot ta i ra a rá juk vo -
nat ko zó mér ték ben, a kü lön jog sza bá lyok kal együtt kell
al kal maz ni.

3.  §

A Sza bály zat a Hon véd ség alap sza bály za ta, ren del ke -
zé sei egy sé ge sen ér vé nye sek a ka to na élet és te vé keny ség
va la mennyi te rü le té re.

4.  §

Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Köz tár sa ság Fegy ve res Erõi
szol gá la ti sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 6/1987.
(X. 15.) HM ren de let és az azt mó do sí tó 6/1989. (IX. 24.)
HM ren de let, a 7/1989. (XI. 10.) HM ren de let, az 1/1990.
(I. 29.) HM ren de let, a 7/1990. (VI. 28.) HM ren de let, a
3/1993. (III. 31.) HM ren de let, az 5/1993. (VII. 2.) HM
ren de let, a 9/1993. (IX. 21.) HM ren de let, a 10/1995.

(IX. 21.) HM ren de let, a 12/1995. (XI. 16.) HM ren de let, a
4/1996. (V. 3.) HM ren de let, a 22/1997. (X. 3.) HM ren de -
let, a 22/2001. (IX. 1.) HM ren de let, a 20/2004. (VIII. 16.)
HM ren de let, va la mint a fog ság fe nyí tés bí ró sá gi fe lül vizs -
gá la tá ról  szóló 1994. évi XCIII. tör vény vég re haj tá sa
 során a fegy ve res erõk re há ru ló fel ada tok ról  szóló 2/1995.
(II. 10.) HM ren de let.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

Melléklet
a 24/2005. (VI. 30.) HM rendelethez

A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség csapatai

1.1. A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: Hon véd -
ség) fel ada ta it, szer ve ze ti fel épí té sét a hon vé de lem rõl és a
Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény
(a továb biak ban: Hvt.) 70–75.  §-a rög zí ti.

A Hon véd ség fel ada tai tel je sí té sé ben az irá nyí tó-ve ze tõ 
szer vek, igaz ga tá si szer vek, hi va ta lok, in té ze tek és in téz -
mé nyek mel lett a meg ha tá ro zó sze rep a csa pa tok ra há rul.

1.2. A Hon véd ség csa pa tai harc fel ada tok vég re haj tá sá -
ra, annak tá mo ga tá sá ra, ki szol gá lá sá ra, biz to sí tá sá ra, to -
váb bá jel lem zõ en a le gény sé gi ál lo má nyú ak és az al egy sé -
gek fel ké szí té sé re ren delt ka to nai szer ve ze tek.

Meg ne ve zé sü ket, jog ál lá su kat, te le pü lé si he lyü ket,
alap te vé keny sé gük kö rét, szol gá la ti alá ren delt sé gü ket, al -
kal ma zá si ké szen lé tü ket, a pa rancs nok ki ne ve zé sé nek
rend jét és a gaz dál ko dá si jog kö rü ket jog sza bá lyok, ala pí tó 
ok ira tok, a bel sõ szer ve ze ti fel épí té sü ket az ál lo mány táb -
lák ál la pít ják meg.

2.1. A csa pa tok (ese ten ként más, szö vet sé ges csa pa tok -
kal együtt) ma ga sab begy sé get is ké pez het nek vagy a már
meg lé võ ma ga sab begy ség be ta go zód hat nak be.

2.2. A Hon véd ség kö zép szin tû ve ze tõ szer vei magasabb -
egység pa rancs nok ság nak mi nõ sül nek.

3.1. A csa pa tok nagy ság rend ben a kö vet ke zõk:
a) egy ség: a dan dár, az ez red és az ön ál ló zász ló alj;
b) ön ál ló al egy ség: az ön ál ló szá zad.
A csa pa tok szer ve ze ti ele me it a pa rancs nok ság és a kö -

te lék ben lévõ al egy sé gek ké pe zik. Egyes csa pa tok szer ve -
ze té be ese ten ként to váb bi, ki sebb nagy ság ren dû csa pa tok
tar toz hat nak.
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Al egy ség a kö te lék ben lévõ zász ló alj, szá zad, a sza kasz, 
a raj, a ke ze lõ sze mély zet.

3.2. A csa pa tok, illetve azok egyes szer ve ze ti ele mei, az
adott csapat ren del te té se, szer ve ze ti fel épí té se sze rint más
meg ne ve zést is vi sel het nek.

3.3. Ahol e Sza bály zat az al egy ség meg ne ve zé se kor
zász ló alj vagy szá zad ki fe je zést al kal maz, az ér te lem sze -
rû en vo nat ko zik osz tály ra és üteg re, illetve az ezek nek
meg fe le lõ más ka to nai szer ve ze ti elem re is.

4.1. A fel ada tok hoz, a kö rül mé nyek hez iga zo dó an ki je -
löl he tõ, illetve lét re hoz ha tó:

a) ki kü lö ní tett al egy ség: az elöl já ró egy ség tõl, al egy -
ség tõl (pa rancs nok tól) tá vol, ön ál ló an mû kö dõ, szer ve zet -
sze rû vagy ide ig le ne sen lét re ho zott al egy ség;

b) ide ig le nes al egy ség: ide ig le nes jel leg gel, szol gá la ti
ér dek bõl, ki je lölt pa rancs nok alá ren delt sé gé be vont vagy
utalt ka to nák nem szer ve zet sze rû cso port ja;

c) ve gyes össze té te lû al egy ség: a hon véd sé gi és rend vé -
del mi ál lo mány ból spe ci á lis fel ada tok el lá tá sá ra össze ál lí -
tott al egy ség.

4.2. A ka to nai szer ve ze tek nél azok tá mo ga tá sa és biz to -
sí tá sa ér de ké ben ál lan dó jel leg gel más ka to nai szer ve ze tek 
ál lo má nyá ba tar to zó sze mé lyek, cso por tok, illetve ál lan dó
kép vi se le tek te vé keny ked het nek.

5. A csa pa tok tól el té rõ jel le gû szer ve ze ti egy sé gek
szer ve ze ti szint je (jog ál lá sa) – ha jog sza bály el té rõ en nem
ren del ke zik – a csa pa tok szint jé hez ha son lít va ke rül meg -
ha tá ro zás ra.

A katonák általános kötelességei és jogai

6. A szol gá lat tel je sí té sé re vo nat ko zó, a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak
jog ál lá sá ról  szóló tör vény (a továb biak ban: Hjt.) 46–47. és 
74–77.  §-ban rög zí tett sza bá lyok mel lett, a Hon véd ség nek
a Hjt. 80.  § (1) be kez dé se sze rin ti tény le ges ál lo má nyú tag -
ja (a továb biak ban: ka to na) a Hon véd ség fel ada tai tel je sí -
té sé re való fel ké szü lés (ké szen lét) és a fel ada tok tel je sí té se 
idõ sza ká ban egy aránt:

a) tart sa be ka to nai es kü jét, a szol gá lat tel je sí té sé re vo -
nat ko zó jog sza bá lyo kat és más bel sõ ren del ke zé se ket, be -
le ért ve a had vi se lés re vo nat ko zó és a hu ma ni tá ri us sza bá -
lyo kat;

b) le gyen fe gyel me zett, be csü le tes, õszin te, bá tor. Jel -
le mez ze ha tá ro zott fel lé pés, baj tár si as gon dol ko dás mód, a
Haza irán ti hû ség és ál do zat kész ség, kö te les sé gei és fel -
ada tai tel je sí té sé ben áll ha ta tos ság. Ma ga tar tá sá val ér de -
mel jen ki te kin télyt és meg be csü lést, nyer je el baj tár sai bi -
zal mát;

c) min den kor le gyen pon tos és lel ki is me re tes. En ge del -
mes ked jék elöl já ró i nak, le gyen kez de mé nye zõ, vé del mez -
ze és tá mo gas sa õket szol gá la tuk el lá tá sá ban, a fe gye lem

fenn tar tá sá ban. Meg ve tés sel for dul jon el a gyá va ság tól,
ön zés tõl, dur va ság tól, hi val ko dás tól;

d) le gyen éber, tart sa tisz te let ben má sok em ber i és ál -
lam pol gá ri jo ga it, szük ség- vagy ve szély hely zet ese tén
nyújt son ne kik se gít sé get. Min den kor tar tóz kod jék mind -
at tól, ami fel ada tá nak vég re haj tá sá ban gá tol ná vagy arra
kép te len né ten né.

7. A ka to na a Hon véd ség fel ada ta i nak tel je sí té sé re való 
fel ké szü lés (ké szen lét) idõ sza ká ban:

a) sa já tít sa el, gya ko rol ja be a harc ban vég re haj tan dó
te vé keny sé gét, éssze rû en és kö vet ke ze te sen hajt sa vég re a
sza bály za tok és más bel sõ ren del ke zé sek rá vo nat ko zó
elõ írásait, tel je sít se szol gá la ti kö te les sé ge it. Is mer je meg
jól a rá bí zott ha di tech ni kai esz kö zö ket, és min den kö rül -
mé nyek kö zött le gyen ké pes azok ha té kony alkalmazá -
sára;

b) ál lan dó an tö ké le te sít se ka to nai fel ké szült sé gét, fej -
lessze fi zi kai erõn lé tét és ál ló ké pes sé gét, vi sel je el a ka to -
nai szol gá lat fá ra dal ma it és ne héz sé ge it, fel ada ta i nak tel -
je sí té se so rán ne kí mél je ere jét;

c) fo ko zott gon dos ság gal és éssze rû ta ka ré kos ság gal
bán jon a köz tu laj don nal, min den tör vényes esz köz zel aka -
dá lyoz za meg annak ká ro so dá sát és pa zar lá sát.

8. A ka to na a Hon véd ség ha zai és kül föl di fel ada tai tel -
je sí té sé nek idõ sza ká ban:

a) es kü jé hez hí ven, ma gas fokú fe gyel me zett ség gel te -
gyen ele get szol gá la ti kö te le zett sé gé nek. A fel adat meg ol -
dá sá ba be vont más or szá gok ka to ná i val szo ro san mû köd -
jön együtt;

b) harc ban küzd jön bát ran és áll ha ta to san. Ke res se az
el len ség le gyõ zé sé nek leg cél sze rûbb mód ját, éssze rû en
hasz nál ja ki és ha té ko nyan al kal maz za az összes ren del ke -
zés re álló esz közt, cse le ked jen ha tá ro zot tan. Az el len ség -
gel soha a leg ki sebb egyet ér tést se ala kít son ki, tart sa
vissza et tõl ka to na tár sa it is. Lép jen fel a kis hi tû ség min den 
meg nyil vá nu lá sa ellen;

c) harc ban vagy más ve szé lyes hely zet ben pa rancs nél -
kül ne hagy ja el a he lyét, sem mi kép pen se hagy ja cser ben
ka to na tár sa it, illetve élet e koc káz ta tá sá val is ment se meg
õket, ha élet ve szély be ke rül nek.

9. A ka to na harc ban harc ké pes sé gé nek bir to ká ban nem 
ad hat ja meg ma gát az el len ség nek.

Ha ön hi bá ján kí vül még is fog ság ba ke rült, hasz nál jon ki 
min den le he tõ sé get, hogy ki sza ba dul jon, ka to na tár sa it is
ki sza ba dít sa, és vissza tér jen csa pa tá hoz. Fog ság ban is
õriz ze meg be csü le tét, ma rad jon hû es kü jé hez. Fog ság ba
ju tott elöl já ró i nak (fel jebb va ló i nak) ott is tisz te let tel és en -
ge del mes ség gel tar to zik.

10. A ka to na kö te les tisz te let ben tar ta ni a had vi se lés rõl
és a há bo rú ál do za ta i nak vé del mé rõl  szóló nem zet kö zi
sza bá lyo kat, a la kos ság, az anya gi ja vak, a kör nye zet és a
ter mé sze t vé del mé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket, to váb bá
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a nem zet kö zi egyez mé nyek ben meg ál la pí tott meg kü lön -
böz te tõ jel zést hasz ná ló egész ség ügyi szer vek és sze mé -
lyek, va la mint az egy há zi sze mé lyek sért he tet len sé gét. Az
egyez mé nyek fõbb elõ írásait e Szol gá la ti Sza bály zat
(a továb biak ban: Sza bály zat) füg ge lé ke tar tal maz za.

11. Min den ka to nai szer ve zet nél:

a) a tisz tek kö te le sek meg ter vez ni, meg szer vez ni alá -
ren delt je ik te vé keny sé gét, biz to sí ta ni a vég re haj tás hoz
szük sé ges fel té te le ket, va la mint irá nyí ta ni az al egy sé gek
fel ké szí té sét és a tiszt he lyet te se ket;

b) a tiszt he lyet te sek kö te le sek pél dát mu tat va meg va ló -
sí ta ni a le gény sé gi ál lo má nyú ka to nák és a ki sebb al egy sé -
gek fel ké szí té sét, biz to sí ta ni a ren det, fe gyel met, a te vé -
keny ség hez szük sé ges esz kö zö ket, anya go kat;

c) a le gény sé gi ál lo má nyú ka to nák kö te le sek a ré szük re 
meg sza bott fel ada to kat ön te vé ke nyen és ered mé nye sen,
kel lõ idõ ben vég re haj ta ni.

12.1. Az egyes ka to nák rész le tes kö tel me it e Sza bály -
zat ban elõ ír ta kon túl me nõ en a dokt rí nák, szak uta sí tá sok,
törzs szol gá la ti és egyéb sza bály za tok, va la mint a szol gá la -
ti elöl já rók ren del ke zé sei mû ve le ti te rü le ten a mû ve let irá -
nyí tó pa rancs nok ság egy sé ges mû ve le ti elõ írásai tar tal -
maz zák.

12.2. A Hon véd ség szer ve ze te i nél a szol gá la ti élet hez
szük sé ges he lyi sza bá lyo zá so kat a Hvt., az ala pí tó ok irat,
e Sza bály zat, a Hon véd ség szak mai fe let te se i nek, elöl já ró -
i nak ren del ke zé sei, az ál lo mány táb lák (mun ka kö ri jegy zé -
kek) va la mint a szol gá la ti elöl já rók kö ve tel mé nyei alap ján 
ké szí tett szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban és egy ség -
pa rancs no ki in téz ke dés ben kell meg ha tá roz ni.

12.3. A ka to na fel ada ta it a je len Sza bály zat ál ta lá nos
kö ve tel mé nyei és az egyes be osz tás tí pu sok ra vo nat ko zó
rész le tes kö ve tel mé nyek figye lembe véte lével ké szí tett
mun ka kö ri le írás ban kell rög zí te ni és ki ad ni.

12.4. A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat és a mun ka -
kö ri le írá sok ki dol go zá sá nak és ki adá sá nak rend jét kü lön
ren del ke zés sza bá lyoz za.

13. A pa rancs nok min den kor jo go sult arra, hogy alá ren -
delt je i nek e Sza bály zat ban, illetve a szer ve ze ti és mû kö dé -
si sza bály zat ban, va la mint a mun ka kö ri le írás ban elõ írt
szol gá la ti kö tel me in fe lül más szol gá la ti fel ada to kat is
szab jon.

14. A szol gá la ti sze mé lyek be osz tá suk ba való ki ne ve zé -
sük (meg bí zá suk) után kö te le sek be osz tá su kat az ad dig
 abban a be osz tás ban levõ sze mély tõl e Sza bály zat 4. szá -
mú mel lék le té ben elõ ír tak sze rint át ven ni.

15. A ka to nák ál ta lá nos, alap ve tõ jo ga it és azok gya kor -
lá sá nak sza bá lya it a Hjt. III., IV. fe je ze te, va la mint a VIII.
és a IX. fe je zet egyes ren del ke zé sei tar tal maz zák.

A helyõrségen kívüli szolgálatteljesítés
sajátos szabályai

16.1. A ka to na hely õr sé gen kí vül rend sze rint az ere de ti
szer ve ze té ben, alá ren delt sé gé ben tel je sí ti szol gá la tát, de
ese ten ként más egy ség hez, al egy ség hez át ve zé nyel he tõ,
illetve – al egy sé ge töb bi ka to ná já val együtt – át alá ren del -
he tõ, va la mint ide ig le nes, ki kü lö ní tett al egy ség be be oszt -
ha tó.

16.2. A ka to na szá má ra a mun ka kö ri le írá sá ban rög zí tett 
fel adat mel lett vagy he lyett ide ig le ne sen más fel adat (pél -
dá ul: ka taszt ró fa vé de lem stb.) is szab ha tó. A ka to nát az el -
té rõ fel adat tel je sí té sé re fel kell ké szí te ni, illetve a bal eset
meg elõ zé sé re ki kell ok tat ni. A ka to na a kör nye ze te rend -
ben tar tá sá ba, ta ka rí tá sá ba be von ha tó.

16.3. A hely õr sé gen kí vü li szol gá lat ide jé re az ál ta lá -
nos tól el té rõ mun ka- és na pi rend ha tá roz ha tó meg, de a tel -
je sí tett több let szol gá la ti idõt el len té te lez ni kell.

16.4. Az állományille té kes pa rancs nok a szol gá lat tel je -
sí té si hely napi szol gá lat tel je sí té si idõn túli el ha gyá sát – a
Hjt. 19–20.  § ke re tei kö zött – in do kolt eset ben és a szük sé -
ges mér ték ben kor lá toz hat ja.

A külföldi szolgálatteljesítés sajátos szabályai

17.1. A kül föl di szol gá lat tel je sí tés ese tén a ka to nát kü -
lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott több let kö te le zett sé -
gek ter he lik, me lyek tel je sí té se kü lön meg ha tá ro zott elõ -
me ne te li és anya gi el is me rés sel jár.

17.2. Kül föl di szol gá lat tel je sí tés ese tén a ha zai szol gá -
lat tel je sí tés hez ké pest je len tõs el té ré sek van nak

– ál ta lá ban a ka to na, illetve al egy sé ge alá- és fö lé ren -
delt sé gi vi szo nyai, a te vé keny sé gét meg ha tá ro zó szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bá lyok, a nem ter vez he tõ ese ti fel ada -
tok;

– fõ leg nem mû ve le ti te rü le ten a spe ci á lis nyel vi és
szak mai kö ve tel mé nyek;

– fõ leg mû ve le ti te rü le ten a szol gá lat tel je sí tés ve szé -
lyes sé ge, napi idõ tar ta ma, he lye és az on nan való tá vo zás
sza bá lyai te kin te té ben.

17.3. A kül föl di szol gá lat tel je sí té sé hez már a ha zai fel -
ké szü lés so rán is elõ ír ha tók a fel ké szü lõ ál tal vál lalt, ha zai
be osz tá sa fel ada ta i tól el té rõ ese ti, illetve több let fel ada tok.

18. A ka to na nem mû ve le ti te rü le ten tel je sí tett kül föl di
szol gá la ta so rán:

a) leg jobb tu dá sa sze rint kép vi sel je a Ma gyar Köz tár -
sa sá got és a Hon véd sé get, illetve a nem ze ti és szol gá la ti
ér de ket;

b) a szol gá lat tel je sí tés hez szük sé ges mér ték ben is mer -
je a fo ga dó or szág ban szol gá la ti te vé keny sé ge te kin te té -
ben ér vé nye sü lõ két- és több ol da lú nem zet kö zi meg ál la -
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po dá so kat, a fo ga dó or szág fon to sabb jog sza bá lya it és
szo ká sa it, ka to nai sza bá lyo zó it;

c) tö re ked jen a fo ga dó or szág nyel vé nek a napi élet ben
tör té nõ hasz ná lat hoz szük sé ges is me re té re, a he lyi la kos -
ság gal való köz vet len és tár gyi la gos kap cso lat ki ala kí tá sá -
ra, fenn tar tá sá ra;

d) tart son fo lya ma tos kap cso la tot a kül föl di szol gá lat ba 
ki kül dé sé ért fe le lõs ma gyar ka to nai szer ve zet tel és azt
szol gá lat tel je sí té sé nek ese mé nye i rõl rend sze re sen tá jé -
koz tas sa, illetve az at tól ka pott fel ada to kat hajt sa vég re;

e) tart son kap cso la tot ha zánk kül föl di ka to nai kép vi se -
le té vel;

f) szak te rü le tén a ha zai és kül föl di sza bá lyo kat is mer -
ve, kép vi sel je a Hon véd ség szak mai elöl já rói jog kör rel
ren del ke zõ szer ve it és se gít se elõ azok együtt mû kö dé sét a
szak te rü let sze rin ti ille té kes kül föl di szer ve ze tek kel;

g) ve gyen részt a fo ga dó kül föl di ka to nai szer ve zet és a
ma gyar nem ze ti de le gá ci ók prog ram já nak ter ve zé sé ben,
elõ ké szí té sé ben és ered mé nyes le bo nyo lí tá sá ban;

h) szö vet sé ges és euró pai uni ós fegy ve res erõk ben és
pa rancs nok sá ga i kon szol gá la tát ezek szol gá la ti rend jé nek
figye lembe véte lével tel je sít se;

i) dip lo má ci ai szol gá lat ban ér vé nye sít se a kül ügyi és a
hon vé del mi szak te rü le ten ér vé nye sü lõ biz ton ság- és vé de -
lem po li ti kai irány el ve ket, a nem zet kö zi jog és a két-,
illetve több ol da lú szer zõ dé sek elõ írásait, a pro to kol lá ris
szo ká sok nak való meg fe le lést;

j) ta nul má nyi, ok ta tá si, kép zé si és tu do má nyos fel ada -
tok vég zé se kor ké szül jön fel és te gyen ele get a fo ga dó in -
té zet, pa rancs nok ság ál tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek -
nek és a szer zett is me re te ket a Hon véd ség ben foly ta tott
szol gá la tá ban hasz no sít sa;

k) kon fe ren ci á kon, ke res ke del mi, kul tu rá lis, sport-, ha -
gyo mány õr zõ és egyéb ren dez vé nye ken, ame lyek prog -
ram ja in a Hon véd ség gel szö vet ség esi vagy más együtt mû -
kö dõ kap cso la tot nem tar tó ál lam ka to ná i val ta lál ko zik,
tart sa be a szol gá la ti érint ke zés, a ka to nai ud va ri as ság és a
ti tok vé de lem sza bá lya it.

19. A ka to na mû ve le ti te rü le ten tel je sí tett kül föl di szol -
gá la ta so rán:

a) ál ta lá no san is mer je és ér vé nye sít se a vo nat ko zó két-
és több ol da lú nem zet kö zi meg ál la po dá sok, a nem zet kö zi
hu ma ni tá ri us jog (e Sza bály zat füg ge lé ke), a fo ga dó or -
szág fon to sabb jog sza bá lyai és szo ká sai, a nem zet kö zi
szer ve ze tek fegy ve res misszi ók ra vo nat ko zó sza bá lyai, a
mû ve let irá nyí tó pa rancs nok ság ál tal ki adott mû ve le ti sza -
bá lyok adott ma gyar ala ku lat ra is vo nat ko zó elõ írásait, és
a ré szé re adott tá jé koz ta tó ban, va la mint szol gá la ti mun ka -
kö re le írá sá ban fog lal ta kat;

b) elöl já ró ként gon dos kod jon e sza bá lyok nak alá ren -
delt jei ál tal, a fel ada tuk hoz és be osz tá suk hoz szük sé ges
mér ték ben tör té nõ meg is mer te té sé rõl;

c) be osz tá sá nak meg fele lõen is mer je a szö vet sé ges és
együtt mû kö dõ had erõk szer ve ze tét, fel sze re lé sét, harc te -
vé keny sé ge i nek el ve it, ka to nai ren dé sze té nek el já rá si jo -

go sult sá ga it, te vé keny sé gi kör ze té ben a te rep és az idõ já -
rás jel lem zõ it, ér té ke lé sük mód sze re it, le gyen ké pes azok -
ról je len té sek és tá jé koz ta tá sok meg té te lé re;

d) gon dos kod jon az el len ség re, az egy más sal szem ben -
ál ló fegy ve res erõk re, a mû ve let irá nyí tó pa rancs nok ság -
nak nem alá ren delt más fegy ve res erõk re, azok harc esz kö -
ze i re, a te vé keny ség kör ze té ben ta lál ha tó pol gá ri la kos -
ság ra vo nat ko zó és to váb bi, a pa rancs nok el ha tá ro zá sá hoz
meg is me ren dõ ada tok be szer zé sé rõl, je len té sé rõl;

e) elöl já ró ként fo lya ma to san gon dos kod jon az ala ku lat
har ci ké szen lé té nek fenn tar tá sá ról, a ké szen lé ti fel ada tok
és szol gá la tok be gya kor lá sá nak meg szer ve zé sé rõl, a mû -
ve let irá nyí tó pa rancs nok ság gal való fo lya ma tos szol gá la ti
kap cso lat tar tás ról, ré szé re ada tok és ja vas la tok elõ ké szí té -
sé rõl, az at tól ka pott mû ve le ti pa ran csok vég re haj tá sá ról,
az ala ku lat har ci, harc biz to sí tó és harc tá mo ga tó te vé keny -
sé gé nek meg szer ve zé sé rõl;

f) elöl já ró ként har ci te vé keny sé gen kí vü li idõ szak ban
biz to sít sa és hajt sa vég re a na pi ren det: a ki kép zé si fel ada -
to kat, a ké szen lé ti, ügye le ti és õr szol gá la tok fel ké szí té sét,
el iga zí tá sát, a sze mé lyi ál lo mány jog ál lá sá ra vo nat ko zó
spe ci á lis jog sza bá lyok sze rin ti pi hen te té sét, ét kez te té sét;

g) be osz tá sa sze rint ter vez ze, szer vez ze, hajt sa vég re az 
ala ku lat ob jek tu ma i nak, fegy ver ze té nek, ve szé lyes anya -
ga i nak (lõ sze rek, rob ba nó-, pi ro tech ni kai, su gár zó anya -
gok), egyéb ja va i nak õr zé sét, vé del mét, tö meg pusz tí tó
fegy ve rek, ter ror cse lek mé nyek el le ni vé del mét és lég ol tal -
mi szak te vé keny sé gét; fegy ver rel, lõ szer rel, rob ba nó szer -
rel való sza bály zat sér tõ ma ga tar tás ese tén a ha zai sza bá -
lyok sze rint kell a vizs gá la tot le foly tat ni;

h) egyé ni fegy ve rét az el he lye zé si ob jek tum ban a pa -
rancs nok dön té se sze rint maga mel lett, vagy a fegy ver szo -
bá ban tá rol ja, el he lye zé si ob jek tum te rü le tén kí vül a fegy -
ve rek vi se lé sét a ha tá lyos mû ve le ti uta sí tás ban elõ ír tak nak 
meg fele lõen a pa rancs nok sza bá lyoz za;

i) kö vet ke ze te sen tart sa be az ala ku la tot érin tõ in for má -
ció és ti tok vé del mi, rejt jel zõ, va la mint az el len ség meg té -
vesz té sét szol gá ló rend sza bá lyo kat;

j) harc te vé keny sé gét vagy más, ve szély ben foly ta tott
mû ve le ti te vé keny sé gét a mû ve let irá nyí tó pa rancs nok ság
ál tal meg ha tá ro zott cél, tar ta lom és harc te vé keny sé gi for -
mák ke re tei kö zött, szük ség ese tén a szö vet sé ges vagy
part ner fegy ve res erõk tag ja i val együtt mû köd ve hajt sa
vég re, ezen te vé keny sé gi elõ írások kor lá to zott sá ga ese tén, 
har ci és más köz vet len dön té si hely zet ben ru gal ma san,
szük ség ese tén ön ál ló harc te vé keny sé get kez de mé nyez ve
jár jon el;

k) fegy ve ré nek hasz ná la ta kor a jog sza bá lyok és a mû -
ve let irá nyí tó pa rancs nok ság ál tal meg ha tá ro zott szak mai
kö ve tel mé nyek alap ján jár jon el;

l) vál sá gos kö rül mé nyek kö zött se hagy ja el a he lyét
pa rancs nél kül, sem mi kép pen se hagy ja cser ben baj tár sa it,
vagy azo kat a pol gá ri sze mé lye ket, akik vé del mé re pa ran -
csot ka pott.
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A parancsnok

20.1. A ka to nai szer ve ze tek élén álló pa rancs nok szol -
gá la ti jog ál lá sát, ál ta lá nos ha tás kö rét és fe le lõs sé gét a Hvt. 
103.  §-a ha tá roz za meg.

20.2. Fe le lõs ség és ha tás kör szem pont já ból a ka to nai
szer ve zet vagy szer ve ze ti elem egy sze mé lyi ve ze tõ je ak -
kor is pa rancs nok, ha ál lo mány táb la (mun ka kö ri jegy zék)
sze rin ti meg ne ve zé se et tõl el tér. Az egyes szol gá la ti elöl -
já rók alá ren delt je ik kel szem ben a pa rancs no ki ál ta lá nos
fe le lõs sé get és ha tás kört e Sza bály zat ban ré szük re kü lön
meg ha tá ro zott kö tel mek figye lembe véte lével vi se lik,
illetve gya ko rol ják.

20.3. A pa rancs nok fe le lõs ség gel tar to zik a tõle idõ le ge -
sen át alá ren delt kö te lék sze mé lyi, el lá tá si, szol gá la ti és
egyéb – nem had mû ve le ti jel le gû – ügye i ért.

20.4. A pa rancs nok jog kö re ki ter jed a kö vet ke zõ te rü le -
tek re: pa rancs adás és in téz ke dés, az alá ren delt pa rancs no -
kok pa ran csa i nak és in téz ke dé se i nek fe lül vizs gá la ta, az
alá ren del tek el len õr zé se, illetve a jog sza bály ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint az ér de mek el is me ré se és a fe gyel mi jog -
kör gya kor lá sa. A pa rancs nok – ha jog sza bály ki vé telt nem 
tesz – ren del ke zik a neki alá ren delt pa rancs no kok ha tás kö -
ré vel is.

21.1. A pa rancs nok a ha tás kö ré be tar to zó egyes fel ada -
tok el lá tá sát – a jog sza bály ban ki zár tak ki vé te lé vel – a
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro zott mó -
don alá ren delt je i nek ide ig le ne sen át en ged he ti.

21.2. A pa rancs nok ve ze tõi te vé keny sé ge so rán tá masz -
ko dik az alá ren delt pa rancs no kok ra és szak mai ve ze tõk re,
va la mint a ve zény lõ zász ló si tá mo ga tó rend szer re.

22. A pa rancs nok kö te les sé gei:
a) pa ran csa i val biz to sít sa, hogy a rá bí zott ka to nai szer -

ve zet min den kor meg fe lel jen a vele szem ben tá masz tott
ké szen lé ti kö ve tel mé nyek nek, és ren del kez zék az eh hez
szük sé ges be gya kor lott ság gal;

b) ké pez ze ki alá ren delt je it, hogy ha di tech ni kai esz kö -
ze ik éssze rû és hoz zá ér tõ al kal ma zá sá val ered mé nye sen
meg tud ják ol da ni mind há bo rús, mind bé ke fel ada ta i kat;
kü lö nös gon dot for dít son az alá ren delt pa rancs no kok
szak mai fej lõ dé sé re;

c) tart sa ma gas szin ten a sze mé lyi ál lo mány er köl csi ál -
la po tát, erõ sít se be osz tott ja i ban a ha za sze re tet ér zé sét, a
ka to nai eré nye ket és szel le met, ér tes se meg ve lük a ka to -
nai rend szük sé ges sé gét, ide jé ben is mer je fel a ká ros je len -
sé ge ket, vegy e ele jét el ter je dé sük nek;

cs) fo lya ma to san és kö vet ke ze te sen tart son fe gyel met
és ren det a rá bí zott ka to nai szer ve zet nél. Kö ve tel je meg a
sza bály za tok elõ írásainak pon tos meg tar tá sát, a sa ját és a
más elöl já rók pa ran csa i nak ma ra dék ta lan vég re haj tá sát, a
ka to nai for ma sá gok be tar tá sát, a ha tá ro zott és sza bá lyos
ala ki fel lé pést. Ne tûr je a la za sá got, a fá sult sá got a szol gá -
la ti kö tel mek és a pa ran csok fe lü le tes vég re haj tá sát.

 Dicsérje, ju tal maz za azo kat, akik igye ke ze tük kel és ered -
mé nye ik kel arra rá szol gál tak, von ja fe le lõs ség re a fe gye -
lem sér té sek el kö ve tõ it. A meg gyõ zés és a tör vényesen
meg en ge dett kény sze rí tés esz kö ze it he lye sen al kal maz va
te remt sen egész sé ges kö zös sé gi szel le met, fej lessze az
alá ren delt pa rancs no kok ban a fe gye lem fenn tar tá sá nak
kész sé gét;

d) has son oda, hogy a ve ze té se alatt álló ka to nai szer ve -
zet éle té ben, te vé keny sé gé nek min den te rü le tén szer ve -
zett ség ural kod jék. Be osz tá si szint jé tõl füg gõ en sza bá -
lyoz za az idõ be osz tást, a ka to nák min den na pi éle té nek, az
ob jek tum nak, a kör let nek a rend jét il le tõ en tart sa és tar tas -
sa meg az elöl já ró erre vo nat ko zó pa ran csa it, lép jen fel a
ka to nák ide jé nek éssze rût len fel hasz ná lá sa ellen;

e) tart sa és tar tas sa be a tör vényességet, a had vi se lés re
vo nat ko zó és a hu ma ni tá ri us sza bá lyo kat, ne tûr je el az ön -
ké nyes ke dést, a dur va sá got, a jog sza bá lyok ban, bel sõ ren -
del ke zé sek ben meg ha tá ro zott kö te les sé gek meg sze gé sét;

f) ve ze tõi te vé keny sé ge so rán a kö rül mé nyek és a vég -
re haj tó sze mé lyek is me re tén nyug vó, meg ala po zott pa ran -
cso kat ad jon. Biz to sít sa, hogy azok tor zí tás men te sen jus -
sa nak el a vég re haj tók hoz, és meg le gye nek a vég re haj tá -
suk fel té te lei. For dít son gon dot a pa ran csok vég re haj tá sá -
nak meg szer ve zé sé re; gyõ zõd jék meg ar ról, hogy pa ran -
csa it meg ér tet ték-e, és a sze rint cse lek sze nek-e, ke rül je
azon ban az alá ren del tek fe let ti gyám ko dást. A fel ada to kat
úgy ér tes se meg be osz tot ta i val, hogy a szük sé ges ség be lá -
tá sa alap ján az ön ál ló cse lek vés re is ké pe sek le gye nek.
Szok tas sa õket ön ál ló gon dol ko dás ra; bá to rít sa kez de mé -
nye zé sü ket, hall gas sa meg és hasz nál ja fel éssze rû ja vas la -
ta i kat. Buz dít sa, ösz tö nöz ze, ta nács adás sal se gít se õket a
ne héz sé gek le küz dé sé ben, te remt se meg alá ren delt je i vel a
köl csön ös bi za lom lég kö rét;

g) az elõ írásoknak meg fele lõen éssze rû en gaz dál kod -
jék a ren del ke zé sé re bo csá tott anya gi esz kö zök kel, tart sa
és tar tas sa be a költ ség ve té si esz kö zök jog sza bály sze rin ti
fel hasz ná lá sá val kap cso la tos elõ írásokat, vé gez ze a sze -
mé lyi ál lo mány il let mé nye és egyéb já ran dó sá gai meg ál la -
pí tá sá val járó fel ada to kat;

gy) tá jé koz ta tas sa a pénz ügyi-szám vi te li és in gat lan -
fenn tar tó szer ve ket, a szol gál ta tást tel je sí tõ ket, kér je ki vé -
le mé nyü ket, illetve vá la szol jon az ál ta luk fel ve tett ész re -
vé te lek re, biz to sít sa a ha tás kö ré ben meg te remt he tõ mun -
ka fel té te le ket;

h) jog sza bá lyok és bel sõ ren del ke zé sek elõ írásai sze -
rint mû köd jön együtt a ka to nai biz ton sá gi szol gá lat kép vi -
se lõ jé vel, a tá bo ri lel késszel, a pénz ügyi-szám vi te li re fe -
rens sel és az in gat lan fenn tar tó szer ve zet he lyi ki ren delt sé -
gé nek ve ze tõ jé vel, va la mint az ob jek tum õr zé sét biz to sí tó
vál lal ko zó te rü le ti kép vi se lõ jé vel;

i) gon dos kod jék alá ren delt je i rõl, já ran dó sá ga ik nor -
mák sze rin ti ma ra dék ta lan ki adá sá ról, élet kö rül mé nye ik
kul tu rált sá gá ról. Le gyen fi gyel mes alá ren delt je i nek gond -
jai iránt, bí rál ja el ké rel me i ket, vizs gál ja ki pa na sza i kat,
igaz sá go san dönt sön azok tár gyá ban, illetve se gít se elõ
meg ol dá su kat. Kép vi sel je õket az elöl já ró pa rancs nok
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elõtt; tart sa fenn a he lyes egyen súlyt a követelmény -
támasztás és a ka to nák tel je sí tõ ké pes sé ge kö zött;

j) kí sér je fi gye lem mel az alá ren del tek egész sé gi, pszi -
chi kai és fi zi kai ál la po tát; gon dos kod jon alá ren delt jei szá -
má ra az elõ írt mun ka kö rül mé nyek rõl, óvja egész sé gü ket
és tes ti ép sé gü ket, gon dos kod jék egész sé ges élet mód ra
való fel ké szí té sük rõl;

k) tör vényekben meg ha tá ro zott ke re te ken be lül mû -
köd jön együtt az ér dek kép vi se le ti (ér dek vé del mi) szer -
vek kel, adja meg ré szük re a szük sé ges tá jé koz ta tást, kér je
ki vé le mé nyü ket, illetve vá la szol jon az ál ta luk fel ve tett
ész re vé te lek re;

l) tart son alá ren delt jei mi nél szé le sebb kö ré vel sze mé -
lyes kap cso la tot, az ered mé nyes ve ze tés hez szük sé ges
mér té kig jól is mer je alá ren delt jei ka to nai fel ké szült sé gét,
ké pes sé ge it, er köl csi tu laj don sá ga it, sze mé lyes kö rül mé -
nye it, am bí ci ó it;

m) a jog sza bá lyok és bel sõ ren del ke zé sek elõ írásai sze -
rint gya ko rol ja a szá má ra meg ál la pí tott sze mély ügyi ha -
tás kö rö ket, illetve vé gez ze a meg ha tá ro zott sze mély ügyi
fel ada to kat;

n) ide jé ben te gyen je len tést az azon na li tény köz lés re
kö te le zett ese tek rõl és a meg tett in téz ke dé sek rõl;

ny) ha tá roz za meg a ka to nai szer ve zet és ob jek tum had -
mû ve le ti biz ton sá gá nak kö ve tel mé nye it, és gon dos kod jon
annak meg szer ve zé sé rõl, fenn tar tá sá ról;

o) sza bá lyoz za és ve zé nyel je a ha tás kö ré be tar to zó
szol gá la to kat, fo lya ma to san és kö vet ke ze te sen kö ve tel je
meg és el len õriz ze fe szes el lá tá su kat;

ö) kö ve tel je meg a rá bí zott ha di tech ni kai esz kö zök
had ra fog ha tó sá gát, az üze mel te té si fe gye lem meg tar tá sát,
a ha di tech ni kai esz kö zök szak sze rû ke ze lé sét, tech ni kai
ki szol gá lá sát, kar ban tar tá sát, tá ro lá sát, le gyen ké pes azok
hoz zá ér tõ al kal ma zá sá ra;

p) szi go rú an kö ve tel je meg a fegy ve rek, a lõ sze rek, a
rob ba nó anya gok, va la mint a mér ge zõ, su gár zó és bó dí tó
ha tá sú anya gok, gyógy sze rek sza bá lyos tá ro lá sát, õr zé sét,
a ki adás, le adás, el szá mo lás rend jé nek és a biz ton sá gi
rend sza bá lyok nak a pon tos meg tar tá sát;

q) õriz ze és õriz tes se meg az ál lam- és szol gá la ti tit -
kokat;

r) a Hon véd ség el len õr zé si rend sze ré vel össz hang ban
hoz za lét re az el len õr zé si rend szert, és azt a vo nat ko zó sza -
bá lyok sze rint mû köd tes se;

s) rend sze re sen el len õriz ze és ér té kel je alá ren delt je i nél 
a szol gá la ti be osz tá suk ból fa ka dó kö te les sé ge ik fo lya ma -
tos tel je sí té sét és ese ten ként ka pott fel ada ta ik vég re haj tá -
sát, ér té kel je to váb bá a ké szen lé tet, a ki kép zést és a fe gyel -
mi hely ze tet, a vég zett mun kát, tart son gyû lé se ket ezek,
illetve az adott ka to nai szer ve ze tet érin tõ más fon tos té mák 
meg tár gya lá sá ra az érin tett ál lo mány szá má ra;

sz) rend sze re sen tart son fo ga dó órát;

t) be osz tá si szint jé nek meg fele lõen se gít se elõ szer ve -
ze te, va la mint a rend vé del mi, az ál lam i és az ön kor mány -
za ti szer vek kö zöt ti kap cso la tok el mé lyí té sét;

ty) szi go rú an kö ve tel je meg a mun ka vé del mi és tûz vé -
del mi rend sza bá lyok be tar tá sát, hoz zon a he lyi vi szo nyok -
nak meg fe le lõ ki egé szí tõ rend sza bá lyo kat;

u) vé gez ze a jog sza bá lyok ban a mun kál ta tó ra vo nat ko -
zó mun ka vé del mi és a tûz vé del mi fel ada to kat;

ü) tart sa és tar tas sa be a kör nye zet- és ter mé szet vé del -
mi elõ írásokat. Az alá ren del tek te vé keny sé gét min den kor
úgy ter vez ze, szer vez ze és irá nyít sa (ve zes se), hogy az a
le he tõ leg ki sebb kör nye zet ká ro sí tó kö vet kez ménnyel
 járjon;

v) fo lya ma to san kí sér je fi gye lem mel a ka to nai szer ve -
zet biz to sí tá sa és ki szol gá lá sa ér de ké ben te vé keny ke dõ
kül sõ szol gál ta tók mun ká ját, szük ség ese tén te gyen lé pé -
se ket a kí vánt szín vo nal el éré se, illetve meg tar tá sa ér de ké -
ben;

w) ha egy ben állományille té kes pa rancs nok is, dönt sön 
a ha tás kö ré be tar to zó szol gá la ti vi szony lé te sí té sé re, meg -
szün te té sé re, tar tal má nak tör vény sze rin ti ér vé nye sí té sé re, 
a fe gyel mi és kár té rí té si fe le lõs ség meg ál la pí tá sá ra vo nat -
ko zó ügyek ben, va la mint gya ko rol ja mind azon jo go kat és
tel je sít se azo kat a kö te le zett sé ge ket, ame lye ket jog sza bály 
nem ha tá roz meg más pa rancs nok (ve ze tõ) ré szé re;

x) ha egy ben a lak ta nya pa rancs nok is, a lak ta nyá ban el -
he lye zett – el té rõ alá ren delt ség be tar to zó – ka to nai szer ve -
ze tek te kin te té ben han gol ja össze és sza bá lyoz za a ké szen -
lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa, a ter ror el le ni vé de lem, a na pi -
rend, a szol gá lat el lá tás, az õr zés-vé de lem, a ki kép zé si bá -
zi sok és lak ta nyai ob jek tu mok igény be vé te le, a tûz-, a
mun ka- és a kör nye zet vé de lem, hír adó-in for ma ti kai, va la -
mint az elöl já rói in téz ke dé sek ben meg ha tá ro zott mér ték -
ben a lo gisz ti kai ügye ket;

y) ha egy ben hely õr ség pa rancs nok is, a hely õr ség ben
ál lan dó an vagy ide ig le ne sen el he lye zett, va la mint a ren dé -
sze ti al kal ma zá si kör zet ben ide ig le ne sen tar tóz ko dó va la -
mennyi ka to nai szer ve zet te kin te té ben vé gez ze a XI. fe je -
zet ben rög zí tett hely õr ség-pa rancs no ki fel ada to kat.

23. A pa rancs nok fe lel jen meg a be osz tá sá val szem ben
tá masz tott kö ve tel mé nyek nek. En nek ér de ké ben:

a) le gyen ak tív és min den kö rül mé nyek kö zött in téz ke -
dés re ké pes, egy ben tud ja moz gó sí ta ni alá ren delt je it a ka -
to nai szer ve zet elõtt álló fel ada tok meg ol dá sá ra;

b) le gyen ké pes kö vet ke ze te sen élni szol gá la ti ha tal -
má val a rá bí zott ka to nai szer ve zet ered mé nyes ve ze té se
ér de ké ben;

c) mu tas son sze mé lyes pél dát alá ren delt je i nek a ka to -
nai eré nyek és ma ga tar tás te rü le tén, le gyen er köl csi leg
fedd he tet len;

d) le gyen ha tá ro zott pa rancs no ki fel lé pé se, le gyen ma -
gá val és alá ren delt je i vel szem ben igé nyes, sza va i ban, tet -
te i ben kö vet ke ze tes, meg fon tolt, ural kod jék in du la ta in,
alá ren delt je i nek tet te it min den kor hig gad tan és igaz sá go -
san ítél je meg, ne le gyen ve lük dur va, em ber i mél tó sá guk -
ban ne sért se meg õket, le gyen hoz zá juk tü rel mes, em ber -
sé ges;

e) fi zi kai erõn lé tét, gya kor la ti kész sé ge it, egész sé gi és
men tá lis ál la po tát tart sa meg fe le lõ szin ten.
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A parancsnokság

24.1. Össze tett irá nyí tá si te vé keny sé get igény lõ szer ve -
ze tek ese té ben pa rancs nok sá got kell lét re hoz ni, mely nek
alap ve tõ ren del te té se a pa rancs nok dön té se i nek elõ ké szí -
té se, a ka to nai szer ve zet irá nyí tá sá nak, ve ze té sé nek segí -
tése.

24.2. A pa rancs nok ság szer ve ze ti leg pa rancs nok ból,
he lyet tes(ek)bõl, a törzs bõl, a ve zény lõ zász lós ból és más
szer ve ze ti ele mek bõl áll. A pa rancs nok ság rész le tes össze -
té te lét az adott szer ve zet ál lo mány táb lá ja (mun ka kö ri
jegy zé ke) ha tá roz za meg.

24.3. A pa rancs nok ság fõ fel ada ta a ké szen lét fenn tar tá -
sá hoz szük sé ges fel té te lek fo lya ma tos és za var ta lan biz to -
sí tá sa, a pa rancs nok el ha tá ro zá sá hoz, a fel ada tok meg ha tá -
ro zá sá hoz szük sé ges ada tok, ja vas la tok elõ ké szí té se és a
dön tés meg fe le lõ for má ba ön té se, az adott szer ve zet te vé -
keny sé gé nek össze han go lá sa, a szol gá la ti fel té te lek rõl és
kö rül mé nyek rõl való gon dos ko dás, a fel ada tok vég re haj -
tá sá nak el len õr zé se, ér té ke lé se.

A pa rancs nok ság meg lé te nem érin ti a pa rancs nok egy -
sze mé lyi szol gá la ti ha tal mát és fe le lõs sé gét.

25.1. A pa rancs nok he lyet tes és a törzs fõ nök a szer ve zet
pa rancs no ká nak he lyet te sei. A több irá nyú ve ze tõi te vé -
keny sé get foly ta tó pa rancs nok nak más he lyet te se is le het,
aki nek fel ada ta egy szak te rü let irá nyí tá sa. Több pa rancs -
nok he lyet tes ese tén a pa rancs nok tá vol lé té nek ide jé re a
he lyet te sí tés rend jét a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat -
ban kell meg ha tá roz ni.

25.2. A pa rancs nok he lyet te sek köz vet le nül a pa rancs -
nok nak van nak alá ren del ve és szol gá la ti elöl já rói, illetve
fe let te sei a pa rancs nok he lyet te sek ki vé te lé vel az adott
szer ve zet egész sze mé lyi ál lo má nyá nak.

25.3. A ve ze tés fo lya ma tos sá gá nak fenn tar tá sa ér de ké -
ben a pa rancs nok tá vol lé té ben vagy aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén a pa rancs nok he lyet tes, annak hi á nya, tá vol lé te vagy
aka dá lyoz ta tá sa ese tén a törzs fõ nök vegy e át a ve ze tést.
Szer ve zet sze rû pa rancs nok he lyet tes, törzs fõ nök hi á nyá -
ban a pa rancs nok je löl jön ki he lyet test. Ha a pa rancs nok
nem je lölt ki he lyet te sí tõt, a rang idõs vegy e át a ve ze tést.

26.1. A törzs a pa rancs nok ság alap ve tõ szer ve, ve ze tõ
sze re pet tölt be a pa rancs nok ság ra há ru ló fel ada tok meg -
oldásában.

26.2. A kü lön bö zõ ve ze té si szin te ken lévõ tör zsek meg -
egye zõ funk ci o ná lis fel ada ta ik tel je sí té se ér de ké ben meg -
kö ze lí tõ leg azo nos ele mek bõl épül nek fel. A törzs fõ nök
szer ve zi a törzs mun ká ját és ko or di nál ja a pa rancs nok ság
töb bi szer vé vel való együtt mû kö dé sét.

27. A pa rancs nok ve ze tõi te vé keny sé gé nek se gí té se, a
zász ló si, tiszt he lyet te si, tisz te si és rend fo ko zat nél kü li ál -
lo mány vég re haj tói te vé keny sé gé nek ha té ko nyabb meg -

szer ve zé se és fel ügye le te ér de ké ben a pa rancs nok köz vet -
len alá ren delt sé gé ben a csa pa tok nál és egyéb ka to nai szer -
ve ze tek nél ve zény lõ zász lós tel je sít szol gá la tot. A ve zény -
lõ zász lós szol gá la ti elöl já ró ja az adott ka to nai szer ve zet
zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes és rend fo ko zat nél kü li ka -
tona ál lo má nyá nak.

28. Min den szin tû ve zény lõ zász lós az adott ka to nai
szer ve zet nél fe le lõs a pa rancs nok ve ze té si te vé keny sé gé -
nek tá mo ga tá sá ért, a ka to nai rend, szer ve zett ség és az
egész sé ges ka to nai szel lem ki ala kí tá sá ért és fenntartá -
sáért, a zász ló si és tiszt he lyet te si ál lo mány pá lyán tar tá sá -
nak ered mé nyes sé gé ért, a szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar -
to zó ka to nák fel ké szült sé gé ért, a tiszt he lyet te si tá mo ga tó
lánc mû köd te té sé ért és az elöl já rók tól ka pott fel ada tok
vég re haj tá sá ért.

A katonai fegyelem, a szolgálati rend és a katonai
függelem

29.1. A ka to nai fe gye lem a jog sza bá lyok ban, bel sõ ren -
del ke zé sek ben és az elöl já rók ál tal meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyek, fel ada tok min den ka to na és ka to nai szer ve zet ré -
szé rõl tör té nõ tel je sí té sét, vég re haj tá sát je len ti. En nek
meg va ló sí tá sa és fenn tar tá sa min den ka to na kö te les sé ge.
A ka to nai fe gye lem alap ját a ka to nai élet- és szol gá la ti vi -
szo nyok ren de zett sé ge adja, mely hez szo ro san kap cso ló -
dik a ka to na tu da tos kö te les ség ér ze tén, a haza vé del mé ért
ér zett sze mé lyes fe le lõs sé gén ala pu ló ak tív ön te vé keny
kez de mé nye zés sel és együtt mû kö dés sel pá ro su ló en ge del -
mes sé gi kész sé ge. A fe gye lem min den ka to na ön kén tes
jog kö ve tõ ma ga tar tá sán, a hon vé de lem irán ti kö te le zett -
ség vál la lá sán, a haza vé del mé ért és a szö vet sé ge sek iránt
ér zett sze mé lyes fe le lõs sé gén, a ka to na kö zös sé gek össze -
for rott sá gán és ma gas fokú szer ve zett sé gén alap szik.

29.2. A ka to nai szol gá la ti rend a kö te les sé gek tel je sí té -
sé hez és a fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges jól ki dol -
go zott és a gya kor lat ban ér vé nye sü lõ szer ve ze ti és mû kö -
dé si ren det, a jo go sult sá gok nak és kö te le zett sé gek nek
min den ki szá má ra tör té nõ pon tos meg ha tá ro zá sát, a ka to -
nai élet- és szol gá lat min den te rü le té re ki ter je dõ te vé keny -
ség sze mé lyi és do lo gi fel té te le i nek biz to sí tá sát je len ti. A
ka to nai szol gá la ti ren det – mint a ka to nai fe gye lem meg te -
rem té sé nek és fo lya ma tos fenn tar tá sá nak alap ját – min -
den kor be kell tar ta ni és tar tat ni.

29.3. A ka to nák kö zölt meg va ló su ló füg ge lem a ka to nai 
szol gá la ti rend és fe gye lem alap ja, biz to sít ja az elõ já ró és
más szol gá la ti köz eg, illetve fel jebb va ló jo gát a pa rancs és
egyéb ren del ke zés adá sá ra, és meg ha tá roz za az alá ren delt
kö te le zett sé gét a pa rancs tel je sí té sé re. Ma gá ban fog lal ja
ka to nai szol gá la ti rend bõl fa ka dó azon kö ve tel ményt,
hogy a szol gá la ti elöl já ró irá nyá ban a ka to ná nak en ge del -
mes sé get kell ta nú sí ta ni, a szol gá la ti te kin télyt tisz te let ben 
kell tar ta ni. A szi lárd ka to nai fe gye lem ér de ké ben min den
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ka to na ren del je alá egyé ni ér de ke it a haza, a kö zös ség ér -
de ke i nek, érez zen sze mé lyes fe le lõs sé get annak védel -
méért, le gyen kész ön ura lom mal vi sel ni a ka to nai szol gá -
lat tal járó ne héz sé ge ket, meg pró bál ta tá so kat és meg hoz ni
min den ál do za tot. Ezért min den elöl já ró (fel jebb va ló) sze -
mé lyes helyt ál lá sá val, áll ha ta tos sá gá val mu tas son pél dát
alá ren delt je i nek (az ala cso nyabb be osz tá sú ak nak, rend fo -
ko za tú ak nak) az er köl csi nor mák be tar tá sá ban, a ka to nai
éle tet sza bá lyo zó ren del ke zé sek vég re haj tá sá ban. Tá -
masszon ma gas kö ve tel mé nye ket sa ját ma gá val, illetve
alá ren delt je i vel szem ben és egy ben te remt se meg azok tel -
je sí té sé nek fel té te le it is.

30.1. Ha a fel jebb va ló je len lé té ben az ala cso nyabb
rend fo ko za tú nem a ka to nai sza bá lyok nak meg fele lõen vi -
sel ke dik, a fel jebb va ló kö te les fi gyel mez tet ni és uta sí ta ni a 
ka to nai sza bá lyok be tar tá sá ra. Ha a fi gyel mez te tés ered -
mény te len ma rad, vagy a ma ga tar tás fe gye lem sér tés ala -
pos gya nú já nak meg ál la pí tá sá ra al kal mas, a fel jebb va ló az 
ala cso nyabb rend fo ko za tút kö te les iga zol tat ni és ma ga tar -
tá sá ról annak az in téz ke dés re jo go sult elöl já ró ját ér te sí te -
ni.

30.2. A pol gá ri ru há ban levõ fel jebb va ló az ala cso -
nyabb rend fo ko za tú sze mély iga zol ta tá sa elõtt szol gá la ti
iga zol vá nyá nak fel mu ta tá sá val fed je fel ki lé tét. A fel jebb -
va ló szük ség ese tén kez de mé nyez ze, hogy az ala cso nyabb
rend fo ko za tú sze mélyt a ren dé sze ti szer vek ál lít sák elõ. A
fel jebb va ló elõb bi ek ben meg ha tá ro zott jog kö re pol gá ri ru -
há ban levõ ala cso nyabb rend fo ko za tú ka to ná ra is ki ter jed,
ha tu do má sa van annak ki lé té rõl.

31.1. A Hon véd ség nél fenn ál ló ál ta lá nos füg gel mi vi -
szo nyo kat a Hvt. 92–94. és 103–110.  §-ai ban fog lal tak ha -
tá roz zák meg.

31.2. Köz vet len szol gá la ti elöl já ró (fe let tes) annak az
ál lo mány táb lá ban (mun ka kö ri jegy zék ben) rög zí tett a leg -
ki sebb szer ve ze ti elem nek a pa rancs no ka (ve ze tõ je),
amely be a ka to na, illetve az ál ta la ve ze tett szer ve ze ti elem
tar to zik. A ma ga sabb be osz tá sú szol gá la ti elöl já ró ren del -
ke zé se alap ján a köz vet len szol gá la ti elöl já ró ál lan dó an
vagy idõ le ge sen más is le het.

31.3. A ka to nai szer ve ze tek ve ze tõ i nek állományille té -
kes pa rancs no ka a Hon véd ség had rend je sze rin ti leg kö ze -
leb bi szol gá la ti elöl já ró. A had rend be nem tar to zó szer ve -
ze tek ve ze tõ i nek állományille té kes pa rancs no kát (ve ze tõ -
jét) a HM Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta rög zí ti.

32.1. Ál lo mány táb lá ban, mun ka kö ri jegy zék ben, illetve 
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro zott ese -
tek ben a ka to ná nak nem ka to na sze mély is le het fe let te se
(a továb biak ban: hi va ta li fe let tes), aki vel szem ben a ka to -
na be osz tott nak mi nõ sül. A hi va ta li fe let tes szá má ra meg -
ha tá ro zott ha tás kör ben ki adott egye di uta sí tá sa it a ka to na -
be osz tot tai kö te le sek vég re haj ta ni.

32.2. A hi va ta li fe let tes ha tás kö re csak be osz tot ta i ra ter -
jed ki, más ka to nák hoz vi szo nyít va rang idõ si, fel jebb va lói
vi szony ban nem áll. A hi va ta li fe let tes pa rancs adás ra nem
jo go sult.

A hi va ta li fe let tes és be osz tott jai kap cso la tá ban kö te le -
zõ ér vé nyû mind az a szol gá la ti érint ke zé si és ka to nai ud -
va ri as sá gi elõ írás, ami az elöl já rót meg il le ti.

33. A szak mai elöl já ró (fe let tes) szak mai irá nyí tá si jog -
kö ré ben in téz ke dést ad hat ki, amely nem sért he ti a köz vet -
len szol gá la ti elöl já ró pa rancs adá si jog kö ré nek tar tal mát,
nem ter jed het túl az ér de mi dön tés meg ho za ta lá nak elõ ké -
szí té sé re vagy vég re haj tá sá ra vo nat ko zó te vé keny ség
szak mai vég re haj tá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sán.

34.1. A rang idõs, ha a szol gá la ti ér dek meg kö ve te li, jo -
go sult alá ren delt sé gé be von ni a rang ban fi a ta lab ba kat. En -
nek té nyét az érin tet tek kel egy ér tel mû en kö zöl je, pél dá ul:
„Át ve szem a pa rancs nok sá got!”. Ha ilyen re sor ke rül, azt
mind a rang idõs, mind az alá ren delt sé gé be vont ka to nák
utó lag kö te le sek köz vet len elöl já ró juk nak je len te ni.

34.2. Ha több ka to na együt tes szol gá la ti te vé keny sé get
foly tat és kö zü lük sen ki sincs pa rancs nok ként ki je löl ve, a
rang idõs kö te les a pa rancs nok sá got át ven ni. Eb ben az
eset ben az adott szol gá la ti te vé keny ség ke re té ben szol gá -
la ti elöl já ró és a pa rancs adás joga mel lett vi se li az adott
szol gá la ti te vé keny ség vég re haj tá sá ért a fe le lõs sé get is.

34.3. Ka to nai gép jár mû hasz ná la ta ese tén ez a kö te le -
zett ség nem szol gá la ti jel le gû uta zás al kal má val is fenn áll.

34.4. Harc ban ve ze tés nél kül ma radt ka to nák fe lett a
rang idõs vegy e át a pa rancs nok sá got és foly tas sák a
 harcot.

35. Ka to nai vízi vagy légi jár mû vön tar tóz ko dó ka to nák
rend fo ko zat ra és be osz tás ra való te kin tet nél kül kö te le sek
a ví zi-, lé gi jár mû-pa rancs nok mind azon fel szó lí tá sá nak
(je len té sé nek) ele get ten ni, amely a ha jó zás vagy a re pü lés
biz ton sá gá ra irá nyul. Ugyan ez vo nat ko zik a ha di hi dak és
az át ke lõ he lyek pa rancs no kai (ko men dán sai) felszólítá -
sára is.

36.1. A jog sza bá lyok nak, bel sõ ren del ke zé sek nek min -
den szin tû köz be esõ alá ren delt kö te les ér vényt sze rez ni.
A bel sõ ren del ke zé sek, pa ran csok ki adá sá nak és vég re haj -
tá sá nak alap ve tõ sza bá lya it a Hvt. 105–110.  §-ai ál la pít ják
meg.

36.2. A bel sõ ren del ke zé sek ki adá sa kor meg kell ha tá -
roz ni azok ha tá lyát, a köz lés (ki hir de tés) mód ját, és szük -
ség ese tén az is mét lés gya ko ri sá gát, a vég re haj tás je len té -
sé nek ha tár ide jét.

36.3. A bel sõ ren del ke zés ki adá sá ra jo go sult ne vé ben –
a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro zott
ese tek ben és mó don – he lyet te se ki ad má nyoz hat ja a bel sõ
ren del ke zést.
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36.4. A bel sõ ren del ke zé sek ké szí té se kor tö re ked ni kell
a sza ba tos ság ra és rö vid ség re, to váb bá arra, hogy szá muk
ne ha lad ja meg a leg szük sé ge sebb szin tet.

37.1. Az elöl já ró min den kor kö ve tel je meg pa ran csa i -
nak vég re haj tá sát, és a szük sé ges mér ték ben el len õriz ze
azt. A pa ran csot je lek kel és jel zé sek kel is le het adni.

37.2. Az elöl já ró pa rancs adás kor tá masz kod jék a ren -
del ke zé sé re álló ada tok ra, vegy e figye lembe a vég re haj tás
fel té te le it, az alá ren delt sze mé lyi tu laj don sá ga it, fel ké -
szült sé gét. Az elöl já ró a pa ran csot úgy adja, hogy az a vég -
re haj tó alá ren delt szá má ra vi lá gos, egy ér tel mû és az adott
kö rül mé nyek hez ké pest a leg rö vi debb le gyen.

37.3. A szó be li pa ran csot ha tá ro zot tan kell adni, hogy a
pa rancs adás mód ja is ösz tö nöz ze az alá ren del tet a cél ra tö -
rõ vég re haj tás ra. A pa ran csot adó elöl já ró, ha szük sé ges -
nek tart ja, kö ve tel je meg a pa rancs vég re haj tá sá nak je len -
té sét és je löl je meg a je len tés ha tár ide jét. Az elöl já ró gyõ -
zõd jön meg szó be li pa ran csá nak he lyes meg ér té sé rõl, ha
szük sé gét lát ja, is mé tel tes se meg, illetve kér dez ze vissza
annak leg fon to sabb ré sze it.

38. Ha a ka to na szó be li pa ran csot (uta sí tást) ka pott és
azt meg ér tet te, „Ér tet tem!” szó val fe lel jen, majd hajt sa
vég re. Ha a pa ran csot (uta sí tást) vagy annak egy ré szét
nem ér tet te meg, kö te les azt a pa ran csot (uta sí tást) adó
elöl já ró nak (hi va ta li fe let tes nek) je len te ni.

39. A pa ran csot az elöl já ró szol gá la ti úton adja. Et tõl
csak ak kor tér jen el, ha e miatt a szol gá la ti ér dek sé rel met
szen ved ne. Ha az alá ren delt nem a köz vet len elöl já ró tól
kap pa ran csot, hajt sa vég re és az elsõ adó dó al ka lom mal
je lent se köz vet len elöl já ró já nak.

40. Ha a ka to na kap cso la ta meg sza kad elöl já ró já val,
 parancs hi á nyá ban az ál ta lá nos fel adat ér tel mé ben, a sza -
bály za tok elõ írásai sze rint, es kü jé hez hí ven cse le ked jék
úgy, hogy te vé keny sé ge az ál ta la is mert cél el éré sé re irá -
nyul jon.

41. A ka to na, ha a pa rancs vég re haj tá sát ál ta la el nem
há rít ha tó kö rül mény gá tol ja, ille tõ leg ha ko ráb ban vagy a
pa rancs vég re haj tá sa köz ben más – a pa ran csot adó elöl já -
ró nál akár ma ga sabb, akár ala cso nyabb szin tû elöl já ró tól – 
olyan újabb pa ran csot kap, amely aka dá lyoz za az elõ zõ
vég re haj tá sá ban, ha la dék ta la nul je lent se ezt a kö rül ményt
a pa ran csot adó elöl já ró já nak. Ha az elöl já ró ra gasz ko dik
hoz zá, az utób bi pa ran csot hajt sa vég re. Az, aki az újabb
pa ran csot adta, ér te sít se er rõl az elsõ pa ran csot adó elöl -
járót.

42.1. A ka to na ké rel me i vel, szol gá la ti és ma gán ügye i -
vel el sõd le ge sen köz vet len elöl já ró já hoz for dul jon.

42.2. A ma ga sabb szin tû elöl já ró hoz – a jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel – csak a köz vet len elöl já ró tu -

do má sá val, még to vább pe dig csak a pa rancs no ki lánc ban
kö vet ke zõk en ge dé lyé vel me het.

42.3. A ka to na min den ügy ben for dul hat a ka to nai szer -
ve zet nél mû kö dõ kép vi se le ti (ér dek vé del mi) szer vek hez,
va la mint fo ga dó órán – az állományille té kes pa rancs no kig
a szol gá la ti út mel lõ zé sé vel – az elöl já ró hoz, a ka to nai
ügyész ség hez, va la mint az or szág gyû lé si biz to sok hoz, to -
váb bá be ad ványt nyújt hat be e Sza bály zat XIII. fe je zet ben
fog lal tak sze rint.

42.4. Ha jog sza bály vagy bel sõ ren del ke zés elõ írásait a
ka to na elöl já ró ja (hi va ta li fe let te se) sér ti meg, a ka to na
köz vet le nül az elöl já ró nál (hi va ta li fe let te sé nél), vagy ha a
jog sza bály sér tést a ka to nai szerv ve ze tõ je kö ve ti el, a ka to -
nai szerv elöl já ró szer vé nél, ille tõ leg az ille té kes ka to nai
ügyé szi szerv nél be je lent he ti. A be je len tés sel meg ke re sett
szerv ve ze tõ je a jog sza bály sér tést ki vizs gál ja, és a be je len -
tõt a vizs gá lat ered mé nyé rõl, a tett in téz ke dés rõl a be je len -
tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon – az ügyész ség a rá
irány adó jog sza bá lyok sze rint – be lül tá jé koz tat ja.

42.5. A jog sza bály sér tés be je len té se  miatt a be je len tõt
hát rány nem ér he ti, az alap ta la nul tett be je len tés ese tén fe -
le lõs ség re vo nás kez de mé nyez he tõ.

43.1. A szá zad- és az an nál ma ga sabb be osz tá sú pa -
rancs no kok leg alább ha von ta fo ga dó órát tar ta nak. A fo ga -
dó ó ra ide jét leg alább két hét tel ko ráb ban ki kell hir det ni.

43.2. A fo ga dó órá ra be je lent ke zés nél meg kell je löl ni
az elõ ter jesz te ni kí vánt pa nasz, be je len tés, köz ér de kû ja -
vas lat (a továb biak ban együtt: be ad vány) té má ját.

43.3. A pa rancs nok a be ad vány elõ ter jesz tõ jét le he tõ leg 
a so ron kö vet ke zõ fo ga dó órán meg hall gat ja vagy a be je -
lent ke zés tõl szá mí tott 30 na pon be lül írás ban köz li a meg -
hall ga tás mel lõ zé sé nek okát. Ez utób bi eset ben nem hi vat -
koz hat szol gá la ti el fog lalt sá gá ra.

43.4. A fo ga dó órán el hang zot tak ról a pa rancs nok ál tal
meg bí zott sze mély nek rö vid fel jegy zést kell ké szí te nie,
gon dos kod va annak az ügy vi te li sza bá lyok sze rin ti meg õr -
zé sé rõl. A fo ga dott sze mély kü lön ké ré sé re a fel jegy zés
ké szí té sé tõl el le het te kin te ni.

43.5. Fe gye lem sér tés, sza bály sér tés vagy bûn cse lek -
mény gya nú ja ese tén kö te le zõ jegy zõ köny vet ké szí te ni.
A jegy zõ könyv ben – a be ad ványt elõ ter jesz tõ ké rel mé re –
szó sze rint rög zí te ni kell az el hang zot ta kat.

43.6. A be ad ványt elõ ter jesz tõ ké rel mé re a jegy zõ -
könyv bõl má so la tot (ki vo na tot) kell adni. Ha a fo ga dó órán 
elõ ter jesz tett be ad vány el in té zé se nem tar to zik a pa rancs -
nok ha tás kö ré be, ak kor az arra ha tás kör rel ren del ke zõ ré -
szé re hi te le sí tett jegy zõ köny vi má so la tot (ki vo na tot) kell
3 mun ka na pon be lül to váb bí ta ni.

43.7. A fo ga dó ó ra meg tar tá sá ra vo nat ko zó egyéb sza bá -
lyo kat (kü lö nö sen az ide jét, pa rancs nok he lyet te sí té sét, a
jegy zõ könyv ve ze tõ és a fo ga dó órán más je len le võk sze -
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mé lyét) a szer ve ze ti egy ség szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za ta tar tal maz za.

A szolgálati érintkezés és a katonai udvariasság
szabályai

44.1. A ka to nák kö zött az „úr”, illetve „asszony”, e mel -
lett a szol gá la ti érint ke zés so rán az „ön” meg szó lí tást kell
al kal maz ni.

44.2. Az elöl já ró (fel jebb va ló) az alá ren del tet (ala cso -
nyabb rend fo ko za tú ka to nát) ve ze ték ne vén, rend fo ko za -
tán és az „úr” (,,asszony”) szó val (pél dá ul Ko vács szá za -
dos úr), illetve csak rend fo ko za tán és „úr” (,,asszony”)
szó val (szá za dos asszony) vagy csak ne vén és rend fo ko za -
tán (pél dá ul Ko vács szá za dos) szó lít sa. A rend fo ko zat nél -
kü li ek ese té ben a „hon véd” meg szó lí tást kell al kal maz ni
(pél dá ul Nagy hon véd).

45. Azok a ka to nák, aki ket az elöl já ró vagy fel jebb va ló
meg szó lít „pa rancs” szó val je lent kez ze nek.

46. Az alá ren del tek (ala cso nyabb rend fo ko za tú ak) az
elöl já rót (fel jebb va lót) rend fo ko za tuk kal és „úr”
(,,asszony”) szó val szó lít sák.

47.1. Egyes sze mé lye ket az elöl já ró (fel jebb va ló) a nap -
szak nak meg fe le lõ kö szön tõ szó val, va la mint rend fo ko zat
és „úr” (,,asszony”) – a rend fo ko zat nél kü lit „hon véd”-
meg szó lí tás sal kö szönt sön (pél dá ul „Jó reg gelt, ti ze des
asszony!”, „Vi szont lá tás ra, had nagy úr!”).

47.2. Az elöl já ró – a je len lé võk össze té te lé tõl füg get le -
nül – a „Jó reg gelt! (Jó na pot, jó es tét) hon vé dek”, illetve,
ha a ren dez vény jel le ge le he tõ vé te szi, „Ura im!” vagy
„Höl gye im!”, vagy „Höl gye im és Ura im!” kö szön tés sel
üd vö zöl je a részt ve võ ket. A részt ve võk „Erõt, egész sé -
get!” vi szont kö szö nés sel vá la szol ja nak.

47.3. Az elöl já ró (fel jebb va ló) kö szön tõ sza va i ra az alá -
ren del tek (ala cso nyabb rend fo ko za tú ak) az „Erõt, egész -
sé get!”, „Vi szont lá tás ra!” sza vak kal vá la szol ja nak.

47.4. Ha az elöl já ró egy ka to nát meg di csér, elõ lép te té -
sét, ki tün te té sét vagy ma ga sabb be osz tás ba he lye zé sét hir -
de ti ki, a je len levõ érin tett a „Ha zá mat szol gá lom!” sza -
vak kal vá la szol jon. Azo nos szin tû be osz tás ba he lye zés
ese tén vagy más al ka lom mal az érin tett sze mély „Ér tet -
tem.” szó val fe lel jen.

48. Ha az elöl já ró egy ka to nai szer ve zet ré szé re el is me -
ré sét, illetve kö szö ne tét fe je zi ki, a szer ve zet je len levõ pa -
rancs no ka (ve ze tõ je) a „Ha zán kat szol gál juk!” sza vak kal
vá la szol jon.

49.1. Az egy más irán ti köl csön ös tisz te let, va la mint a
ka to nai ha gyo má nyok meg be csü lé sé nek ki fe je zé sé re min -
den ka to na egyé ni leg tel je sít sen tisz te let adást:

a) egy más sal tör té nõ ta lál ko zás kor az elöl já ró já nak,
illetve fel jebb va ló já nak még ak kor is, ha jár mû vön ül;
a rend fo ko zat nél kü li ek és az egyen lõ rend fo ko za tú ak egy -
más nak köl csö nö sen;

b) a köz tár sa sá gi el nök nek, az Or szág gyû lés el nö ké nek 
és a Kor mány tag ja i nak;

c) a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam i lo bo gó já nak;
d) a csa pat zász lók nak és a ha di ha jók lo bo gó i nak;
e) a Him nusz és a Szó zat fel hang zá sa kor, illetve ren -

dez vé nyek ke re té ben más ál lam ott fel hang zó him nu sza
ese té ben is;

f) hõsi em lék mû vek nek, illetve az is me ret len ka to na
sír já nak;

g) ka to nai te me té si me net nek.

49.2. Tö meg köz le ke dé si esz kö zön uta zó ka to na a le he -
tõ ség nek meg fele lõen tel je sít sen tisz te let adást.

49.3. A gép jár mû pa rancs nok min den kor, a gép jár mû
ve ze tõ je pe dig, ha gép jár mû ve áll, a ve ze tõ ülé sen is kö te -
les tisz te let adást tel je sí te ni.

49.4. Az elöl já ró (fel jebb va ló) kö te les vi szo noz ni a tisz -
te let adást.

50. Alak zat ban lévõ ka to nák ve zény szó ra tel je sít se nek
tisz te let adást:

a) a köz tár sa sá gi el nök nek, az Or szág gyû lés el nö ké nek 
és a Kor mány tag ja i nak;

b) a Hon vé del mi Mi nisz té riu m ál lam tit ká ra i nak és he -
lyet tes ál lam tit ká ra i nak (a továb biak ban együtt: a Hon vé -
del mi Mi nisz té riu m ál lam tit ká rai);

c) a Hon véd ség tá bor no ka i nak;
d) szol gá la ti elöl já rók nak;
e) szem le ve ze té sé vel meg bí zott sze mély nek;
f) a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam i lo bo gó já nak;
g) csa pat zász lók elõtt, to váb bá a ha di ha jók lo bo gó i nak

fel vo ná sa kor és be vo ná suk al kal má val;
h) a Him nusz és a Szó zat fel hang zá sa kor, illetve ren -

dez vé nyek ke re té ben más ál lam ott fel hang zó him nu sza
ese té ben is;

i) hõsi em lék mû vek nek, illetve az is me ret len ka to na
sír já nak;

j) ka to nai te me té si me net nek.

51. A ka to ná nak egyé ni leg nem kell tisz te let adást tel je -
sí te nie:

a) jár mû ve ze tés köz ben (a gép jár mû ve ze tõ nek);
b) hír köz lõ esz kö zö kön (táv be szé lõn, rá di ón stb.) foly -

ta tott hír vál tás fo lya mán;
c) a ké szen lét fo ko zá sá val kap cso la tos fel ada tok vég re -

haj tá sa köz ben;
d) szín ház, mozi, hang ver seny te rem, sport pá lya nézõ -

terén, tár sa dal mi ren dez vé nye ken és egy há zi szer tar tá so -
kon;

e) ét ke zés alatt, tisz tál ko dás kor, mel lék he lyi ség ben;
f) for ga lom irá nyí tás köz ben;
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g) olyan fi zi kai mun ka vég zé se kor, mely nek so rán az
bal eset ve szélyt idéz het elõ (pl. ra ko dás so rán);

h) fel ál lí tott õr ként a vál tás kor és az el len õr zés kor tör -
té nõ je lent ke zés ki vé te lé vel;

i) ka to nai ren dé sze ti jár õr ként vég zett in téz ke dés so -
rán;

j) fo goly kí sé rés köz ben;
k) tö meg köz le ke dé si jár mû re tör té nõ le- és fel szál lás

köz ben;
l) moz gó lép csõn;
m) köz úti gya log át ke lõ he lyen tör té nõ át ha la dás köz -

ben;
n) ta ka ro dó tól éb resz tõ ig az el he lye zé si kör let ben;
o) kór ház ban (se gély he lyen) tör té nõ ápo lás (fek vés) és

ke ze lés alatt;
p) ka to nai gép jár mû vek szál lí tó te ré ben és ma gán gép -

jár mû vön való uta zás, va la mint ke rék pá ro zás köz ben;
r) te me tõ ben, te me té si ren dez vény ide je alatt, azon ban

a Him nusz, a Szó zat, a dísz al egy ség pa rancs no ká nak tisz -
te let adás ra vo nat ko zó ve zény sza vá ra és az el hunyt emlé -
kére tisz te let adást kell tel je sí te ni.

52.1. Kö te lék ben levõ ka to nák nak nem kell tisz te let -
adást tel je sí te ni ük:

a) me net alatt tar tott pi he nõk és har cá sza ti gya kor la tok
alatt;

b) lö vé sze tek ide jén, a tûz sza ka szo kon, a tü ze lõ ál lás -
ban és a cél te rü le ten;

c) re pü lé sek al kal má val a re pü lést köz vet le nül ki szol -
gá ló ál lo mány nak;

d) a ké szen lét fo ko zá sá val kap cso la tos fel ada tok vég -
re haj tá sa köz ben;

e) lég vé del mi ké szen lé ti szol gá lat ál lo má nyá nak a
szol gá la ti he lyén;

f) fi zi kai mun ka vég zé se kor;
g) ét ke zés köz ben;
h) szín ház, mozi, hang ver seny te rem, sport pá lya nézõ -

terén, tár sa dal mi ren dez vé nye ken és egy há zi szer tar tá so -
kon;

i) sport te vé keny ség al kal má val;
j) ta ka ro dó tól éb resz tõ ig (a nyug vó al egy sé gek nek).

52.2. Az 52.1. pont sze rin ti ese tek ben a je len le võk
 parancsnoka (rang idõ se), illetve az ügye le ti szol gá lat
–  vezénylés nél kül – te gyen je len tést az ér ke zõ elöl já ró -
nak.

53. A gép jár mû ve ze tõ a gép jár mû pa rancs nok kal való
az na pi elsõ ta lál ko zás al kal má val az Ala ki Sza bály zat ban
elõ ír tak sze rint te gyen je len tést.

54.1. A ka to na szol gá la ti te vé keny sé ge alatt és szol gá -
lat tel je sí té si he lyén – ha el té rõ pa ran csot nem ka pott – az
Öl töz kö dé si Sza bály zat nak meg fele lõen egyen ru hát kö te -
les vi sel ni. Et tõl el té rést jog sza bály, és mi nisz te ri uta sí tás
en ge dé lyez het.

54.2. Az elöl já ró mun ka köz ben az alá ren delt nek az
Öltöz ködési Sza bály zat ban elõ ír tak sze rin ti könnyí té se ket
en ge dé lyez het.

54.3. A ka to na ta nú sít son min dig il lem tu dó ma ga tar tást, 
le gyen tisz ta, ápolt.

55. Mind a szol gá la ti, mind a szol gá la ton kí vü li érint ke -
zés ben min den ka to na kö te les az elõ írt ala ki ság gal együtt
a tár sa dal mi érint ke zés ud va ri as sá gi sza bá lya it be tar ta ni.
A ka to nák ta nú sít sa nak egy más iránt kul tu rált és tisz te let -
tu dó ma ga tar tást.

56. Szol gá la ton kí vü li vi szony ban a ka to nák kö zött
meg en ged he tõ a te ge zõ dés, de azt csak az elöl já ró (fel -
jebb va ló) kez de mé nyez he ti.

57.1. Ka to na csak a do hány zás ra ki je lölt he lyen do há -
nyoz hat. Elöl já ró (fel jebb va ló) je len lé té ben rá gyúj tás ra
vagy a do hány zás foly ta tá sá ra en ge délyt kell kér nie.

57.2. Ha elöl já ró (fel jebb va ló) je len van, annak en ge dé -
lye nél kül nem ül het (ki vé ve a jár mû vön ülõ ket és az olyan 
esz kö zök ke ze lõ it, akik nél ez fel ada tuk meg ol dá sá hoz
szük sé ges) és nem do há nyoz hat. Ha az elöl já ró (feljebb -
való) ülõ vagy más test hely zet ben pi he nõ ka to nát szó lít
meg, az áll jon fel, ha do hány zik, ad dig hagy ja abba.

57.3. Elöl já ró (fel jebb va ló) szol gá la ti he lyi sé gé be való
be lé pés elõtt a ka to na ko pog tas son, és csak az „igen” vá -
lasz után nyis son be.

58. Ti los a ka to ná nak egyen ru há ban ke zét a zse bé ben
tar ta ni, köz te rü le ten rá gó gu mit rág ni, fagy lal tot fo gyasz ta -
ni, egyen ru há hoz nem illõ (íz lés te len, a ka to nás meg je le -
nést sér tõ) cso ma got vin ni, tisz te let adás köz ben szá já ban
vagy tisz tel gõ ke zé ben ci ga ret tát, szi vart, pi pát tar ta ni.
Köz te rü le ti ven dég lá tó he lyen ét kez het, de on nan való tá -
vo zás elõtt az ét ke zést fe jez ze be.

59. Ha egy ka to na elöl já ró (fel jebb va ló) je len lé té ben
egy má sik ka to nát akar meg szó lí ta ni, kér jen en ge délyt.
Pél dá ul „Had nagy úr, Nagy ti ze des ké rek en ge délyt Kiss
hon véd hez szól ni! (Sza bó õr mes ter asszony nak jelen -
teni!)”.

60. Ha hely szû ke ese tén a ka to na elöl já ró val (feljebb -
valóval) ta lál ko zik, áll jon fél re, tel je sít sen tisz te let adást és 
az elöl já rót, fel jebb va lót en ged je el ha lad ni. Ha ilyen vi -
szo nyok kö zött elöl já ró, fel jebb va ló mel lett kell el ha lad -
nia, kér jen rá en ge délyt. Pél dá ul „Had nagy asszony, ké rek
en ge délyt az el ha la dás ra!”.

61. Ren dez vény al kal má val kö zös asz tal nál tör té nõ ét -
ke zés kor a ka to na csak az elöl já ró (fel jebb va ló) után fog -
lal hat he lyet, kezd he ti meg az ét ke zést, és a ren dez vény rõl
csak annak en ge dé lyé vel, vagy tá vo zá sa után me het el.
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 Étkezdében kér jen en ge délyt a le ülés re, ha az elöl já ró
vagy fel jebb va ló ja asz ta lá hoz kí ván le ül ni.

62. A lak ta nyán (ka to nai ob jek tu mon) kí vül a ka to na a
sze mé lye sen is mert, pol gá ri ru hát vi se lõ elöl já ró nak (fel -
jebb va ló nak) tel je sít sen tisz te let adást, ami kor pe dig az
alá ren delt vi sel pol gá ri ru hát, a sze mé lye sen is mert elöl já -
ró ját (fel jebb va ló ját) kel lõ ud va ri as ság gal a pol gá ri élet -
ben szo ká sos mó don kö szönt se.

63. Ha a ka to na ál ta la nem is mert ka to ná val lát el kö zös
te vé keny sé get, illetve együtt tar tóz kod nak, és kö zöt tük je -
lent ke zé si kö te le zett ség nem áll fenn, kö te le sek köl csö nö -
sen be mu tat koz ni. Be mu tat ko zás kor be osz tást kö zöl ni
nem kell, pél dá ul „Szá za dos asszony, Fe hér né dr. Sza bó
Klá ra or vos szá za dos be mu tat ko zom”.

64. A ka to na az elöl já ró vagy fel jebb va ló kér dé sé re rö -
vi den, igen lõ vá lasz ese tén „igen”-nel, ta ga dó vá lasz ese -
tén „nem”-mel vá la szol jon.

65. Az elöl já ró (fel jebb va ló) ne ki fo gá sol ja alá ren delt -
jé nek (az ala cso nyabb rend fo ko za tú nak) te vé keny sé gét,
ma ga tar tá sát annak alá ren delt jei vagy nála ala cso nyabb
rend fo ko za tú ak, illetve pol gá ri sze mé lyek elõtt, ki vé ve azt 
az ese tet, ha ez a rend hely re ál lí tá sa ér de ké ben el en ged he -
tet len, illetve a sza bály ta lan ság annyi ra nyil ván va ló, hogy
a je len levõ elöl já ró te kin té lye fo rog koc kán.

66.1. He lyi ség ben tar tott ka to nai ren dez vé nye ken a sze -
mé lyi ál lo mány a pa rancs nok in téz ke dé se sze rint alak zat -
ban vagy cso port ban he lyez ked jen el.

66.2. A csa pat zász ló kí sé ré sét és fo ga dá sát, az elöl já ró
fo ga dá sát az Ala ki Sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak sze rint 
kell vég re haj ta ni.

66.3. Az elöl já ró ér ke zé se kor (a he lyi ség be tör té nõ be -
lé pé se kor) a részt ve võ ál lo mány össze té te lé tõl füg get le nül 
a „Fel! Vi gyázz!” ve zény szót kell adni. Ha a ren dez vény
jel le ge le he tõ vé te szi, a ve zény szó – ha csak fér fi ak van -
nak a he lyi ség ben – „Ura im!”, – ha csak nõk – „Höl -
gyeim!”, – ha mind két nem je len van – „Höl gye im és Ura -
im!” is le het. A ve zény lõ pa rancs nok a je len tést a ve zény -
lés he lyé rõl te gye meg. Ezek re a ve zény sza vak ra a részt ve -
võk áll ja nak „ Vigyázz” ál lás ba anél kül, hogy az elöl já ró
felé for dul ná nak, vagy fõ ve tést vé gez né nek.

66.4. Az elöl já ró „Pi henj! Ülj le!” pa ran csá ra a ve zény -
lõ pa rancs nok nak – a részt ve võk tõl füg get le nül – a
„ Pihenj! Ülj le!” ve zény szót kell adni. Ha a ren dez vény
jel le ge le he tõ vé te szi – a je len lé võk ne mé tõl füg gõ en –
„Ura im!”, vagy „Höl gye im!” vagy „Höl gye im és Ura im,
fog lal ja nak he lyet!” ve zény szót is le het adni.

66.5. A ren dez vény be fe je zé se kor a ve zény lõ pa rancs -
nok a he lyé rõl adja az elöl já ró ér ke zé se kor hasz nált ve -
zény szót. Az elöl já ró a „Vi szont lá tás ra!” szó val kö szön jön 
el. A részt ve võk a „Vi szont lá tás ra!” vi szont kö szö nés sel

vá la szol ja nak, és az elöl já ró tá vo zá sát köve tõen ön ál ló an
– ve zény szó nél kül – hagy ják el a ter met.

67.1. A lak ta nyai egy há zi szer tar tá so kon és ün nep sé ge -
ken ta nú sí tan dó ma ga tar tás ra a tá bo ri lel kész ad irány -
mutatást.

67.2. A lak ta nyán kí vü li szer tar tá so kon (ün nep sé ge ken) 
egyé ni leg egyen ru há ban részt ve võ ka to nák az adott val lás 
elõ írásai (szo ká sai) sze rint vi sel ked je nek.

67.3. A Hon véd ség hi va ta los kül dött sé gé nek tag jai épü -
let ben ren de zen dõ szer tar tá so kon – az iz ra e li ta val lá si
szer tar tá sok ki vé te lé vel – fe det len fõ vel ve gye nek részt.
A kül dött ség tag jai, ha ülõ he lyet tar tot tak fenn szá muk ra,
le ül het nek. Ami kor a szer tar tás rend je sze rint a hí vek le -
tér del nek, õk ma rad ja nak ülve, ami kor a hí vek fel áll nak,
õk is áll ja nak fel. Ha a kül dött ség va la me lyik tag ja az adott 
val lás fe le ke zet híve, vi sel ked het annak elõ írásai sze rint.

67.4. Egy há zi szer tar tá so kon – temp lom ban és más he -
lyen – nem kell tisz te let adást tel je sí te ni.

67.5. A ka to nai ren dez vé nye ken részt vevõ tá bo ri lel -
kész(ek), ma ga sabb be osz tá sú egy há zi sze mé lyek az emel -
vé nyen (dísz emel vé nyen) fog lal ja nak he lyet. Te vé keny sé -
gü ket a ren dez vény jel le gé nek meg fele lõen a ka to nai (egy -
há zi) sza bá lyo zá sok sze rint hajt sák vég re.

A jelentések, jelentkezések rendje

68.1. A je len tés az elöl já ró (fel jebb va ló) tá jé koz ta tá sa
az alá ren delt (ala cso nyabb rend fo ko za tú) ré szé rõl. A je -
len tés le gyen rö vid és lé nyeg re törõ.

Je len tés és je lent ke zés al kal má val a ka to na tel je sít sen
tisz te let adást, je lent se ve ze ték ne vét, rend fo ko za tát és azt,
amit elöl já ró ja (fel jebb va ló ja) tu do má sá ra akar hoz ni. Pél -
dá ul: „Fõ had nagy úr, Sza bó né ti ze des je len tem, Ha lász al -
ez re des asszony hi vat ja Önt!”. Ki hall ga tá son is ezt a je len -
té si for mát kell al kal maz ni: pél dá ul „Szá za dos úr, Kiss õr -
ve ze tõ je len tem, Fe ke te fõ had nagy úr pa ran csá ra ki hall ga -
tá son meg je len tem!” Arc vo nal elõtt is ha son ló an kell je -
len te ni. Pél dá ul „Ez re des úr, Ko vács al ez re des, a 2. zász ló -
alj pa rancs no ka je len tem, 162 fõ az Ön pa ran csá ra együtt
áll!”.

68.2. A szol gá la tot el lá tó vagy fog lal ko zást ve ze tõ ka to -
na te gyen je len tést szol gá la ti elöl já ró já nak, ha az adott te -
vé keny ség ke re té ben az nap elõ ször ta lál ko zik vele.

A je len tés al kal má val je lent se a szol gá la ta so rán tör tén -
te ket, illetve te vé keny sé gét. Pél dá ul „Ez re des úr, Fe hér
zász lós te lep hely-ügye le tes je len tem, a te lep he lyen kar -
ban tar tás fo lyik!”, vagy „Al ez re des úr, Fe ke te szá za dos, a
3. szá zad pa rancs no ka je len tem, a lét szám 87 fõ, a fog lal -
ko zás tár gya a tü ze lõ ál lá sok ki épí té se.”.
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69.1. A ka to na az elöl já ró nál, illetve a fel jebb va ló nál je -
lent kez zék, ha vele szol gá la ti érint ke zés so rán az nap elõ -
ször ta lál ko zik, illetve hoz zá for dul, és nem áll fenn a je -
len tés té tel kö te le zett sé ge.

Je lent ke zés al kal má val je lent se ve ze ték ne vét, rend fo -
ko za tát és szol gá la ti be osz tá sát, õr- és ügye le ti szol gá lat
el lá tá sa ese tén ez utób bi he lyett annak a szol gá lat nak a
meg ne ve zé sét, amely be ve zé nyel ték. Pél dá ul „Õr nagy
asszony, Sza bó szá za dos, a 2. szá zad pa rancs no ka je lent -
ke zem!”, vagy „Szá za dos úr, Kiss ti ze des, az 1. szá zad
ügye le te se je lent ke zem!”

69.2. Ün ne pi ren dez vény és szem le ki vé te lé vel je len tés -
kor és je lent ke zés kor nem kell ne vet, rend fo ko za tot, be -
osz tást je len te ni, ha az elöl já ró jól is me ri azt, aki je len t
vagy je lent ke zik.

70.1. Ha a ka to nai szer ve zet hez elöl já ró ér ke zik, a pa -
rancs nok (a je len levõ rang idõs) te gyen neki je len tést. Ha
az ér ke zõ sze mély az elöl já ró va la mi lyen szol gá la ti meg -
bí za tá sát vég zõ ka to na (ellen õr zõ sze mély), a pa rancs nok
ak kor te gyen je len tést, ha az nála ma ga sabb vagy egyen lõ
rend fo ko za tú. El len ke zõ eset ben az ér ke zõ je lent kez zék a
pa rancs nok nál.

70.2. A pa rancs no kon kí vül má sok csak ak kor je lent -
kez ze nek, ha az elöl já ró (ellen õr zõ sze mély) köz vet le nül
hoz zá juk for dul, vagy az ál ta luk ve ze tett fog lal ko zást
(kör le tü ket) te kin ti meg.

70.3. Ha az al egy ség hez a szem lé lõ (ellen õr zõ sze mély)
az adott al egy ség pa rancs nok elöl já ró já nak kí sé re té ben ér -
ke zik, és az utób bi nál ma ga sabb rend fo ko za tú, az al egy -
ség pa rancs nok a szem lé lõ nek (ellen õr zõ sze mély nek) te -
gyen je len tést, egyéb ként a kí sé rõ elöl já ró nak.

71. A ka to na köz vet len elöl já ró já nak kö te les je len te ni:

a) õr-, ügye le ti és más szol gá lat ba lé pé sét (azt meg elõ -
zõ en);

b) a fel ada tok, te en dõk vég re haj tá sát aka dá lyo zó kö -
rül mé nye ket;

c) ha szol gá lat tel je sí té si he lyé rõl tá vo zik, illetve meg -
ér ke zik (ve zény lés, sza bad ság, kül föld re tá vo zás stb.) és a
je len tés alól más sza bály nem men te sí ti;

d) be osz tás ba való ki ne ve zé sét, ma ga sabb rend fo ko -
zat ba való elõ lép te té sét, ki tün te té sét, meg di csé ré sét, meg -
ju tal ma zá sát, ha ezt nem a köz vet len elöl já ró je len lé té ben
hir det ték ki, illetve nem at tól kap ta;

e) új be osz tá sa át vé te lét;

f) fe le lõs ség re vo ná sát, ha az nem a köz vet len elöl já ró
ré szé rõl vagy nem annak je len lé té ben tör tént; a ka to nai
ren dé sze ti szerv vagy rend vé del mi szerv ál ta li fel je len té -
sét vagy elõ ál lí tá sát;

g) meg be te ge dé sét, fel gyó gyu lá sát;

h) ha más elöl já ró tól pa ran csot ka pott, vagy az el len -
õriz te te vé keny sé gét;

i) ha va la mi lyen fel adat meg ol dá sa ér de ké ben rang -
idõs ként más ka to ná kat alá ren delt sé gé be vont, vagy a nála
rang ban idõ sebb ka to na õt von ta alá ren delt sé gé be;

j) sze mé lyé vel kap cso lat ban tör tént fon to sabb ese mé -
nye ket (mint szü le tés vagy ha lá lo zás a csa lád já ban, men -
tés ben, se gít ség nyúj tás ban való rész vé tel, a szol gá lat tel je -
sí tés sel össze füg gõ ta nu lá si és sport ered mé nyek stb.), a la -
kó he lyi be je len té si kö te le zett ség alá tar to zó sze mé lyi ada -
tok vál to zá sát, to váb bá a rend õrség vagy más ha tó ság vele
szem ben in dí tott el já rá sát ak kor is, ha azok sza bad sá gon,
ve zény lé sen, illetve szol gá la ti idõn kí vül tör tén tek.

72. Min den ka to na kö te les azon nal je len te ni az el ér he tõ
leg kö ze leb bi elöl já ró nak (fel jebb va ló nak) vagy bár ki más, 
in téz ke dés re jo go sult sze mély nek,

a) ha bûn cse lek mény vagy annak elõ ké szü le te, a ka to -
nai szol gá la ti ren det vagy a köz biz ton sá got ve szé lyez te tõ
fe gye lem sér tés jut tu do má sá ra. Egy ben kö te les eze ket a
ha tás kö ré be tar to zó tör vényes esz kö zök kel meg aka dá -
lyoz ni;

b) amennyi ben õ vagy kör nye ze té ben bár ki bal ese tet,
sé rü lést szen ve dett.

73. A ka to nai szer ve zet hez új on nan be osz tott hi va tá sos
ka to na elõ ször az állományille té kes pa rancs nok nál je lent -
kez zen, majd be osz tá sá nak is mer te té se után a köz vet len
elöl já ró já nál.

Az új on nan ér ke zett tisz tet, tiszt he lyet test az
állományille té kes pa rancs nok a leg kö ze leb bi fõ tisz ti (tisz -
ti, zász ló si, tiszt he lyet te si) gyû lé sen mu tas sa be.

A le gény sé gi ál lo má nyú ka to nát az al egy ség ál lo mány -
gyû lé sen kell be mu tat ni.

A katonák és a rendvédelmi szervek tagjainak viszonya

74. A ka to nák a ka to nai ud va ri as ság sza bá lya i nak be tar -
tá sá val ápol ják a rend vé del mi szer vek kel fenn ál ló jó vi -
szonyt.

75.1. A ka to na rend fo ko zat ra való te kin tet nél kül kö te -
les iga zol ni ma gát a rend vé del mi szer vek in téz ke dés re jo -
go sult tag já nak.

75.2. Köz le ke dés ren dé sze ti fel adat el lá tá sa, va la mint
jö ve dé ki ter mé kek el len õr zé se so rán a ka to nai gép jár mû -
ve ze tõ a rend õrség, ha tár õr ség, to váb bá vám- és pénz ügy -
õr ség tag já nak fel szó lí tá sá ra iga zol ja ma gát.

75.3. Sür gõs ké szen lé ti vagy egyéb ha lasz tást nem tûrõ
fel adat ese tén a gép jár mû pa rancs nok (ha az nincs, a gép -
jár mû ve ze tõ) a fel adat ra való hi vat ko zás sal köz úti gép jár -
mû-el len õr zés ese tén meg ta gad hat ja a gép jár mû-el len õr -
zés vég re haj tá sát. Ha ezt te szi, kö te les be vo nu lás után
azon nal je len te ni elöl já ró já nak, egy ben vi se li a vele járó
fe le lõs sé get.
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76. A ka to na a rend õrség tag jai ál tal rend fo ko zat ra való
te kin tet nél kül elõ ál lít ha tó, ha

a) az arra ille té kes szerv el ren del te a ka to na elõ ze tes le -
tar tóz ta tá sát;

b) kö rö zé sét ren del ték el, vagy el fo ga tó pa ran csot,
euró pai el fo ga tó pa ran csot ad tak ki el le ne, illetve bûn cse -
lek mény el kö ve té se után szö kés ben van, vagy va la mely
ha tó ság õri ze té bõl meg szö kött;

c) bûn cse lek mény el kö ve té sén tet ten érik;
d) az in téz ke dõ rend õr bûn cse lek mény el kö ve té sé re

uta ló nyil ván va ló szán dé kot lát, és a bûn cse lek ményt más -
képp mint elõ ál lí tás sal meg elõz ni vagy meg aka dá lyoz ni
nem tud ja;

e) köz ren det vagy köz biz ton sá got sér tõ bot rá nyos ma -
ga tar tást ta nú sít és a rend õrség tag já nak el len sze gül, azt
meg tá mad ja, dur ván szi dal maz za, vagy meg alá zó mó don
sér te ge ti.

A katonák viszonya más hadseregek katonáihoz

77. A ka to na más ál la mok had se re ge ka to ná i hoz való
szol gá la ti vi szo nyá ban tart sa tisz te let ben a szol gá la ti alá-
és fö lé ren delt sé gi, a fel jebb va lói, a rang idõ si jog ál lást és a
szol gá la ti vi szony más alap ve tõ ren del ke zé se it, a más had -
se reg ben meg ha tá ro zó jog sza bá lyo kat, szo ká so kat. Az
együtt mû kö dés hez szük sé ges fo kon is mer je a szol gá lat tel -
je sí té si he lye sze rin ti or szág vagy nem zet kö zi szer ve zet
fõbb ka to nai elõ írásait.

78.1. Ha a ka to na szol gá lat tel je sí té se az ENSZ, a
NATO, az Euró pai Unió, az EBESZ és más nem zet kö zi
szer ve ze tek ál tal irá nyí tott ka to nák kal együtt tör té nik, ak -
kor az adott nem zet kö zi szer ve zet re, illetve annak pa -
rancs nok sá gá ra vo nat ko zó szol gá la ti rend, füg gel mi vi -
szo nyok és szol gá la ti érint ke zés sza bá lya it te vé keny sé gé -
ben meg fele lõen ér vé nye sít se.

78.2. Más had se reg ka to ná i hoz való vi szo nyá ban a ka -
to na azo kat a kül föl di sza bá lyo kat is al kal maz za, ame lyek
a szol gá la ti – kü lö nö sen a kül föl di ka to nai szer ve zet ben
vég zett – te vé keny sé gé hez szük sé ge sek de e Sza bály zat tól 
el té rõ en vagy ab ban nem sze rep lõ szem pon tok sze rint is
sza bá lyoz zák az alá- és fö lé ren delt sé gi vi szonyt.

A ka to na ilyen kor is a Sza bály zat ka to nai fe gye lem re és
füg gõ sé gi vi szo nyok ra vo nat ko zó elõ írásai szel le mé ben
jár jon el. Az al kal ma zás sal nem va ló sít hat meg sem ma -
gyar, sem kül föl di jog sze rin ti bûn cse lek ményt, és ille té -
kes pa rancs no ká nak ha la dék ta la nul kö te les je len te ni, ha az 
al kal ma zás a ha zai alá-, fö lé ren delt sé gi vi szo nya ér vé nye -
sü lé sét, kü lö nö sen a ha zai elöl já ró tól ka pott pa ran csok
vég re haj tá sát aka dá lyoz za.

78.3. Ami kor két sé ges, hogy ka to ná val együtt mû kö dõ
sze mély ka to na-e, a ka to na kö te les tisz táz ni (szük ség ese -
tén iga zo lás ra fel szó lí tás sal), hogy azok sa ját or szá guk ban

a fegy ve res erõk höz tar toz nak-e. Ha igen – pl. pol gá ri vé -
del mi, ter ror el há rí tó, ha tár õri ze ti fel ada to kat el lá tó ala ku -
la tok tag jai – azo kat a szol gá la ti együtt mû kö dés és jog vi -
szony szem pont já ból ka to ná nak kell te kin te nie.

79.1. Ami kor a ka to na (nem az el len ség hez tar to zó) kül -
föl di ka to nák kal együtt olyan – rend sze rint vá rat lan –
hely zet be ke rül, hogy pa rancs nok nincs ki je löl ve, a kö vet -
ke zõk sze rint kell el jár nia:

a) tisz táz nia kell, hogy a töb bi ka to na kö zül kik tar toz -
nak a szö vet sé ges vagy a Hon véd ség gel nem zet kö zi szer -
zõ dés alap ján együtt mû kö dõ kül föl di fegy ve res erõk höz;

b) meg kell kí sé rel nie annak tisz tá zá sát, hogy a vo nat -
ko zó sza bá lyok – pél dá ul az adott bé ke fenn tar tó erõk szer -
ve ze ti-mû ve le ti elõ írásai – sze rint a cso por ton be lül elöl já -
rói, fel jebb va lói, rang idõ si vagy alá ren del ti jog ál lás il le ti-e 
meg, va la mint, hogy e sza bá lyok ból ered-e az adott hely -
zet ben szá má ra egy ér tel mû fel adat, illetve együtt mû kö dé -
si kö te le zett ség;

c) elöl já rói jo go sult ság ese tén von ja alá ren delt sé gé be a 
cso por tot és ha tá roz za meg a fel ada tot;

d) fel jebb va lói vagy rang idõs jo go sult ság ese tén e sze -
rint jár jon el. Ha az adott hely zet ben pa rancs nok lás szük -
sé ges, at tól füg gõ en, hogy ké pes-e az adott fel adat meg ha -
tá ro zá sá ra és meg ol dá sá ra, vagy vegy e át a pa rancs nok sá -
got, vagy en ged je át arra al kal mas kül föl di ka to ná nak;

e) alá ren del ti jog ál lás ese tén kö te les ma gát a pa rancs -
nok sá got át ve võ kül föl di ka to na alá ren delt sé gé be he lyez -
ni, ha az a szö vet sé ges, vagy a Ma gyar Hon véd ség gel
nem zet kö zi szer zõ dés alap ján együtt mû kö dõ kül föl di
fegy ve res erõk höz tar to zik. Ha nem azok hoz tar to zik, ak -
kor foly tas son to váb bi ön ál ló te vé keny sé get, mely ma gá ba 
fog lal hat köl csön ös bi zal mon ala pu ló, kö te le zett ség men -
tes együtt mû kö dést, ja vas lat te vést is;

f) ha jog ál lá sát, illetve kö te le zett sé ge it a spe ci á lis sza -
bá lyok alap ján nem tud ja tisz táz ni, ak kor a füg gel mi vi -
szo nyo kat a je len Sza bály zat ál ta lá nos elõ írásai alap ján
kell meg ál la pí ta nia, és en nek meg fele lõen cse le ked nie;

g) az ide ig le nes együtt mû kö dést ki vál tó ok meg szû né -
sét köve tõen ha la dék ta la nul kö te les szol gá la ti he lyé re
vissza tér ni és az együtt mû kö dés rõl annak szol gá la ti jel le -
gé re vagy hi á nyá ra te kin tet nél kül je len tést ten ni.

79.2. Ha a ka to na az együtt mû kö dést a kül föl di ka to na
kész sé gé nek hi á nya  miatt nem tud ja meg va ló sí ta ni, kö te -
les a te vé keny sé get ön ál ló an a szol gá la ti ér dek nek meg -
fele lõen foly tat ni, az együtt mû kö dés meg hi ú su lá sá nak kö -
rül mé nye it és ál ta la in do kolt okát a köz vet len ma gyar szol -
gá la ti elöl já ró já nak vagy annak hi á nyá ban az zal leg alább
azo nos be osz tá sú elöl já ró nak ha la dék ta la nul je len te ni. Az
elöl já ró szol gá la ti úton kö te les az eset és a fe le lõs ség ki -
vizs gá lá sát, en nek ér de ké ben a kül föl di ka to na elöl já ró i val 
a vo nat ko zó nem zet kö zi sza bá lyok sze rin ti kap cso lat fel -
vé telt kez de mé nyez ni.
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II. Fejezet

EGYES SZOLGÁLATI SZEMÉLYEK KÖTELMEI

Az egységparancsnok

80. Az egy ség pa rancs nok köz vet le nül a had rend sze rin -
ti elöl já ró ve ze tõ szerv pa rancs no ká nak van alá ren del ve.
Szol gá la ti elöl já ró ja, illetve fe let te se az egy ség egész sze -
mé lyi ál lo má nyá nak.

Az I. fe je zet ben rög zí tett ál ta lá nos pa rancs no ki jo gok
meg il le tik, az ál ta lá nos pa rancs no ki fe le lõs ség és kö te les -
sé gek pe dig ter he lik az egy ség pa rancs no kot is.

81. Az egy ség pa rancs nok kö te les sé gei:
a) hajt sa, illetve haj tas sa vég re az egy ség ré szé re meg -

ha tá ro zott fel ada to kat, a ké szen lét fo ko zá sá ra vo nat ko zó
ren del ke zé se ket;

b) a ki kép zé si prog ra mok és az elöl já rók ál tal tá masz -
tott kö ve tel mé nyek alap ján szab ja meg az egy ség ki kép zé -
sé nek fel ada ta it, irá nyít sa a ki kép zést, sze mé lye sen ve zes -
se a neki köz vet le nül alá ren delt tisz tek és a törzs ki kép zé -
sét;

c) szer vez ze meg és ve zes se le az elõ írt gya kor la to kat;
cs) tart son ál lan dó jel le gû szi lárd fe gyel met;
d) sza bá lyoz za az egy ség na pi rend jét (mun ka rend jét),

min den na pi éle tét, te vé keny sé gét, az el he lye zé si kör let
bel rend jét, a szol gá lat tel je sí té si hely el ha gyá sát, a sze mé -
lyek és jár mû vek ki- és be já rá sát, a lá to ga tók fo ga dá sát, az
al egy sé gek el lá tá sá val kap cso la tos te vé keny ség rend jét és
mind azt, ami a szer ve zett, sza bály zat sze rin ti élet hez szük -
sé ges, sza bá lyoz za to váb bá a sze mé lyi ál lo mány egész ség -
ügyi el lá tá sát, kul tu rá lis és sport te vé keny sé gét. Ha az egy -
ség va la me lyik al egy sé ge más pa rancs nok ság alatt álló ka -
to nai szer ve zet lak ta nyá já ban van el he lyez ve, az e be kez -
dés ben fog lal ta kat az adott lak ta nya pa rancs no ká val
egyet ér tés ben ha tá roz za meg;

e) a pa rancs nok sá ga alá tar to zó vagy ha tás kö ré be utalt
ob jek tu mok ra vo nat ko zó lag sza bá lyoz za az õr-, ügye le ti
és ké szen lé ti szol gá la tot, fo lya ma to san és kö vet ke ze te sen
kö ve tel je meg és el len õriz ze annak fe szes el lá tá sát, egy ség 
na pi pa rancs ban ve zé nyel je az egy ség szin tû szol gá la to kat,
is mer tes se az elöl já rók pa ran csa it az alá ren del tek re vo nat -
ko zó mér ték ben, és szab ja meg a vég re haj tás rend jét;

f) kö ve tel je meg az egy ség ha di tech ni kai esz kö ze i nek
had ra fog ha tó sá gát, en nek ér de ké ben az üze mel te té si fe -
gyel met, az al egy ség tech ni kai ki szol gá ló na pok rend sze -
res meg tar tá sát, az idõ nor mák hoz és a fel adat hoz kö tött
tech ni kai ki szol gá lás tel jes ter je del mû és szak sze rû vég re -
haj tá sát;

g) kö ve tel je meg he lyet te sei, az egy ség fõ nö kei, a ve -
zény lõ zász lós (ve ze tõk) irá nyí tó te vé keny sé gé ben az ak ti -
vi tást és a meg bíz ha tó, össze han golt adat szol gál ta tást, a
törzs tõl a meg ala po zott, gyors és pon tos törzs mun kát, az
alá ren delt pa rancs no kok tól pe dig pa ran csa i nak tor zí tás -
men tes vég re haj tá sát, az ak tív és szer ve zett te vé keny sé get;

gy) dol goz tas son ki az egy ség szer ve ze té nek, ha di tech -
ni kai fel sze re lé sé nek, fel adat kör ének meg fe le lõ ki egé szí tõ 
tûz-, kör nye zet- és mun ka vé del mi elõ írásokat, kö ve tel je
meg ezek meg tar tá sát;

h) az egy ség fõ fel ada ta i hoz kap cso lód va tart son rend -
sze re sen ál lo mány gyû lést;

i) ha von ta tart son fo ga dó órát az erre igényt tar tó ka to -
nák szá má ra;

j) is mer je he lyet te sei, a neki köz vet le nül alá ren delt fõ -
nö kök a ve zény lõ zász lós és a zász ló alj pa rancs no kok ké -
pes sé ge it, fel ké szült sé gét, ka to nai, er köl csi tu laj don sá ga it, 
sze mé lyes kö rül mé nye it, am bí ci ó it;

k) irá nyít sa a sze mély ügyi szer vek és az alá ren delt pa -
rancs nok sá gok sze mély ügyi te vé keny sé gét, is mer je be -
osz tot tai ké pes sé ge it és adott sá ga it, kí sér je fi gye lem mel
fej lõ dé sü ket, se gít se ál ta lá nos pa rancs no ki tu laj don sá ga ik
fej lesz té sét, biz to sít sa elõ me ne te lü ket;

l) is mer je köz vet len be osz tott jai alap ve tõ szo ciá lis és
men tál hi gi é nés jel lem zõ it, szab jon fel ada tot a nor ma sér tõ
meg nyil vá nu lá sok meg elõ zé sé re;

m) a vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint jár jon el bûn cse -
lek mé nyek és egyéb tör vénysértések ese tén, to váb bá hoz -
zon meg fe le lõ rend sza bá lyo kat ezek meg elõ zé sé re;

n) ha tá roz za meg az egy ség gaz dál ko dá sá val kap cso la -
tos fel ada to kat, el len õriz ze és el len õriz tes se a ja vak ren -
del te tés sze rû és ha té kony fel hasz ná lá sát;

ny) mû köd jön együtt a pénz ügyi-szám vi te li szer vek kel
min den olyan nor ma tív in téz ke dés vagy ese ti fel adat el -
ren de lé se, illetve vég re haj tá sa so rán, amely nek költ ség ve -
té si, pénz ügyi tel je sí té si ki ha tá sai van nak, va la mint az in -
gat lan fenn tar tó szer vek kel és a szol gál ta tást nyúj tó kül sõ
szer ve ze tek kel;

o) dol goz tas sa ki az egy ség el len õr zé si ter vét, irá nyít sa
a vég re haj tá sát; sze mé lye sen el len õriz ze az adott idõ szak -
ban dön tõ je len tõ sé gû fel ada tok vég re haj tá sát, va la mint a
neki köz vet le nül alá ren delt sze mé lyek te vé keny sé gét. In -
téz ked jen a fel fe dett hi á nyos sá gok meg szün te té sé re;

p) tart son kap cso la tot a he lyi ál lam i és ön kor mány za ti
szer vek kel;

q) kí sér je fi gye lem mel az alá ren del tek egész sé gi, pszi -
chi kai és fi zi kai ál la po tát, gon dos kod jék a szá muk ra elõ írt
mun ka kö rül mé nyek rõl és az egész sé ges élet mód ra való
ne ve lé sük rõl, óvja egész sé gü ket és tes ti ép sé gü ket;

r) vé gez ze a jog sza bá lyok ban a mun kál ta tó ra vo nat ko -
zó mun ka vé del mi és a tûz vé del mi fel ada to kat;

s) a he lyi szak ha tó sá gok kal egyez tet ve ké szí tes se el és
hagy ja jóvá a ka to nai szer ve zet tûz vé del mi ter vét;

sz) gya ko rol ja mind azon mun kál ta tói jo go kat és tel je sí ti 
azon kö te le zett sé ge ket, ame lye ket jog sza bály ré szé re elõ -
ír;

t) tart sa és tar tas sa be a kör nye zet- és ter mé szet vé del mi
elõ írásokat. Az alá ren del tek te vé keny sé gét min den kor úgy 
ter vez ze, szer vez ze és irá nyít sa (ve zes se), hogy az a le he tõ
leg ki sebb kör nye zet ká ro sí tó kö vet kez ménnyel jár jon;
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ty) a ka to nai szer ve zet te vé keny sé ge ered mé nyes sé gé -
nek fo ko zá sa ér de ké ben fo lya ma to san mû köd jön együtt a
biz ton sá gi tiszt tel és a tá bo ri lel késszel;

u) a neki alá ren delt sze mé lyi ál lo mány já ran dó sá ga i -
nak biz to sí tá sa te rü le tén tá masz kod jon az egy ség nél lévõ
pénz ügyi és szám vi te li szerv re. Mû köd jön együtt a pénz -
ügyi-szám vi te li és in gat lan fenn tar tó szer vek kel, adja meg
ré szük re a szük sé ges tá jé koz ta tást, kér je ki vé le mé nyü ket,
illetve vá la szol jon az ál ta luk fel ve tett ész re vé te lek re. Gya -
ko rol ja a költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó
jog sza bá lyok ban, sza bály za tok ban és egyéb ren del ke zé -
sek ben meg ha tá ro zott jog kö rö ket, gon dos kod jon a ha tás -
kö ré be tar to zó fel té te lek ki ala kí tá sá val ezek kö vet ke ze tes
ér vé nye sü lé sé rõl.

82. A re pü lõ- (he li kop ter-) egy ség pa rancs no ka az ál ta -
lá nos pa rancs no ki kö te les sé gek kel össz hang ban és e Sza -
bály zat 80–81. pont ja i ban fog lal ta kon túl sze mé lyes pél -
da mu ta tás sal ve gyen részt a re pü lõ harc ki kép zés ben, le -
gyen ké pes har ci fel ada ta i nak a kö ve tel mé nyek sze rin ti
meg ol dá sá ra.

Az egységparancsnok-helyettes

83.1. Az egy ség pa rancs nok-he lyet tes köz vet le nül az
egy ség pa rancs nok nak van alá ren del ve. A törzs fõ nök ki vé -
te lé vel szol gá la ti elöl já ró ja az egy ség egész sze mé lyi ál lo -
má nyá nak. A pa rancs nok tá vol lé té ben annak tel jes ha tás -
kö rét gya ko rol ja.

83.2. Az egy ség pa rancs nok-he lyet tes fe le lõs az egy ség
ki kép zé sé ért.

84. Az egy ség pa rancs nok-he lyet tes kö te les sé gei:
a) le gyen min den kor olyan is me re tek bir to ká ban, hogy

a pa rancs nok tá vol lé té ben ké pes le gyen a ve ze tés zök ke -
nõ men tes át vé te lé re;

b) a pa rancs nok ren del ke zé se i nek meg fele lõen sze mé -
lye sen ve gyen részt az egy ség ki kép zé sé nek, va la mint az
al egy sé gek gya kor la ta i nak ter ve zé sé ben, szer ve zé sé ben és 
ve ze té sé ben, to váb bá az elvi jel le gû fel ada tok meg ol dá sá -
ban;

c) szer vez ze meg és ve zes se az egy ség szin tû ok ta -
tó-mód szer ta ni fog lal ko zá so kat, át- és to vább kép zé se ket,
össze vo ná so kat, a tisz tek, tiszt he lyet te sek ön kép zé sét;

d) irá nyít sa a kül föl di ka to nai misszi ók ba, illetve az
egyéb nem zet kö zi fel ada tok ra ter ve zett ka to nák és al egy -
sé gek fel ké szí té sét és ki kép zé sét;

e) irá nyít sa a ka to nák és az al egy sé gek ka taszt ró fa el há -
rí tás ra tör té nõ fel ké szí té sét;

f) szer vez ze meg és irá nyít sa az egy ség nél fo lyó osz -
tály ba so ro lást;

g) kí sér je fi gye lem mel a raj pa rancs no kok fel ké szí té sét
és to vább kép zé sét, in téz ked jen a hi á nyos sá gok meg szün -
te té sé re;

h) biz to sít sa, hogy az al egy sé gek a ki kép zés hez ide jé -
ben el le gye nek lát va anya gi esz kö zök kel, tan se géd le tek -
kel, szem lél te tõ esz kö zök kel, azo kat hoz zá ér tõ en al kal -
maz zák, gon dos kod jon a ki kép zõ bá zi sok, ob jek tu mok
mû kö dõ ké pes sé gé rõl, irá nyít sa és el len õriz ze a szak te rü le -
té re biz to sí tott költ ség ve té si elõ irány za tok fel hasz ná lá sát;

i) se gít se az egy ség sport bi zott sá gá nak te vé keny sé gét,
irá nyít sa a sze mé lyi ál lo mány fi zi kai fel ké szí té sé vel, a fi -
zi kai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek el len õr -
zé sé vel, ka to na sport já val, va la mint a drog meg elõ zés sel
kap cso la tos fel ada to kat;

j) ve gyen részt a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek be, tan -
fo lya mok ra ke rü lõ ka to nák ki vá lasz tá sá ban;

k) a pa rancs nok ren del ke zé sei alap ján irá nyít sa az egy -
ség nél fo lyó tu do má nyos jel le gû, az éssze rû sí tõ és újí tó
mun kát, fel ügyel je a szak könyv tár te vé keny sé gét;

l) el len õriz ze a ki kép zé si ered mé nyek nyil ván tar tá sát;

m) ve gyen részt az egy ség el len õr zé si ter vé nek össze ál -
lí tá sá ban és vég re haj tá sá ban, in téz ked jen a fel tárt hi á nyos -
sá gok meg szün te té sé re;

n) ve zes se, illetve irá nyít sa az egy ség pa rancs nok ál tal
meg ha tá ro zott egyéb fel ada tok vég re haj tá sát.

Az egységtörzsfõnök

85.1. Az egy ség törzs fõ nök köz vet le nül az egy ség pa -
rancs nok nak van alá ren del ve. A pa rancs nok he lyet te sét
ki vé ve szol gá la ti elöl já ró ja az egy ség egész sze mé lyi ál lo -
má nyá nak.

85.2. Az egy ség törzs fõ nök az egy ség pa rancs nok he -
lyet te se. Jo go sult a pa rancs nok el ha tá ro zá sá nak, paran -
csainak és más ren del ke zé se i nek elõ ké szí té se és meg va ló -
sí tá sa ér de ké ben össze han gol ni a pa rancs nok he lyet tes és a
pa rancs nok ság szer ve ze ti ele me i nek mun ká ját.

85.3. Az egy ség törzs fõ nök fe le lõs az egy ség ké szen lé -
té nek fenn tar tá sá val kap cso la tos ter vek ki dol go zá sá ért és
a ké szen lé ti fel ada tok be gya kor lá sá nak meg szer ve zé sé ért; 
az egy ség nél fo lyó ki kép zés meg ter ve zé sé ért és meg szer -
ve zé sé ért; az õr-, ügye le ti és ké szen lé ti szol gá lat meg szer -
ve zé sé ért; a ja vas la tok dön tés re való elõ ké szí té sé ért, s
ezzel kap cso lat ban az egy ség pa rancs nok ság te vé keny sé -
gé nek szer ve zé sé ért, cél irá nyos vég re haj tá sá ért, a ta pasz -
ta la tok fel dol go zá sá ért, va la mint a csa pat tör té ne ti könyv
ve ze té sé ért.

86. Az egy ség törzs fõ nök kö te les sé gei:

a) han gol ja össze a pa rancs nok ság szer ve i nek mun ká -
ját, dol goz za ki az egy ség nek a ké szen lét tel kap cso la tos
ter ve it, és gon dos kod jon nap ra kész ál la po tuk ról, szer vez -
ze meg az egy ség sze mé lyi ál lo má nyá nak meg bíz ha tó
 riasztását;

b) ál lan dó an le gyen tisz tá ban az egy ség harc ér té ké vel,
gon dos kod jon fo lya ma tos nyil ván tar tá sá ról;
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c) is mer je az elöl já ró pa rancs no kok pa ran csa it, in téz -
ke dé se it, az egy ség pa rancs nok el gon do lá sa it, va la mint az
egy ség hely ze tét, és le gyen kész arra, hogy ja vas la tot te -
gyen az egy ség elõtt álló fel ada tok meg ol dá sá ra;

d) irá nyít sa és han gol ja össze az egy ség ki kép zé si ter -
vé nek ki dol go zá sát, ezzel össz hang ban szer vez ze és ké -
szít se elõ a pa rancs no ki és törzs ki kép zést; köz vet le nül irá -
nyít sa a pa rancs nok nak alá ren delt al egy sé gek har cá sza ti
gya kor la ta i nak ki dol go zá sát, to váb bá nyújt son se gít sé get
a szá zad har cá sza ti gya kor la tok ki dol go zá sá hoz;

e) szer vez ze meg az egy ség pa rancs nok ság, a zász ló -
alj-pa rancs nok sá gok, a ve ze tést tá mo ga tó al egy sé gek ki -
kép zé sét, tart son fog lal ko zá so kat az egy ség pa rancs nok ság 
tiszt jei szá má ra, ha tá roz zon meg fel ada to kat a zász ló -
alj-pa rancs nok sá gok törzs ki kép zé sé re;

f) gon dos kod jék a pa rancs nok el ha tá ro zá sá hoz szük sé -
ges ada tok be szer zé sé rõl, a pa rancs no ki el ha tá ro zá sok for -
má ba ön té sé rõl és az alá ren del tek hez tör té nõ el jut ta tá sá -
ról, han gol ja össze az egy ség szin tû fel ada tok vég re haj tá -
sát;

g) is mer je az egy ség hír adó esz kö ze it, azok le he tõ sé ge it 
és a hír adó-in for ma ti kai fõ nök út ján biz to sít sa az egy ség
hír adá sát;

h) szer vez ze meg és irá nyít sa az egy ség nek az elekt ro -
ni kai had vi se lés kö rül mé nye i re való fel ké szí té sét, az
elekt ro ni kai vé del mi rend sza bá lyok meg tar tá sát;

i) szer vez ze meg az egy ség ügy me ne tét, han gol ja össze 
az egy ség szin tû sza bá lyo zá sok ki dol go zá sát, ál lít sa össze
az egy sé gen be lü li je len té sek, tá jé koz ta tá sok rend sze rét,
és gon dos kod jék a ha tár idõk meg tar tá sá ról;

j) fo ga na to sít son ti tok vé del mi rend sza bá lyo kat, szer -
vez ze meg a rej tett ve ze tést, és gon dos kod jon nap ra kész
ál la po tá ról, irá nyít sa az egy ség ügy vi te lét, kö ve tel je meg a 
ti tok vé del mi és ügy vi te li sza bá lyok meg tar tá sát, lás sa el a
ti tok vé del mi fel ügye lõi fel ada to kat;

k) a pa rancs nok ren del ke zé sei alap ján ter vez ze és szer -
vez ze meg az egy ség ob jek tu ma i nak, ja va i nak õr zé sét, vé -
del mét, szer vez ze és irá nyít sa az ügye le ti szol gá la tot, ide -
jé ben in téz ked jen a nap ra kész sé get biz to sí tó vál toz ta tá sok 
vég re haj tá sá ra;

l) han gol ja össze azok nak a rend sza bá lyok nak a ki dol -
go zá sát, ame lyek az egy ség fegy ver ze té nek meg õr zé sé re,
tûz-, kör nye zet- és mun ka vé del mé re, to váb bá a biz ton ság
egyéb te rü le te i re irá nyul nak;

m) ké szít se elõ az egy ség és a kül sõ szol gál ta tó szer ve -
ze tek te vé keny sé gé nek össze han go lá sát;

n) tart son kap cso la tot a szol gál ta tók he lyi kép vi se lõ i -
vel és a szak mai be osz tot tak vé le mé nye zé se alap ján te -
gyen ja vas la tot a pa rancs nok nak a tel je sí tés-iga zo lá sok ra
vo nat ko zó an;

o) a pa rancs nok he lyet tes, va la mint a pa rancs nok sá gi
szer vek fõ nö kei be vo ná sá val ál lít sa össze és ha gyas sa jóvá 
az egy ség szin tû mun ka- és el len õr zé si ter ve ket, gon dos -
kod jék vég re haj tá suk ról, a ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá ról,
a vissza el len õr zés rõl.

Az egység felderítõ fõnök

87.1. Az egy ség fel de rí tõ fõ nök köz vet le nül az egy ség -
törzs fõ nök nek van alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já ró ja az
egy ség tör zsé ben be osz tott fel de rí tõ ál lo mány nak, szak -
mai elöl já ró ja a zász ló al jak tör zsé ben be osz tott fel de rí tõ
ál lo mány nak, a zász ló al jak fel de rí tõ sza ka sza i ba be osz tott 
ál lo má nyá nak, illetve a meg erõ sí té sül ka pott fel de rí tõ al -
egy sé gek nek.

87.2. Az egy ség fel de rí tõ fõ nök fe le lõs az egy ség fel de -
rí tõ szol gá la tá nak mû kö dé sé ért, a fel de rí tõ szak ki kép zés
vég re haj tá sá ért, a fel de rí tõ al egy sé gek fel de rí tõ szak tech -
ni kai esz kö ze i nek had ra fog ha tó sá gá ért.

88. Az egy ség fel de rí tõ fõ nök kö te les sé gei:
a) ve gyen részt az egy ség ké szen lé ti ter ve i nek ki dol go -

zá sá ban, szak te rü le tén biz to sít sa az egy ség ma ga sabb ké -
szen lét be he lye zé sét;

b) ve gyen részt az egy ség har cá sza ti gya kor la ta i nak ki -
dol go zá sá ban, a le ve ze tés so rán biz to sít sa a szak mai kö ve -
tel mé nyek ér vé nye sü lé sét;

c) is mer je az egy ség szer ve zet sze rû fel de rí tõ, illetve a
meg erõ sí té sül ka pott fel de rí tõ al egy sé gek szer ve ze tét,
hely ze tét, fel töl tött sé gét, ké pes sé ge it, le he tõ sé ge it, és le -
gyen kész ja vas la tot ten ni azok al kal ma zá sá ra;

d) is mer je a fel de rí tõ al egy sé gek ha di tech ni kai esz kö -
ze it, szak fel sze re lé se it, azok al kal ma zá sá nak le he tõ sé ge it,
üze mel te té si sza bá lya it, te gyen meg min dent azok had ra -
fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa ér de ké ben, is mer je a szük ség -
le te ket, az el lá tott sá got, és rend sze re sen te gyen je len tést
elöl já ró já nak a harc ér ték rõl;

e) ter vez ze, szer vez ze az egy ség al egy sé ge i nél lévõ és
ha tás kö ré be tar to zó ha di tech ni kai esz kö zök, szak sze rû
üze mel te té sét, biz to sít sa a fel de rí tõ szak tech ni kai esz kö -
zök ren del te tés és szak sze rû hasz ná la tát, tech ni kai ki szol -
gá lá sát és kar ban tar tá sát, sza bá lyos tá ro lá sát, ja ví tás ba
adá sát;

f) irá nyít sa az egy ség fel de rí tõ ál lo má nyá nak a szak ki -
kép zé sét, osz tá lyos fo ko zat ra kö te le zet tek osz tály ba so ro -
lá si vizs gá it;

g) is mer je a szol gá la ti és szak mai alá ren delt sé gé ben
lévõ tisz tek, zász ló sok, tiszt he lyet te sek kép zett sé gét, ké -
pes sé ge it, rá ter mett sé gét;

h) ve gyen részt az egy ség szol gá la ti te vé keny sé gé vel
össze füg gõ biz ton sá gi rend sza bá lyok ki dol go zá sá ban,
szak te rü le tén biz to sít sa azok vég re haj tá sát;

i) is mer je a szem ben ál ló fél szer ve ze tét, fel sze re lé sét,
harc te vé keny sé ge i nek el ve it, harc el já rá sa it, az egy ség al -
kal ma zá si kör ze té ben a te rep és idõ já rás fõbb jel lem zõ it,
le gyen kész a szük sé ges je len té sek, tá jé koz ta tá sok meg té -
te lé re, ter vez ze, szer vez ze, irá nyít sa az egy ség al egy sé ge i -
nek fel de rí tõ szak anyag gal, szak fel sze re lés sel tör té nõ el lá -
tá sát;

j) igé nyel je az egy ség fel de rí tõ al egy sé ge i nek rejt jel zõ
esz kö zök kel tör té nõ el lá tá sát, el len õriz ze azok sza bá lyos
fel hasz ná lá sát;
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k) ve gyen részt az egy ség el len õr zé si ter vé nek össze ál -
lí tá sá ban, irá nyít sa és vé gez ze a fel de rí tõ szak ki kép zés el -
len õr zé sét és a szak te rü le té nek meg fe le lõ más el len õr zé se -
ket.

Az egység hadmûveleti fõnök

89.1. Az egy ség had mû ve le ti fõ nök köz vet le nül az egy -
ség törzs fõ nök nek van alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já ró ja a
fõ nök ség ál lo má nyá nak, szak mai elöl já ró ja az al egy sé gek
had mû ve le ti szak te rü le ten te vé keny ke dõ ál lo má nyá nak,
va la mint a törzs tá mo ga tó al egy sé gek nek.

89.2. Az egy ség had mû ve le ti fõ nök fe le lõs a ké szen lét -
tel, a szol gá la tok kal kap cso la tos ter vek, ren del ke zé sek ki -
dol go zá sá ért, fo lya ma tos pon to sí tá sá ért, az egy ség éves
mun ka ter vé nek el ké szí té sé ért, a had mû ve le ti biz ton ság -
gal, a re zsim és õr zés vé del mi rend sza bá lyok be ve ze té sé -
vel kap cso la tos fel ada tok vég zé sé ért, a pa rancs nok ren del -
ke zé se i nek meg fe le lõ for má ba ön té sé ért és az alá ren del -
tek hez tör té nõ el jut ta tá sá ért, az õr- és ügye le ti szol gá la tok
el lá tá sá nak fo lya ma tos biz to sí tá sá ért, az egy ség mû kö dé -
sé hez szük sé ges had mû ve le ti in for má ci ók fo lya ma tos
gyûj té sé ért, ér té ke lé sé ért és a szük sé ges ja vas la tok meg té -
te lé ért.

90. Az egy ség had mû ve le ti fõ nök kö te les sé gei:
a) irá nyít sa a ma ga sabb ké szen lét be he lye zés sel kap -

cso la tos ter vek és ren del ke zé sek ki dol go zá sát, illetve fo -
lya ma tos pon to sí tá sát;

b) szer vez ze a 24 órás õr-, ügye le ti és ké szen lé ti szol -
gá la tok fo lya ma tos el lá tá sát;

c) ter vez ze, szer vez ze a zász ló alj gya kor la to kat és ve -
gyen részt azok le ve ze té sé ben;

d) önt se meg fe le lõ ren del ke zé si for má ba a pa rancs nok
el ha tá ro zá sát és azt jut tas sa el az alá ren del tek hez;

e) ter vez ze és szer vez ze a pol gá ri-ka to nai együtt mû kö -
dé si és lé lek ta ni mû ve le ti fel ada tok vég re haj tá sát, irá nyít -
sa a szak te rü le ti ter vek ki dol go zá sát;

f) ve gyen részt az el len õr zé si fel ada tok vég re haj tá sá -
ban, fo lya ma to san el len õriz ze a biz ton ság gal, a re zsim és
õr zés-vé del mi rend sza bá lyok be tar tá sá val, be tar ta tá sá val
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sát;

g) a pa rancs nok uta sí tá sa i nak meg fele lõen el len õriz ze
az in teg rált õr szol gá lat te rü le tén nyúj tott szol gál ta tás szín -
vo na lát.

Az egység logisztikai fõnök

91.1. Az egy ség lo gisz ti kai fõ nök köz vet le nül az egy -
ség törzs fõ nök nek van alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já ró ja a
lo gisz ti kai fõ nök ség sze mé lyi ál lo má nyá nak, szak mai
elöl já ró ja az al egy sé gek lo gisz ti kai szak ál lo má nyá nak.

91.2. Az egy ség lo gisz ti kai fõ nök fe le lõs az egy ség lo -
gisz ti kai tá mo ga tá sá nak ter ve zé sé ért, a tá mo ga tás el ve i -

nek és szak mai kö ve tel mé nye i nek ki dol go zá sá ért, gya kor -
la ti meg va ló sí tá sa el len õr zé sé ért, a csa pat gaz dál ko dás sal
kap cso la tos pa rancs no ki dön té sek elõ ké szí té sé ért.

92. Az egy ség lo gisz ti kai fõ nök kö te les sé gei:

a) ve gyen részt a ké szen lé ti ter vek ki dol go zá sá ban;

b) dol goz za ki a ké szen lét fenn tar tá sá nak és fo ko zá sá -
nak lo gisz ti kai kö ve tel mé nye it, a lo gisz ti kai fel ké szí tés
irány el ve it, a bé ke ál la pot ból há bo rús hely zet be való át té -
rés lo gisz ti kai tá mo ga tá sá nak ál ta lá nos fel ada ta it;

c) te gyen ja vas la tot a lo gisz ti kai sze mé lyi ál lo mány
moz ga tá sá ra;

d) vé le mé nyez ze a lo gisz ti kai sze mé lyi ál lo mány elõ -
me ne te lé vel és sze mé lyi ér té ke lé sé vel kap cso la tos ja vas -
la to kat;

e) ve gyen részt az egy ség ki kép zé si ter vé nek, az al egy -
sé gek har cá sza ti, szak har cá sza ti gya kor la tai ter ve i nek ki -
dol go zá sá ban, a lo gisz ti kai tá mo ga tás fel ada tai vég re haj -
tá sá nak ter ve zé sé ben;

f) is mer je a ka to nai szer ve zet lo gisz ti kai hely ze tét;

g) ter vez ze és szer vez ze meg a szak mai alá ren delt sé gé -
be tar to zó ál lo mány fel ké szí té sét, ki kép zé sét, han gol ja
össze az al egy sé gek lo gisz ti kai fel ké szí té sét;

h) pa rancs no ki kö ve tel mé nyek alap ján ve gyen részt az
al egy sé gek üze mel te té si fe gyel mé nek, az al egy ség szin tû
tech ni kai ki szol gá lá sok vég re haj tá sá nak, a lé te sít mé nyek,
tech ni kai esz kö zök és anya gok igény be vé te li jo gos sá gá -
nak el len õr zé sé ben;

i) szak te rü le tén ter vez ze, szer vez ze, ele mez ze a sze mé -
lyi ál lo mány élet- és szol gá la ti (mun ka-) kö rül mé nye i nek
ja ví tá sá ra, illetve fenn tar tá sá ra, a mun ka- és tûz vé del mi
kö ve tel mé nyek tel je sí té sé re, a kör nye zet és a ter mé sze t vé -
del mé re irá nyuló te vé keny sé get, és dol goz zon ki ja vas la -
to kat a szük sé ges ren del ke zé sek ki adá sá ra;

j) dol goz za ki a lo gisz ti kai szak lé te sít mé nyek igény be -
vé te lé nek rend jét és sza bá lya it;

k) te gyen ja vas la tot az ét kez te té si idõ meg ha tá ro zá sá ra, 
el len õriz ze a (kül sõ szol gál ta tó ál tal) meg va ló su ló ét kez te -
tés szín vo na lát, po zi tív és ne ga tív han gu la ti ha tá sa it, ész -
re vé te le it je lent se az egy ség pa rancs nok nak;

l) dol goz zon ki ja vas la tot az egy ség lé te sít mé nye i nek
el osz tá sá ra;

m) is mer je a lo gisz ti kai tá mo ga tás, a gaz dál ko dás, a
tech ni kai esz kö zök és anya gok fel hasz ná lá sá nak, igény be -
vé te lé nek, ja ví tá sá nak, tá ro lá sá nak és az ob jek tu mok üze -
mel te té sé nek sza bá lya it, és te gyen ja vas la tot gaz da sá gos
al kal ma zá suk ra;

n) ve gyen részt a gaz da sá gi dön té sek elõ ké szí té sé ben,
a fõ fel ada tok meg ha tá ro zá sá ban és a vég re haj tás el len õr -
zé sé ben;

o) a pénz ügyi-szám vi te li szerv vel együtt mû köd ve, a
vo nat ko zó sza bály zók és bel sõ in téz ke dé sek alap ján szer -
vez ze meg a költ ség ve té si pénz gaz dál ko dás ter ve zé sét, a
szám vi te li ren det, a költ ség ve té si ope ra tív gaz dál ko dást,
va la mint az er rõl  szóló be szá mo lá si te vé keny sé get;
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p) is mer je az egy ség esz köz- és kész let-, va la mint épü -
let- és in gat lan gaz dál ko dá sá nak és nyil ván tar tá sá nak
szak mai fel ada ta it;

r) ve gyen részt az egy ség el len õr zé si ter vé nek össze ál -
lí tá sá ban és vég re haj tá sá ban. Szük ség ese tén in téz ked jen a 
fel fe dett hi á nyos sá gok meg szün te té sé re.

Az egység híradó és informatikai fõnök

93.1. Az egy ség hír adó és in for ma ti kai fõ nök köz vet le -
nül az egy ség törzs fõ nök nek van alá ren del ve. Szol gá la ti
elöl já ró ja a fõ nök ség ál lo má nyá nak, szak mai elöl já ró ja az
egy ség hír adó al egy sé ge i nek, in for ma ti kai és elekt ro ni kus
in for má ció vé del mi ál lo má nyá nak, a meg erõ sí té sül ka pott
hír adó al egy sé gek nek.

93.2. Az egy ség hír adó és in for ma ti kai fõ nök – a törzs -
fõ nök kö ve tel mé nyei sze rint – fe le lõs az egy ség hír adá sá -
nak, in for ma ti kai tá mo ga tá sá nak és elekt ro ni kus in for má -
ció vé del mé nek meg ter ve zé sé ért, meg szer ve zé sé ért, a hír -
adó, in for ma ti kai és elekt ro ni kus in for má ció vé del mi esz -
kö zök üze mel te té sé ért, a hír adó és in for ma ti kai esz kö zö -
kön to váb bí tott in for má ci ók vé del mé ért, az egy ség sze mé -
lyi ál lo má nyá nak és al egy sé ge i nek hír adó, in for ma ti kai és
elekt ro ni kus in for má ció vé del mi ki kép zé sé ért.

94. Az egy ség hír adó és in for ma ti kai fõ nök kö te les sé -
gei:

a) ve gyen részt az egy ség ké szen lé ti ter vé nek ki dol go -
zá sá ban, szak te rü le tén biz to sít sa az egy ség ké szen lét fo -
ko zá sát, irá nyít sa az egy ség al egy sé gei hír adó, in for ma ti -
kai és elekt ro ni kus in for má ció vé del mi szak fel ada ta it;

b) is mer je az egy ség al kal ma zá si el ve it, szer ve zet sze rû
és meg erõ sí té sül ka pott hír adó, in for ma ti kai és in for má -
ció vé del mi al egy sé ge i nek hely ze tét, fel töl tött sé gét és le -
he tõ sé ge it, dol goz zon ki ja vas la tot azok al kal ma zá sá ra;

c) is mer je az al egy sé gek hír adó, in for ma ti kai és elekt -
ro ni kus in for má ció vé del mi esz kö ze it, azok al kal ma zá si
le he tõ sé ge it, biz to sít sa a had ra fog ha tó sá got, is mer je a
szük ség le te ket, az el lá tott sá got;

d) biz to sít sa az egy ség al egy sé ge i nél lévõ hír adó, in -
for ma ti kai és elekt ro ni kus in for má ció vé del mi esz kö zök és 
szak anya gok üze mel te té sét, a ren del te tés- és szak sze rû
igény be vé telt;

e) ter vez ze, szer vez ze és irá nyít sa az egy ség sze mé lyi
ál lo má nyá nak, al egy sé ge i nek hír adó, in for ma ti kai és
elekt ro ni kus in for má ció vé del mi ki kép zé sét, az osz tá lyos
fo ko zat ra kö te le zet tek osz tály ba so ro lá si vizs gá it, ve gyen
részt az al egy sé gek har cá sza ti gya kor la ta i nak ki dol go zá -
sá ban, és a le ve ze tés so rán biz to sít sa a szak mai kö ve tel mé -
nyek ér vé nye sü lé sét;

f) szol gá la ti alá ren delt je in kí vül is mer je a szak mai alá -
ren delt sé gé ben lévõ sze mé lyi ál lo mány ké pes sé ge it;

g) szer vez ze meg és el len õriz ze az egy ség napi pos ta -
for gal mát;

h) ve gyen részt az egy ség szol gá la ti te vé keny sé ge
szak te rü le tét érin tõ biz ton sá gi rend sza bá lyok ki dol go zá -
sá ban, és irá nyít sa azok vég re haj tá sát;

i) el len õriz ze az egy ség ki szol gá lá sá ra rend sze re sí tett
hír adó, in for ma ti kai és elekt ro ni kus in for má ció vé del mi
rend sze rek, esz kö zök és fel sze re lé sek ál la po tát, ren del te -
tés sze rû hasz ná la tát, üze mel te té sét. Szük ség ese tén in téz -
ked jen a fel fe dett hi á nyos sá gok meg szün te té sé re.

Az egység kiképzési fõnök

95.1. Az egy ség ki kép zé si fõ nök köz vet le nül az egy ség -
törzs fõ nök nek van alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já ró ja a fõ -
nök ség sze mé lyi ál lo má nyá nak, szak mai elöl já ró ja a fel -
de rí tõ, a hír adó, egész ség ügyi és a lo gisz ti kai szak ki kép -
zést foly ta tó al egy sé gek ki vé te lé vel az egy ség ki kép zést
foly ta tó al egy sé ge i nek, va la mint a ki kép zé si be osz tá sú ál -
lo má nyá nak.

95.2. Az egy ség ki kép zé si fõ nök fe le lõs a ki kép zés és a
kü lön bö zõ ren dez vé nyek éves, idõ sza kos és havi ter ve i -
nek az el ké szí té sé ért és a vég re haj tás meg szer ve zé sé ért, az 
egy ség mû kö dé sé hez szük sé ges ki kép zé si in for má ci ók fo -
lya ma tos gyûj té sé ért, ér té ke lé sé ért és a szük sé ges ja vas la -
tok meg té te lé ért.

96. Az egy ség ki kép zé si fõ nök kö te les sé gei:

a) ter vez ze, szer vez ze az egy ség fel ké szí té sét és ki kép -
zé sét;

b) szer vez ze a kül föl di ka to nai misszi ók ba ter ve zett ka -
to nák és al egy sé gek fel ké szí té sét és ki kép zé sét;

c) szer vez ze a ka to nák és al egy sé gek ka taszt ró fa el há -
rí tá sá ra tör té nõ fel ké szí té sét;

d) ter vez ze és hajt sa vég re a ki kép zés sel kap cso la tos
egy ség szin tû ok ta tó-mód szer ta ni fog lal ko zá so kat, át- és
to vább kép zé se ket;

e) a pa rancs nok he lyet tes in téz ke dé sei sze rint ter vez ze,
szer vez ze a sze mé lyi ál lo mány fi zi kai fel ké szí té sét és el -
len õr zé sét, se gít se a dan dár (ez red) sport bi zott ság te vé -
keny sé gét;

f) ké szít se elõ az osz tá lyos fo ko zat ra kö te le zet tek vizs -
gá it;

g) sze mé lye sen irá nyít sa a ki kép zés erõ for rás ter ve zé -
sét;

h) egy ség szin ten ve zes se, al egy ség szin ten el len õriz ze
a ki kép zé si nyil ván tar tá so kat, ve gyen részt az el len õr zé si
fel ada tok vég re haj tá sá ban;

i) gyûjt se a ki kép zé si ta pasz ta la to kat, ele mez ze azo kat
és in téz ked jen a hi á nyos sá gok meg szün te té sé re;

j) kí sér je fi gye lem mel a ki kép zé si szak te rü let tel össze -
füg gõ ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos és is me ret ter jesz tõ 
te vé keny sé get, fo lya ma to san ta nul má nyoz za az együtt mû -
kö dés kap csán ren del ke zés re bo csá tott, a fel ké szí tés sel és
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ki kép zés sel kap cso la tos anya go kat és biz to sít sa azok szé -
les körû hoz zá fér he tõ sé gét.

Az egység személyügyi fõnök

97.1. Az egy ség sze mély ügyi fõ nök köz vet le nül az egy -
ség pa rancs nok nak van alá ren del ve. Az egy ség sze mély -
ügyi fõ nök szol gá la ti elöl já ró ja a sze mély ügyi fõ nök ség
ál lo má nyá nak és szak mai elöl já ró ja az al egy sé gek sze -
mély ügyi ál lo má nyá nak.

97.2. Az egy ség sze mély ügyi fõ nök fe le lõs az egy ség
sze mély ügyi (sze mély ze ti és mun ka ügyi, ki egé szí té si,
szo ciá lis és lé lek ta ni) te vé keny sé gé nek ter ve zé sé ért, szer -
ve zé sé ért, a sze mély ügyi fel ada tok vég re haj tá sá ért, az il -
let mé nyek re és a pa rancs nok ha tás kö ré be utalt egyéb
pénz be li já ran dó sá gok ra vo nat ko zó dön té sek elõ ké szí té -
sé ért, a sze mé lyi ál lo mány szo ciá lis biz ton sá gát és ki -
egyen sú lyo zott men tá lis ál la po tát biz to sí tó el lá tó rend sze -
rek mû köd te té sé ért, va la mint a szak te rü let re vo nat ko zó
jog sza bá lyok és bel sõ ren del ke zé sek ér vé nye sí té sé ért.

98. Az egy ség sze mély ügyi fõ nök kö te les sé gei:
a) jog sza bá lyok és bel sõ ren del ke zé sek, va la mint a pa -

rancs nok ren del ke zé sei sze rint szer vez ze a sze mély ügyi
te vé keny ség gel, a szer ve zet fej lesz tés sel kap cso la tos fel -
ada tok vég re haj tá sát;

b) ve gyen részt a pa rancs nok sze mély ügyi, illetve a
sze mély ügyet érin tõ dön té se i nek elõ ké szí té sé ben és meg -
va ló sí tá sá ban;

c) is mer je a szak mai alá ren delt sé gé be tar to zó sze mé lyi
ál lo mány ké pes sé ge it, gon dos kod jon a ké pes sé gek fej lesz -
té sé rõl;

d) irá nyít sa az egy ség sze mély ügyi te vé keny sé gét, a
köz al kal ma zot ti mun ka vi szony lé te sí té sé vel, meg szün te -
té sé vel, mó do sí tá sá val kap cso la tos sze mély ügyi fel ada tok
vég re haj tá sát;

e) el len õriz ze a Költ ség ve tés Gaz dál ko dá si Informá -
ciós Rend szer hu mán al rend sze ré nek elõ írások sze rin ti
hasz ná la tát, tart sa és tar tas sa be a sze mé lyes ada tok vé del -
mé re vo nat ko zó jog sza bá lyo kat;

f) mû köd jön együtt a pénz ügyi-szám vi te li szerv vel a
sze mé lyi ál lo mány il let mé nyé nek be so ro lá sá val, az egyéb
pénz be li já ran dó sá gok meg ál la pí tá sá val kap cso la tos te vé -
keny ség so rán;

g) ve gyen részt a ké szen lét tel kap cso la tos ok má nyok
ki dol go zá sá ban, szer vez ze meg a ké szen lét fo ko zá sá nak
sze mé lyi biz to sí tá sát;

h) mû köd jön együtt a had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok -
kal a sze mé lyi ál lo mány után pót lá sa, az üres be osz tá si he -
lyek fel töl té se és a le sze re lõ ál lo mány pol gá ri élet be tör té -
nõ vissza il lesz ke dé sé nek tá mo ga tá sa ér de ké ben;

i) szer vez ze a szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat nép sze rû -
sí té sét, a to bor zó szer vek nél szol gá lat ra je lent ke zõk ál lo -
mány ba-vé te li el já rá sát. Irá nyít sa a ka to nák pá lyán-tar tá -

sá val kap cso la tos sze mély ügyi és hu mán szaktevékeny -
séget;

j) szer vez ze meg és el len õriz ze a sze mély ügyi nyil ván -
tar tá si ira tok ve ze té sét, fo lya ma to san ele mez ze és ér té kel -
je az egy ség lét szám hely ze tét;

k) szer vez ze a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány rend -
sze res tel je sít ményér té ke lé sét, mi nõ sí té sét, va la mint ké -
szít se elõ a sze mé lyi ál lo mány el is me ré sé re és já ran dó sá -
ga i ra irá nyuló ja vas la ta it;

l) vé gez ze az al kal mas sá gi és idõ sza kos or vo si vizs gá -
la tok elõ ké szí té sé vel, szer ve zé sé vel kap cso la tos fel ada to -
kat;

m) ter vez ze – az Elõ me ne te li Bi zott ság gal együtt mû -
köd ve – a hi va tá sos ál lo mány elõ me ne te lét és az elõ me ne -
tel hez szük sé ges kép zé sek vég re haj tá sát;

n) ter vez ze és szer vez ze a kül szol gá lat fel té te le i nek
meg fe le lõ sze mé lyi ál lo mány ki vá lasz tá sát és fel ké szí té -
sét;

o) szer vez ze a tény le ges ál lo mány szo ciá lis és be il lesz -
ke dé si gond ja i nak meg ol dá sá ra irá nyuló szak mai te vé -
keny sé get;

p) se gít se az egy ség nél mû kö dõ szo ci ál po li ti kai bi zott -
sá gok te vé keny sé gét, biz to sít sa az ér dek kép vi se le ti szer -
ve ze tek kel való pa rancs no ki együtt mû kö dés fel té te le it;

r) kí sér je fi gye lem mel a tény le ges ál lo mány élet vi te li
(men tál hi gi é nés) jel lem zõ it, és te gyen ja vas la tot a meg elõ -
zés, illetve be avat ko zás mód já ra;

s) szer vez ze a ka to nai szer ve zet tár sa dal mi kapcsola -
tait;

t) szer vez ze a köz mû ve lõ dé si, mû vé sze ti te vé keny sé -
get, a sza bad idõs sport te vé keny sé get, va la mint a ke gye le ti
fel ada tok vég re haj tá sát;

u) ve gyen részt a csa pat ha gyo má nyok ápo lá sá ban és a
tes tü le ti szel lem erõ sí té sét se gí tõ te vé keny ség ben;

v) ter vez ze és szer vez ze a sze mély ügyi szak te rü let mû -
kö dé sét biz to sí tó gaz dál ko dást.

Az egység jogi és igazgatási fõnök

99.1. Az egy ség jogi és igaz ga tá si fõ nök köz vet le nül az
egy ség pa rancs nok nak van alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já -
ró ja a fõ nök ség ál lo má nyá nak.

99.2. Az egy ség jogi és igaz ga tá si fõ nök fe le lõs az egy -
ség nél fo lyó jogi és igaz ga tá si, va la mint a fe gyel mi hely -
zet ér té ke lé sé hez szük sé ges fel ada tok vég re haj tá sá ért, to -
váb bá az az zal szo ros össze füg gés ben lévõ te vé keny ség
ke re té ben tett ja vas la tá nak (ta ná csá nak), vé le mé nyé nek
szak sze rû sé gé ért, a fõ nök ség te vé keny sé gé nek ered mé -
nyes mû kö dé sé ért.

100. Az egy ség jogi és igaz ga tá si fõ nök kö te les sé gei:
a) mû köd jön köz re a sze mé lyi ál lo mány jo ga it, kö te les -

sé ge it meg ál la pí tó, va la mint az egy ség mû kö dé sét érin tõ
jog sza bá lyok és bel sõ ren del ke zé sek al kal ma zá sá ban, a
fon to sabb he lyi ren del ke zé sek ki dol go zá sá ban;
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b) szak mai fe le lõs ként se gít se elõ a nem zet kö zi szer zõ -
dé sek bõl az egy ség re há ru ló ka to nai fel ada tok végrehaj -
tását;

c) lás sa el az ál lo mány kö ré ben fo lyó jogi ok ta tás sal és
to vább kép zés sel, ta nács adás sal, a jogi is me ret ter jesz tés sel 
kap cso la tos fel ada to kat;

d) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint lás sa
el az egy ség jogi kép vi se le tét bí ró sá gok, ha tó sá gok és más
ál lam i szer vek, va la mint har ma dik sze mé lyek elõtt;

e) fog lal jon ál lást a kár té rí té si ügyek jog alap ja, va la -
mint a kár fel vé te li el já rá sok szak sze rû sé ge te kin te té ben;

f) ké szít se elõ az egy ség pa rancs nok szol gá la ti pa na szo -
kat el bí rá ló dön té se it, illetve lás sa el az egyéb be ad vá -
nyok kal kap cso la tos egy ség szin tû szak mai fel ada to kat;

g) nyújt son se gít sé get a pa rancs no ki fe gyel mi jog kör
tör vényes gya kor lá sá hoz, ve gyen részt az állományille té -
kes pa rancs nok ha tás kö ré be tar to zó sza bály sér té si és fe -
gyel mi ügyek dön tés re tör té nõ elõ ké szí té sé ben, vé gez ze a
fe gyel mi jog kör gya kor lá sá val kap cso la tos elem zõ te vé -
keny sé get;

h) kü lön ren del ke zés ben meg ha tá ro zot tak sze rint
gyûjt se, dol goz za fel és ele mez ze az egy ség fe gyel mi hely -
ze té nek ér té ke lé sé hez szük sé ges ada to kat, és a pa rancs -
nok sá gi szer vek köz re mû kö dé sé vel ké szít se el a fe gyel mi
hely zet ér té ke lé sét, se gít se a fe gyel mi elem zés sel meg bí -
zott tisz te ket;

i) a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot tak sze rint a
pa rancs nok ren del ke zé se alap ján lás sa el a bûn cse lek mé -
nyek pa rancs no ki nyo mo zá sá val kap cso la tos, a pa rancs -
nok ha tás kö ré be tar to zó fel ada to kat, a ka to nai ügyész
szak mai és tör vényességi fel ügye le ti jo ga it nem érint ve
szak ma i lag irá nyít sa és fel ügyel je a kü lön jog sza bály alap -
ján meg bí zott nyo mo zó tisz tek te vé keny sé gét;

j) ve gyen részt az egy ség ál tal kö ten dõ szer zõ dé sek
elõ ké szí té sé ben és meg kö té sé ben, va la mint ezen szer zõ -
dé sek bõl ere dõ igé nyek ér vé nye sí té sé ben;

k) biz to sít sa a ve ze té se alatt álló jogi és igaz ga tá si fõ -
nök ség ered mé nyes mû kö dé sét.

Az egység egészségügyi fõnök
(egészségügyi központ parancsnok)

101.1. Az egy ség egész ség ügyi fõ nök (egész ség ügyi
köz pont pa rancs nok) köz vet le nül az egy ség pa rancs nok -
nak van alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já ró ja az egész ség ügyi
köz pont (se gély hely) ál lo má nyá nak, szak mai elöl já ró ja a
ka to nai szer ve zet egész ség ügyi ál lo má nyá nak.

101.2. Az egy ség egész ség ügyi fõ nök (egész ség ügyi
köz pont pa rancs nok) fe le lõs a ka to nai szer ve zet egész ség -
ügyi biz to sí tá sá ért, a sze mé lyi ál lo mány egész sé gi ál la po -
tá ért, egész ség ügyi el lá tá sá ért, egész ség ügyi ada ta i nak vé -
del mé ért, va la mint egész ség ügyi szak fel sze re lé sé ért.

102. Az egy ség egész ség ügyi fõ nök (egész ség ügyi köz -
pont pa rancs nok) kö te les sé gei:

a) szer vez ze és irá nyít sa a ka to nai szer ve zet egész ség -
ügyi (gyó gyí tó-meg elõ zõ, gon do zó, köz egész ség ügyi-jár -
vány vé del mi és fog lal ko zás-egész ség ügyi) el lá tá sát;

b) fo lya ma to san kí sér je fi gye lem mel a sze mé lyi ál lo -
mány egész sé gi ál la po tát;

c) is mer je a ka to nai szer ve zet egész ség ügyi hely ze tét;
d) ve gyen részt a ka to nai szer ve zet köz egész ség ügyi

rend jé nek ki ala kí tá sá ban és el len õr zé sé ben;
e) azon nal je lent sen szol gá la ti és szak mai elöl já ró já nak 

min den olyan meg be te ge dést vagy egész sé get ve szé lyez -
te tõ kö rül ményt, amely a sze mé lyi ál lo mány al kal maz ha -
tó sá gát ve szé lyez te ti és a ka to nai szer ve zet pa rancs no ká -
nak, vagy at tól ma ga sabb szin tû szol gá la ti vagy szak mai
elöl já ró já nak in téz ke dé sét igény li;

f) ve gyen részt a ké szen lé ti ter vek ki dol go zá sá ban;
g) dol goz za ki a ké szen lét fenn tar tá sá nak és fo ko zá sá -

nak egész ség ügyi kö ve tel mé nye it, az egész ség ügyi fel ké -
szí tés irány el ve it, a béke ál la pot ból há bo rús hely zet be való 
át té rés egész ség ügyi biz to sí tá sá nak ál ta lá nos fel ada ta it;

h) ter vez ze, szer vez ze és irá nyít sa a ka to nai szer ve zet
egész ség ügyi szak ál lo má nyá nak szak mai to vább kép zé sét;

i) ve gyen részt az egész ség ügyi köz pont ki kép zé si ter -
vé nek, az al egy sé gek har cá sza ti, szak har cá sza ti gya kor la -
tai ter ve i nek ki dol go zá sá ban, az egész ség ügyi biz to sí tás
fel ada tai vég re haj tá sá nak ter ve zé sé ben;

j) ter vez ze, szer vez ze és irá nyít sa a ka to nai szer ve zet
ál lo má nyá nak egész ség ügyi ki kép zé sét;

k) ter vez ze és irá nyít sa az egész ség ügyi köz pont egész -
ség ügyi szak anyag gal, va la mint a ka to nai szer ve zet sze -
mé lyi ál lo má nyá nak szak fel sze re lé sek kel tör té nõ el lá tá -
sát;

l) szer vez ze és vé gez ze az egész ség vé del mi, egész sé -
ges élet mód ra ne ve lé si, egész ség fej lesz té si és drog meg -
elõ zé si fel vi lá go sí tó mun kát;

m) vé le mé nyez ze az egész ség ügyi sze mé lyi ál lo mány
elõ me ne te lé vel és sze mé lyi ér té ke lé sé vel kap cso la tos ja -
vas la to kat;

n) szük ség ese tén te gyen ja vas la tot az egész ség ügyi
sze mé lyi ál lo mány moz ga tá sá ra.

Az egység vezénylõ zászlós

103. Az egy ség ve zény lõ zász lós köz vet le nül az egy -
ség pa rancs nok nak van alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já ró ja
az egy ség zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes és rend fo ko zat
nél kü li sze mé lyi ál lo má nyá nak. Az egy ség ve zény lõ zász -
lós az egy ség re vo nat ko zó an vi se li az I. fe je zet ben fog lalt
ál ta lá nos ve zény lõ zász ló si fe le lõs sé get.

104. Az egy ség ve zény lõ zász lós kö te les sé gei:
a) szer vez ze és el len õriz ze a köz vet len alá ren delt al -

egy sé gek ve zény lõ zász ló sa i nak mun ká ját, kí sér je fi gye -
lem mel fej lõ dé sü ket és se gít se szak mai elõ me ne te lü ket;
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b) a pa rancs nok in téz ke dé sé nek meg fele lõen ve gyen
részt a pa rancs no ki ér te kez le te ken és a dön té sek elõ ké szí -
té sé ben;

c) a pa rancs nok pa ran csa i nak meg fele lõen ter vez ze,
szer vez ze és ve zes se a zász ló sok és tiszt he lyet te sek ré szé -
re az egy ség szin tû ok ta tó mód szer ta ni fog lal ko zá so kat, át -
kép zé se ket, to vább kép zé se ket és ön kép zé se ket;

d) le gyen tá jé ko zott a be osz tott ál lo mány kép zé sé vel,
to vább kép zé sé vel és al kal mas sá gá val kap cso la to san, és
tart son fenn kap cso la tot a kép zés ha té kony sá gá nak fo ko -
zá sa ér de ké ben az érin tett ka to nai ok ta tá si in téz mény
fegy ver nem sze rint ille té kes, tan anyag-fej lesz té sért fe le -
lõs szak em be re i vel;

e) fo lya ma to san el len õriz ze az alá ren delt ál lo mány
szol gá la ti te vé keny sé gét, fi zi kai fel ké szült sé gük kö ve tel -
mé nyek nek való meg fe le lé sét, a fe gyel met, a na pi rend be -
tar tá sát, sa ját ha tás kör ben in téz ked jen a hi á nyos sá gok
meg szün te té sé re, illetve je lent se azo kat a pa rancs nok nak;

f) a pa rancs nok ál tal meg ha tá ro zott te rü le te ken irá nyít -
sa és fel ügyel je az egy ség ad mi niszt rá ci ó ját;

g) a szük sé ges gya ko ri ság gal, de leg alább ne gyed éven -
te tart son egy ség szin tû tiszt he lyet te si tá jé koz ta tá si gyû lé -
se ket;

h) a pa rancs nok pa ran csa i nak meg fele lõen ve gyen
részt az egy ség tár sa dal mi kap cso la tai ápo lá sá val össze -
füg gõ fel ada tok szer ve zé sé ben és vég re haj tá sá ban;

i) ve gyen részt – a pa rancs nok ren del ke zé sei alap ján –
a szük sé ges el len õr zé sek, csa pat lá to ga tá sok és ün nep sé -
gek ter ve zé sé ben, va la mint a pa rancs nok kí sé rõ je ként a
vég re haj tá sá ban, és se gít se a pa rancs no kot a hi va ta los
ven dé gek fo ga dá sá ban;

j) az egy ség más szol gá la ti sze mé lye i vel együtt mû köd -
ve szer vez ze az egy ség hez be osz tás ba ke rü lõ, illetve tá vo -
zó zász ló sok, tiszt he lyet te sek, va la mint csa pat gya kor la ton 
részt ve võ tiszt he lyet tes hall ga tók fo ga dá sát, bú csúz ta tá -
sát, a csa pat gya kor lat ér té ke lé sét;

k) is mer je az egy ség hez be osz tott zász ló sok és tiszt he -
lyet te sek ké pes sé ge it, fi zi kai fel ké szült sé gü ket, kí sér je fi -
gye lem mel a be osz tot tak szol gá la ti elõ me ne te lét, ösz tö -
nöz ze õket a fej lõ dés re és to vább ta nu lás ra, te gyen ja vas la -
tot a be is ko lá zá suk ra;

l) is mer je a be osz tott ál lo mány szol gá lat tal kap cso la tos 
prob lé má it és se gít se azok meg ol dá sát, illetve kép vi sel je
ér de ke i ket az egy ség pa rancs nok elõtt.

A zászlóaljparancsnok

105. A zász ló alj pa rancs nok köz vet le nül az egység -
parancsnoknak van alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já ró ja a
zász ló alj egész sze mé lyi ál lo má nyá nak. Az I. fe je zet ben
rög zí tett ál ta lá nos pa rancs no ki jo gok meg il le tik, az ál ta lá -
nos pa rancs no ki fe le lõs ség és kö te les sé gek pe dig ter he lik
a zász ló alj pa rancs no kot is.

106. A zász ló alj pa rancs nok kö te les sé gei:

a) hajt sa, illetve haj tas sa vég re a zász ló alj ré szé re meg -
ha tá ro zott fel ada to kat, az elöl já ró pa rancs nok ké szen lét tel
kap cso la tos pa ran csa it;

b) köz vet le nül irá nyít sa a zász ló alj ki kép zé sét, gon dos -
kod jon a ha té kony ki kép zé si mód sze rek al kal ma zá sá ról;
ké szít se elõ és ve zes se le a szá zad gya kor la to kat;

c) tart son a zász ló alj nál ál lan dó szi lárd fe gyel met az
elõ írt, va la mint az elöl já ró pa rancs nok ál tal sza bott kö ve -
tel mé nyek nek meg fele lõen;

d) se gít se elõ a zász ló alj nál az elöl já ró pa rancs nok nak
a na pi rend re, bel rend re, õr-, ügye le ti és ké szen lé ti szol gá -
lat ra, va la mint a ka to nai szer ve zet min den na pi éle té re ki -
adott pa ran csai ér vé nye sü lé sét, sa ját pa ran csa i val gon dos -
kod jon szer ve zett vég re haj tá suk ról;

e) fo lya ma to san és kö vet ke ze te sen kö ve tel je meg a
zász ló alj ügye le ti szol gá la ta i nak fe szes el lá tá sát;

f) tar tas sa a zász ló alj ha di tech ni kai esz kö ze it ál lan dó an 
had ra fog ha tó ál la pot ban, er rõl fo lya ma to san gyõ zõd jön
meg; kö ve tel je meg az üze mel te té si fe gyel met, a ha di tech -
ni kai esz kö zök sza bá lyos ke ze lé sét, rend sze res al egy ség -
szin tû tech ni kai ki szol gá lá sát, kar ban tar tá sát, sza bá lyos
tá ro lá sát, õr zé sét, nyil ván tar tá sát és el szá mo lá sát;

g) tart sa és tar tas sa be a kör nye zet- és ter mé szet vé del -
mi elõ írásokat A zász ló alj te vé keny sé gét min den kor úgy
ter vez ze, szer vez ze és irá nyít sa (ve zes se), hogy az a le he tõ
leg ki sebb kör nye zet ká ro sí tó kö vet kez ménnyel jár jon;

h) kö ve tel je meg he lyet te se i tõl és a szá zad pa rancs no -
kok tól pa ran csa i nak szer ve zett vég re haj tá sát, az ak tív te -
vé keny sé get, a törzs tõl pe dig a meg ala po zott gyors és pon -
tos törzs mun kát;

i) gon dos kod jék he lyet te sei, va la mint az alá ren delt pa -
rancs no kok szak mai fej lõ dé sé rõl;

j) tart son sze mé lyes, köz vet len kap cso la tot a zász ló alj
ka to ná i val, is mer je a sze mé lyi ál lo mány ered mé nye it,
gond ja it, ne héz sé ge it, sze mé lyes kö rül mé nye it, szol gá la ti
tö rek vé se it;

k) is mer je a zász ló alj tiszt je i nek és tiszt he lyet te se i nek
ké pes sé ge it, fel ké szült sé gét, ka to nai és er köl csi tu laj don -
sá ga it;

l) a jog sza bá lyok és bel sõ ren del ke zé sek sze rint vé gez -
ze a sze mély ügyi te vé keny sé get;

m) kö ve tel je meg és biz to sít sa a zász ló alj ke ze lé sé ben
levõ anya gi esz kö zök meg lé tét, meg óvá sát, fris sí té sét, ren -
del te tés sze rû hasz ná la tát, irá nyít sa a ren del ke zés re bo csá -
tott esz kö zök kel való gaz dál ko dást, az anyag fel hasz ná lást
és el szá mo lást;

n) a zász ló alj fõ fel ada ta i hoz kap cso lód va leg alább há -
rom ha von ta tart son ál lo mány gyû lést;

o) ha von ta tart son fo ga dó órát az erre igényt tar tó ka to -
nák szá má ra;

p) kö ve tel je meg a mun ka vé de lem, a tûz vé de lem, a
kör nye zet vé de lem és a ti tok vé de lem sza bá lya i nak meg tar -
tá sát;
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r) el len õriz ze és el len õriz tes se a zász ló al jon be lül az
elöl já rók és a sa ját pa ran csa i nak vég re haj tá sát, a sza bály -
za tok elõ írásainak be tar tá sát.

107. A zász ló alj pa rancs nok ha tás kö re és kö te les sé gei
ér te lem sze rû en vo nat koz nak a re pü lõ- (he li kop ter-) és ra -
dar szá zad-pa rancs nok ra.

108. Az ön ál ló szá zad pa rancs no ká nak ha tás kö re és kö -
te les sé gei – ha jog sza bály ki vé telt nem tesz – ér te lem sze -
rû en meg egyez nek az ön ál ló zász ló alj pa rancs no ká nak ha -
tás kö ré vel és kö te les sé ge i vel.

A logisztikai zászlóaljparancsnok

109.1. A lo gisz ti kai zász ló alj pa rancs nok az egység -
parancsnoknak, illetve az adott szer ve zet sze rin ti elöl já ró
pa rancs nok nak van alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já ró ja a
zász ló alj egész sze mé lyi ál lo má nyá nak.

109.2. A lo gisz ti kai zász ló alj pa rancs nok a pa rancs nok -
ra meg ha tá ro zott ál ta lá nos fe le lõs ség mel lett fe le lõs a ka -
to nai szer ve zet lo gisz ti kai tá mo ga tá si fel ada ta i nak szer ve -
zé sé ért és vég re haj tá sá ért, a tech ni kai esz kö zök egy ség -
szin tû üzem ben tar tá sá ért, az ál lo mány el lá tá sá ért és az
üze mel te tés hez szük sé ges fel té te lek meg te rem té sé ért.

110. A zász ló alj pa rancs nok ra meg ha tá ro zott ál ta lá nos
kö te les sé ge ken túl a lo gisz ti kai zász ló alj pa rancs nok kö te -
les sé gei:

a) ve gyen részt a ké szen lé ti terv ki dol go zá sá ban;
b) szer vez ze meg és a lo gisz ti kai erõk al kal ma zá sá val

hajt sa vég re a ké szen lét fenn tar tá sá nak és fo ko zá sá nak lo -
gisz ti kai fel ada ta it;

c) ér vé nye sít se az egy ség ki kép zé si ter vé ben és az al -
egy sé gek har cá sza ti gya kor la tai ter ve i ben a lo gisz ti kai
szak mai kö ve tel mé nye ket;

d) le gyen kész je len te ni a lo gisz ti kai hely ze tet, a ha di -
tech ni kai esz kö zök tech ni kai had ra fog ha tó sá gát, az anya -
gi és tech ni kai harc ér té ket;

e) kö ve tel je meg és biz to sít sa a zász ló alj ke ze lé sé ben
levõ anya gi esz kö zök meg lé tét, meg óvá sát, fris sí té sét ren -
del te tés sze rû hasz ná la tát, irá nyít sa a ren del ke zés re bo csá -
tott esz kö zök kel való gaz dál ko dást, az anyag fel hasz ná lást
és el szá mo lást;

f) te gyen ja vas la tot a sze mé lyi ál lo mány el lá tá sá nak, a
ha di tech ni kai esz kö zök üzem ben tar tá sá nak és az anya gok 
fel hasz ná lá sá nak rend jé re;

g) szer vez ze meg és hajt sa vég re az egy ség lo gisz ti kai
al egy sé gei ál lo má nyá nak szak mai fel ké szí té sét és ki kép -
zé sét;

h) is mer je a ka to nai szer ve zet tech ni kai esz kö ze it,
anya ga it és ob jek tu ma it, az üzem ben tar tás és az anyag el -
lá tás sza bá lya it, ezek figye lembe véte lével szer vez ze meg
gaz da sá gos fenn tar tá su kat;

i) fo lya ma to san el len õriz ze, ele mez ze és ér té kel je a
tech ni kai had ra fog ha tó sá got és az üzem ben tar tás hely -
zetét;

j) irá nyít sa a sze mé lyi ál lo mány élet- és szol gá la ti
(mun ka-) kö rül mé nye i nek ja ví tá sá ra, illetve fenn tar tá sá ra
irá nyuló te vé keny sé get, biz to sít sa az utalt sze mé lyi ál lo -
mány el lá tá sát, han gol ja össze a moz ga tást és szál lí tást, az
anyag moz ga tás és tá ro lás fel ada ta i nak vég re haj tá sát;

k) irá nyít sa a te lep hely ügye le test, a mû sza ki ellen õr zõ
ál lo más ügye le te sét szol gá la tá nak el lá tá sá ban;

l) irá nyít sa a lé te sít mé nyek mû köd te té sét, sza bá lyoz za
az igény be vé tel rend jét, gon dos kod jon az ob jek tu mok fo -
lya ma tos üze mel te té sé rõl;

m) ve gyen részt a gaz dál ko dás fõ fel ada ta i nak meg ha -
tá ro zá sá ban, a fel hasz ná lás jo gos sá gá nak, gaz da sá gos sá -
gá nak el len õr zé sé ben;

n) dol goz tas son ki rend sza bá lyo kat a szol gá la ti te vé -
keny ség biz ton sá ga ér de ké ben;

o) szer vez ze a lo gisz ti kai el len õr zé se ket, és el len õriz -
tes se a tech ni kai esz kö zök és anya gok sze mély hez kö té sét, 
vizs gál tas sa ki és ele mez tes se a tech ni kai esz kö zök rend -
kí vü li mû sza ki meg hi bá so dá sa it, a köz le ke dé si fe gye lem
meg sér té sé vel össze füg gõ ese mé nye ket, a szak anya gok -
kal kap cso la tos ká ro kat, kez de mé nyez ze a kár el já rá sok le -
foly ta tá sát, és a ká rok meg elõ zé sé re irá nyuló ren del ke zé -
sek ki adá sát.

A repülõ mérnök-mûszaki zászlóaljparancsnok

111.1. A re pü lõ mér nök-mû sza ki zász ló alj pa rancs nok
az egy ség pa rancs nok nak, illetve az adott szer ve zet sze rin ti 
elöl já ró pa rancs nok nak van alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já -
ró ja a zász ló alj egész sze mé lyi ál lo má nyá nak.

111.2. A re pü lõ mér nök-mû sza ki zász ló alj pa rancs nok a
pa rancs nok ra meg ha tá ro zott ál ta lá nos fe le lõs ség mel lett
fe le lõs a ka to nai szer ve zet mér nök-mû sza ki fel ada ta i nak
szer ve zé sé ért és vég re haj tá sá ért, a tech ni kai esz kö zök
üzem ben tar tá sá ért és az üze mel te tés hez szük sé ges fel té te -
lek biz to sí tá sá ért.

112. A zász ló alj pa rancs nok ra meg ha tá ro zott ál ta lá nos
kö te les sé ge ken túl a re pü lõ mér nök-mû sza ki zász ló alj pa -
rancs nok kö te les sé gei:

a) ve gyen részt az egy ség szin tû ter vek ki dol go zá sá ban;
b) szer vez ze meg és el len õriz ze az egy ség re pü lõ tech -

ni ká ja és a mér nök-mû sza ki zász ló alj köz vet len alá ren -
delt sé gé be tar to zó ki szol gá ló esz kö zök ma gas fokú üzem -
ké pes sé gét, had ra fog ha tó sá gát biz to sí tó mû sza ki te vé -
keny sé get;

c) szer vez ze meg a re pü lõ tech ni ka üzem ben tar tá sát és
csa pat ja ví tá sát;

d) szer vez ze meg, rend sze re sen gya ko rol tas sa és el len -
õriz ze a re pü lõ ki kép zés és ké szen lét mér nök-mû sza ki biz -
to sí tá sá val kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sát;
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e) tar tas sa be a mû sza ki és tech no ló gi ai uta sí tá sok ban
fog lal ta kat;

f) szer vez ze meg az egy ség ha jó zó ál lo má nyá nak mû -
sza ki és üze mel te té si ki kép zé sét, annak szin ten tar tá sát, el -
len õr zé sét;

g) tart sa ma gas szin ten a mér nök-mû sza ki zász ló alj
sze mé lyi ál lo má nyá nak ki kép zett sé gét;

h) fel ügyel je a re pü lést ki szol gá ló esz kö zök terv- és
ren del te tés sze rin ti gaz da sá gos fel hasz ná lá sát, a re pü lõ gé -
pek, he li kop te rek és ezek rész egy sé gei üzem ide jé nek terv -
sze rû fel hasz ná lá sát;

i) szer vez ze meg a re pü lõ szak anya gok ren del te tés sze -
rû, gaz da sá gos fel hasz ná lá sát;

j) szer vez ze meg és rend sze re sen el len õriz ze az ál lan dó 
ké szen lé ti (ké szült sé gi) szol gá la tok mér nök-mû sza ki biz -
to sí tá sát;

k) szer vez ze meg az egy ség ha tás kö ré be tar to zó mû sza -
ki ki vizs gá lá sok, rek la má ci ós vizs gá la tok szak sze rû ügy -
in té zé sét és a vo nat ko zó ok má nyok sze rin ti vég re haj tá sát;

l) nap ra ké szen tart sa nyil ván a re pü lõ tech ni kai da rab -
szá mot, üzem ké pes sé get és mû sza ki ál la po tot;

m) le gyen kész je len te ni a re pü lõ-mû sza ki hely ze tet,
ele mez ze azt és te gyen ja vas la tot a had ra fog ha tó sá gi és
tech ni kai-ál la pot szin tek eme lé sé re.

A zászlóalj vezénylõ zászlós

113. A zász ló alj ve zény lõ zász lós köz vet le nül a zász ló -
alj pa rancs nok nak van alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já ró ja a
zász ló alj zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes és rend fo ko zat nél -
kü li sze mé lyi ál lo má nyá nak. A zász ló alj ve zény lõ zász lós
a zász ló alj ra vo nat ko zó an vi se li az I. fe je zet ben fog lalt ál -
ta lá nos ve zény lõ zász ló si fe le lõs sé get.

114. A zász ló alj ve zény lõ zász lós kö te les sé gei:
a) szer vez ze és el len õriz ze a köz vet len alá ren delt al -

egy sé gek ve zény lõ zász ló sa i nak mun ká ját, kí sér je fi gye -
lem mel fej lõ dé sü ket, és se gít se õket szak mai elõ me ne te -
lük ben és fi zi kai ál ló ké pes sé gük fej lesz té sé ben;

b) a pa rancs nok és az egy ség ve zény lõ zász lós pa ran -
csa i nak meg fele lõen ter vez ze, szer vez ze és ve zes se a zász -
ló sok és tiszt he lyet te sek zász ló alj szin tû ok ta tó mód szer ta -
ni fog lal ko zá sa it, át kép zé se it, to vább kép zé se it és ön kép -
zé se it;

c) fo lya ma to san el len õriz ze az alá ren delt ál lo mány
szol gá la ti te vé keny sé gét, fi zi kai fel ké szült sé gük kö ve tel -
mé nyek nek való meg fe le lé sét, a fe gyel met és a na pi rend
be tar tá sát, sa ját ha tás kör ben in téz ked jen a hi á nyos sá gok
meg szün te té sé re, illetve je lent se azo kat a pa rancs nok nak;

d) a pa rancs nok ál tal meg ha tá ro zott te rü le te ken irá nyít -
sa és fel ügyel je a zász ló alj ad mi niszt rá ci ó ját;

e) a szük sé ges gya ko ri ság gal, de leg alább ne gyed éven -
te tart son zász ló alj szin tû zász ló si, tiszt he lyet te si tá jé koz -
ta tá si gyû lé se ket;

f) ve gyen részt – a pa rancs nok ren del ke zé sei alap ján –
a szük sé ges el len õr zé sek, csa pat lá to ga tá sok és ün nep sé -
gek ter ve zé sé ben, va la mint a pa rancs nok kí sé rõ je ként a
vég re haj tá sá ban, és se gít se a pa rancs no kot a hi va ta los
ven dé gek fo ga dá sá ban;

g) szer vez ze a zász ló alj hoz be osz tás ba ke rü lõ, illetve
tá vo zó zász ló sok, tiszt he lyet te sek, va la mint csa pat gya kor -
la ton részt ve võ tiszt he lyet tes hall ga tók fo ga dá sát, bú csúz -
ta tá sát és a csa pat gya kor lat ér té ke lé sét;

h) össze sít se és ér té kel je a zász ló alj hoz ér ke zõ új le -
gény sé gi, tiszt he lyet te si ál lo mány fel mé ré sét;

i) is mer je a zász ló alj be osz tott zász ló sok és tiszt he lyet -
te sek ké pes sé ge it, fi zi kai fel ké szült sé gü ket, kí sér je fi gye -
lem mel a be osz tot tak szol gá la ti elõ me ne te lét, ins pi rál ja
õket a fej lõ dés re és to vább ta nu lás ra;

j) is mer je a be osz tott ál lo mány szol gá lat tal kap cso la tos 
prob lé má it és se gít se azok meg ol dá sát, illetve kép vi sel je
ér de ke i ket a zász ló alj pa rancs nok elõtt.

A századparancsnok

115. A szá zad pa rancs nok köz vet le nül a zász ló alj pa -
rancs nok nak, illetve az adott szer ve zet sze rin ti elöl já ró pa -
rancs nok nak van alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já ró ja a szá -
zad egész sze mé lyi ál lo má nyá nak.

A szá zad pa rancs nok az I. fe je zet ben fog lalt ál ta lá nos
pa rancs no ki fe le lõs ség ke re te in be lül és az zal össz hang -
ban fe le lõs a szá zad ra há ru ló fel ada tok hi ány ta lan vég re -
haj tá sá ért.

116. Az ál ta lá nos pa rancs no ki kö te les sé gek ke re té ben
és azok kal együtt a szá zad pa rancs nok kö te les sé gei:

a) a zász ló alj pa rancs nok nak a ké szen lét re vo nat ko zó
pa ran csai alap ján ké szít se fel a szá za dot a fel ada tok gyors,
szer ve zett és be gya kor lott vég re haj tá sá ra, a meg sza bott
ke re tek nek meg fele lõen min den kor biz to sít sa a szük sé ges
ál lo mány je len lé tét;

b) köz vet le nül irá nyít sa a szá zad ki kép zé sét, illetve
sze mé lye sen ve zes se a leg fon to sabb fog lal ko zá so kat, gon -
dos kod jon a raj pa rancs no kok fel ké szí té sé rõl, a szük sé ges
ki kép zé si anya gok ról, esz kö zök rõl;

c) el sõ sor ban sze mé lyes rá ha tás út ján tart son a szá zad -
nál ál lan dó jel le gû szi lárd fe gyel met, és kö ve tel je meg az
ala ki sza bá lyok meg tar tá sát;

cs) kö ve tel je meg a szá zad nál az elöl já ró pa rancs nok,
illetve a lak ta nya pa rancs nok ál tal meg ha tá ro zott na pi ren -
det, a ren det, fo lya ma to san gyõ zõd jön meg a meg tar tá sá -
ról;

d) szer vez ze meg és ve zé nyel je a szá zad ügye le ti szol -
gá la tát, fo lya ma to san, kö vet ke ze te sen kö ve tel je meg és
sze mé lye sen el len õriz ze fe szes el lá tá sát, egy ben a szol gá -
la ti ter hek igaz sá gos meg osz tá sát, a mun kák éssze rû meg -
szer ve zé sét; ne tûr je a ka to nák ere jé nek és ide jé nek szer -
ve zet len, öt let sze rû fel hasz ná lá sát, az ön ké nyes ke dést és a
dur va sá got;
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e) szi go rú an kö ve tel je meg a szá zad fegy ve re i nek, lõ -
sze re i nek sza bá lyos ki adá sát, vissza vé te lét, tá ro lá sát,
meg õr zé sét, a pon tos nyil ván tar tást, er rõl rend sze re sen és
sze mé lye sen gyõ zõd jön meg;

f) gon dos kod jon a szá zad fel sze re lé sé rõl, tar tas sa rend -
ben, biz to sít sa és kö ve tel je meg a szá zad sze mé lyi ál lo má -
nyá nak sza bá lyos és kul tu rált meg je le né sét;

g) tar tas sa a szá zad ha di tech ni kai esz kö ze it min den kor
had ra fog ha tó ál la pot ban, ért sen ke ze lé sük höz, kö ve tel je
meg az üze mel te té si fe gye lem meg tar tá sát, a ha di tech ni kai 
esz kö zök szak sze rû ke ze lé sét, tech ni kai ki szol gá lá sát,
kar ban tar tá sát, sza bály sze rû tá ro lá sát; rend sze re sen el len -
õriz ze és el len õriz tes se a szá zad ál lo má nya fegy ve re i nek a
meg lé tét;

gy) tart sa és tar tas sa be a kör nye zet- és ter mé szet vé del -
mi elõ írásokat. A szá zad te vé keny sé gét min den kor úgy
ter vez ze, szer vez ze és irá nyít sa (ve zes se), hogy az a le he tõ
leg ki sebb kör nye zet ter he lés sel jár jon;

h) el sõ sor ban köz vet len szó be li pa ran csok kal ve zes -
sen, a szá zad nap ló ban rög zít se a szol gá lat és a sze mé lyi ál -
lo mány egyéb ve zény lé sét, út ba in dí tá sát, sza bad sá gát, a
ha di tech ni kai esz kö zök igény be vé te lét, a di csé re te ket, a
fog lal ko zá so kat és a szá zad te vé keny sé ge szem pont já ból
fon tos in téz ke dé se ket, ese mé nye ket, fel ada to kat;

i) a szá zad min den na pi éle tét sza bá lyo zó, illetve az
egyes sze mé lyek elõ me ne te lét érin tõ dön té sei elõtt hall -
gas sa meg a sza kasz pa rancs no kok, a ve zény lõ zász lós vé -
le mé nyét;

j) is mer je a szá zad ka to ná it, tart son ki hall ga tást, ér té -
kel je a sza ka szok, ra jok, ka to nák tel je sít mé nye it, hall gas sa 
meg a szá zad ka to ná i nak egyé ni és a kö zös sé get érin tõ
prob lé má it, dönt sön azok ban, illetve vi gye a ka to nák
ügye it a zász ló alj pa rancs nok elé;

k) ha von ta tart son ál lo mány gyû lést;
l) ha von ta tart son fo ga dó órát a ki hall ga tá son nem in -

téz he tõ ügyek ben az erre igényt tar tó ka to nák szá má ra;
m) is mer je a szá zad tiszt je i nek, zász ló sa i nak, tiszt he -

lyet te se i nek és tisz te se i nek ké pes sé ge it, ki kép zett sé gi fo -
kát, ka to nai és er köl csi tu laj don sá ga it, sze mé lyes kö rül -
mé nye it, am bí ci ó it; a jog sza bá lyok és bel sõ ren del ke zé sek
sze rint vé gez ze a sze mély ügyi fel ada to kat;

n) rend sze re sen fog lal koz zon a sza kasz- és a raj pa -
rancs no kok kal, gon dos kod jék szak mai fej lõ dé sük rõl, fej -
lessze pa rancs no ki kész sé ge i ket;

o) tart sa nyil ván a szá zad sze mé lyi ál lo má nyát, kí sér je
fi gye lem mel a szá zad tól el ve zé nyel te ket, kór ház ba utal ta -
kat;

p) irá nyít sa, szer vez ze meg a szá zad nál a sza bad idõs
sport te vé keny sé get;

q) is mer je a szá zad ka to ná i nak szo ciá lis és mentál -
higiénés hely ze tét;

r) gon dos kod jon, hogy a szá zad sze mé lyi ál lo má nyá -
ból min den ki ide jé ben és tel jes egé szé ben meg kap ja já ran -
dó sá ga it, er rõl rend sze re sen sze mé lye sen gyõ zõd jön meg;
szer vez ze meg a ka to nák el he lye zé sét, kö ve tel je meg az
el he lye zé si kör let meg óvá sát;

s) ügyel jen alá ren delt jei egész sé gé re, biz to sít sa, egy -
ben kö ve tel je meg az egész ség ügyi és tisz ta sá gi rend sza -
bá lyok meg tar tá sát;

sz) a fog lal ko zá so kon el len õriz ze a tûz-, a mun ka- és a
kör nye zet vé del mi rend sza bá lyok is me re tét, és köz vet le nül 
gon dos kod jon be tar tá suk ról;

t) a szá zad anya gi el lá tott sá gá nak fo lya ma tos is me re té -
ben ide jé ben gon dos kod jon az anya gi szük ség le tek biz to -
sí tá sá ról, a szá zad anya gi esz kö ze i vel való he lyes gaz dál -
ko dás ról, meg óvá suk ról és nyil ván tar tá suk ról;

u) vé gez zen fo lya ma tos, min den te rü let re ki ter je dõ
sze mé lyes ellen õr zõ te vé keny sé get, szün tes se meg az ész -
lelt hi á nyos sá go kat.

Ha a szá zad pa rancs nok nak nincs szer ve zet sze rû he lyet -
te se, és õ maga vagy az elöl já ró pa rancs nok nem je lölt ki
he lyet test, tá vol lé té ben a rang idõs sza kasz pa rancs nok he -
lyet te sí ti.

117. A szá zad pa rancs nok kö te les sé gei ér te lem sze rû en
vo nat koz nak a re pü lõ (he li kop ter) raj pa rancs nok ra, az zal a 
ki egé szí tés sel, hogy ez utób bi sze mé lye sen kö te les fel ké -
szí te ni a re pü lõ gép-ve ze tõ ket a so ron kö vet ke zõ re pü lé si
fel ada tok ra.

A század vezénylõ zászlós

118. A szá zad ve zény lõ zász lós köz vet le nül a szá zad pa -
rancs nok nak van alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já ró ja a szá -
zad zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes és rend fo ko zat nél kü li
sze mé lyi ál lo má nyá nak. A szá zad ve zény lõ zász lós a szá -
zad ra vo nat ko zó an vi se li az I. fe je zet ben fog lalt ál ta lá nos
ve zény lõ zász ló si fe le lõs sé get.

119. A szá zad ve zény lõ zász lós kö te les sé gei:
a) szer vez ze és el len õriz ze a sza kasz ve zény lõ tiszt he -

lyet te sek mun ká ját, kí sér je fi gye lem mel fej lõ dé sü ket, se -
gít se õket szak mai elõ me ne te lük ben és fi zi kai ál ló ké pes -
sé gük fej lesz té sé ben;

b) a pa rancs nok és a zász ló alj ve zény lõ zász lós pa ran -
csa i nak meg fele lõen ve gyen részt a zász ló sok és tiszt he -
lyet te sek mód szer ta ni fog lal ko zá sa i nak, át kép zé se i nek,
to vább kép zé se i nek és ön kép zé sé nek ter ve zé sé ben, szer ve -
zé sé ben és le bo nyo lí tá sá ban;

c) fo lya ma to san el len õriz ze az alá ren delt ál lo mány
szol gá la ti te vé keny sé gét, fi zi kai fel ké szült sé gük kö ve tel -
mé nyek nek való meg fe le lé sét, a fe gyel met és a na pi rend
be tar tá sát, sa ját ha tás kör ben in téz ked jen a hi á nyos sá gok
meg szün te té sé re, illetve je lent se azo kat a pa rancs nok nak;

d) a pa rancs nok pa ran csa sze rint ve gyen részt a havi
szol gá lat ve zény lés el ké szí té sé ben, és te gyen ja vas la tot az
alá ren del tek köz pon ti szol gá lat ba ve zény lé sé re;

e) a pa rancs nok ál tal meg ha tá ro zott te rü le te ken irá nyít -
sa és fel ügyel je a szá zad nál ve ze tett ok má nyok nap ra kész -
sé gét és az elõ írások sze rin ti ve ze té sét;
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f) vé le mé nyez ze a szá zad ál lo má nyá ba tar to zó tiszt he -
lyet te sek, tisz te sek és rend fo ko zat nél kü li ál lo mány szol -
gá lat tel je sí té sé nek mi nõ sí té sét, elõ me ne te lük ter ve zé sét,
te gyen ja vas la tot a ju tal ma zá sok ra és be is ko lá zá sok ra;

g) fel ügyel je a szá zad tech ni kai esz kö zei ki szol gá lá sá -
nak vég re haj tá sát, és a ki kép zés min den ol da lú biz to sí tá -
sát;

h) a szük sé ges gya ko ri ság gal, de leg alább ne gyed éven -
te tart son szá zad szin tû zász ló si, tiszt he lyet te si tá jé koz ta -
tá si gyû lé se ket;

i) is mer je a be osz tott ál lo mány szol gá lat tal kap cso la tos 
prob lé má it és se gít se azok meg ol dá sát, illetve kép vi sel je
ér de ke i ket a szá zad pa rancs nok elõtt;

j) tart son sze mé lyes kap cso la tot a szá zad min den ka to -
ná já val, is mer je ne vü ket, ké pes sé ge i ket, fi zi kai fel ké szült -
sé gü ket, kí sér je fi gye lem mel szol gá la ti elõ me ne te lü ket,
ösz tö nöz ze õket a fej lõ dés re és to vább ta nu lás ra;

k) vé gez ze mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket e Sza -
bály zat IV–VII. fe je ze tei a szá zad ve zény lõ zász lós szá -
má ra elõ ír nak, ezen fe lül ame lyek kel a szá zad pa rancs nok
meg bíz za.

A szakaszparancsnok

120.1. A sza kasz pa rancs nok köz vet le nül a szá zad pa -
rancs nok nak, illetve az adott szer ve zet sze rin ti elöl já ró nak 
van alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já ró ja a sza kasz egész sze -
mé lyi ál lo má nyá nak.

120.2. A sza kasz pa rancs nok fe le lõs a sza kasz ké szen lé -
té ért, er köl csi ál la po tá ért, ki kép zé sé ért, ka to nai fegyel -
méért, kö zös sé gi szel le mé ért, a ha di tech ni kai esz kö zök és
a fel sze re lés had ra fog ha tó ál la po tá ért, va la mint a sza kasz
elé ki tû zött fel ada tok vég re haj tá sá ért.

121. A sza kasz pa rancs nok kö te les sé gei:
a) a szá zad pa rancs nok nak a ké szen lét re vo nat ko zó pa -

ran csai sze rint ké szít se fel a sza kaszt a ré szé re meg ha tá ro -
zott, illetve a ké szen lé ti fel ada tok gyors, szer ve zett és be -
gya kor lott vég re haj tá sá ra, tart sa a sza kasz ké szen lé tét ma -
gas szin ten, biz to sít sa az eh hez szük sé ges ál lo mány ál lan -
dó je len lé tét;

b) sza ka szát szó be li pa ran csok kal és sze mé lyes pél dá -
val ve zes se;

c) irá nyít sa, illetve a szá zad pa rancs nok kö ve tel mé nyei
sze rint sze mé lye sen ve zes se a sza kasz ki kép zé sét, ké szít se 
fel a raj pa rancs no ko kat, ide jé ben gon dos kod jon a ki kép -
zés hez szük sé ges esz kö zök rõl, anya gok ról, gon dos kod jon
a ki kép zé si nyil ván tar tá sok ve ze té sé rõl;

d) sze mé lyes rá ha tás sal és pél da mu ta tás sal ne vel je a
sza kasz ka to ná it a ha za sze re tet re, a ka to nai eré nyek re, a
szi lárd ka to nai fe gye lem re, ala kít sa sza ka szát jó szel le mû
és fi zi ka i lag edzett ka to na kö zös ség gé;

e) kö ve tel je meg alá ren delt jei kul tu rált meg je le né sét,
az ala ki elõ írások pon tos meg tar tá sát, ne tûr je a ka to nák

ere jé nek és ide jé nek szer ve zet len, öt let sze rû fel hasz ná lá -
sát, az ön ké nyes ke dést és a dur va sá got;

f) tar tas sa a sza kasz ha di tech ni kai esz kö ze it min den kor 
had ra fog ha tó ál la pot ban, le gyen ké pes azo kat ke zel ni, kö -
ve tel je meg azok szak sze rû ke ze lé sét, tech ni kai ki szol gá -
lá sát, kar ban tar tá sát, sza bá lyos tá ro lá sát, és ide jé ben gon -
dos kod jon ja ví tás ba adá suk ról;

g) el len õriz ze, hogy a ka to nák fel sze re lé si tár gyai mé -
ret he lye sek, vé dõ esz kö zei ha té ko nyak le gye nek, in téz -
ked jen a hi á nyos sá gok ki kü szö bö lé sé re;

h) el len õriz ze, hogy sza ka szá nak min den ka to ná ja ide -
jé ben és tel jes egé szé ben meg kap ja min den já ran dó sá gát;

i) sze mé lyes pél dá já val buz dít sa a sza kasz ka to ná it a
tö meg sport ban való rész vé tel re;

j) is mer je a sza kasz köz han gu la tát, min den ka to ná já -
nak em ber i adott sá ga it, élet pá lyá ját, sze mé lyes kö rül mé -
nye it és ké pes sé ge it, ki kép zé si fo kát, ka to nai és er köl csi
tu laj don sá ga it, tö rek vé se it; rend sze re sen, rész le te sen és
vi lá go san ér té kel je a ka to nák te vé keny sé gét, ma ga tar tá sát, 
sze mé lye sen és rend sze re sen fog lal koz zon ve lük, is mer je
gond ja i kat, és ha szük sé ges, vi gye azo kat a szá zad pa rancs -
nok elé;

k) az el is me rés re vo nat ko zó dön té sei elõtt hall gas sa
meg a sza kasz ve zény lõ tiszt he lyet test és a raj pa rancs no -
ko kat;

l) pa rancs ba té tel vé gett je lent se a szá zad pa rancs nok -
nak a sza ka szá nál adott el is me ré se ket, va la mint te gyen ja -
vas la tot ma ga sabb szin tû el is me ré sek re, to váb bá je lent se a 
sza kasz nál tör tént fe gye lem sér té se ket;

m) ügyel jen a sza kasz ka to ná i nak egész sé gé re, tes ti ép -
sé gé re, kö ve tel je meg tõ lük az egész ség ügyi és tisz ta sá gi
rend sza bá lyok meg tar tá sát;

n) sze mé lye sen és köz vet le nül gon dos kod jon a biz ton -
sá gi, va la mint a kör nye zet vé del mi elõ írások is mer te té sé -
rõl, meg tar tá sá ról; éles lö vé szet, rob ba nó- és más ve szé lyes 
anyag gal vég re haj tott gya kor la tok so rán gyõ zõd jön meg
e rend sza bá lyok is me re té rõl, tart sa és tar tas sa meg azo kat,
a gya kor lat be fe jez té vel pe dig sze mé lye sen el len õriz ze a
fegy ve rek ürí té sét és az ilyen anya gok le adá sát;

o) foly tas son napi te vé keny sé gé vel össze for rott ál lan -
dó el len õr zést, és az ész lelt hi bá kat ké se de lem nél kül kü -
szö böl je ki.

A szakasz vezénylõ tiszthelyettes

122. A sza kasz ve zény lõ tiszt he lyet tes köz vet le nül a
sza kasz pa rancs nok nak van alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já -
ró ja – a sza kasz pa rancs nok ki vé te lé vel – a sza kasz tel jes
sze mé lyi ál lo má nyá nak. A sza kasz ve zény lõ tiszt he lyet tes
a sza kasz ra vo nat ko zó an vi se li az I. fe je zet ben fog lalt ál ta -
lá nos ve zény lõ zász ló si fe le lõs sé get.

123. A sza kasz ve zény lõ tiszt he lyet tes kö te les sé gei:
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a) szer vez ze meg a sza kasz pa rancs nok út mu ta tá sai, a
je len Sza bály zat és a ki kép zé si do ku men tu mok elõ írásai
figye lembe véte lével a sza kasz bel sõ éle tét, na pi rend jét;

b) irá nyít sa a sza kasz ál lo má nyá nak napi éle tét, egyé ni
szak mai és fi zi kai fel ké szí té sét, ki kép zé sét;

c) a sza kasz pa rancs nok és a szá zad ve zény lõ zász lós
pa ran csa i nak meg fele lõen ve gyen részt a raj pa rancs no kok
mód szer ta ni fog lal ko zá sa i nak, át kép zé se i nek, to vább kép -
zé se i nek és ön kép zé sé nek ter ve zé sé ben, szer ve zé sé ben és
le bo nyo lí tá sá ban;

d) fo lya ma to san el len õriz ze a sza kasz ál lo má nyá nak
szol gá la ti te vé keny sé gét, fi zi kai fel ké szült sé gük kö ve tel -
mé nyek nek való meg fe le lé sét, a fe gyel met és a na pi rend
be tar tá sát, sa ját ha tás kör ben in téz ked jen a hi á nyos sá gok
meg szün te té sé re, illetve je lent se azo kat a pa rancs nok nak;

e) a pa rancs nok pa ran csa sze rint ve gyen részt a havi
szol gá lat ve zény lés el ké szí té sé ben, és te gyen ja vas la tot az
alá ren del tek köz pon ti szol gá lat ba ve zény lé sé re;

f) fel ügyel je a sza kasz tech ni kai esz kö zei ki szol gá lá sá -
nak ter ve zé sét, a ki szol gá lás vég re haj tá sát és a ki kép zés
min den ol da lú biz to sí tá sát;

g) ve gyen részt az al egy ség tech ni kai esz kö ze i nek
igény be vé te li, idõ sza kos tech ni kai ki szol gá lá si (té li-nyá ri
fel ké szí tés ter ve zé si és el len õr zé si) fo lya ma ta i ban;

h) vé le mé nyez ze a sza kasz ál lo má nyá ba tar to zó tiszt -
he lyet te sek, tisz te sek és rend fo ko zat nél kü li ál lo mány
mun ka vég zé sé nek mi nõ sí té sét, elõ me ne te lük ter ve zé sét,
te gyen ja vas la tot a ju tal ma zá sok ra, be is ko lá zá sok ra elõ -
lép te té sek re;

i) is mer je a be osz tott ál lo mány szol gá lat tal kap cso la tos 
prob lé má it és se gít se azok meg ol dá sát, sze mé lyes ügye ik
in té zé sét, illetve kép vi sel je ér de ke i ket a sza kasz pa rancs -
nok elõtt;

j) tart son sze mé lyes kap cso la tot a sza kasz min den ka -
to ná já val, is mer je ne vü ket, ké pes sé ge i ket, fi zi kai fel ké -
szült sé gü ket, kí sér je fi gye lem mel szol gá la ti elõ me ne te lü -
ket, ösz tö nöz ze õket a fej lõ dés re és to vább ta nu lás ra.

A rajparancsnok

124.1. A raj pa rancs nok köz vet le nül a sza kasz pa rancs -
nok nak van alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já ró ja a raj sze mé -
lyi ál lo má nyá nak.

124.2. A raj pa rancs nok fe le lõs a raj ké szen lé té ért, er -
köl csi ál la po tá ért, ki kép zé sé ért, ka to nai fe gyel mé ért, kö -
zös sé gi szel le mé ért, a ha di tech ni kai esz kö zök, a fel sze re -
lés had ra fog ha tó ál la po tá nak meg õr zé sé ért, va la mint a raj
elé ki tû zött fel ada tok vég re haj tá sá ért.

125. A raj pa rancs nok kö te les sé gei:
a) gon dos kod jon ar ról, hogy a raj be osz tott jai min den -

kor is mer jék, ki nek mit kell ten ni a ké szen lét fo ko zá sa kor,
biz to sít sa, hogy a raj vég re hajt sa fel ada ta it;

b) elöl já rói in téz ke dé sei sze rint sze mé lye sen ve zes se a
raj ki kép zé sét;

c) is mer je be osz tott jai el ér he tõ sé gé nek mód ját, vagy
tar tóz ko dá si he lyét;

d) ra ját köz vet le nül, szó ban és sze mé lyes pél dá já val
ve zes se, vi lá gos, ha tá ro zott pa ran cso kat ad jon, pa ran csa i -
nak vég re haj tá sát el len õriz ze;

e) ta nít sa meg alá ren delt je it a rend re, a fe gyel me zett
ka to nai ma ga tar tás ra, a sza bá lyos ala ki fel lé pés re, és kö ve -
tel je meg eze ket, le gyen ma gá val és alá ren delt je i vel szem -
ben igé nyes, de ne le gyen ve lük szem ben dur va, és ne tûr je 
a be osz tot tak egy más irán ti dur va sá gát és trá gár sá gát sem;

f) tart sa és tar tas sa be az al ko hol fo gyasz tás sal kap cso -
la tos elõ írásokat, aka dá lyoz za meg, hogy a raj ka to nái
szol gá la ti idõ ben sze szes italt fo gyassza nak;

g) is mer je a raj min den ka to ná já nak a ki kép zés ben való 
elõ me ne te lét és ra já nak han gu la tát;

h) ala kít son ki jó kö zös sé gi szel le met;

i) di csé re ti jog kö ré nek gya kor lá sa so rán, a fe gye lem és
a rend fenn tar tá sá ban tá masz kod jon az elõ zõek ben fel so -
rolt is me re tek re;

j) tö rõd jön ka to ná i val, is mer je szük ség le te i ket, já ran -
dó sá ga i kat, és ügyel jen, hogy já ran dó sá ga i kat ide jé ben
meg kap ják, hogy ru há za tuk meg fe lel jen test mé re te ik nek,
azt tisz tán és rend ben tart sák, sze mé lyük re néz ve tisz ták,
ápol tak le gye nek, meg je le né sük, ma ga tar tá suk pe dig kul -
tu rált;

k) ügyel jen alá ren delt jei egész sé gé re és tes ti ép sé gé re,
ta nít sa meg õket fegy ve re ik, más ha di tech ni kai esz kö ze ik,
a lõ szer és más ve szé lyes anya gok ke ze lé sé nek biz ton sá gi
rend sza bá lya i ra, és kö ve tel je meg azok meg tar tá sát;

l) is mer je a raj fegy ver ze tét és más ha di tech ni kai esz -
kö ze it, és tud ja azo kat ke zel ni, ta nít sa meg a raj ka to ná it
azok ke ze lé sé re, tech ni kai el len õr zé sé re, kar ban tar tá sá ra;
tar tas sa azo kat ál lan dó an had ra fog ha tó ál la pot ban, és sze -
mé lye sen irá nyít sa az erre irá nyuló mun kát;

m) kü lö nös gon dot for dít son lö vé szet, õr szol gá lat után
a fegy ve rek biz ton sá gos ürí té sé re és arra, hogy sen ki nél se
ma rad jon lõ szer, rob ba nó- vagy más ve szé lyes anyag;

n) szer vez ze meg a meg ha tá ro zott ta ka rí tá si fel ada tok
vég re haj tá sát;

o) a raj te vé keny sé ge so rán tar tas sa be a mun ka-, tûz- és 
a kör nye zet vé de le mi sza bá lyo kat;

p) a fel ada tok vég re haj tá sa után ér té kel je be osz tott ja i -
nak te vé keny sé gét;

r) je lent se a sza kasz pa rancs nok nak, ha a raj be osz tott -
jai nem kap ták meg já ran dó sá ga i kat, ha di csé re tet adott, ha 
alá ren delt jei kö zül va la ki csak ma ga sabb szin ten el in téz -
he tõ ké rel met ter jesz tett elõ; te gyen ja vas la tot a sza kasz -
pa rancs nok nak olyan ki emel ke dõ tet tek el bí rá lá sá ra, ame -
lyek a raj pa rancs no ki ha tás kört meg ha la dó di csé re tet igé -
nyel nek; je lent se, ha ha di tech ni kai esz kö zök, más anya -
gok meg ron gá lód tak, vagy tény köz lõ je len tés re kö te le zett
eset tör tént;

s) ha nincs szer ve zet sze rû he lyet te se, és raj át ól el tá vo -
zik, je löl jön ki he lyet test.
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A vezetõ pénzügyi referens

126.1. A szer ve ze ti egy ség hez ki kü lö ní tett ve ze tõ pénz -
ügyi re fe rens a Hon vé del mi Mi nisz té riu m pénz ügyi és
szám vi te li szol gá lat te rü le ti leg ille té kes osz tály ve ze tõ jé -
nek van köz vet le nül alá ren del ve. A ve ze tõ pénz ügyi re fe -
rens szol gá la ti elöl já ró ja az el lá tott szer ve ze ti egy ség hez
ki kü lö ní tett pénz ügyi re fe ra tú ra sze mé lyi ál lo má nyá nak.
A lak ta nya pa rancs nok ha tás kö ré be tar to zó szol gá la ti
ügyek ben a lak ta nya pa rancs nok nak is alá van ren del ve.

126.2. A ve ze tõ pénz ügyi re fe rens jog sza bá lyok ban és
bel sõ sza bály zók ban fog lal tak sze rint fe le lõs a szer ve ze ti
egy ség pa rancs no ká nak költ ség ve té si elõ irány zat fel hasz -
ná lá sá ra irá nyuló és egyéb pénz ügyi ki ha tá sú dön té sei elõ -
ké szí té sé ért, vég re haj tá sá ért, a szer ve ze ti egy ség ke ze lé sé -
ben, hasz ná la tá ban, illetve tu laj do ná ban lévõ esz kö zök re
és azok for rá sa i ra, to váb bá a gaz da sá gi mû ve le tek re vo -
nat ko zó nyil ván tar tá sok ve ze té sé ért.

127. A pénz ügyi re fe ra tú rá ra be osz tot tak kö te les sé gei:

a) a szak te rü le tét érin tõ en kép vi sel je a hon vé del mi
szer ve zet nél a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá la tot;

b) a pénz ügyi-szám vi te li al rend szer mû köd te té sé nek
ke re té ben vé gez ze a ki me nõ, be jö võ szám lák ada ta i nak
rög zí té sét; a be szer zés hez, ér té ke sí tés hez nem kap cso ló dó
kész pén zes ki fi ze té sek és be vé te lek, va la mint a kö te le zett -
ség vál la lá sok fõ köny vi nap ló ba tör té nõ rög zí té sét; a há zi -
pénz tá ri szá mí tó gé pes ana li ti ka ve ze té sét; a szál lí tók és
ve võk ada ta i nak fel vi te lét; az elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám lá ról a he lyi kész pén zes ki fi ze té sek hez szük sé -
ges kész pénz fel vé te lét, va la mint a há zi pénz tár ból a be -
folyt kész pénz meg ha tá ro zott összeg ha tár fe let ti ré szé nek
az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ra való be fi ze té -
sét;

c) a jog sza bá lyok ban és bel sõ sza bály zók ban fog lal tak, 
va la mint a pa rancs nok ren del ke zé sei alap ján tel je sít se a
sze mé lyi ál lo mány egyes il let mény ele mei, egyéb pénz beli
já ran dó sá gai köz pon ti uta lá sá val, vagy he lyi ki fi ze té sé vel
kap cso la tos ha tás kö ré be utalt fel ada to kat, a kap cso ló dó
adó zá si és tár sa da lom biz to sí tá si adat szol gál ta tá si kö te le -
zett sé ge ket, együtt mû köd ve a HM Pénz ügyi Szá mí tó és
Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság gal;

d) át uta lá si meg bí zá sok, kész pénz ki fi ze té sek elõtt az
ere de ti bi zony la tok alap ján el len õriz ze (ér vé nye sít se) a
tel je sí tés szak mai iga zo lá sá nak meg lé tét; az át uta lás ra ke -
rü lõ összeg szám sze rû he lyes sé gét, jo gos sá gát és a fe de zet 
meg lé tét; az ala ki és tar tal mi kö ve tel mé nyek be tar tá sát;

e) biz to sít sa a hon vé del mi szer ve zet ana li ti kus nyil ván -
tar tá sá nak ve ze té sét és az in for má ció-szol gál ta tást;

f) mû köd jön együtt a hon vé del mi szer ve zet gaz dál ko -
dá sá ban részt ve võ társ szol gá la tok kép vi se lõ i vel;

g) el len jegy zé si és ér vé nye sí té si jog kö ré nek gya kor lá -
sá val kont rol lál ja a szer ve ze ti egy ség pa rancs no ká nak kö -
te le zett ség vál la lá si, ha tás kö ré be tar to zó utal vá nyo zá si és
költ ség ve té si gaz dál ko dá si te vé keny sé gét;

h) kí sér jen fi gye lem mel az el lá tott ka to nai szer ve zet nél 
min den olyan te vé keny sé get, fo lya ma tot, ahol költ ség ve -
té si pénz esz kö zök fel hasz ná lá sa fo lyik, és er rõl  szóló meg -
ál la pí tá sa it – mint szak mai ta nács adó – je lent se a szer ve ze -
ti egy ség pa rancs no ká nak;

i) mû köd jön együtt a szer ve ze ti egy ség pa rancs no ká val 
a kész pénz kész let fel töl té sé hez szük sé ges a szál lí tás, a
biz ton sá gos õr zés meg szer ve zé sé ben, va la mint az op ti má -
lis pénz tá ri nyit va tar tá si idõ ki ala kí tá sá ban;

j) tá jé koz tas sa az érin tett sze mé lyi ál lo mányt a rá juk
vo nat ko zó és a szak te rü le tét érin tõ ren del ke zé sek rõl, dön -
té sek rõl;

k) ké szít se el az ele mi költ ség ve té si terv ja vas la tot és te -
gyen ele get az éves gaz dál ko dás ról tör té nõ be szá mo lá si
kö te le zett ség nek tel je sí té sé ben;

l) el len je gyez ze a sze mé lyi ál lo mány pénz beli já ran dó -
sá ga i nak meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó, illetve gaz dál ko dá si
tár gyú pa rancs no ki in téz ke dé se ket, pa ran cso kat, szük ség
ese tén mû köd jön köz re azok elõ ké szí té sé ben;

m) ve zes se nap ra ké szen a pa rancs nok ha tás kö ré ben
fel hasz nál ha tó gaz dál ko dá si elõ irány za tok, ke re tek nyil -
ván tar tá sát, szük ség sze rint kez de mé nyez ze mó do sí tá su -
kat;

n) el len õriz ze a szer ve ze ti egy ség nél a költ ség ve té si
pénz esz kö zök ke ze lé sét.

III. Fejezet

KATONAI ELHELYEZÉS

Az elhelyezés elvei és rendje

128.1. A Hon véd ség szer ve ze tei el he lye zé sé nek alap ve -
tõ sza bá lya it a Hvt. 89–91.  §-ai tar tal maz zák.

128.2. Ka to nai ob jek tum a ka to nai szer ve ze tek sze mé -
lyi ál lo má nyá nak, ha di tech ni kai esz kö ze i nek és anya ga i -
nak el he lye zé sé re, a ren del te tés sze rû mû kö dés min den ol -
da lú biz to sí tá sá ra, va la mint a ki kép zés cél já ra szol gá ló lé -
te sít mény a hoz zá tar to zó te rü let tel.

128.3. Csa pa tok el he lye zé sé re szol gá ló ka to nai ob jek -
tu mok a lak ta nyák és az ál lan dó jel le gû tá bo rok, va la mint
a (kül föl di) mû ve le ti te rü le ten szol gá la tot tel je sí tõ sze mé -
lyi ál lo mány el he lye zé sé re a mû ve le tet szer ve zõ, irá nyí tó
kül föl di szer ve zet, vagy a Ma gyar Hon véd ség ál tal biz to -
sí tott el he lye zé si kör le tek.

128.4. A lak ta nyá ban el he lyez he tõ egy (ön ál ló lak ta -
nyai el he lye zés) vagy több, szer ve ze ti leg egy más hoz nem
tar to zó ka to nai szer ve zet (össze vont lak ta nyai el he lye zés), 
illetve egy ka to nai szer ve zet több lak ta nyá ban is el he lyez -
he tõ.

128.5. Csa pa tok ezen kí vül el he lyez he tõk ide ig le nes tá -
bo rok ban vagy la kott hely sé gek ben is.
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129.1. A lak ta nyai el he lye zés fe lel jen meg a ké szen lé ti,
a biz ton sá gi, a ki kép zé si és mû kö dés be li mû sza ki kö ve tel -
mé nyek nek, to váb bá biz to sít sa a kul tu rált mun ka- és élet -
fel té te le ket a sze mé lyi ál lo mány szá má ra. A lak ta nya épít -
mé nyei és mû sza ki tár gyai fe lel je nek meg az épí té sze ti,
köz egész ség ügyi, jár vány ügyi és mun ka egész ség ügyi sza -
bá lyok nak.

129.2. A lak ta nyán be lü li el szál lá so lás ál lo mány cso por -
ton ként és ne men ként el kü lö nít ve, az erre a cél ra ki je lölt és 
a lak ha tá si tá mo ga tá si kör be nem tar to zó lak ta nyai szál lá -
so kon tör té nik. Há zas párt a lak ta nya pa rancs nok kü lön en -
ge dé lye alap ján azo nos he lyi ség ben le het el he lyez ni.

129.3. A le gény sé gi ál lo mány tag ját ki zá ró lag a lak ha -
tá si tá mo ga tá sok kö ré be nem tar to zó lak ta nyai le gény sé gi
szál lá son le het el he lyez ni.

130.1. A lak ta nya (ob jek tum) hasz ná la tát a lak ta nya-
(ob jek tum-) pa rancs nok sza bá lyoz za.

130.2. Dan dár vagy an nál ala cso nyabb szin tû ka to nai
szer ve zet ön ál ló lak ta nyai el he lye zé se ese tén annak pa -
rancs no ka egy ben a lak ta nya pa rancs nok. En nél ma ga sabb
szin tû ka to nai szer ve zet ese tén kü lön lak ta nya pa rancs no -
kot le het ki je löl ni. Egy ka to nai szer ve zet több lak ta nyá ban 
(ob jek tum ban) tör té nõ el he lye zé se ese tén a lak ta nyák (ob -
jek tu mok) pa rancs no ka it az egy ség pa rancs nok je lö li ki.
Össze vont lak ta nyai el he lye zés ese tén pe dig az ott el he -
lye zett ka to nai szer ve ze tek kö zös elöl já ró ja je lö li ki a lak -
ta nya pa rancs no kot.

131.1. A lak ta nya pa rancs nok ha tás kö re a lak ta nyá ban
el he lye zett va la mennyi ka to nai szer ve zet re ki ter jed, el lá -
tás ra uta lás ese tén pe dig lak ta nya-gaz dál ko dá si jog kör ben
az el lá tás ra utalt ka to nai szer ve zet re is.

131.2. A lak ta nya- (ob jek tum-) pa rancs nok ha tás kö ré be 
tar to zik:

a) a lak ta nya õr zé sé nek meg szer ve zé se;

b) a kö zös és a sa ját ügye le ti szol gá lat ve zény lé se;

c) a kö zös és sa ját na pi ren di idõ pon tok meg ha tá ro zá sa;

d) a be- és ki lé pés, az anyag szál lí tás és ezek el len õr zé -
sé nek sza bá lyo zá sa;

e) az egy sé ges rend meg ha tá ro zá sa, a köz le ke dés sza -
bá lyo zá sa;

f) a ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa, va la mint a ter ror
el le ni vé de lem rend sza bá lya i nak lak ta nya szin tû össze -
han go lá sa;

g) az épü le tek, épít mé nyek, he lyi sé gek, szál lás he lyek,
te lep he lyek, gyü le ke zé si he lyek, va la mint a kö zös ki kép -
zé si, sport-, mû ve lõ dé si és szo ciá lis lé te sít mé nyek hasz ná -
la tá nak el osz tá sa (ha az elöl já ró pa rancs nok nem ha tá roz ta
meg);

h) a lak ta nya-gaz dál ko dás irá nyí tá sa és ha té kony el len -
õr zé sé nek meg va ló sí tá sa;

i) a hír adás és a pos tai szol gál ta tás rend jé nek sza bá lyo -
zá sa;

j) az épü le tek és be ren de zé se ik hasz ná la tá nak sza bá -
lyo zá sa (ide ért ve a fû tést, a vi lá gí tást és a víz hasz ná la tát
is);

k) a tûz-, a mun ka-, a ter mé szet- és a kör nye zet vé del mi
fel ada tok meg szer ve zé se, irá nyí tá sa és el len õr zé se;

l) a lak ta nya hasz ná la tá val kap cso la tos rend sza bá lyok
meg ha tá ro zá sa;

m) a lak ta nya-gaz dál ko dás irá nyí tá sa és ha té kony el -
len õr zé sé nek biz to sí tá sa, be le ért ve a sze mé lyi ál lo mány
lak ta nyai szál lá son tör té nõ el he lye zé sét, a szál lás he lyek
el-, illetve be osz tá sát is;

n) a lak ta nyai szál lá son tör té nõ tény le ges el he lye zés
tár gyá ban írás be li meg álla po dás meg köt te té se a he lyõr -
ség ko men dáns és az ál lo mány tag ja kö zött; a meg ál la po -
dás nak tar tal maz nia kell kü lö nö sen az el he lye zett sze mély
ne vét, rend fo ko za tát, szü le té si he lyét, ide jét, az el he lye zés
cél já ra ki je lölt szál lás hely pon tos meg je lö lé sét, a kár ese -
mé nyek kel össze füg gõ fe le lõs sé gi kör ren de zé sét;

o) együtt mû kö dés a ka to nai ob jek tu mot (lak ta nyát) ke -
ze lõ és üze mel te tõ szer ve zet tel, illetve a tisz tek és tiszt he -
lyet te sek el he lye zé se te kin te té ben a te rü le ti leg ille té kes
he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv vel.

132.1. A lak ta nya pa rancs nok a kül sõ szol gál ta tók kal
szem ben igényt tá maszt, és en ge dély alap ján ada to kat
szol gál tat a köz be szer zés tár gyát ké pe zõ szol gál ta tás mû -
sza ki-tech ni kai meg va ló sít ha tó sá gi kö ve tel mé nye i hez.

132.2. A köz be szer zé si el já rás ke re té ben – a be szer zést
vég zõ szer ve zet ve ze tõ jé nek igé nye sze rint – biz to sít ja,
hogy a vál lal ko zók a hely szí nen meg is mer jék a köz be szer -
zés tár gyát ké pe zõ konk rét he lyi kö ve tel mé nye ket.

132.3. El len jegy zi a szol gál ta tó(k) te vé keny sé gét meg -
ha tá ro zó ok má nyo kat.

132.4. Biz to sít ja a ka to nai szer ve zet re há ru ló – a szol -
gál ta tá si szer zõ dés ben elõ írt – a szol gál ta tás mû köd te té sé -
hez szük sé ges fel té te le ket. Gon dos ko dik a szol gál ta tá si
szer zõ dés ben fog lal tak fo lya ma tos és ma ra dék ta lan be tart -
ha tó sá gá ról és be tar tá sá ról.

133. A lak ta nyá ban el he lye zett ka to nai szer ve ze tek kör -
le té nek ta go zó dá sa:

a) pa rancs no ki és szol gá la ti öve zet;
b) ki kép zé si öve zet;
c) tech ni kai öve zet;
d) rak tár öve zet;
e) el he lye zé si öve zet (a sze mé lyi ál lo mány szá má ra);
f) sport és sza bad idõ öve zet;
g) öve zet be nem so rol ha tó (vé del mi-, lég ol tal mi-, óvó -

hely jel le gû stb.) lé te sít mé nyek.
Min den ka to na is mer je al egy sé gé nek a kö vet ke zõ kör -

le te it:
a) bel sõ kör le tét, amely a há ló he lyi sé ge ket, a fo lyo só -

kat, a mel lék he lyi sé ge ket, az iro dá kat, az al egy ség rak tá ra -
kat, a tan ter me ket, va la mint a köz mû ve lõ dé si ren dez vé -
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nyek meg tar tá sá ra szol gá ló he lyi sé ge ket fog lal ja ma gá -
ban;

b) kül sõ kör le tét, amely a lak ta nya ke rí té se ál tal ha tá -
rolt te rü let egy ré szét, illetve (ha ilyen van) a hoz zá tar to zó
ut ca részt fog lal ja ma gá ban.

134.1. A na pon ta be já ró ka to na ál lo mány ré szé re he lyi -
sé get kell biz to sí ta ni az át öl tö zés cél já ból, ott biz to sí ta ni
kell a ka to nák sze mé lyes fel sze re lé sé nek biz ton sá gos el -
zár ha tó sá gát.

134.2. A lak ta nyai tisz ti, tiszt he lyet te si, to váb bá le -
gény sé gi szál lás a ka to nai szer ve zet (csapat) ob jek tu má -
nak te rü le tén (lak ta nyá ban) lévõ ön ál ló épü let vagy épü -
let rész, amely ben a rend fo ko za ti ál lo mány cso port sze rint
elõ írt nor má nak meg fele lõen be ren de zett szál lás he lyi sé -
gek, to váb bá tisz tál ko dá si és ki szol gá ló he lyi sé gek van -
nak.

135.1. A lak ta nya he lyi sé ge i ben ren del te té sük nek meg -
fe le lõ és rend sze re sí tett be ren de zé si tár gya kat kell el he -
lyez ni.

135.2. Az al egy ség kör le té ben ki kell füg gesz te ni: a ki -
kép zé si ter vet, a szol gá lat ve zény lés jegy zé két, az épü let-
(al egy ség-) ügye le tes és he lyet te sé nek kö tel me it, a he lyi -
ség lel tárt, az öl töz kö dé si táb lá za tot, a na pi ren det és a lak -
ta nya hely szín raj zát.

135.3. Az el he lye zé si kör let há ló ter me i ben, fo lyo só in
az egye te mes és a nem ze ti kul tú rát ki fe je zõ, va la mint a ka -
to nai élet tel össze füg gõ, a csapat éle té hez kap cso ló dó mû -
vé szi al ko tá so kat (ké pe ket, szob ro kat), rep ro duk ci ó kat,
szem lél te tõ anya go kat le het el he lyez ni. Eze ket az adott
lak ta nyán be lül egy sé ges ki vi te le zé sû ke re tek ben vagy
tab ló kon kell el he lyez ni.

Ezen kí vül tük röt kell ki füg gesz te ni a ru há zat, a kül sõ
meg je le nés el len õr zé sé re.

135.4. A lak ta nya pa rancs no ki épü le té nek hom lok za tán
nem ze ti szí nû zász lót kell el he lyez ni.

136. A nyil vá nos szol gá la ti köz le mé nyek ré szé re kü lön
he lyet kell biz to sí ta ni. Ti los a ka to nai ob jek tum ban és ka -
to nai jár mû vek re, tech ni kai esz kö zök re és azok bel se jé be
párt po li ti kai, val lá si pro pa gan da anya go kat, pla ká to kat
vagy köz er köl csöt sér tõ anya go kat ki füg gesz te ni, fel ra -
gasz ta ni.

137.1. A lak ta nya épü le te i nek és egyéb lé te sít mé nye i -
nek hasz ná la ta so rán be kell tar ta ni mind azo kat a sza bá -
lyo kat, ame lyek az épü le tek és fel sze re lé se ik, be ren de zé -
se ik ál la po tá nak meg õr zé sé re, va la mint a ben nük lakó,
dol go zó sze mé lyek biz ton sá gá nak, egész sé gé nek meg óvá -
sá ra irá nyul nak.

137.2. Az ille té kes szer vek en ge dé lye nél kül ti los új
épü le tek (épít mé nyek) lé te sí té se, a meg le võk ere de ti ren -

del te té sé nek mó do sí tá sa, szer ke ze ti át ala kí tá sa, áthelye -
zése, le bon tá sa, illetve hasz ná lat ba vé te le.

137.3. A lak ta nyá ban el he lye zett ka to nai szer ve zet kör -
le te it, a hoz zá juk tar to zó ut ca ré szek kel együtt ál lan dó an
rend ben kell tar ta ni. A ta ka rí tá si kör le te ket a lak ta nya pa -
rancs nok ha tá roz za meg, a lak ta nyá nál ér vény ben lévõ
szol gál ta tá si szer zõ dés figye lembevételével. A kör let
rend ben tar tá sát – be le ért ve a ta ka rí tást is – a ka to nák ide -
jé nek és ere jé nek éssze rû fel hasz ná lá sá val kell ter vez ni, és 
szer ve zet ten vég re haj ta ni.

137.4. A lak ta nya egyes épü le te i nek, lé te sít mé nye i nek
rend ben tar tá sa ér de ké ben a lak ta nya pa rancs no ka min den
épü let hez és lé te sít mény hez pa rancs ban je löl jön ki fe le lõs
sze mélyt, s az kö ve tel je meg az elõ írt sza bá lyok meg tar tá -
sát, a he lyi sé gek kul csa i nak õr zé sét, a hasz ná la ton kí vü li
aj tók le zá rá sát, az épít mény bal eset men tes, biz ton sá gos
hasz ná la tát.

137.5. Té len gon dot kell for dí ta ni a kül sõ- és bel sõ kör -
le tek hó- és sí kos ság-men te sí té sé re, figye lembe véve az
ob jek tum nál ér vény ben lévõ szol gál ta tá si szer zõ dést (a re -
pü lõt erek, a ki fu tó pá lyák és a gu ru ló-utak jég men te sí té sét
kü lön uta sí tá sok sza bá lyoz zák).

138.1. A csa pa tok pa rancs nok sá ga i nál és az in té ze tek -
nél a he lyi sé gek le zá rá sát és a kul csok ke ze lé sét a törzs fõ -
nök (pa rancs nok he lyet tes) sza bá lyoz za.

138.2. Az al egy ség hez tar to zó összes he lyi ség kul csát
az al egy ség-ügye le tes (épü let ügye le tes) õrzi, és csak az
arra ille té keseknek adja ki. A he lyi sé gek el ha gyá sa után
le el len õr zi le zá rá su kat, a kul csok le adá sát.

138.3. A rend sze res hasz ná la ton kí vü li ka puk kul csa i -
nak õr zé sét, ki adá sát a lak ta nya pa rancs nok sza bá lyoz za.
A kul cso kat – a te lep hely ilyen ka pu i nak kul csa it ki vé ve –
a lak ta nya-ügye le tes ke ze li.

139. Fû té si idõ szak ban a lak ta nya épü le te it és egyéb he -
lyi sé ge it a ren del te té sük nek meg fele lõen fû te ni kell. Az
al kal maz ha tó fû tõ be ren de zé se ket és üze mel te té sük rend -
jét, a fû té si idõ szak kez de tét és be fe je zé sét az el he lye zés re
vo nat ko zó in téz ke dé sek, szak uta sí tá sok tar tal maz zák.

140.1. Az épü le tek be já ra ta it úgy kell meg vi lá gí ta ni,
hogy azok fel is mer he tõk le gye nek és biz to sít sa a bal eset -
men tes köz le ke dést. A he lyi sé gek ben olyan le gyen a vi lá -
gí tás, hogy le he tõ vé te gye a bal eset men tes, illetve az
egész ség ká ro so dá sa nél kü li szol gá lat el lá tást, mun kát.

140.2. Az olyan épü le tek ben, ahol ka to nák van nak el he -
lyez ve, a há ló ter mek ben, a fo lyo só kon és a lép csõ há zak -
ban éj sza ka csök ken tett (ügye le ti) vi lá gí tás le gyen. A be -
já ra tok nál, a ka puk nál és az ud va ri uta kon irány fé nyek kel
egész éj jel vi lá gí ta ni kell.

140.3. A ké szen lé ti fel té te lek biz to sí tá sa ér de ké ben az
érin tett pa rancs nok ál tal meg ha tá ro zott he lyek re tar ta lék
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(szük ség) vi lá gí tó esz kö zö ket kell te le pí te ni, me lyek
üzem ké pes sé gét rend sze re sen el len õriz ni kell.

141. A ka to nai ob jek tu mok köz mû rend sze re i nek (elekt -
ro mos-, gáz-, fû té si-, gõz-, víz ve ze ték- és csa tor na há ló za -
tá nak) sze re lé sé vel, ja ví tá sá val, az ilyen be ren de zé sek
üze mel te té sé vel csak a he lyi üze mel te té si szer ve zet, vagy
a vele szer zõ dés ben álló, illetve az ál ta la fel ha tal ma zott,
meg bí zott sze mé lyek fog lal koz hat nak. A ha gyo má nyos
el he lye zé si szol gá lat tal ren del ke zõ (szol gál ta tá si szer zõ -
dés ha tá lya alá nem tar to zó) ka to nai ob jek tu mok nál e fel -
ada to kat az el he lye zé si szol gá lat szak ál lo má nya vég zi.

142. A ka to nai ob jek tum ban szol gá la tot tel je sí tõ ka to -
nák és köz al kal ma zot tak sa ját gép jár mû ve i nek par ko lá sa
cél já ból az ob jek tum pa rancs nok az ob jek tu mon be lül vagy 
kí vül par ko ló he lye ket je löl ki, to váb bá sza bá lyoz za a gép -
jár mû vek bel sõ köz le ke dé sé nek rend jét.

143.1. A lak ta nyá ban az ott szol gá la tot tel je sí tõk (dol -
go zók) lét szá má tól és min den na pi igé nye i tõl füg gõ en
meg fe le lõ he lyi sé gek biz to sí tá sá val szol gál ta tó lé te sít mé -
nye ket (fod rászt, kan tint, bü fét stb.) le het üze mel tet ni.

143.2. Ezen lé te sít mé nyek be tör té nõ áru szál lí tás rend -
jét, va la mint a lé te sít mé nyek nyit va tar tá si ide jét a lak ta -
nya pa rancs nok sza bá lyoz za úgy, hogy szol gál ta tá sa i kat az 
ál lo mány a ki kép zés (mun ka) kez de te elõtt, illetve annak
be fe je zé se után is igény be ve hes se.

144. Az ob jek tum üze mel te té si és fenn tar tá si fel ada ta i -
nak el lá tá sa jel lem zõ en szol gál ta tás ként kül sõ szol gál ta tó
szer ve zet tel köz pon ti lag kö tött szer zõ dés ke re té ben ke rül
biz to sí tás ra.

A telephely

145.1. A te lep hely a ha di tech ni kai esz kö zök és anya gok 
biz ton sá gos tá ro lá sá ra, tech ni kai ki szol gá lá sá ra, ja ví tá sá ra 
ki je lölt, be ren de zett és mû köd te tett te rü let.

145.2. A te lep hely biz to sít sa:

a) a ha di tech ni kai esz kö zök, egyéb gé pek, esz kö zök és
be ren de zé sek biz ton sá gos el he lye zé sét, sza bá lyos tá ro lá -
sát és gyors me net- (harc-) kész ál la pot ba he lye zé sét;

b) a tech ni kai ki szol gá lá sok, ja ví tá sok vég re haj tá sá nak 
szük sé ges és elõ írt fel té te le it;

c) a szak uta sí tá sok ban elõ írt te lep hely ele mek tech no -
ló gi ai sor rend nek meg fe le lõ el he lye zé sét, figye lembe
véve a meg lé võ he lyi adott sá go kat;

d) a ha di tech ni kai esz kö zök te lep he lyen be lü li hasz ná -
la ta és tá ro lá sa so rán elõ írt tûz-, va gyon-, bal eset- és kör -
nye zet vé del mi sza bá lyok be tar tá sá nak fel té te le it;

e) szük ség ese tén a ha di tech ni kai esz kö zök szer ve zett,
gyors ki vo ná sát.

146.1. Fel épí té sük és be ren de zett sé gi fo kuk sze rint a te -
lep he lyek le het nek ál lan dó és ide ig le nes (tá bo ri) jelle -
gûek.

146.2. A te lep hely bel sõ rend jét, a sze mé lyek be lé pé sé -
nek, az ott el he lye zett ha di tech ni kai esz kö zök te lep hely rõl 
tör té nõ ki- és be bo csá tá sá nak rend jét a je len Sza bály zat -
ban, va la mint az in téz ke dé sek ben, szak uta sí tá sok ban elõ -
ír tak alap ján a lak ta nya (ob jek tum) pa rancs no ka sza bá -
lyoz za.

146.3. Az ál lan dó jel le gû te lep he lyet (és le he tõ leg a tá -
bo ri jel le gû te lep he lyet is) a meg bíz ha tó õr zés cél já ból be
kell ke rí te ni, ki kell vi lá gí ta ni, és annyi ka put kell lé te sí te -
ni, amennyi biz to sít ja a tá ro ló hely és a te lep hely gyors el -
ha gyá sát. A te lep he lyet e Sza bály zat VI. fe je ze te sze rint
kell õriz ni.

147.1. A ha di tech ni kai esz kö zök rend sze res (napi) moz -
gá sá nak biz to sí tá sá ra a te lep hely egyik ka pu ját kell ki je -
löl ni. A töb bi ka put biz ton sá go san le kell zár ni, a kul cso -
kat a te lep hely-ügye le tes szol gá lat nál kell õriz ni.

147.2. A te lep hely, illetve a ha di tech ni kai esz kö zök el -
he lye zé sé re szol gá ló tá ro ló hely te rü le tét, épü le te it az al -
egy sé gek kö zött fel kell osz ta ni. A tá ro ló he lyek ha tá ra it be 
kell ke rí te ni, vagy jól lát ha tó an meg kell je löl ni. Az al egy -
sé gek épü le te i nek (he lyi sé ge i nek) aj ta ján fel kell tün tet ni
az al egy ség meg ne ve zé sét, az épü let (he lyi ség) ke ze lõ jé -
nek ne vét, rend fo ko za tát és pe csét nyo mó já nak szá mát.

147.3. A te lep he lyen be lül min den al egy ség pa rancs nok
fe le l al egy sé ge szá má ra ki je lölt te rü let rend jé ért és tisz ta -
sá gá ért, a mun ka-, tûz- és bal eset vé del mi, va la mint a kör -
nye zet- és va gyon vé del mi elõ írások be tar tá sá ért és be tar -
ta tá sá ért.

147.4. A te lep he lyet az adott ka to nai szer ve zet pa rancs -
no ka (he lyet te se), törzs fõ nö ke, a lo gisz ti kai fõ nö ke, a lo -
gisz ti kai zász ló alj pa rancs no ka, a lak ta nya- (ob jek tum-)
ügye le tes, va la mint az elöl já ró pa rancs nok ál tal ki je lölt
sze mé lyek a te lep hely-ügye le tes je len lé té ben ellen -
õrizzék.

A mûszaki ellenõrzõ állomás

148.1. Azon ka to nai szer ve ze tek nél, ahol a rend sze re -
sen üze mel te tett gép- és harc jár mû vek mennyi sé ge a
25 da ra bot meg ha lad ja, mû sza ki ellen õr zõ ál lo mást kell
lét re hoz ni és mû köd tet ni. Egyéb szer vek nél a fel adat vég -
re haj tá sá ra a ka to nai szer ve zet ál lo má nyá ból – meg fe le lõ
szak is me re tek kel ren del ke zõ – sze mélyt kell meg bíz ni.

148.2. A mû sza ki ellen õr zõ ál lo más ren del te té se a ha di -
tech ni kai esz kö zök igény be vé tel elõt ti, va la mint igény be -
vé tel utá ni mû sza ki el len õr zé se, a me net ok má nyok meg lé -
té nek és ér vé nyes sé gé nek, a ve ze tõ (ke ze lõ) igény be vé tel -
re való al kal mas sá gá nak el len õr zé se.

32 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2005/90/II. szám



148.3. A mû sza ki ellen õr zõ ál lo más köz vet len szak mai
elöl já ró ja a lo gisz ti kai fõ nök (a lo gisz ti kai biz to sí tást irá -
nyí tó sze mély).

148.4. A mû sza ki ellen õr zõ ál lo mást a te lep hely ál lan dó 
hasz ná lat ra ki je lölt ka pu já nál kell el he lyez ni. Az esz kö zök 
el len õr zé sé re – a te lep he lyen be lül – meg fe le lõ he lyet kell
ki ala kí ta ni, és úgy kell meg vi lá gí ta ni, hogy az el len õr zést
sö té te dés után is vég re le hes sen haj ta ni. A mû sza ki ellen -
õr zõ ál lo mást az adott ka to nai szer ve zet pa rancs no ka (he -
lyet te se), törzs fõ nö ke, a lo gisz ti kai fõ nö ke (a lo gisz ti kai
biz to sí tást irá nyí tó sze mély), a lak ta nya-ügye le tes el len -
õriz ze.

Az infrastruktúra biztosítása

149.1. A hon vé del mi szer ve ze tek a mi nisz té riu m va -
gyon ke ze lõi jo go sult ság gal ren del ke zõ szak mai szer ve ze -
té tõl az in gat la no kat ki uta lás (el he lye zé si uta lás) alap ján
hasz ná lat ba kap ják. A hasz ná lói jo gok ra vo nat ko zó an az
ala pí tói ok ira tok kü lön bö zõ kor lá to zá so kat ha tá roz hat nak
meg.

149.2. A hon vé del mi szer vek a hasz ná lat ba ka pott in -
gat la no kat és lé te sít mé nye ket kö te le sek ren del te té sük nek
meg fele lõen, fel ada tuk tel je sí té se ér de ké ben hasz nál ni, a
fel ada ta ik hoz fe les le ges in gat la nok idõ sza kos hasz no sí tá -
sá ról az ér vény ben lévõ bel sõ sza bály zók figye -
lembevételével gon dos kod ni, illetve a fel ada tok el lá tá sá -
hoz már vég le ge sen fe les le ges in gat la nok, in gat lan ré szek -
re vo nat ko zó to váb bi hasz no sí tá sá ra ja vas la tot ten ni.

149.3. Fel adat bõ vü lé se, vagy fel adat vál to zás  miatt
szük sé ges sé váló in gat lan fej lesz té si igé nyek tel je sí té sét
idõ ben kez de mé nyez ni kell.

150.1. A hon vé del mi szer vek a lak ha tás tá mo ga tá sát
annak ter mé szet be ni és pénz beli fel té te le i nek meg te rem té -
sé vel, a ren del ke zés re álló esz kö zök gaz dál ko dá sá val és az 
arra jo go sul tak ré szé re tör té nõ jut ta tá sá val va ló sít ják meg.

150.2. A lak ha tás tá mo ga tá sa te kin te té ben a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott köz pon ti la kás gaz dál ko dá si
szerv irá nyít ja és fel ügye li a te rü le ti és a he lyi la kás gaz dál -
ko dá si szer vek mû kö dé sét, ellen õr zi a jog sza bály ban és
egyéb jogi nor má ban, va la mint az ál ta lá nos és egye di jel -
le gû in téz ke dé sé ben fog lalt fel ada tok el lá tá sát.

151.1.Az in gat la nok üze mel te té se és fenn tar tá sa a szak -
uta sí tá sok ban és szak mai in téz ke dé sek ben rész le te sen
meg ha tá ro zott mó don, a ka to nai szer ve zet és a köz pon ti,
va la mint he lyi szer zõ dé sek ben rög zí tett fel té te lek be tar tá -
sá val tör té nik.

151.2. A ka to nai és a szol gál ta tó szer ve zet együtt mû kö -
dé sé nek elõ se gí té se (be le ért ve az igény tá masz tást és az el -
vég zett fel ada tok iga zo lá sát is) a te vé keny ség ben érin tett

min den sze mély, kü lö nö sen a pa rancs no kok és szol gá la ti
sze mé lyek fel ada ta.

152.1. Az in gat la nok hasz ná la ta so rán a lak ta nyá ban
(ob jek tum ban) tar tóz ko dó min den sze mély kö te les az üze -
mel te té si és fenn tar tá si fel ada tok gaz da sá gos meg va ló sí tá -
sa ér de ké ben a fe le lõs sé gi kö ré ben el jár ni.

152.2. Az in gat lan fej lesz té si fel ada to kat – az el he lye zé -
si el lá tás biz to sí tá sá ért fe le lõs szer vek, az ér vény ben levõ
ter ve zé si elõ írásoknak meg fele lõen – a köz pon ti ter ve zés
ke re tei kö zött meg ha tá ro zott igény, vagy a hasz ná ló igé -
nye alap ján ter ve zik. A fej lesz té si fel ada tok vég re haj tá sa
köz pon ti fel adat.

152.3. Az el he lye zé si szak anyag el lá tás nor ma tív rend -
ben, a sa já tos fel ada tok ese tén egye di igé nyek alap ján tör -
té nik.

A környezetvédelem-természetvédelem

153.1. A ka to nai szer ve ze tek a fel ada tok vég re haj tá sa
so rán az el ér he tõ leg jobb tech ni ka al kal ma zá sá val ak tí van
já rul ja nak hoz zá a kör nye zet vé del mé hez, a ká rok meg elõ -
zé sé hez. Va la mennyi ka to na kö te les sé ge, hogy min den te -
vé keny sé ge so rán óvja a kör nye ze tet.

153.2. A kör nye zet vé del mét, a kör nye ze tet nem ká ro sí -
tó fel adat-vég re haj tás ál ta lá nos fel té te le it min den ka to nai
te vé keny ség ré sze ként, a ha tá lyos jog sza bá lyok ra ala poz -
va kell elõ ír ni és meg va ló sí ta ni, figye lembe véve a ka to nai 
élet, tech ni ka és tech no ló gia, va la mint a hon vé del mi fel -
ada tok sa já tos sá ga it. A kör nye zet hasz ná la tot úgy kell
meg szer vez ni és vé gez ni, hogy a leg ki sebb mér té kû kör -
nye zet ter he lést és igény be vé telt idéz ze elõ, meg elõz ze a
kör nye zet szennye zést, ki zár ja a kör nye zet ká ro sí tást.

153.3. A vé del mi fel ada to kat a kör nye ze ti ter he lés le he -
tõ leg ki sebb és el há rít ha tó koc ká za tá val kell ter vez ni és
tel je sí te ni.

153.4. A kör nye zet vé del mi te vé keny sé get kom plex mó -
don a föld, víz, le ve gõ, élõ vi lág, táj és a te le pü lé si kör nye -
zet szak te rü le te ken úgy kell vé gez ni, hogy va la mely kör -
nye ze ti elem igény be vé te lé nek, ter he lé sé nek csök ken té se
vagy meg szün te té se cél já ból nem en ged he tõ meg más kör -
nye ze ti elem ká ro sí tá sa, illetve szennye zé se.

154. A ka to nai ob jek tu mok, ha di tech ni kai esz kö zök
kör nye zet kí mé lõ üze mel te té sé rõl a ren del ke zés re álló sze -
mé lyi-tár gyi fel té te lek egy ide jû ko or di nált al kal ma zá sá val 
kell gon dos kod ni. A kör nye zet kí mé lõ üze mel te tés biz to sí -
tá sa a lak ta nya- (ob jek tum-) pa rancs nok fel ada ta. Te vé -
keny sé gét a köz pon ti ren del ke zé sek és az egyes szol gá la ti
ágak ren del ke zé sei alap ján vé gez ze.

A kör nye zet kí mé lõ üze mel te tés fel té te le it az is me re tek
ok ta tá sá val és ter jesz té sé vel, a szennye zõ for rá sok fo lya -
ma tos fel tá rá sá val és meg szün te té sé vel, a szennye zett te -
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rü let men te sí té sé vel a köz pon ti és sa ját erõ for rá sok együt -
tes igény be vé te lé vel kell biz to sí ta ni.

155.1. A ka to nai te vé keny ség so rán a rend kí vü li kör -
nye ze ti ve szély hely zet, ká ro so dás ki ala ku lá sát meg kell
aka dá lyoz ni. En nek ér de ké ben a ve szély hely ze tet elõ idéz -
he tõ te vé keny sé get (pl. szál lí tás, üzem anya gok, rob ba nó -
anya gok ke ze lé se) fo ko zott gon dos ság gal, a vo nat ko zó
elõ írások tel jes körû be tar tá sá val kell vé gez ni.

155.2. A ka to nai szer ve zet nél ke let ke zõ hul la dék, ve -
szé lyes hul la dék gyûj té sé rõl, nyil ván tar tá sá ról, ár tal mat la -
ní tá sá ról a vo nat ko zó jog sza bá lyok elõ írásainak be tar tá sá -
val gon dos kod ni kell.

156.1. A fog lal ko zá sok, gya kor la tok he lyét, le ve ze té sé -
nek mód sze rét úgy kell ki vá lasz ta ni, hogy azok a vé dett
kör nye ze ti össze te võ ket ne ve szé lyez tes sék. A fog lal ko zá -
sok, gya kor la tok le ve ze té se so rán biz to sí ta ni kell a
szennye zõ anya gok ká ros ha tá sa i nak meg en ge dett ha tár ér -
ték alatt tar tá sát, a vé dõ tá vol sá gok be tar tá sát. A fog lal ko -
zá sok, gya kor la tok le zá rá sát köve tõen gon dos kod ni kell a
ke let ke zett hul la dék, ve szé lyes hul la dék gyûj té sé rõl, ár tal -
mat la ní tá sá ról, az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sá ról, a te rü let 
ren de zé sé rõl és új ra hasz no sí tá sá nak fel té te le i rõl. A fog lal -
ko zá sok és gya kor la tok a la kos ság élet fel té te le it ká ro san
nem be fo lyá sol hat ják.

156.2. A kör nye ze ti ve szély hely zet, kör nye zet ká ro so -
dás be kö vet ke zé se ese tén a ka to nai szer ve ze tek a vo nat ko -
zó ren del ke zé sek sze rint vesz nek részt a kár el há rí tás ban.

157. A ka to nai szer ve ze tek nél a kör nye zet vé de lem
szer ve zett sé gét, gya kor la ti vég re haj tá sát éven te két al ka -
lom mal, már ci us ban és ok tó ber ben kell el len õriz ni és ér té -
kel ni. A kör nye zet vé de lem ka to nai szer ve zet ál tal tör té nõ
fõ el len õr zé sét min den év ok tó be ré ben kell tel jes ter je de -
lem ben vég re haj ta ni. Az el len õr zés rõl jegy zõ köny vet kell
ké szí te ni, amely nek egy pél dá nyát, a fel tárt hi á nyos sá gok
fel szá mo lá sá ra tett in téz ke dé sek ter vé vel együtt a szol gá -
la ti elöl já ró ré szé re meg kell kül de ni.

A tábori elhelyezés

158.1. A tá bo ri el he lye zés ide ig le nes jel le gû el he lye zés. 
A tá bo ro kat a lak ta nyák ra elõ ír tak ér te lem sze rû al kal ma -
zá sá val kell be ren dez ni és bel rend jü ket, õr zé sü ket en nek
meg fele lõen sza bá lyoz ni.

158.2. A tá bo rok lé te sít he tõk sát rak vagy kon té ne rek
fel hasz ná lá sá val. Te le pí té sük kor a lak ta nyai lé te sí tés re
vo nat ko zó öve ze ti rend szert kell al kal maz ni. Ki kell ala kí -
ta ni a sze mé lyi ál lo mány, va la mint a tech ni kai esz kö zök
el he lye zé sé hez, az anya gok tá ro lá sá hoz, a be lép te tés hez,
õr zés vé de lem hez, va la mint a ka to nai szer ve zet egyéb te -
vé keny sé gé hez szük sé ges fel té te le ket.

158.3. A ka to nai szer ve zet pa rancs no ka tá bo ro zás meg -
ter ve zé se, meg szer ve zé se és vég re haj tá sa al kal má val a
köl csön ös tá jé koz ta tás cél já ból vegy e fel a kap cso la tot a
te rü le ti leg ille té kes hely õr ség-pa rancs nok ság gal (had ki -
egé szí tõ pa rancs nok ság gal), illetve az ön kor mány zat jegy -
zõ jé vel.

159.1. A tá bor hely:
a) biz to sít son ele gen dõ fé rõ he lyet a sze mé lyi ál lo mány 

szá má ra, a fegy ve rek, a lõ szer és rob ba nó anyag meg bíz ha -
tó tá ro lá sá ra, a ha di tech ni kai esz kö zök, anya gok, va la mint 
az el lá tás ra szol gá ló lé te sít mé nyek el he lye zé sé re;

b) te gye le he tõ vé az ál cá zá si rend sza bá lyok meg tar tá -
sát;

c) fe lel jen meg a mun ka-, a tûz-, a kör nye zet- és a ter -
mé szet vé del mi, va la mint a köz egész ség ügyi, jár vány ügyi
kö ve tel mé nyek nek.

159.2. Tá bor lé te sí té sét a ter mé sze ti kör nye zet ká ro sí tá -
sa nél kül, a ki je lölt te rü let re vo nat ko zó kör nye zet vé del mi,
egyéb ha tó sá gi elõ írások be tar tá sá val kell vég re haj ta ni.

160.1. A tá bort hosszan ti és ke reszt irá nyú utak kal kell
ta gol ni. A tá bor ha tá ra it a tá bor pa rancs nok ha tá roz za meg,
és min den ka to ná val is mer tet ni kell.

160.2. A tá bo ron be lü li el he lye zés rend je:
a) a tá bor fõ be já ra tá nál a ka pu ügye le tes, a tá bor ügye le -

tes és az õr ség, va la mint a gép jár mû par ko ló le gyen el he -
lyez ve;

b) be fe lé ha lad va a törzs mun ka he lyek, a tisz ti pi he nõk
és az el iga zí tó sá tor vagy kon té ner;

c) a sze mé lyi ál lo mány sát rai vagy kon té ne rei;
d) az ala ku ló tér, a tor na tér és kul túr sát rak vagy kon té -

ne rek;
e) ét kez dék;
f) kony hák, al egy ség el lá tó-pon tok és se gély hely;
g) rak tá rak és a für dõ;
h) lo gisz ti kai al egy sé gek, va la mint a te lep hely.

160.3. A sze mé lyi ál lo mány fegy ve re i nek tá ro lá sát a tá -
bo ro zás cél já tól füg gõ en (mint pél dá ul har cá sza ti jel le gû
ki he lye zés, ki kép zé si vagy más célú tá bo ro zás) a tá bor pa -
rancs nok sza bá lyoz za, kü lö nös gon dot for dít va a fegy ve -
rek és a lõ szer el kü lö ní té sé re.

160.4. A lõ szer- és rob ba nó anyag-rak tá ra kat az elõ írt
vé dõ tá vol sá gok be tar tá sá val kell el he lyez ni, és õriz tet ni
kell.

160.5. Szük ség ese tén a vé del mi lé te sít mé nye ket és
azok he lyét a tá bor pa rancs nok ha tá roz za meg.

161.1. Tá bo ri el he lye zés nél a tûz ese tek meg elõ zé sé re, a 
kö vet kez mé nyek csök ken té sé re a kö vet ke zõ fon to sabb
tûz vé del mi elõ írásokat kell be tar ta ni:

a) hét nap idõ tar ta mot meg ha la dó, leg alább zász ló alj
szin tû tá bo ri el he lye zés ese tén a tá bor ra tûz vé del mi sza -
bály za tot kell ké szí te ni, va la mint ide ig le nes együtt mû kö -
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dé si meg ál la po dást kell köt ni a vo nu lá si kör zet sze rin ti
tûz ol tó ság gal, és ügye le tes tûz ol tó rajt kell szol gá lat ba ve -
zé nyel ni. Tûz vé del mi sza bály zat hi á nyá ban a tá bor tûz vé -
del mét tá bor pa rancs ban kell sza bá lyoz ni;

b) biz to sí ta ni kell a tûz ol tó ság gal való kap cso lat tar tást,
az ér te sí tés, va la mint a tá bor te rü le tén a tûz jel zés és a
 riasztás fel té te le it hang jel zés sel;

c) a tá bor sát ra it és lé te sít mé nye it köz út tól leg alább
5 m, vas út tól leg alább 10 m tá vol ság ra kell te le pí te ni. Az
üzem anyag tá ro ló és a lõ szer rak tár 100, a gép jár mû te lep -
hely 50, a kony ha leg alább 20 m-re le gyen a törzs és az al -
egy sé gek sát ra i tól;

d) a sát rak, az üzem anyag-tá ro ló és -töl tõ he lyek, a gép -
jár mû te lep hely, az ön ál ló an üze me lõ gép egy sé gek, a rak -
tá rak, mû he lyek, a kony ha és a do hány zó he lyek kö rül leg -
alább 1 m szé les ség ben tûz vé dõ ös vényt kell az avar tól,
szá raz alj nö vény zet tõl meg tisz tít va lé te sí te ni;

e) a mun ka- és pi he nõ he lyek fû té sé hez csak ki fo gás ta -
lan mû sza ki ál la po tú fû tõ be ren de zést le het hasz nál ni, rög -
zí tett és hé zag men te sen il lesz tett füst csõ vel. Ha gyo má -
nyos kály hát szik ra fo gó nél kül üze mel tet ni ti los, gon dos -
kod ni kell ügye le tes fûtõ ki je lö lé sé rõl és rend sze re sí tett
be gyúj tó anyag biz to sí tá sá ról;

f) az al egy sé gek sá tor cso port ja in be lül leg fel jebb
150–200 m2-es alap te rü le tû sá tor töm bö ket le het te le pí te ni;

g) a sá tor töm bök kö zött leg alább 4 m, egy sá tor töm bön
be lü li sát rak kö zött leg alább 2 m tûz tá vol sá got kell biz to -
sí ta ni;

h) a tech ni kai esz kö zök tá ro lá sá ra al egy sé gen ként kü -
lön tá ro ló he lyet kell ki je löl ni, ab ban a gép jár mû ve ket egy
vagy több sor ban kell el he lyez ni;

i) gép ko csik nál a tér köz 1,5 , a so rok kö zöt ti tá vol ság 5, 
harc ko csik nál a tér köz 3, a so rok kö zöt ti tá vol ság 10 m le -
gyen;

j) az üzem anyag töl tõ gép jár mû ve ket és után fu tó kat kü -
lön cso port ban, az egyéb jár mû vek tõl el kü lö nít ve kell tá -
rol ni;

k) üzem anyag töl tés kor a gép- és harc jár mû ve ket, gép -
jár mû tech ni kai esz kö zö ket le kell föl del ni.

161.2. A tá bo rok tûz vé del me rész le tes sza bá lya it szak -
uta sí tás tar tal maz za.

162. Har cá sza ti jel le gû ki he lye zé sek, gya kor la tok alatt
a tá bor alap raj zá nak, bel sõ el ren de zé sé nek ki ala kí tá sa kor
a fel so rolt ala ki kö ve tel mé nyek tõl el té rõ en el sõ sor ban a
har cá sza ti, az ál cá zá si és vé del mi szem pon tok az irány -
adók.

163. A ka to ná kat le he tõ leg rend fo ko za ti ál lo mány cso -
por ton ként, ne mük sze rint el kü lö nít ve, kü lön sát rak ban
vagy kon té ne rek ben kell el he lyez ni. A szá zad el lá tó tiszt -
he lyet tes nek az al egy ség anya gá val együtt kü lön sát rat
vagy kon té nert kell biz to sí ta ni.

164.1. A tá bor ban egész egy ség, illetve egy vagy több
al egy ség he lyez ked het el. Egy ség tá bo ro zá sa kor annak pa -
rancs no ka, több al egy ség ese tén az elöl já ró ál tal ki je lölt
sze mély a tá bor pa rancs nok. A tá bor rend jét, õr- és ügye le ti 
szol gá la tát, a be- és ki lé pés, va la mint az eset le ges lá to ga -
tás rend jét a lak ta nyá ra vo nat ko zó elõ írások ér te lem sze rû
al kal ma zá sá val a tá bor pa rancs nok sza bá lyoz za.

164.2. A tá bor õr zé sé re jár õrö ket is ma gá ban fog la ló õr -
sé get kell szer vez ni. Az õr ség eset le ges meg erõ sí té sé re
meg fe le lõ ere jû ké szen lé ti al egy sé get kell ve zé nyel ni.

164.3. Ha a kö rül mé nyek meg kö ve te lik, meg kell szer -
vez ni és be kell gya ko rol tat ni a tá bor vé del mét.

165. Har cá sza ti jel le gû gya kor la tok, ki he lye zé sek alat ti
tá bo ro zás al kal má val, a fe de zés gya kor lá sa cél já ból ki kül -
dött tá bo ri õr sé gek szá má ra ti los éles lõ szert ki ad ni. Szol -
gá la tuk ez eset ben nem te kint he tõ õr szol gá lat nak.

166. A tá bor õr- és ügye le ti szol gá la ta élén a tá bor ügye -
le tes áll, aki a tá bor pa rancs nok nak van alá ren del ve. A tá -
bor ügye le tes a lak ta nya-ügye le tes re elõ ír tak ér te lem sze rû
al kal ma zá sá val lás sa el fel ada tát. A tá bor ügye le tes mel lett
al egy ség-ügye le te se ket le het ve zé nyel ni.

167.1. A tá bor pa rancs nok for dít son gon dot a hi gi é ni á ra
és a tá bor víz el lá tá sá ra. Ivás, fõ zés, mos dás-für dés cél já ra
csak köz egész ség ügyi szem pont ból meg vizs gált és em ber i 
fo gyasz tás ra ha tó sá gi lag al kal mas nak mi nõ sí tett vi zet sza -
bad fel hasz nál ni (akár he lyi víz le lõ he lyek rõl vagy szál lí -
tás sal gon dos kod nak róla).

167.2. A tá bo ro zás so rán kü lö nös gon dot kell for dí ta ni a 
kör nye zet- és ter mé szet vé de lem re. A tá bor te rü le tén fá kat
és bok ro kat ki vág ni ti los! Gyep tég lá kat ki ter mel ni és föld -
mun kát vé gez ni csak a ki je lölt he lye ken sza bad. A ke let -
ke zett hul la dé ko kat az elõ írások sze rint össze kell gyûj te -
ni, és a meg fe le lõ hely re kell át ad ni.

167.3. Ha a tá bor kö ze lé ben fo lyó- vagy ál ló víz van, a
tá bor pa rancs nok gon dos kod jon ar ról, hogy ne ke rül jön
bele olaj, szennye zett víz, mér ge zõ anyag és egyéb hul la -
dék. Az al egy sé gek sze mé lyi ál lo má nyá nak für dé si ide jét
és sor rend jét a tá bor pa rancs nok ha tá roz za meg.

167.4. Ho mok-, kõ ki ter me lõ he lye ket – a ha tó sá gi en ge -
dé lyek ki adá sát köve tõen – csak szak em ber ve ze té sé vel
sza bad igény be ven ni és csak ott, ahol az a biz ton sá gi
szem pon tok figye lembevételével en ge dé lye zett.

168.1. A tá bor ban el he lye zett ka to nai szer ve zet körle -
teit a hoz zá tar to zó köz le ke dé si út vo na lak kal együtt állan -
dóan rend ben kell tar ta ni.

168.2. A tá bor pa rancs no ka pa rancs ban je löl je ki:

a) a ta ka rí tá si kör le te ket és a vég re haj tó ál lo mányt;

b) a ta ka rí tá si fel adat vég re haj tá sá ért és el len õr zé sé ért
fe le lõs sze mé lye ket;
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c) a kül sõ szol gál ta tó szer ve zet tõl meg ren delt szol gál -
ta tá sok vég re haj tá sá nak mi nõ sé gi és mennyi sé gi el len õr -
zé sé ért, a tel je sí té sek iga zo lá sá ért fe le lõs sze mélyt.

169. Kül sõ szol gál ta tás ként a ki te le pü lés elõt ti egy sze ri
te rep ren de zés (hó el ta ka rí tás, fû nyí rás, bo zót ir tás), a gya -
kor lat ide je alatt a tá bor köz le ke dé si út vo na la i nak fo lya -
ma tos hó el ta ka rí tá sa, szo ciá lis he lyi sé gek ta ka rí tá sa (mos -
dó-, für dõ-, WC-kon té ner) igé nyel he tõ pol gá ri szol gál ta -
tás ként. Szin tén pol gá ri szol gál ta tás ként igé nyel he tõ a víz, 
az elekt ro mos ener gia biz to sí tá sa, a szenny víz és kom mu -
ná lis hul la dék el szál lí tá sa, ro var- és rág csá ló ir tás.

170.1. Az egyéb kör le tek ta ka rí tá sát a ki je lölt al egy sé -
gek hajt ják vég re a pa rancs ban rög zí tet tek sze rint. A gya -
kor lat so rán ke let ke zõ kom mu ná lis és egyéb hul la dé kok
össze gyûj té sé ért a gya kor la tot vég re haj tó ál lo mány a fe le -
lõs.

170.2. Ál ta lá nos el len õr zé si fel ada tai so rán a tá bor -
ügye le tes hajt sa vég re a bel sõ és kül sõ kör le tek rend jé nek
el len õr zé sét is.

171.1. Kül föl di tá bo ro zás ese tén a tá bor üze mel te té sét,
fenn tar tá sát a tá bo ri el he lye zés re elõ ír tak ér te lem sze rû al -
kal ma zá sá val kell sza bá lyoz ni és vég re haj ta ni, azon ban
amennyi ben a mû ve let irá nyí tó pa rancs nok ság ál tal ki adott 
sza bá lyok éles lõ szer és a 19. pont g) al pont já ban meg je lölt 
ve szé lyes anya gok ki adá sát a tá bor ban is le he tõ vé te szik,
ezek sze rint kell el jár ni.

171.2. A tá bor hely rend ben tar tá si és ta ka rí tá si fel ada to -
kat kül föl di gya kor la tok, misszi ók ese té ben le he tõ ség sze -
rint a fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás ke re té ben kell meg ol da ni. 
Fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás hi á nyá ban, illetve biz ton sá gi
okok ból a rend ben tar tá si és ta ka rí tá si fel ada tok vég re haj -
tá sa a tá bor ban el he lye zett ál lo mány fel ada ta.

Az elszállásolás

172. La kott hely ség ben a csa pa tok ki vé te les ese tek ben
és csak az elöl já ró pa rancs nok pa ran csá ra szál lá sol ha tók
el. Erre a cél ra el sõ sor ban köz épü le tek hasz nál ha tók fel.

173. Az el szál lá so lan dó csapat pa rancs no ka elõ zõ leg
lép jen érint ke zés be a te rü le ti leg ille té kes ka to nai szerv pa -
rancs no ká val, az ön kor mány za ti szer vek kel, és szem re vé -
te lez tes se a ki je lölt szál lás kör le tet. A szem re vé te le zés re
szál lás-elõ ké szí tõ cso por tot je löl jön ki.

A szál lás-elõ ké szí tõ cso port össze té te le:

a) szál lás-elõ ké szí tõ tiszt (tiszt he lyet tes);

b) or vos (egész ség ügyi tiszt, tiszt he lyet tes);

c) szá za don ként egy tiszt he lyet tes vagy egy tisz tes.

174.1. A szál lás-elõ ké szí tõ cso port(pa rancs nok) fel -
adatai:

a) je lent kez zen az ille té kes hely õr ség pa rancs nok nál
(ha ilyen van az adott hely ség ben), és vegy e fel a kap cso la -
tot a he lyi ha tó sá gok kal;

b) szem re vé te lez ze a szál lás kör le tet el he lye zé si, tûz vé -
del mi, kör nye zet vé del mi, köz egész ség ügyi és jár vány ügyi 
szem pont ból, figye lembe véve a rend, a fe gye lem fenn tar -
tá sát be fo lyá so ló té nye zõ ket is;

c) ké szít se el a csapat el szál lá so lá si ter vét, amely tar tal -
maz za: az al egy sé gek ré szé re ki je lölt kör le te ket (he lyi sé -
ge ket), az egyes kör le tek ben (he lyi sé gek ben) el he lye zen -
dõ erõ ket és esz kö zö ket, va la mint az õr zés re és vé de lem re
vo nat ko zó el gon do lá sát;

d) a szem re vé te le zés ered mé nyét és ja vas la ta it je lent se
a ki kül dõ pa rancs nok nak.

174.2. Csa pa to kat el szál lá sol ni csak köz egész ség -
ügyi-jár vány ügyi szem pont ból át vizs gált he lyi sé gek ben
sza bad. Er rõl az el szál lá so lást el ren de lõ pa rancs nok kö te -
les gon dos kod ni.

175.1. A csa pa to kat szá zad-, sza kasz ta go zó dás ban, ne -
mek sze rint el kü lö nít ve kell el he lyez ni.

175.2. A tisz te ket és tiszt he lyet te se ket kü lön he lyi sé -
gek ben, a ne kik alá ren delt al egy ség kör le té ben vagy annak 
kö ze lé ben kell el szál lá sol ni.

175.3. Min den he lyi ség be pa rancs no kot kell ki je löl ni,
aki fe le lõs az alá ren delt ka to nák ma ga tar tá sá ért, a ren dért,
a he lyi ség ben levõ be ren de zé si tár gyak ép sé gé ért, az ud -
var rész tisz ta sá gá ért, va la mint a tûz vé del mi és kör nye zet -
vé del mi rend sza bá lyok meg tar tá sá ért.

175.4. Az el szál lá so lás ide je alatt ti los a he lyi sé gek tu -
laj do no sa i nak be ren de zé si tár gya it azok en ge dé lye nél kül
hasz nál ni.

176. A szál lá son a fegy vert, a lõ szert, a mér ge zõ, su gár -
zó és rob ba nó anya go kat, ma ró ha tá sú és tûz ve szé lyes
anya go kat, a gyógy sze re ket az adott hely zet nek meg fele -
lõen a vo nat ko zó elõ írások ér te lem sze rû al kal ma zá sá val
vé dett, biz to s he lyen kell tá rol ni és õriz ni úgy, hogy il le -
ték te le nek hoz zá juk ne fér hes se nek.

177. El szál lá so lás kor az õr- és ügye le ti szol gá la tot a tá -
bo ri el he lye zés re elõ ír tak sze rint kell meg szer vez ni és el -
lát ni. A kör let bõl való tá vo zás ra a lak ta nyai el he lye zés re
elõ ír tak az irány adók. Kü lö nös gon dot kell for dí ta ni arra,
hogy fegy ver rel csak az arra fel jo go sí tott sze mé lyek tá -
voz za nak.

178. Az el szál lá solt csa pa tok pa rancs no ka ha tá roz za
meg a gyü le ke zõ he lye ket és a moz gás i út vo na la kat.

Az al egy ség pa rancs no kok biz to sít sák, hogy a he lyi sé -
gek nek meg fe le lõ ki já ra ta ik le gye nek, és je löl jék ki a gyü -
le ke zõ hely re ve ze tõ uta kat.
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179. Ivás ra és fõ zés re víz le lõ he lye ket kell ki je löl ni,
meg kell óvni a szennye zõ dés tõl, és õriz tet ni kell. Kü lö nös 
gon dot kell for dí ta ni a víz vé tel, a víz szál lí tás és -tá ro lás
köz egész ség ügyi sza bá lya i nak be tar tá sá ra, va la mint a kör -
nye zet vé de lem re.

A katonai szervezetek biztonságának rendszabályai

180.1. A ka to nai szer ve ze tek nek és lak ta nyák nak (tá bo -
rok nak) min den hely zet ben, fo lya ma to san az éssze rû en el -
ér he tõ leg ma ga sabb biz ton ság ban kell len ni ük. A fel ké -
szü lés (ké szen lét) idõ sza ká ban a biz ton sá got el sõ sor ban az 
egy mást ki egé szí tõ vé del mi rend sza bá lyok meg va ló sí tá sá -
val kell el ér ni.

180.2. A vé del mi rend sza bá lyok ma guk ban fog lal ják:
a) az õr sé gek, ren dé sze ti és ka pu ügye le ti szol gá la tok

mû köd te té sét;
b) ke rí té sek, go lyó fo gók, zárt kör le tek lé te sí té sét, a

lak ta nyák ér zé keny ré sze i nek meg vi lá gí tá sát;
c) a do ku men tu mok ké szí té sé nek, pél dány szá má nak

kor lá to zá sát, meg bíz ha tó to váb bí tá su kat és tá ro lá su kat;
d) a szá mí tó gép rend szer hez való il le ték te len hoz zá fé -

rés meg aka dá lyo zá sát, a rejt je le zõ esz kö zök al kal ma zá sát, 
a rá dió elekt ro ni kai esz kö zök adá sá nak és ki su gár zá sá nak
sza bá lyo zá sát;

e) a fon tos és ér zé keny esz kö zök, lé te sít mé nyek ál cá -
zá sát és el rej té sét;

f) a tûz vé del mi és egyéb rend sza bá lyo kat.

181. A vé del mi rend sza bá lyo kat a ka to nai szer ve zet pa -
rancs no ká nak ren del ke zé sei sze rint össze han gol tan kell
elõ ké szí te ni és al kal maz ni a ka to nai szer ve zet min den ko ri
hely ze té nek figye lembevételével. Szük ség ese tén, illetve
az elöl já ró pa rancs nok ren del ke zé sei sze rint a szo ká sos nál
ha té ko nyabb rend sza bá lyo kat kell be ve zet ni.

A je len Sza bály zat alap ján be ve zet he tõ és az el ren delt
vé del mi rend sza bá lyo kon túl a sa ját kez de mé nye zés alap -
ján be ve ze tés re ter ve zet te ket az elöl já ró pa rancs nok nak
kell je len te ni.

A zsiliprendszer

182.1. A lak ta nyá ba tör té nõ be- és ki já rás ha té kony el -
len õr zé se ér de ké ben a he lyi vi szo nyok figye -
lembevételével a lak ta nya pa rancs nok lé te sít tes sen zsi lip -
rend szert.

182.2. A zsi lip olyan két be já rat közé zárt át eresz tõ lé te -
sít mény, amely bõl ol dal irány ban nem le het tá voz ni.
A gép jár mû vek szá má ra szol gá ló zsi lip egyik vége a lak -
tanyán kí vül re nyíl jon, bel sõ so rom pó ján ke resz tül pe dig a 
lak ta nya te rü le té re le hes sen be jut ni.

182.3. Az ér ke zõk és a tá vo zók el len õr zé se a két be já rat
kö zöt ti te rü le ten tör tén jen úgy, hogy aki a zsi lip be be lé -

pett, on nan bár mely irány ba csak ellen õr zés után tá voz -
has son.

182.4. A zsi li pet a he lyi sa já tos sá gok nak meg fele lõen
elõ kell ké szí te ni az aka dály men tes be ha to lást gát ló tor la -
szok el he lye zé sé re.

183.1. Egy ség nél, an nál a lak ta nya ka pu nál, ahol az al -
egy sé gek vo nul nak ki-be, le he tõ leg olyan hosszú zsi lip le -
gyen, amely ben egy szer re egy szá za dot el len õriz het nek.
Rö vi debb zsi lip meg lé te ese tén az el len õr zést ré szen ként
kell vég re haj ta ni. Más ka to nai szer ve zet nél a zsi lip
hosszát az ob jek tum pa rancs nok a rend sze re sen ki vo nu ló
osz lo pok hossza sze rint ha tá roz za meg. A sze mély gép ko -
csik ré szé re ki je lölt ka pu nál a zsi lip egy szer re leg alább két 
sze mély gép ko csi osz lop ban tör té nõ, illetve egy au tó busz
be ál lá sát te gye le he tõ vé.

183.2. A gép jár mû ve ket és más ha di tech ni kai esz kö zö -
ket tel jes egé szé ben, a sze mé lye ket pe dig az V–VI. fe je ze -
tek ben le írt mér ték ben a ka pu ügye le tes szol gá lat, illetve
az in teg rált õr szol gá lat ka pu ügye le ti szol gá la ta el len õriz ze 
a zsi lip ben.

Személyek be- és kiléptetése

184.1. A Hon véd ség va la mennyi ob jek tu má ban egy sé -
ges be lé pé si en ge dély rend szert kell al kal maz ni a kö vet ke -
zõ el vek sze rint:

a) a ka to nai ob jek tum ba az ott szol gá la tot tel je sí tõ hi -
va tá sos (szer zõ dé ses) ál lo mány, va la mint az ott dol go zó
köz al kal ma zot tak (köz tiszt vi se lõk) az ob jek tum pa rancs -
nok ál tal adott ál lan dó be lé pé si en ge déllyel lép het nek be;

b) a ka to nai ob jek tum ba az elöl já ró pa rancs nok ál tal
adott ál lan dó, va la mint ide ig le nes be lé pé si en ge déllyel el -
lá tott sze mé lyek is be lép het nek;

c) más sze mé lyek ré szé re – ha nincs el té rõ ren del ke -
zés – egy sze ri be lé pés en ge dé lyez he tõ.

A be- és ki en ge dés mód ját, az ügye le ti szol gá la ti sze mé -
lyek ezzel kap cso la tos te vé keny sé gét, a je len Sza bály zat
V. fe je ze te, illetve az e Sza bály zat tal össz hang ban ki adott
köz pon ti ren del ke zé sek, va la mint kül föl di mû ve le ti te rü le -
ten a mû ve let re vo nat ko zó Egy sé ges Mû ve le ti Sza bá lyok
(SOP-k) ha tá roz zák meg.

184.2. Az or szág gyû lé si kép vi se lõk és az or szág gyû lé si
biz to sok kép vi se lõi (biz to si) iga zol vá nyuk kal a hon véd sé -
gi ob jek tu mok ba be lép het nek. Az ob jek tu mok ba, illetve
az ob jek tu mok egyes ré sze i be tör té nõ be lé pés rend jét kü -
lön ren del ke zé sek sza bá lyoz zák.

Jármûvek ki- és beengedése, anyagok ki- és beszállítása

185. A te lep he lyet, va la mint a lak ta nyát csak olyan ha -
di tech ni kai esz köz hagy hat ja el, amely ér vé nyes ha tó sá gi
jel zé sek kel és me net ok má nyok kal ren del ke zik, va la mint
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meg fe lel a jog sza bá lyok ban és szak uta sí tá sok ban meg ha -
tá ro zott mû sza ki, köz le ke dés biz ton sá gi és kör nye zet vé -
del mi kö ve tel mé nyek nek.

186.1. Az igény be vé tel jo gos sá gát a te lep hely el ha gyá -
sa elõtt a te lep hely-ügye le tes, mû sza ki ellen õr zõ ál lo más
ügye le tes, a lak ta nya el ha gyá sa elõtt a ka pu ügye le tes szol -
gá lat kö te les el len õriz ni.

186.2. Az igény be vé tel jo gos sá gá nak el len õr zé se ter -
jed jen ki:

a) a te lep hely-ügye le tes és a mû sza ki ellen õr zõ ál lo más 
szol gá lat ré szé rõl a ve ze tõ (ke ze lõ) ok má nya i nak és a
tech ni kai esz köz me net ok má nya i nak meg lé té re és ér vé -
nyes sé gé re;

b) a ka pu ügye le tes szol gá lat ré szé rõl a szál lí tott sze mé -
lyek ki lé pé sé nek, a ra ko mány ki szál lí tá sá nak jo gos sá gá ra,
a me net ok má nyok meg lé té re és ér vé nyes sé gé re.

186.3. Ha az al egy ség sa ját pa rancs no ká nak ve ze té se
alatt vo nul ki, gép jár mû (harc jár mû) vagy osz lop tá vo zik a
lak ta nyá ból, a sze mé lyek ki lé pé sé nek jo go sult sá gát nem
kell el len õriz ni, azért az adott al egy ség pa rancs nok a fe le -
lõs.

187.1. A te lep hely-ügye le tes szol gá lat te kint se ér vé -
nyes nek a me net ok má nyo kat, ha

a) ér vé nyes sé gi ide je nem járt le;

b) arra jo go sult sze mély írta alá, és le van pe csé tel ve;

c) a me net le vél re a mû sza ki ellen õr zés vég re haj tá sá nak 
iga zo lá sát rá ve zet ték.

Az ér vé nyes ség el len õr zé se után a te lep hely-ügye le tes
(he lyet te se) a me net le ve let a meg fe le lõ he lyen írja alá.

187.2. A ka pu ügye le tes szol gá lat a ki bo csá tás kor az
elõb bi fel té te lek meg lé te ese tén se te kint se ér vé nyes nek a
me net ok mányt, ha

a) azon a gép jár mû pa rancs nok el bo csá tó zá ra dé ka már
raj ta van;

b) hi ány zik a te lep hely-ügye le tes (he lyet te se) alá írá sa;

c) nincs gép jár mû pa rancs nok, és ez a tény a me net ok -
má nyon nincs fel tün tet ve.

188.1. A ha di tech ni kai esz kö zök for ga lom- és üzem biz -
ton ság szem pont já ból tör té nõ el len õr zé sé ért a ha di tech ni -
kai esz köz ve ze tõ je (ke ze lõ je) fe le lõs.

188.2. A köz le ke dés biz ton sá gi be ren de zé sek (fé kek,
kor mány, gu mi ab roncs, vi lá gí tó- és fény jel zõ be ren de zé -
sek, vo nó ho rog-kap cso lat) bár me lyi ké nek meg hi bá so dá -
sa, vagy más olyan hiba ész le lé se ese tén, amely bal ese tet
idéz het elõ, a ve ze tõ (ke ze lõ) nem in dul hat el, és azt kö te -
les je len te ni elöl já ró já nak, va la mint a mû sza ki ellen õr zõ
ál lo más ügye le tes nek.

188.3. A for ga lom- és üzem biz ton ság ál la po tát al egy -
ség kö te lék ben tör té nõ moz gás ese tén az al egy ség pa rancs -
nok, egye di moz gá sok és sze mély szál lí tás ese tén a mû sza -

ki ellen õr zõ ál lo más szol gá lat kö te les el len õriz ni, és a me -
net ok mány meg fe le lõ ro va tá ban iga zol ni.

188.4. Az ellen õr zés rend jé nek rész le tes le írá sát az
adott ha di tech ni kai esz köz re vo nat ko zó szak uta sí tá sok
tar tal maz zák.

189. Az ügye le tes és ké szen lé ti szol gá lat ban levõ gép -
jár mû vek a lak ta nya pa rancs nok ál tal e cél ra ki je lölt he lyen 
tar tóz kod ja nak, me net le ve lü ket a szol gá lat tar ta ma alatt az 
igény be vé te li szü ne tek ben a lak ta nya-ügye le tes nél kell
õriz ni. Ki ren de lé sük ese tén a me net ok mányt a lak ta -
nya-ügye le tes a ki je lölt gép jár mû pa rancs nok nak (ha az
nincs, a gép jár mû ve ze tõ nek) adja ki.

190. A szol gá lat tel je sí té sen kí vü li idõ lak ta nya pa rancs -
nok ál tal meg ha tá ro zott ré szé ben, va la mint szün na po kon
gép jár mû vek – a lánc tal pas esz kö zök ki vé te lé vel – csak a
lak ta nya (ob jek tum) fõ ka pu ján át mo zog hat nak. Ilyen kor a 
gép jár mû moz gás ra ki je lölt töb bi ka put zár va kell tar ta ni.
A lánc tal pas esz kö zök a ré szük re ki je lölt ka pun a lak ta -
nya-ügye le tes en ge dé lyé vel köz le ked het nek.

191. A lak ta nyá ba az ott el he lye zett ka to nai szer ve ze tek 
ha di tech ni kai esz kö ze in kí vül be en ged he tõk:

a) azok a ha di tech ni kai esz kö zök, ame lyek nek me net -
le ve le az adott ob jek tum ba szól;

b) a lak ta nya-ügye le tes en ge dé lyé vel az olyan ha di -
tech ni kai esz kö zök, ame lyek nek me net ok má nyai ugyan
nem az adott ob jek tum ba szól nak, de iga zol ha tó mó don
se gít ség re szo rul nak, vagy az adott kö rül mé nyek kö zött
biz ton sá gos meg õr zé sük in do kolt;

c) a lak ta nyá ba rend sze res szál lí tást vég zõ pol gá ri cé -
gek jár mû vei a lak ta nya pa rancs nok ál tal ki adott sza bá lyo -
zás sze rint;

d) szol gál ta tó pol gá ri cé gek gép jár mû vei a lak ta -
nya-ügye le tes en ge dé lyé vel;

e) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák,
illetve a köz tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot tak sa ját tu laj do -
nú gép jár mû vei par ko lás cél já ból az erre ki ala kí tott te rü -
let re a lak ta nya pa rancs nok ál tal ki adott sza bá lyo zás sze -
rint.

Más ka to nai szer ve zet hez tar to zó gép- és harc jár mû osz -
lop a lak ta nya pa rancs nok en ge dé lyé vel bo csát ha tó be.

192. A ha di tech ni kai esz kö zö ket az igény be vé tel be fe -
je zé se után mû sza ki ál la pot, üzem ké pes ség és for ga lom -
biz ton ság szem pont já ból a mû sza ki ellen õr zõ ál lo más
ügye le tes el len õriz ze. Ezt köve tõen a szak uta sí tá sok ban
meg ha tá ro zott mû ve le tek vég re haj tá sa után, a te lep -
hely-ügye le tes en ge dé lyé vel áll hat nak be a tá ro ló hely re.

193.1. Sze mé lyek ka to nai ob jek tum ból a Hon véd ség tu -
laj do nát ké pe zõ anya go kat, tár gya kat csak az ille té kes
elöl já ró ál tal alá írt ka pu jegy bir to ká ban vi het nek ki.
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193.2. A ka pu je gyet kö te le sek az ob jek tum el ha gyá sa -
kor fel mu tat ni. Az el len õr zés re kül sõ pol gá ri sze mé lyek
ese té ben a ka pu ügye le tes jo go sult és kö te les.

193.3. A lak ta nyá ban el he lye zett ka to nai szer ve ze tek
ál lo má nyá ban le võk ese ten kén ti el len õr zé sé re a lak ta nya -
pa rancs nok in téz ke dik, az el len õr zést a meg fe le lõ rend fo -
ko za tú ka to nák ra bíz va.

194.1. Anya go kat a lak ta nyá ba be- és on nan ki szál lí ta ni
csak sza bá lyo san ki ál lí tott me net- és szál lí tá si ok má nyok
alap ján le het a ka to nai és pol gá ri gép jár mû ve ken.

194.2. A ka to nai gép jár mû vön tör té nõ szál lí tás hoz ki ál -
lí tott ok mány- és alá írásmin ták ból egy-egy pél dányt a ki -
je lölt ka puk nál levõ szol gá la ti he lyi ség ben kell el he lyez ni. 
Az anyag ki szál lí tás en ge dé lye zé sé nek jo gát a lak ta nya pa -
rancs nok sza bá lyoz za.

194.3. Anyag szál lít mány el len õr zé se kor mind ka to nai,
mind pol gá ri gép jár mû ese tén az elõ zõek ben elõ írt el len õr -
zé sen fe lül meg kell gyõ zõd ni az ok má nyon fel tün te tett és
a ha di tech ni kai esz kö zön levõ ra ko mány alap ve tõ egye zé -
sé rõl.

194.4. Az ál lo mány tag já nak a szol gá la ti hely re be vitt
tár gya i ban, dol ga i ban be kö vet ke zett kár ese té re a vo nat -
ko zó jog sza bá lyok elõ írásai az irány adó ak. A be vitt tár -
gyak és dol gok ren del te tés sze rin ti hasz ná la tért az esz köz
bir to ko sa fe le l, az zal a kör nye ze tét, tár sa it nem za var hat ja.

194.5. A hon véd sé gi hez ha son ló sze mé lyes esz köz bir -
tok lá sá nak té nyét a ka to ná nak hi telt ér dem lõ en iga zol nia
kell. Az ilyen esz köz be vi te lét a pa rancs nok az ér vény ben
lévõ „ka pu je gyen” en ge dé lye zi.

Az objektumok tûzvédelme

195.1. Min den elöl já ró fe le lõs a rá bí zott ob jek tum (lé te -
sít mény, épít mény, épü let stb.) és az ott el he lye zett gép- és
harc jár mû vek, illetve más ha di tech ni kai esz kö zök tûz vé -
del mé nek meg szer ve zé sé ért.

195.2. A ka to nai ob jek tu mok tûz vé del mét a tûz vé del mi
tiszt, tiszt he lyet tes, en nek hi á nyá ban a pa rancs nok ál tal ki -
je lölt hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to na, köz -
tiszt vi se lõ, köz al kal ma zott a vo nat ko zó ren del ke zé sek
sze rint irá nyít ja és ellen õr zi.

195.3. Az épü le tek, esz kö zök és be ren de zé sek a hasz ná -
lat ba vé te li en ge dély ben, a tech ni kai és a mû sza ki le írás -
ban, va la mint a hasz ná la ti uta sí tás ban fog lal tak nak meg -
fele lõen ke rül het nek hasz ná lat ra, üzem sze rû alkalma -
zásra.

196.1. A ka to nai ob jek tu mok ren del kez ze nek Tûz vé -
del mi Sza bály zat tal, a vo nu lá si kör zet sze rin ti ön kor mány -
za ti tûz ol tó ság gal meg ál la po dá si szer zõ dés sel és szük ség
ese tén ki ürí té si terv vel.

196.2. Az ered mé nyes be avat ko zás ér de ké ben biztosí -
tani kell a ka to nai ob jek tu mok ban a tûz jel zés és a tûz ol tó -
ság ér te sí té sé nek le he tõ sé gét, ille tõ leg a tûz ol tás feltéte -
leit.

196.3. A tü ze lõ-fû tõ és vil la mos be ren de zé sek a szük sé -
ges fel ügye let mel lett üze mel tet he tõk.

196.4. Az ál lan dó és ide ig le nes tá ro ló he lye ken be kell
tar ta ni a rak tá ro zás és tá ro lás (együtt tá rol ha tó ság) sza bá -
lya it.

196.5. A mun ka nap vé gén a mun ka vég zés re szol gá ló
he lyi sé gek ben (ki vé ve az ál lan dó fel ügye le tû szol gá la ti és
üzem vi te li he lye ket) a ha gyo má nyos tü ze lé sû esz kö zök -
ben a fû tést meg kell szün tet ni, a nem fo lya ma tos üze mû
vil la mos gé pe ket, be ren de zé se ket az elekt ro mos há ló zat -
ról le kell vá lasz ta ni, a vi lá gí tást ki kell kap csol ni.

196.6. A le gény sé gi vagy szál ló jel le gû épü le tek ben
gon dos kod ni kell az eset le ge sen ke let ke zõ tûz ko rai ész le -
lé sé rõl és a tûz jel zés fel té te le i nek biz to sí tá sá ról.

196.7. Az ob jek tu mok te rü le tén a ki je lölt he lyek ki vé te -
lé vel meg kell til ta ni a do hány zást.

IV. Fejezet

A KATONÁK NAPI TEVÉKENYSÉGE ÉS ELLÁTÁSA

A napirend

197. A na pi rend a ka to nai szer ve zet napi te vé keny sé gé -
nek a szer ve ze ti egy ség pa rancs nok ál tal meg ha tá ro zott
kö te le zõ idõ be osz tá sa.

198.1. A szer ve ze ti egy ség te vé keny sé gé nek kö rül mé -
nye it figye lembe véve, na pi rend vál to za to kat kell ki dol -
goz ni az ob jek tum ban (lak ta nyá ban), illetve az ob jek tum
(lak ta nya) kö ze li és a köz pon ti ki kép zé si bá zi so kon, tá bor -
ban foly ta tan dó te vé keny ség re, gya kor lat ra és kü lön a ki -
szol gá ló ele mek ré szé re. Sza bá lyoz ni kell a szün na pok
(ki kép zés men tes na pok) na pi rend jét is.

198.2. Szün na pok:
a) mun ka szü ne ti na pok (az ál la mi lag meg ha tá ro zott

ün nep na pok);
b) heti sza bad na pok (ál ta lá ban a szom ba tok);
c) heti pi he nõ na pok (ál ta lá ban a va sár na pok);
d) ka to nai szün nap (má jus 21.);
e) ki kép zé si szün nap (fegy ver ne mi nap, csa pat ün nep);
f) az es kü té tel nap ja (a ki kép zõ köz pont ban, illetve a

tan in té ze tek nél).

199.1. A na pi rend biz to sít sa:
a) a napi szol gá lat tel je sí tés szer ve zett meg kez dé sét;
b) a napi alap te vé keny ség vég re haj tá sát;
c) az ügye le ti, õr- és más szol gá la tok fel ké szü lé sét, el -

iga zí tá sát;
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d) a kö vet ke zõ napi te vé keny ség re való fel ké szü lést;
e) a ki hall ga tás ra, a napi te vé keny ség re hasz nált esz kö -

zök és egyéb anya gok kar ban tar tá sá ra, a pa rancs ki hir de -
tés re, az ét ke zés re és az or vo si ren de lés re szük sé ges idõt;

f) a napi szol gá lat tel je sí tés szer ve zett be fe je zé sét.

199.2. Össze vont lak ta nyai el he lye zés ben levõ csa pa -
tok ese tén a na pi rend kö zös pont ja it a lak ta nya pa rancs nok
sza bá lyoz za.

199.3. Gya kor la tok, illetve kü lön le ges fel ada tok (ka -
taszt ró fák, ele mi csa pá sok kö vet kez mé nye i nek fel szá mo -
lá sa stb.) vég re haj tá sa so rán a fen ti elõ írásoktól a szük sé -
ges mér ték ben el le het tér ni.

200. A napi szol gá lat tel je sí tés szer ve zett meg kez dé sé -
hez az egy ség pa rancs nok meg ha tá roz za a szol gá lat tel je sí -
tés he lyé re tör té nõ be ér ke zés, az öl tö zet, a fel sze re lés, az
anya gok és esz kö zök elõ ké szí té sé nek ide jét.

201.1. A napi alap te vé keny ség idõ be osz tá sát és tar tal -
mát a szol gá la ti elöl já rók (fe let te sek) ren del ke zé sei sza bá -
lyoz zák. A napi te vé keny ség rõl csak az egész ség ügyi
okok  miatt fel men tet tek, a sza bad sá gon vagy szol gá lat ban
le võk, pi he nõ ide jü ket töl tõk és az állományille té kes pa -
rancs nok ál tal en ge dé lye zet tek hi á nyoz hat nak.

201.2. A fog lal ko zá sok ra való el vo nu lás elõtt és a te vé -
keny ség be fe je zés kor a te vé keny ség ve ze tõi el len õriz zék a 
lét szá mot, a ka to nák ru há za tát, fel sze re lé sét, to váb bá,
hogy meg van nak-e a te vé keny ség hez szük sé ges fegy ve rek 
és más ha di tech ni kai esz kö zök, anya gok, kü lö nös te kin tet -
tel a ve szé lyes esz kö zök re és anya gok ra (lö vész fegy ve rek, 
lõ sze rek, rob ba nó-, pi ro tech ni kai, su gár zó anya gok). Gyõ -
zõd je nek meg a fel ké szü lés rõl, a mál há zás he lyes sé gé rõl,
a biz ton sá gi, a bal eset-el há rí tá si, a mun ka- és a kör nye zet -
vé del mi rend sza bá lyok is me re té rõl, be tar tá sá ról.

201.3. Az ob jek tum ból ki vo nu ló min den al egy ség
(szer ve ze ti elem) pa rancs no ka kö zöl je a ka pu ügye le tes
szol gá lat tal az al egy ség (szer ve ze ti elem) meg ne ve zé sét, a
ki vo nu ló lét szá mot és az alap ve tõ ha di tech ni kai esz kö zök
szá mát, a te vé keny ség he lyét, be vo nu lás kor pe dig a lét -
szám ban, illetve az alap ve tõ ha di tech ni kai esz kö zök szá -
má ban tör tént eset le ges vál to zást.

201.4. A te vé keny ség ke re tén be lül, illetve a na pi rend -
ben kell idõt biz to sí ta ni a hasz nált és az al egy ség kész le té -
ben lévõ más ha di tech ni kai esz kö zök, anya gok fel adat hoz
kö tött, al egy ség szin tû tech ni kai ki szol gá lá sá ra.

202. Az õr-, ügye le ti és más szol gá la tok el iga zí tá sát a
lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes az V–VI. fe je ze tek ben
rög zí tet tek sze rint hajt ja vég re. A szol gá la tok az el iga zí tá -
son lép nek a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes alá ren delt sé -
gé be.

203.1. Ki hall ga tást a szá zad nál és azo nos szin tû ka to nai
szer ve zet nél ki kép zé si- (mun ka-) na po kon szol gá la ti je -

len té sek, ké rel mek, pa na szok meg hall ga tá sá ra kell tar ta ni.
A ki hall ga tást a pa rancs nok (aka dá lyoz ta tá sa ese tén a he -
lyet te se) tart sa. In do kolt eset ben a ka to na ma gán ki hall ga -
tást is kér het.

203.2. A szá zad ki hall ga tá son je len jen meg a régi és az
új épü let-(al egy ség-) ügye le tes, az új épü let-(al egy ség-)
ügye le tes-he lyet tes, a szá zad tól egy ség, vagy más szol gá -
lat ba ve zé nyel tek, to váb bá, aki nek je len té se, ké rel me, pa -
na sza van, vagy akit ki hall ga tás ra ren del tek. Amennyi ben
az al egy ség nél nincs na pon ta ki hall ga tás, az épü let-(al egy -
ség-) ügye let esi szol gá lat el iga zí tá sát az al egy ség pa rancs -
nok szer vez ze meg.

203.3. Olyan szá za dok nál, ahol nincs ön ál ló szol gá lat,
ha nem a zász ló alj vagy több szá zad ve zé nyel kö zös ügye -
le ti szol gá la tot, ott az épü let-(al egy ség-) ügye le tes és he -
lyet te se a szol gá la tot szer ve zõ pa rancs nok ál tal tar tott ki -
hall ga tá son je len jen meg.

203.4. A szá zad ki hall ga tá son való meg je le nés elõtt a
hon vé dek és tisz te sek je lent kez ze nek köz vet len elöl já ró -
juk nál.

203.5. A szá zad ki hall ga tást a szá zad ve zény lõ zász lós,
illetve az erre ki je lölt tiszt he lyet tes, tisz tes ál lít sa össze.

203.6. A csak ma ga sabb szin tû pa rancs nok ha tás kö ré -
ben el in téz he tõ ügy ben a ka to nát a dön tés re jo go sult pa -
rancs nok ál tal tar tott ki hall ga tás ra kell elõ ve zet ni. Az elõ -
ve ze tõ szá zad- vagy an nál ma ga sabb szin tû pa rancs nok le -
gyen.

204.1. Kö te lék ben levõ zász ló alj nál csak ab ban az eset -
ben kell rend sze re sen ki hall ga tást tar ta ni, ha a zász ló alj al -
egy sé ge i nél kö zös épü let-(al egy ség-) ügye le tes vagy más
szol gá lat van, egyéb ként csak a zász ló alj pa rancs nok ál tal
meg ha tá ro zott idõ kö zön ként.

204.2. A zász ló alj-ki hall ga tást a zász ló alj-törzs fõ nök,
illetve az ezzel meg bí zott tiszt (zász lós, tiszt he lyet tes) ál -
lít sa össze.

205.1. Egy ség nél ki kép zé si- (mun ka-) na po kon kell ki -
hall ga tást tar ta ni. A ki hall ga tá son je len jen meg az új lak ta -
nya- (ob jek tum-) egy ség ügye le tes és he lyet tes, a ka pu -
ügye le tes, a te lep hely-ügye le tes, az egész ség ügyi ügye le -
tes, a bel sõ õr ség pa rancs no ka, az egy ség tõl ve zé nyelt
hely õr ség-ügye le tes és hely õr sé gi õr pa rancs nok, to váb bá
mind azok, akik nek ügyé ben az egy ség pa rancs nok ki hall -
ga tá son dönt. Ha van ki kü lö ní tett õr ség, ak kor annak pa -
rancs no ka az õr ség el vo nu lá sa elõtt és be vo nu lá sa után je -
len jen meg ki hall ga tá son.

205.2. Az egy ség ki hall ga tást a törzs fõ nök, illetve aka -
dá lyoz ta tá sa ese tén az erre ki je lölt tiszt ál lít sa össze. Az
össze vont lak ta nyai el he lye zés ben levõ, de szer ve ze ti leg
nem egy más hoz tar to zó ka to nai szer ve ze tek tõl kö zös szol -
gá lat ba lé põk a lak ta nya pa rancs nok ál tal tar tott ki hall ga tá -
son je len je nek meg.
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206.1. A szá za dok nál és annak meg fe le lõ más szer ve ze -
ti ele mek nél mun ka na po kon a na pi rend ben rög zí tett idõ -
ben pa rancs ki hir de tést kell tar ta ni.

206.2. Pa rancs ki hir de té sen kell kö zöl ni min den szer ve -
zet nél a szol gá lat ve zény lést és a sze mé lyi ál lo mány egyéb
ve zény lé sét, útba in dí tá sát, sza bad sá gát, a harc- és gép jár -
mû vek, mun ka gé pek igény be vé te lét, a di csé re te ket, ese -
mé nye ket, va la mint az elöl já ró pa rancs no kok pa ran csa it
(azok ki vo na tát), a kö vet ke zõ nap (na pok) te vé keny sé gé -
nek rend jét (ha szük sé ges) és a szer ve zet te vé keny sé ge
szem pont já ból fon tos in téz ke dé se ket.

206.3. A pa rancs ki hir de tést a szá zad ve zény lõ zász lós
(vagy a szá zad pa rancs nok ál tal ki je lölt tiszt, zász lós, tiszt -
he lyet tes), ün ne pi pa ran csok ese tén a szá zad pa rancs nok
tart ja.

206.4. A pa rancs ki hir de té sen el len õriz ni kell a lét szá -
mot, ki kell hir det ni a pa ran csot(-okat), majd az
állományille té kes pa rancs nok ren del ke zé sé nek meg fele -
lõen rö vid ala ki fog lal ko zást le het tar ta ni.

207. A zász ló al jak és egy sé gek pa rancs nok sá ga in, va la -
mint a csa pa tok tól el té rõ szer ve ze tek nél a pa ran csok meg -
is mer te té se és annak iga zo lá sa más mó don is meg szer vez -
he tõ. Az egy ség szin tû pa rancs ki hir de tés re az érin tett pa -
rancs nok in téz ke dik.

208.1. Az ét ke zé sek ide jét a na pi rend ben kell rög zí te ni
oly mó don, hogy az biz to sít sa a sze mé lyi ál lo mány kul tu -
rált ét kez te té sét (akár több vál tás ban is). A ka to nák az ét -
kez dé be vo nu lás elõtt hoz zák rend be öl tö zé kü ket, és ha a
fel té te lek erre adot tak, tisz ta ru há zat ban ve gye nek részt az
ét ke zé sen. Az eh hez szük sé ges le he tõ sé get és fel té te le ket
a pa rancs no kok biz to sít sák.

208.2. Kö tet len ét ke zés ese tén a ka to nák – az ál ta lá nos
rend és fe gye lem fenn tar tá sa mel lett – ön ál ló an vo nul ja -
nak az ét ke zés he lyé re.

208.3. Az ét ke zés vég re haj tá sát, az õr ség éte lé nek el -
szál lí tá sát, a tá vol le võk éte lé nek a meg en ge dett idõn be lü li 
tá ro lá sát – a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes az ese ten ként 
ka pott fel adat sze rint el len õriz ze.

209. A ki szol gá ló-tá mo ga tó fel ada to kat el lá tó al egy sé -
gek mun ka rend je (na pi rend je) a fel ada ta ik spe ci fi kus sá gá -
ból adó dó an el tér het a har co ló al egy sé gek na pi rend jé tõl.
Ezen ka to nák mun ka- és na pi rend jét az állományille té kes
pa rancs nok sza bá lyoz za.

210.1. Amennyi ben az al egy sé gek te vé keny sé ge el tér a
szo ká sos tól (pél dá ul éj sza kai fog lal ko zás, ki he lye zés), na -
pi rend jü ket kü lön kell meg ha tá roz ni.

210.2. Az al egy sé gek fog lal ko zá si hely re tör té nõ me ne -
tét úgy kell meg szer vez ni, hogy a fog lal ko zá sok kel lõ idõ -
ben meg kez dõd hes se nek. Ilyen ese tek ben az uta zás ra for -

dí tott több letidõt az ér vény ben lévõ sza bály zók sze rint
kell el szá mol ni.

210.3. A lak ta nyá ban lévõ szol gál ta tá so kat (büfé, ét te -
rem) az ál lo mány a pa rancs nok lak ta nyai éle tet sza bá lyo zó 
in téz ke dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint ve he ti igény be.

210.4. A napi szol gá la ti te vé keny sé get köve tõen az arra
igényt tar tó sze mé lyi ál lo mány ré szé re biz to sí ta ni kell a
val lás gya kor lás le he tõ sé gét.

211.1. Hely õr sé gen kí vü li fel ada tok meg ol dá sa kor, to -
váb bá az alap ki kép zés idõ sza ká ban a ki kép zen dõk szá má -
ra a na pi rend a szer ve zett reg ge li te vé keny ség gel, a szer -
ve zett sza bad idõs te vé keny ség gel és a ta ka ro dó val ki -
egész ül het.

211.2. Az ilyen na pi ren di te vé keny sé gek re fel hasz nált
idõt a több ha vi szol gá lat tel je sí té si idõ be (a gya kor lat ide -
jé be) be kell szá mí ta ni. Az alap ki kép zést vég re haj tó ál lo -
mány a reg ge li és esti na pi ren det napi meg osz tott szol gá -
lat tel je sí té si idõ ben is tel je sít he ti.

211.3. A na pi rend ben meg fe le lõ idõt le het be ál lí ta ni az
éb resz tõ re, a reg ge li tor ná ra, a tisz tál ko dás ra, az el he lye -
zé si kör le tek ben (szo bák ban, sát rak ban) a meg ha tá ro zott
rend ki ala kí tá sá ra és a szük sé ges el len õr zé sek vég re haj tá -
sá ra.

211.4. A sza bad idõ ben kö zös sé gi, köz mû ve lõ dé si és
sport ren dez vé nye ket le het szer vez ni, va la mint biz to sí ta ni
kell az ön mû ve lés és szó ra ko zás le he tõ sé gét. A sza bad idõs 
fog lal ko zá sok rend jét az ügye le ti szol gá lat ban ál lók el len -
õriz he tik.

211.5. A ta ka ro dó az állományille té kes pa rancs nok kü -
lön ren del ke zé sé re az alap ki kép zé sen lévõ, lak ta nyá ban
el he lye zett, va la mint a hely õr sé gen kí vü li fel ada tot meg ol -
dó ál lo mány ré szé re kö te le zõ. A na pi rend ben meg ha tá ro -
zott idõ pont ban az éj sza kai vi lá gí tás ki vé te lé vel el kell ol -
ta ni a lám pá kat, a fû tést a szak uta sí tá sok ban elõ ír tak sze -
rin ti ál la pot ba kell hoz ni, és biz to sí ta ni kell a sze mé lyi ál -
lo mány za var ta lan pi he né sét. Al vás ra egy hu zam ban leg -
alább 8 órát kell biz to sí ta ni.

Az esti na pi rend tõl való el té rést a lak ta nya- (ob jek tum-) 
ügye le tes en ge dé lyez he ti.

Magatartás az elhelyezési körletben

212.1. Az el he lye zé si kör let ben min den ka to na kö te les
a meg ha tá ro zott ren det, tisz ta sá got fenn tar ta ni. Azt, hogy
a kör let ben, a szol gá lat tel je sí té si idõ ben mi lyen öl tö ze tet
vi sel je nek az egy ség, illetve a lak ta nya pa rancs no ka sza -
bá lyoz za.

212.2. Az el he lye zé si kör le tek ben csak az erre a cél ra
ki je lölt és ha mu tar tók kal el lá tott do hány zó he lyen sza bad
do há nyoz ni.
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212.3. A na pi rend ben (mun ka rend ben) meg ha tá ro zott
kö zös fel ada tok ra vo nul va, illetve szol gá la ti te vé keny ség
so rán az al egy sé gek épü le ten kí vül csak zárt rend ben mo -
zog hat nak a pa rancs nok (rang idõs) ve ze té sé vel. Épü let ben 
lé pést tar ta ni ti los!

212.4. Lak ta nyá ban a gép jár mû vek leg fel jebb 10 km/h
se bes ség gel köz le ked het nek, de a gya lo go san köz le ke dõk
mel lett mi ni má lis ra csök kent sék a se bes sé get, por kép zõ -
dés, sár fröcs kö lés ve szé lye ese tén áll ja nak meg.

213.1. Éne kel ni, rá di ót (le ját szó mag ne to font, ze ne gé -
pet, vi de ót, szá mí tás tech ni kai esz köz stb.) hall gat ni, hasz -
nál ni csak má sok za va rá sa nél kül sza bad.

213.2. Lak ta nyá ban (ka to nai ob jek tum ban) til tott sze -
ren cse- és ha zárd já ték nem foly tat ha tó!

214.1. Szol gá la ti te vé keny ség köz ben, illetve szol gá lat -
tel je sí té si idõ ben, va la mint õr-, ügye le ti és más szol gá lat ba 
lé pés elõtt sze szes italt és ká bí tó ha tá sú anya got fo gyasz ta -
ni ti los!

214.2. Sze szes ital fo gyasz tá sa szem pont já ból ki vé te lek 
az ün ne pi ét ke zé sek és az egy ség (a lak ta nya) vagy an nál
ma ga sabb szin tû ka to nai szer ve zet éle té ben ki emel ke dõ
al kal mak kor tar tott fo ga dá sok, ka to na ta lál ko zók. Az üdü -
lõk ben és kü lön meg ha tá ro zott ob jek tu mok ban to váb bi ki -
vé te lek ér vé nye sít he tõk.

214.3. A ka to nai ob jek tu mok ban a szol gá lat tel je sí té si
idõn kí vü li ital fo gyasz tás sza bá lya it az egy ség pa rancs nok
ha tá roz za meg.

214.4. Ka to nai szer ve ze tek nél a sze mé lyi ál lo mány al -
ko ho los és ká bult ál la po tá nak el len õr zé sé re kü lön ren del -
ke zé sek nek meg fele lõen kell in téz ked ni.

Katonáknál tartható személyi tárgyak

215. A ka to nák a szol gá lat tel je sí té si he lyü kön (el he lye -
zé si kör le tük ben) a napi te vé keny sé gük so rán ál ta luk rend -
sze re sen hasz nált olyan sze mé lyi tár gya kat tart hat nak ma -
guk nál, ame lyek össze egyez tet he tõ ek a ka to nai szol gá lat
rend jé vel, és ame lyek bir tok lá sát jog sza bály nem tilt ja.

216. Gya kor la ti ki kép zést köz vet le nül irá nyí tó és vég re -
haj tó ka to nák e te vé keny sé gük so rán gyû rût nem vi sel het -
nek. Te her gép jár mû vön szál lí tott ka to nák ra e ti la lom szol -
gá la ton kí vü li te vé keny ség ese tén is vo nat ko zik.

217.1. Ti los a lak ta nyá ba (ob jek tum ba) be vin ni, illetve
bent tar ta ni mo bil te le fon nak nem mi nõ sü lõ ma gán rá dió -
adó-ve võ ké szü lé ket. A sze mé lyi ál lo mány ma gán mo bil -
te le font, sze mé lyi hí vót – kü lön ren del ke zé sek ben meg ál -
la pí tott sza bá lyok sze rint – a lak ta nyá ba (ob jek tum ba) be -
vi het.

217.2. Nem tart ha tó a ka to nai ob jek tum ban a ka to nai
szol gá lat tel je sí té se, a ka to nai fe gye lem és rend, az elöl já ró 
te kin té lye, a kö zös sé gi szel lem ellen irá nyuló ki ad vány.

217.3. A hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ál tal ön vé -
del mi és sport fegy ver, va la mint fegy ver nek mi nõ sü lõ
tárgy és egyéb ön vé del mi esz köz lak ta nyá ba (ob jek tum ba) 
tör té nõ be ho za ta lát az állományille té kes pa rancs nok egyé -
ni el bí rá lás alap ján en ge dé lyez he ti.

217.4. A tár gyak be vi te lé vel kap cso la tos sza bá lyok
meg tar tá sát rend sze re sen el len õriz ni kell.

218. A ka to nák sa ját anya gi fe le lõs sé gük re a lak ta nya
pa rancs no ka ál tal sza bá lyo zott rend ben, az arra ki je lölt
par ko ló ban tart hat ják sa ját tu laj do nú jár mû ve i ket.

A látogatók fogadása

219.1. A lak ta nyá ban el szál lá solt ka to nák lá to ga tó kat
szol gá lat tel je sí té si idõn túl, va la mint szün na pon a lak ta -
nyá nak erre a cél ra kul tu rál tan be ren de zett he lyi sé gé ben
lá to ga tá si idõn be lül fo gad hat nak. A lá to ga tás rend jét a
lak ta nya pa rancs nok sza bá lyoz za.

219.2. Ti los a ka to nát meg gá tol ni ab ban, hogy a meg ha -
tá ro zott lá to ga tá si idõ ben lá to ga tót fo gad jon.

219.3. Fon to sabb ka to nai ren dez vé nyek lá to ga tá sát a
lak ta nya pa rancs nok kü lön sza bá lyoz za.

219.4. A gép jár mû vel ér ke zõ lá to ga tók ré szé re a lak ta -
nya kö ze lé ben par ko ló he lyet kell ki je löl ni. A par ko ló he -
lyen levõ gép jár mû ve kért a Hon véd sé get anya gi fe le lõs -
ség nem ter he li.

219.5. Kül föl di lá to ga tót csak a lak ta nya- (ob jek tum-)
pa rancs nok en ge dé lyé vel, az erre vo nat ko zó ren del ke zé -
sek meg tar tá sá val le het fo gad ni.

219.6. A lak ta nyán (ob jek tu mon) kí vül esõ szál lón való
lá to ga tás rend jét a hely õr ség pa rancs nok há zi rend ben sza -
bá lyoz za.

A szolgálatteljesítési hely elhagyása

220.1. A ka to nák napi szol gá la ti te vé keny sé gük be fe -
jez té vel – ha egyéb fel ada tot nem kap tak – szol gá lat tel je sí -
té si he lyük rõl (mun ka he lyük rõl) kü lön en ge dély nél kül tá -
voz hat nak.

220.2. Mun ka idõ ben a ka to na szol gá lat tel je sí té si he lyét
(mun ka vég zés he lyét) a köz vet len elöl já ró, a lak ta nyát (tá -
bor he lyet) az állományille té kes pa rancs nok ál tal meg ha tá -
ro zott be osz tá sú sze mély en ge dé lyé vel hagy hat ja el.

220.3. A tá vol lé võ sze mé lyi ál lo mány el ér he tõ sé gét és
az eh hez szük sé ges ada to kat a sze mély ügyi szer vek nyil -
ván tar tás ban rög zí tik, és nap ra kész ál la pot ban tart ják.
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220.4. A tá vol lé võ ka to nák el ér he tõ sé gét és az eh hez
szük sé ges ada to kat (hí vó szám, e-ma il cím stb.) a sze mély -
ügyi szer vek (hi á nyuk ese tén a pa rancs nok ál tal meg ha tá -
ro zott sze mé lyek) biz to sít ják az ügye le ti szol gá la tok szá -
má ra.

220.5. A ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó, va la mint a NATO 
ma gas ké szen lé tû erõi kö te le ké be fel aján lott és a ké szen lé -
tet el ért erõk ál lo má nya ki ér te sí té sé nek for má ja, mód ja a
vo nat ko zó ké szen lé ti elõ írások alap ján ke rül szabályo -
zásra.

A katonák öltözete az elhelyezési körleten kívül

221.1. A ki vo nu ló öl tö zet idõ já rás nak meg fe le lõ vi se lé -
sé rõl a MH Öl töz kö dé si Sza bály zat elõ írásait meg tart va a
ka to nai szer ve zet pa rancs no ka dönt.

221.2. A fog lal ko zás, gya kor lat, mun ka he lyén az öl tö -
zet és a vé dõ ru há zat ese ten kén ti vi se lé sét a fog lal ko zás,
gya kor lat, mun ka jel le gé nek meg fele lõen annak ve ze tõ je
sza bá lyoz za.

Magatartás az elhelyezési körleten kívül

222.1. Szol gá la ti fel ada tot el lá tó ka to nák (be le ért ve a
kór ház ba utal ta kat és az ügye ik in té zé sé re tá vo zot ta kat is)
csak ott tar tóz kod hat nak, aho vá szol gá la ti (me net- és uta -
zá si) ok má nya ik szól nak, illetve ahol fel ada tuk azt meg kö -
ve te li.

222.2. Az el he lye zé si kör le ten kí vül levõ ka to na (a kül -
föl dön sza bad sá gát töl tõ ki vé te lé vel) sze mé lye sen fe le lõs
a min den ko ri el ér he tõ sé gé ért.

223. A ka to nák uta zás cél já ból jel zés sel (au tó stop) sa ját
fe le lõs sé gük re kér he tik nem hon véd sé gi jár mû vek (ki vé ve 
taxi) uta sa ként tör té nõ szál lí tá su kat a kö vet ke zõ kor lá to zá -
sok kal:

a) uta zás hoz nem ve he tõk igény be a dip lo má ci ai tes tü -
let tag ja i nak hi va ta li és ma gán gép jár mû vei, to váb bá kül -
föl di, vagy köl csön zõ tõl má sok ál tal bé relt gép jár mû vek,
még ak kor sem, ha az uta zást azok ve ze tõi, vagy a bent
ülõk va la me lyi ke ajánl ja fel;

b) ti los az el szál lí tást kér ni cso por to san (3-nál több sze -
mély nek együt te sen), vagy ka to nai ob jek tum 500 mé te res
kör ze tén be lül, illetve ott, ahol azt a KRESZ tilt ja;

c) a szál lí tás ezen mód ja nem kér he tõ szol gá la ti úton.

224.1. A tá vol le võ ka to na szol gá lat tel je sí té si he lyé re
pon to san vo nul jon be. Ha a ka to na tá vol lé te alatt meg be -
teg szik, és e miatt nem tud a meg ha tá ro zott idõ re be vo nul -
ni, az ápo lás he lyé nek meg je lö lé sé vel együtt ezt je lent se
táv be szé lõn, táv irat ban vagy más mó don (üze net, le vél
stb.) a tá vol lé tet en ge dé lye zõ elöl já ró nak, ha pe dig kü lön
en ge dély nél kül tá voz ha tott, a köz vet len szol gá la ti elöl já -

ró já nak. Be vo nu lá sa kor je lent kez zen elöl já ró já nál, majd
az egész ség ügyi köz pont ban mu tas sa be a hi va ta los or vo si
do ku men tá ci ó ját. Ha son ló kép pen je lent se aka dá lyoz ta tá -
sát, ha más kö rül mény gá tol ná be vo nu lá sá ban.

224.2. A ka to na kül föld re tá vo zá sá nak sza bá lya it kü lön
ren del ke zés ál la pít ja meg. A ka to na kül föl di tar tóz ko dá sa
al kal má val, tart sa be a Ma gyar Köz tár sa ság tör vé nye it, a
ka to nai ma ga tar tás sza bá lya it, va la mint tart sa tisz te let ben
az adott or szág tör vé nye it.

Megjelenés a szolgálatteljesítési helyen

225. A ka to na az en ge dé lye zett tá vol lé ti idõ le jár ta kor,
vagy na pi rend ben meg ha tá ro zott idõ pon tig szol gá lat tel je -
sí tés re al kal mas ál la pot ban, öl tö zet ben és fel sze re lés ben
kö te les meg je len ni szol gá la ti he lyén.

Az al egy ség pa rancs nok vagy ügye le ti szol gá la ti sze -
mély az it tas, ká bult ka to ná val szem ben a mun ka- és bal -
eset vé del mi elõ írásoknak, illetve a szol gá la ti in téz ke dés -
nek meg fele lõen jár el.

Hír köz lés

226.1. A ka to nák ma gán hír köz lé sé re a ma gyar ál lam -
pol gá rok szá má ra ér vé nyes jog sza bá lyok – a ti tok vé del mi
elõ írások figye lembevételével – vo nat koz nak.

226.2. A ka to nák a szol gá lat tel je sí té si he lyen hon véd sé -
gi tu laj do nú elekt ro ni kus esz köz zel ma gán kül de ményt
(szö ve get, be szél ge tést, üze ne tet, raj zot, ké pet stb.) csak a
ka to nai szer ve zet pa rancs no ká nak kü lön en ge dé lye alap -
ján ké szít het nek (ál lít hat nak elõ), illetve to váb bít hat nak.

226.3. Szol gá lat tel je sí té si he lyen, fog lal ko zás vagy ren -
dez vény alatt a ka to nák rá dió te le fon hasz ná la tát a ka to nai
szer ve zet pa rancs no ka kor lá toz hat ja.

Postai küldemények

227.1. A ka to nák ma gán cé lú pos tai kül de mé nyei to váb -
bí tá sá ra a ma gyar ál lam pol gá rok szá má ra ér vé nyes jog sza -
bá lyok vo nat koz nak, azon ban a kül de mé nyek cím zé sé ben
és tar tal má ban kö te le sek a ti tok vé del mi elõ írásokat be tar -
ta ni.

227.2. A szol gá lat tel je sí té si hely rõl kül dött és az oda ér -
ke zõ pos tai kül de mé nyek pos ta hi va tal ban tör té nõ át vé te -
lét, át adá sát és szál lí tá sát a nyílt kül de mény ke ze lõ rész leg,
a csa pat pos tás vagy a pa rancs nok ál tal erre a fel adat ra ki je -
lölt, fel ké szí tett sze mély vég zi. A nyílt kül de mény ke ze lõ
rész leg, a csa pat pos tás fel ada ta it, kö tel me it kü lön in téz ke -
dés sza bá lyoz za.

227.3. A nyílt kül de mény ke ze lõ rész leg, a csa pat pos tás
a ka to nai szer ve zet hez pos tán ér ke zett kül de mé nye ket
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kéz be sí tés re adja át az ügy vi te li szerv nek. Ér ték kül de mé -
nye ket és cso ma go kat ér ték kéz be sí tõ könyv vel, sze mé lyes 
alá írás el le né ben kell át ad ni a cím zett nek.

228.1. A cso mag kül de mé nyek csak olyan tár gya kat,
anya go kat stb. tar tal maz hat nak, ame lyet egyéb sza bá lyok
nem kor lá toz nak, til ta nak. A szol gá la ti hely re ér ke zõ kül -
de mé nyek biz ton sá gi vizs gá la tát a nyílt kül de mény ke ze lõ
rész leg, a csa pat pos tás az ügy vi te li uta sí tás ban elõ írt
szem pon tok sze rint vé gez ze. Gya nús pos tai kül de mény
ész le lé se ese tén a nyílt kül de mény ke ze lõ rész leg ve ze tõ, a
csa pat pos tás ha la dék ta la nul te gyen je len tést szol gá la ti
elöl já ró já nak.

228.2. Rend kí vü li ál la pot ban, meg elõ zõ vé del mi hely -
zet ben a szol gá la ti he lyen tar tóz ko dó ka to nák ál tal fel ad -
ha tó és a ré szük re ér ke zõ ma gán pos tai, tá bo ri pos ta kül de -
mé nyek to váb bí tá sá nak és ke ze lé sé nek rend jét kü lön jog -
sza bály tar tal maz za.

Titokvédelem

229.1. A ti tok vé de lem azon rend sza bá lyok és el já rá sok
összes sé ge, ame lyek ér vé nye sü lé sé vel biz to sít ha tó, hogy a 
szer ve ze tek vagy ob jek tu mok ren del te té sé vel, mû kö dé sé -
vel kap cso la tos mi nõ sí tett (ál lam- vagy szol gá la ti tit kot
ké pe zõ) in for má ció il le ték te len szer vek vagy sze mé lyek
bir to ká ba ne ke rül hes sen.

229.2. A mi nõ sí tett in for má ci ót annak meg je le né si for -
má já tól füg get le nül min den eset ben vé de ni kell.

229.3. A ti tok vé del mi rend sza bá lyo kat meg kell is mer -
tet ni az érin tet tek kel és azt köve tõen rend sze re sen ok tat ni
kell, ahol fel kell hív ni a fi gyel mü ket a ti tok tar tás fon tos sá -
gá ra, és az ezzel kap cso la tos ma ga tar tás ra.

230. A szer zõ dé ses ka to ná kat a szer zõ dés kö té sük után
köz vet le nül és a szer zõ dé sük le jár tát meg elõ zõ en, a ka to -
nai tan in té ze tek hall ga tó it a ta nul má nya ik meg kez dé se
után köz vet le nül, a hi va tá sos ka to ná kat az elsõ és min den
to váb bi új be osz tás ba he lye zés után köz vet le nül és eze ken
kí vül va la mennyi ka to nát min den ki kép zé si idõ szak ele -
jén, illetve éven te leg alább egy al ka lom mal ti tok vé del mi
ok ta tás ban kell ré sze sí te ni.

231.1. A ka to nák csak kü lön ren del ke zé sek sze rint és a
ti tok vé del mi sza bá lyok be tar tá sá val ad hat nak ka to nai jel -
le gû tá jé koz ta tást, sze re pel het nek nyil vá nos ság elõtt, és
szol gál tat hat nak ilyen ada to kat kül- és bel föl di saj tó- és
hír köz lõ szer vek nek, illetve ad hat nak át (a nyílt ter jesz té -
sû ek ki vé te lé vel) ka to nai vo nat ko zá sú saj tó ter mé ke ket.

231.2. A ka to nák ál lam- vagy szol gá la ti tit kot érin tõ
kér dé sek rõl – ha tó sá gi el já rás so rán is, ki vé ve a ka to nai
bün te tõ el já rást – csak ak kor nyi lat koz hat nak, ha a ti tok tar -
tá si kö te le zett ség alól ille té kes elõ já ró juk tól az arra vo nat -
ko zó jog sza bá lyok alap ján fel men tést kap tak.

232.1. A ka to nai ob jek tum te rü le tén új ság írói te vé keny -
ség, va la mint vi deó- és film fel vé tel, rá di ós és te le ví zi ós ri -
port ké szí té se csak az ob jek tum-, illetve az elöl já ró pa -
rancs nok en ge dé lyé vel az erre vo nat ko zó ren del ke zé sek
figye lembevételével foly tat ha tó.

232.2. A kul tu rá lis és ki kép zé si célú hang-, kép-, vi deó-
és egyéb adat rög zí tõ esz köz hasz ná la tát az ob jek tum pa -
rancs nok az ér vény ben lévõ ti tok vé del mi elõ írások alap ján 
sza bá lyoz za.

232.3. A ti tok vé de lem rész le tes sza bá lya it kü lön ren del -
ke zés tar tal maz za.

A katonák ellátásának alapelvei

233.1. A ka to nák a jog sza bá lyok ban és bel sõ ren del ke -
zé sek ben meg ál la pí tott el lá tás ra jo go sul tak. Já ran dó sá ga ik 
idõ ben tör té nõ fo lya ma tos és ki elé gí tõ biz to sí tá sá ért min -
den elöl já ró fe le lõs.

233.2. A ka to nák el lá tá sa a hely õr ség ben, azon kí vül és
kül föl di misszi ó ban egy aránt az adott szin tû pa rancs nok
fe le lõs sé ge. Kül sõ szol gál ta tás igény be vé te le ese tén az el -
lá tás biz to sí tá sát a szak mai in téz ke dé sek és az el lá tá si nor -
mák alap ján szer zõ dés ben kell rög zí te ni.

234.1. Min den ka to na kö te les a ré szé re ki adott ru há za ti
és fel sze re lé si cik ke ket, esz kö zö ket, va la mint be ren de zé si
tár gya kat tisz tán, hasz nál ha tó ál la pot ban tar ta ni, meg õriz -
ni. Azo kon sem mé ret, sem for ma, sem mû sza ki meg ol dás
te kin te té ben nem vál toz tat hat.

234.2. Lak ta nyai el he lye zés ben a ka to nák meg fele lõen
be ren de zett he lyi ség ben egyé ni leg mos sák fe hér ne mû jü -
ket és tart sák kar ban ru há za tu kat (szá rí tás, va sa lás, var rás
stb.). Ha di- (gya kor ló-) öl tö ze tük, va la mint ágy ne mû jük
tisz tí tá sát köz pon ti lag kell vé gez ni.

235.1. Min den szin tû pa rancs nok fe le lõs a sze mé lyi ál -
lo mány egész sé gé nek meg óvá sá ért.

235.2. Min den ka to na jo go sult a tisz tál ko dás ra, egész -
ség ügyi el lá tás ra, egy ben kö te les – egész sé gé nek vé del me, 
szol gá lat ké pes sé gé nek meg õr zé se, illetve hely re ál lí tá sa
cél já ból – napi rend sze res ség gel tisz tál kod ni, a tisz ta sá got
fenn tar ta ni és ma gát a gyó gyí tó-meg elõ zõ rend sza bá lyok -
nak alá vet ni.

235.3. A ka to na szol gá lat ké pes sé gét hát rá nyo san be fo -
lyá so ló sé rü lé sét, meg be te ge dé sét ha la dék ta la nul je lent se
köz vet len elöl já ró já nak, és je lent kez zen or vo si vizs gá lat -
ra. A ka to nát ti los az or vo si ren de lés re je lent ke zés tõl és
azon való meg je le nés tõl vissza tar ta ni, illetve az egész ség -
ügyi el lá tás igény be vé te lé ben aka dá lyoz ni.

236.1. Csa pa tok nál, ok ta tá si in téz mé nyek nél ki kép zé si- 
(mun ka-) na po kon já ró be teg-ren de lést kell tar ta ni. A hir te -
len meg be te ge dett vagy sé rült ka to ná kat azon nal a se gély -
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hely re, mun ka idõn túl a te rü le ti leg ille té kes egész ség ügyi
in téz mény be kell kül de ni (szál lí ta ni).

236.2. A szak ren de lõ ben tör té nõ vizs gá lat, illetve kór -
ház i ke ze lés után a vissza té rõ ka to na je len jen meg a se -
gély he lyen, és egész ség ügyi köny vét (a vizs gá la ti ered mé -
nye ket) adja át az or vos nak. Ha a ka to nát sza bad sá ga alatt
az ál lam i egész ség ügyi szol gá lat el lá tás ban ré sze sí tet te,
ak kor be vo nu lá sa után, az el lá tást iga zo ló do ku men tá ci ó -
val je lent kez zék a csa pat or vos nál.

236.3. A be teg, sé rült ka to na ré szé re kü lön ren del ke zé -
sek sze rint egész ség ügyi szol gá lat men tes ség, egész ség -
ügyi sza bad ság, gyógy üdü lés, illetve egyes szol gá la ti kö -
te le zett sé gek aló li rész le ges fel men tés en ge dé lyez he tõ.

237.1. A sze mé lyi ál lo mány egész sé gi ál la po tá nak és
erõn lé té nek el len õr zé se cél já ból a szak uta sí tá sok ban és in -
téz ke dé sek ben meg ha tá ro zott idõ kö zön ként szû rõ vizs gá -
la tot kell tar ta ni.

237.2. A fer tõ zõ be teg sé gek elõ for du lá sát, hal mo zó dá -
sát, vagy azok gya nú ját is a vo nat ko zó szak mai in téz ke dé -
sek sze rint je len te ni kell. Jár vány ki tö ré se, vagy annak
gya nú ja ese tén az egész ség ügyi fõ nök kö te les a jár vány -
ügyi ese ményt je len te ni. A fer tõ zõ be te gek el kü lö ní té sé re
a jó vá ha gyott jár vány vé del mi terv alap ján in téz ke dik.

237.3. Jár vá nyok meg elõ zé se cél já ból – meg ha tá ro zott
rend sze rint – vé dõ ol tá so kat kell al kal maz ni. A jog sza bá -
lyok sze rin ti vé dõ ol tá sok tel jes sze mé lyi ál lo mány szá má -
ra kö te le zõ ek. Ka to ná kat az ol tás alól csak or vo si vé le -
mény alap ján le het fel men te ni.

237.4. Az egész ség ügyi fõ nök szer ve zé sé ben a ka to nai
szer ve zet nél terv sze rû, rend sze res köz egész ség ügyi el len -
õr zést kell tar ta ni.

Az összevont laktanyai logisztikai gazdálkodás

238. Az elöl já ró pa rancs nok ál tal el ren delt össze vont
(tel jes körû vagy egyes szak te rü le te ket érin tõ) lak ta nyai
lo gisz ti kai gaz dál ko dás ese tén a lak ta nya pa rancs nok fel -
ada tai:

a) gaz dál ko dá si ha tás kö ré be utalt va la mennyi ka to nai
szer ve zet sze mé lyi ál lo má nya szá má ra biz to sít sa a nor mák 
sze rin ti já ran dó sá ga i kat, anya gi szük ség le te ik ki elé gí té sét
és a kultu rált mun ka- és élet kö rül mé nye ket;

b) az össze vont lak ta nya lo gisz ti kai gaz dál ko dás
 körébe tar to zó fel ada tok ban mû köd jön együtt a lak ta nyá -
ban el lá tás ra hoz zá utalt ka to nai szer ve ze tek pa rancs no ka -
i val;

c) a lak ta nya mû kö dé si rend jé re vo nat ko zó in téz ke dé -
se i ben – az elöl já ró pa rancs nok ság lo gisz ti kai fõ nök szak -
mai kö ve tel mé nyei figye lembevételével – rész le te sen sza -
bá lyoz za a lak ta nya lo gisz ti kai tá mo ga tá si fel ada ta i nak
vég re haj tá sát.

239.1. A ka to nai szer ve zet pa rancs no ka a lo gisz ti kai
gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel ada to kat a ka to nai szer ve -
zet lo gisz ti kai fõ nö ke út ján va ló sít sa meg.

239.2. Az össze vont lak ta nya lo gisz ti kai gaz dál ko dás
egyes szak te rü le te it köz vet le nül irá nyí tó ve ze tõk ha tás kö -
re és fe le lõs sé ge az adott szak te rü le ten ki ter jed az össze -
vont lak ta nya lo gisz ti kai gaz dál ko dás irá nyí tá sá ra és el -
len õr zé sé re, a lak ta nyá ban el lá tás ra utalt ka to nai szer ve ze -
tek tel jes sze mé lyi ál lo má nyá nak el lá tá sá ra.

240.1. Az el lá tás ra utalt ka to nai szer ve zet pa rancs no ká -
nak a sa ját pa rancs no ki ál ta lá nos gaz dál ko dá si és el lá tá si
jog kö rén túl kö te les sé ge:

a) biz to sít sa, ve zé nyel je mun ka vég zés re az el lá tást
vég zõ ka to nai szer ve zet ré szé re, a kö zös elöl já ró ál tal
meg ha tá ro zott össze té te lû szak ál lo mányt a lak ta nya lo -
gisz ti kai tá mo ga tá si fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben;

b) kér je a lak ta nya pa rancs nok in téz ke dé sét, ha az
össze vont lak ta nya lo gisz ti kai gaz dál ko dás kö ré ben olyan
mu lasz tá so kat ta pasz ta l, ame lyek a ve ze té se alatt álló ka -
to nai szer ve zet alap ren del te té sé nek be töl té sét ve szé lyez -
te tik, illetve alá ren delt jei jo gos já ran dó sá ga it meg rö vi dí -
tik; ered mény te len ség ese tén te gyen je len tést elöl já ró pa -
rancs no ká nak;

c) te gyen ele get mind azon gaz dál ko dá si, el lá tá si kö ve -
tel mé nyek nek, ame lye ket a lak ta nya pa rancs nok, illetve az
össze vont lak ta nya lo gisz ti kai gaz dál ko dás egyes szak te -
rü le te it köz vet le nül irá nyí tó szol gá la ti sze mé lyek tá masz -
ta nak.

Kö zös el he lye zés vagy több lak ta nyá ban tör té nõ el he -
lye zés ese tén az elöl já ró pa rancs nok meg ha tá roz hat ja a
lak ta nya pa rancs nok ha tás kö ré be tar to zó egyes ügyek
meg ol dá sá nak mód ját.

240.2. Az utalt sá gi rend alap ján el lá tott, de más elöl já ró
pa rancs nok ság hoz tar to zó szer ve ze tek költ ség ve té sét – az
utalt szer ve ze tek adat szol gál ta tá sa és igé nye alap ján – az
el lá tó ka to nai szer ve zet kü lön so ron ter vez ze. A költ ség -
ve tés jó vá ha gyá sa kor az utalt ka to nai szer ve ze tek el lá tá sá -
hoz szük sé ges elõ irány za tok az el lá tó szer ve zet elöl já ró
pa rancs nok sá ga költ ség ve té sé ben je len je nek meg.

240.3. Az el lá tó köz pon tok tól vé te le zést, illetve be szer -
zé se ket, meg ren de lé se ket, az ana li ti kát és a pénz for gal mat
érin tõ va la mennyi gaz da sá gi ese ményt csak az el lá tás ra ki -
je lölt ka to nai szer ve zet hajt hat vég re.

E pont ban meg ha tá ro zot tak vo nat koz nak a nem lak ta -
nya jel le gû ka to nai ob jek tu mok ra is.

241.1. A ka to nai szer ve ze tek szá má ra a gaz da sá go san
és ked ve zõ ha té kony ság gal igény be ve he tõ szol gál ta tá so -
kat kül sõ szol gál ta tók tól kell meg vá sá rol ni. A Hon véd sé -
gen be lül kell lét re hoz ni és fenn tar ta ni azo kat a spe ci á lis
szol gál ta tá si ké pes sé ge ket, ame lye ket kül sõ szol gál ta tó tól
igény be ven ni nem le het.
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241.2. Az el lá tás ra utalt szer ve ze ti egy ség szol gál ta tást
ki zá ró lag az el lá tá sá ért fe le lõs ka to nai szer ve zet út ján ve -
he ti igény be.

Az utalt szer ve zet ré szé re a szak ági nor mák nak meg fe -
le lõ szin tû és mennyi sé gû (mi nõ sé gû) szol gál ta tás biz to sí -
tá sá ra kö te le zett szer ve zet sa ját elöl já ró já tól költ ség ve té si
és egyéb erõ for rá sok igény lé sé re, to váb bá azok fel hasz ná -
lá sá ra jo go sult.

241.3. A lo gisz ti kai szol gál ta tá sok igény be vé te lé nél
figye lembe kell ven ni:

a) a har cá sza ti, had mû ve le ti szem pon tok el sõbb sé gét a
gaz da sá gi ak hoz vi szo nyít va;

b) a szol gál ta tá sok igény be vé te le nem aka dá lyoz hat ja
az adott szer ve zet al kal maz ha tó sá gát;

c) a szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek hoz zá kell já rul -
nia a har cá sza ti, had mû ve le ti si ker el éré sé hez;

d) a szol gál ta tá so kat ese ten ként ak kor is fenn kell tar ta -
ni, ha át me ne ti leg nincs rá juk szük ség, vagy azok idõ le ge -
sen fe les le ges erõ for rá so kat köt nek le.

A haditechnikai eszközök megóvása

242.1. Min den szin tû pa rancs nok (elöl já ró, fe let tes) fe -
le lõs a rá bí zott ha di tech ni kai esz kö zök meg óvá sá ért, az
üze mel te té si fe gye lem meg tar tá sá ért. A ha di tech ni kai esz -
kö zö ket alap ve tõ en az al egy sé gek nél üze mel te tik.

242.2. Az al egy ség (ka to nák, köz al kal ma zot tak) ré szé re 
ki adott ha di tech ni kai esz kö zök al egy ség szin tû üze mel te -
té sé ért, had ra fog ha tó sá gá ért az al egy ség pa rancs nok és a
ha di tech ni kai esz köz ve ze tõ je, ke ze lõ ál lo má nya a fe le lõs.

243.1. A ha di tech ni kai esz kö zök al egy ség szin tû üze -
mel te té se ma gá ba fog lal ja hasz ná la tu kat, az al egy sé gek nél 
tör té nõ tá ro lá su kat és meg õr zé sü ket, va la mint az al egy ség
erõ i vel és esz kö ze i vel el vé gez he tõ tech ni kai ki szol gá lá sok 
és ja ví tá sok elõ írt idõ ben tör té nõ szak sze rû vég re haj tá sát.

243.2. A ha di tech ni kai esz kö zök idõ nor má hoz és nap tá -
ri idõ höz kö tött al egy ség szin tû tech ni kai ki szol gá lá sát erre 
a fel adat ra szer ve zett és biz to sí tott mun ka na po kon kell
vég re haj ta ni, és fel kell tün tet ni a ki kép zé si ter vek ben.

243.3. A fel adat hoz kö tött (fel adat elõt ti, alat ti és utá ni)
al egy ség szin tû tech ni kai ki szol gá lást az adott ki kép zés re
(fel adat ra) biz to sí tott idõ ben, annak ke re tén be lül kell vég -
re haj ta ni.

244.1. Az al egy ség szin tû tech ni kai ki szol gá lást fog lal -
ko zás sze rû en az al egy ség pa rancs no kok irá nyí tá sá val, a
tel jes ve ze tõ-, ke ze lõ- és az al egy ség ál lo má nyá ból ki je lölt 
se gí tõ, illetve a szük sé ges szak ja ví tó ál lo mány be vo ná sá -
val kell vég re haj ta ni. A tech ni kai ki szol gá lást fel kell
hasz nál ni a sze mé lyi ál lo mány tech ni kai is me re te i nek bõ -
ví té sé re. A mun kát irá nyí tó pa rancs nok fe le lõs az elõ írt
mû ve le tek tel jes ter je del mû és meg fe le lõ mi nõ sé gû vég re -

haj tá sá ért, az elõ írt kar ban tar tá si, va la mint mun ka-, bal -
eset-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írások be tar tá sá ért.

244.2. Ha az al egy ség ka to nái, köz al kal ma zott jai a ha -
di tech ni kai esz kö zök üze mel te té se so rán olyan meg hi bá -
so dást, az elõ írt üze mel te té si pa ra mé te rek tõl való el té rést
ész lel nek, amely nek meg szün te té se az al egy ség fel ada ta,
azt ké se de lem nél kül ki kell ja ví ta ni. Ha a ja ví tás meg ha -
lad ja az al egy ség le he tõ sé ge it, je lent sék szol gá la ti elöl já -
ró juk nak, aki kö te les a ja ví tás ra in téz ked ni.

244.3. Tá ro lás ba csak üzem ké pes, tel jes kész let re ki -
egé szí tett, fel töl tött ha di tech ni kai esz kö zök és anya gok
he lyez he tõk.

245. Had fel sze re lé se ket õri zet le nül, illetve il le ték te le -
nek szá má ra hoz zá fér he tõ he lyen hagy ni ti los!

Fegyver, lõszer, robbanóanyag tárolása, megóvása

246. Fegy vert, lõ szert, rob ba nó anya got az ér vény ben
levõ elõ írások be tar tá sá val úgy kell tá rol ni, hogy il le ték te -
len sze mé lyek sem mi kép pen se fér je nek hoz zá. A kül föl di
mû ve le ti te rü le ten a tá ro lás és meg óvás sza bá lya it a mû ve -
let re vo nat ko zó Egy sé ges Mû ve le ti Sza bá lyok (SOP-k)
ha tá roz zák meg.

247. A ka to nák sze mé lyi fel sze re lé sé be tar to zó szol gá -
la ti fegy ve re ket vas rá csos aj tó val, biz ton sá gi zár ral, illetve 
la kat tal el lá tott és le pe csé telt kü lön he lyi ség ben (fegy ver -
szo bá ban) kell tá rol ni. A fegy ver szo bák min den ab la ká ra,
füg get le nül az épü le ten be lü li el he lyez ke dé sé tõl, rá csot
kell sze rel ni. A fegy ver szo ba aj ta ja a kör let bel se jé be nyíl -
jon úgy, hogy le he tõ leg a szol gá lat nak köz vet len rá lá tá sa
le gyen. Amennyi ben épü let- (al egy ség-) ügye le tes van
szer vez ve, ak kor az ügye le tes fel ügye le té re bí zott va la -
mennyi fegy ver szo bát be ha to lás jel zõ vel kell el lát ni,
amely nek ke ze lõ és ri asz tó egy sé gei az épü let- (al egy ség-)
ügye le tes szol gá la ti he lyén le gye nek te le pít ve.

248. Csa pat nál szá za don ként, illetve kis lét szá mú
zászló aljanként kell fegy ver szo bát be ren dez ni, ahol a szá -
zad tel jes ál lo má nyá nak fegy ve re it kell õriz ni. Pa rancs -
nok sá go kon, va la mint csa pa tok tól el té rõ ka to nai szer ve ze -
tek nél ugyan ezek nek az el vek nek a figye lembevételével a
pa rancs nok dön té se sze rint kell a fegy ver szo bát be ren dez -
ni. A fegy ver szo bák rend jét, a ben nük levõ fegy ve rek át -
adá sá nak-át vé te lé nek sza bá lya it szak uta sí tás ha tá roz za
meg. A fegy ver szo ba rend jé ért, az ott el he lye zett fegy ve -
re kért szá zad nál a szá zad el lá tó tiszt he lyet tes (ahol ilyen
nincs, a szá zad pa rancs nok ál tal ki je lölt ka to na) fe le lõs.

249.1. A fegy ve re ket az erre rend sze re sí tett „Fegy ver ki -
adá si fü zet”-ben tett, ol vas ha tó alá írás el le né ben sza bad
csak ki ad ni, illetve vissza ven ni.
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A fegy ver szo bát az épü let- (al egy ség-) ügye le tes nyit -
hat ja ki, de csak a szá zad hoz (zász ló alj hoz) tar to zó, al egy -
ség pa rancs ban a fegy ver szo ba fel nyi tá sá nak en ge dé lye zé -
sé re fel jo go sí tott tiszt, tiszt he lyet tes, a szá zad el lá tó tiszt -
he lyet tes, illetve ezek nél ma ga sabb szol gá la ti elöl já ró pa -
ran csá ra és je len lé té ben. Ez alól ki vé tel a ma ga sabb ké -
szen lé ti fo ko zat ba he lye zés (amennyi ben azt az idõ nor -
mák szük sé ges sé te szik), ami kor az épü let- (al egy ség-)
ügye le tes a szol gá la ti in téz ke dés ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint – ön ál ló an is jo go sult a fegy ver szo bát ki nyit ni.

Le zá rás kor a fegy ver szo bát a nyi tás ra jo go sult sze mély -
nek a pe csét nyo mó já val kell le pe csé tel ni, s ezt a „Fegy ver -
ki adá si fü zet” meg fe le lõ ro va tá ba be kell ve zet ni.

249.2. Az õr ség fegy ver ze té nek, lõ sze ré nek ki adá sá ért,
vissza vé te lé ért szünna po kon az õr ség fel ké szí té sé vel meg -
bí zott vagy az õr sé get ve zény lõ pa rancs nok ál tal erre ki je -
lölt ka to na fe le lõs.

250. A fegy ver szo ba kul csát ki kép zé si idõ ben az épü -
let-(al egy ség-) ügye le tes õriz ze kulcs tar tó do boz ban, ame -
lyet a fegy ver szo bát le zá ró és le pe csé te lõ sze mély pe csét -
nyo mó já val kell le zár ni. Mun ka idõn túl a kulcs do bozt a
ka to nai szer ve zet leg ma ga sabb szin tû 24 órás szol gá la tá -
hoz kell le ad ni. A kulcs tar tó do bo zon le gyen fel tün tet ve a
fegy ver szo ba le zá rá sá ra jo go sult sze mé lyek neve és pe -
csét nyo mó juk jele, szá ma. A do bozt úgy kell el he lyez ni,
hogy il le ték te len sze mély hoz zá ne fér hes sen. Az épü let-
(al egy ség-) ügye le tes a fegy ver szo ba kul csát az elõ zõek -
ben em lí tet te ken kí vül más nak át nem ad hat ja.

251.1. Pa rancs nok sá gok nál és csa pa tok tól el té rõ ka to -
nai szer ve ze tek nél a fegy ver szo bá ért fe le lõs sze mélyt, a
fegy ver szo ba nyi tá sát, zá rá sát, en nek ok má nyo lá sát, a
kulcs õr zé sét az elõb bi ek ér te lem sze rû al kal ma zá sá val és a 
ké szen lé ti szem pon tok figye lembevételével a szer ve ze ti
egy ség pa rancs no ka sza bá lyoz za.

251.2. A Hon vé del mi Mi nisz té riu m, a hon vé del mi mi -
nisz ter nek köz vet le nül alá ren delt, va la mint a mi nisz ter
köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek, 
to váb bá a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek köz vet le nül alá -
ren delt pa rancs nok sá gok, a csa pa tok tól el té rõ ka to nai
szer ve ze tek ál lo má nyá nak szol gá la ti fegy ve rei – az ügye -
le ti szol gá la tok hoz és egyéb fel ada tok hoz szük sé ges fegy -
ve rek ki vé te lé vel – tá rol ha tók az el lá tá su kért fe le lõs ka to -
nai szer ve zet fegy ver rak tá rá ban tar tós tá ro lás ba he lyez ve
és ki adás hoz elõ ké szí tett ál la pot ban. A tá ro lá si mód al kal -
ma zá sá ról az adott ka to nai szer ve zet pa rancs no ka (ve ze tõ -
je, fõ nö ke) dönt.

252. A sze mé lyi ál lo mány szol gá la ti pisz to lyát, lõ sze rét
fegy ver szo bá ban, sze mé lyi vas irat szek rény ben vagy a
lak ta nya-ügye le ti szol gá lat nál kell tá rol ni (õriz ni). A vas
irat szek rény kul csát le zárt, le pe csé telt kulcs tar tó do boz -
ban az ügy vi te li szerv nek vagy a lak ta nya- (had mû ve le ti)
ügye le tes szol gá lat nak kell meg õr zés re le ad ni. A tá ro lás

mód ját a ka to nai szer ve zet pa rancs no ka (ve ze tõ je) in téz -
ke dés ben sza bá lyoz za.

253. Mind azok, akik nek ön vé del mi fegy ve rük van, kö -
te le sek azt úgy tá rol ni (õriz ni), még a la ká su kon is, hogy
il le ték te len sze mély sem mi kép pen se fér hes sen hoz zá. Az
ön vé del mi fegy ver rel ren del ke zõ sze mély a nála lévõ ön -
vé del mi fegy ve rét a szol gá lat tel je sí té si he lyén tör té nõ tar -
tóz ko dá sá nak ide je alatt a szol gá la ti pisz to lyok tá ro lá sá ra
elõ ír tak kal azo nos mó don, vas irat szek rény ben tá rol ja.

254. A ka to nai szer ve ze tek csapat kész le tû ha di lõ sze re it 
a csapat, illetve hely õr sé gi lõ szer rak tá rak ban kell tá rol ni,
le he tõ ség sze rint al egy sé gen ként cso por to sít va.

A szolgálati tevékenység biztonsága

255.1. A szol gá la ti te vé keny ség biz ton sá ga a fel ada tok -
kal kap cso la tos ve szé lyek fel mé ré sét, el ke rü lé sét, ki zá rá -
sát, a nem el ke rül he tõ ve szé lyek ér té ke lé sét, a bal ese tek és
egész ség ká ro so dá sok meg elõ zé sét, a ka to nák meg fe le lõ
uta sí tá sok kal tör té nõ el lá tá sát fog lal ja ma gá ban, ame lyek
fo lya ma tos vég re haj tá sa min den ka to na alap ve tõ kö te les -
sé ge.

255.2. Az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos
fel adat- és mun ka vég zés re vo nat ko zó sza bá lyo kat úgy kell 
meg ha tá roz ni, hogy azok be tar tá sa meg fe le lõ vé del met
nyújt son a vég re haj tó ka to nák nak, va la mint a te vé keny ség 
ha tó kö ré ben tar tóz ko dók nak.

256. A ka to nát csak olyan ha di tech ni kai, illetve mun ka -
esz köz ke ze lé sé vel le het meg bíz ni, amely ki elé gí ti a biz -
ton sá gos üze mel te tés fel té te le it.

257.1. A ka to nát csak olyan szol gá la ti te vé keny ség vég -
re haj tá sá ra le het uta sí ta ni, amely re az elõ írt ka to nai, illetve 
szak mai ké pe sí tés sel ren del ke zik, to váb bá amely re pszi -
chi ka i lag, fi zi ka i lag és egész sé gi leg al kal mas, va la mint az
elõ írt biz ton sá gi is me re te ket el sa já tí tot ta és be gya ko rol ta,
és azo kat a fel adat vég zés tel jes idõ tar ta ma alatt ké pes al -
kal maz ni.

257.2. Azok ban a szol gá la ti te vé keny sé gek ben, ame -
lyek ben a ve szély for rás fo ko zott ha tó ké pes sé gû, to váb bá
ott, ahol a be osz tott sze mély te vé keny sé ge ki hat a fel -
adat-vég re haj tás biz ton sá gá nak fenn tar tá sá ra, csak olyan
sze mély fog lal koz tat ha tó – az ál ta lá nos fel té te le ken túl me -
nõ en –, aki az elõ írt biz ton sá gi és egész ség vé del mi is me re -
tek bõl ered mé nyes vizs gát tett.

257.3. Kü lö nö sen ve szé lyes fel adat vég zé se elõtt a biz -
ton sá gos vég re haj tás ér de ké ben ese ti ok ta tást kell tar ta ni.

258. A ka to nai tan in té ze tek ben ta nu lók az ok ta tás (kép -
zés) ke re té ben csak az elõ ze tes szak ági biz ton sá gi elõ -
írások el sa já tí tá sát köve tõen – a fel sõ ok ta tás ról, a köz ok ta -
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tás ról és a szak kép zés rõl  szóló tör vé nyek ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint –, szak kép zett sze mély köz vet len fel ügye le -
te mel lett te vé keny ked het nek.

259. A sze mé lyi ál lo mány min den tag ja fel ada tát a biz -
ton sá gi sza bá lyok be tar tá sá val vé gez ze, és óvja a sa ját és a
tár sai tes ti ép sé gét, egész sé gét.

260.1. A biz ton sá gos te vé keny ség ér de ké ben a ka to na
kö te les:

a) a szol gá lat tel je sí té si he lyén a fel adat biz ton sá gos
vég re haj tá sá ra al kal mas ál la pot ban meg je len ni és te vé -
keny ked ni;

b) a szük sé ges egész ség ügyi, mun ka biz ton sá gi és
drog szû rõ vizs gá la tok nak ma gát alá vet ni;

c) a ren del ke zé sé re bo csá tott ha di tech ni kai, mun ka- és
egyéb esz köz biz ton sá gos ál la po tá ról a sza bá lyok sze rint
el vár ha tó mó don meg gyõ zõd ni, azt elõ írásszerûen, a ren -
del te té sé nek meg fele lõen, a pa rancs nok, a mun ka he lyi ve -
ze tõ uta sí tá sa sze rint hasz nál ni, és raj ta a szá má ra meg ha -
tá ro zott kar ban tar tá si fel ada to kat el vé gez ni;

d) a ren del ke zé sé re bo csá tott egyé ni vé dõ esz közt ren -
del te té sé nek meg fele lõen hasz nál ni, és annak el vár ha tó
tisz tí tá sá ról gon dos kod ni;

e) a bal ese tet, sé rü lést, rosszul lé tet azon nal je len te ni;

f) a kö te les sé ge it ak kor is tel je sí te ni, ha az – mi nõ sí tett
idõ szak ese tén – éle tét vagy tes ti ép sé gét köz vet le nül vagy
sú lyo san ve szé lyez te ti.

260.2. A ka to nát nem ér he ti hát rány az egész sé ges, biz -
ton sá gos fel adat- és mun ka vég zés kö ve tel mé nye i nek meg -
va ló sí tá sa ér de ké ben tör té nõ ké rel mé ért, be je len té sért.

260.3. Béke idõ szak ban a ka to na – a fegy ver hasz ná la tot 
is igé nyel he tõ fel ada tok ki vé te lé vel – jo go sult meg ta gad ni 
a fel adat vég zést, ha az zal sa ját, illetve má sok éle tét, egész -
sé gét vagy tes ti ép sé gét köz vet le nül és sú lyo san ve szé -
lyez tet né.

261.1. A biz ton sá gos te vé keny ség ér de ké ben min den
szin tû pa rancs nok kö te les:

a) meg te rem te ni a szol gá la ti te vé keny sé gek és fel ada -
tok egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos vég re haj -
tá sá nak kö rül mé nye it, fel té te le it;

b) biz to sí ta ni, hogy a szol gá la ti és mun ka he lyek ki elé -
gít sék a biz ton sá gi kö ve tel mé nye ket és meg kö ve tel ni ezek 
fo lya ma tos fenn tar tá sát;

c) gon dos kod ni ar ról, hogy be osz tot tai ide jé ben meg is -
mer jék és el sa já tít sák a szol gá la tuk el lá tá sá val és te vé -
keny sé gük kel kap cso la tos biz ton sá gi rend sza bá lyo kat;

d) meg kö ve tel ni és rend sze re sen el len õriz ni, hogy be -
osz tot tai is mer jék és be tart sák a biz ton sá gi rend sza bá lyo -
kat, to váb bá el len õriz ni a vé dõ be ren de zé sek és a sze mé lyi
vé dõ esz kö zök meg lé tét, ál la po tát és hasz ná la tát;

e) a tu do má sá ra ju tott rend el le nes sé get ki vizs gál ni, a
szük sé ges in téz ke dé se ket meg ten ni, az érin tet te ket ér te sí -
te ni, és köz vet len ve szély ese tén a te vé keny sé get leállí -
tani;

f) fo lya ma to san ér té kel ni a be osz tot tak tes ti ép sé gét és
egész sé gét ve szé lyez te tõ koc ká za to kat, kü lö nös te kin tet -
tel a szol gá la ti he lyek ki ala kí tá sá ra, az al kal ma zott tech ni -
kai esz kö zök re, ve szé lyes anya gok ra és ké szít mé nyek re.

261.2. A szol gá la ti te vé keny ség re, a mun ka fo lya ma tok -
ra vo nat ko zó, he lyi leg in do kolt biz ton sá gos fel adat-vég re -
haj tá si sza bá lyo kat kü lön pa rancs no ki ren del ke zés ben kell 
meg ha tá roz ni.

261.3. Az egész sé get nem ve szé lyez te tõ, biz ton sá gos
fel adat- és mun ka vég zés ér de ké ben az állományille té kes
pa rancs nok a mun ka biz ton sá gi, illetve biz ton ság tech ni kai
szak te vé keny ség el lá tá sá hoz rend sze re sí tett be osz tás be -
töl té sé hez a jog sza bá lyok ban mi ni má li san elõ írt szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét meg kö ve tel ni.

262. A fel sõ szin tû szak mai ve ze tõk és az egy ség pa -
rancs nok ál tal meg ha tá ro zott be osz tás ban szol gá la tot tel -
je sí tõ, fel ada tot el lá tó ka to ná kat (gép jár mû ve ze tõ ket,
tech ni kai esz kö zök és lé te sít mé nyek ke ze lõ it, sze re lõ it,
mér ge zõ, su gár zó és rob ba nó anya gok kal dol go zó, va la -
mint vízi és víz alat ti mun ká ra ki kép zett ka to ná kat stb.) az
alap ki kép zés vagy tan fo lyam be fe je zé sét köve tõen a biz -
ton sá gi rend sza bá lyok ból le kell vizs gáz tat ni, és en nek
meg tör tén tét (ered mé nyét) jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell, 
majd a sze mé lyi adat lap juk ra rá kell ve zet ni.

263. Az éles lõ szer rel, rob ba nó anyag gal és más ve szé -
lyes anya gok kal vég re haj tott fel ada tok be fe jez té vel el len -
õriz ni kell a fegy ve rek ürí té sét, a meg ma radt lõ sze rek, hü -
ve lyek és egyéb anya gok össze gyûj té sét és le adá sát, majd
át kell vizs gál ni a lõt eret (gya kor ló te ret). Az adott anya -
gok ra vo nat ko zó szak uta sí tá sok elõ írásainak szi go rú be -
tar tá sá val ha tás ta lan ná kell ten ni (fel rob ban ta ni, ki kap -
csol ni stb.) a fel nem rob bant lõ szert, rob ba nó anya got és a
te re pen ma radt egyéb ve szé lyes anya go kat, elekt ro mos be -
ren de zé se ket.

264. Az al ko hol, illetve ká bí tó ha tá sú (gyógy)szer fo -
gyasz tá sa ti lal má nak be tar tá sát a pa rancs no kok (mun ka -
he lyi ve ze tõk) a vo nat ko zó jog sza bá lyok, illetve a he lyi
elõ írások sze rint kö te le sek el len õriz ni, és szük ség ese tén
meg fele lõen in téz ked ni, illetve el já rást kez de mé nyez ni.

265. A bal ese tet, az egész ség ká ro so dást a ka to nai szer -
ve zet pa rancs no ka kü lön ren del ke zé sek sze rint kö te les ki -
vizs gál tat ni és je len te ni, to váb bá biz to sí ta ni a sé rült jo gos
já ran dó sá ga i nak ki adá sát.
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V. Fejezet

ÜGYELETI, KÉSZENLÉTI ÉS FUTÁRSZOLGÁLATOK

A) ÜGYELETI SZOLGÁLATOK

Az ügyeleti szolgálatok rendeltetése és fajtái

266.1. Az ügye le ti szol gá lat ren del te té se a ka to nai szer -
ve zet fo lya ma tos ve ze té sé nek és sza bá lyo zott mû kö dé si
rend jé nek biz to sí tá sa, a ké szen lét fo ko zá sá val kap cso la tos 
fel ada tok meg kez dé se, az alá ren delt szol gá la tok ve ze té se,
illetve irá nyí tá sa, a pa ran csok és in téz ke dé sek to váb bí tá sa, 
az elõ írt je len té sek meg té te le, va la mint kap cso lat tar tás az
együtt mû kö dõ szer vek kel és azok ügye le ti szol gá la ta i val.

266.2. Az ügye le ti szol gá lat tart sa fenn a ka to nai szer -
ve zet éle té ben, min den na pi te vé keny sé gé ben a szer ve zett -
sé get, vegy e ele jét az öt let sze rû ség nek, ön ké nyes te vé -
keny ség nek.

266.3. Az ügye le ti szol gá lat ban álló sze mé lye ket szol -
gá la ti fel ada tuk tel je sí té sé tõl más fel ada tok kal el von ni
 tilos!

267.1. Ahol ez a Sza bály zat az ügye le ti szol gá la to kat il -
le tõ en a szer ve ze ti egy ség meg ne ve zést al kal maz za, az vo -
nat ko zik a más tí pu sú szer ve zet re (pa rancs nok ság ra, szá -
zad ra, köz pont ra, in té zet re, in téz mény re, hi va tal ra, igaz -
ga tá si szerv re stb.) is.

267.2. Ahol ez a Sza bály zat a lak ta nya- (ob jek tum-)
ügye le tes meg ne ve zést al kal maz za, az vo nat ko zik a más
ob jek tum (kór ház-, üzem-, re pü lõ tér- stb.) ve ze tõ ügye le ti
szol gá la tá ra is.

268.1. A Ma gyar Hon véd ség ben a kö vet ke zõ (fo lya ma -
tos) ügye le ti szol gá la tok mû köd nek:

a) ve ze tõ ügye le ti szol gá la tok:
– lé gi erõ ügye le tes tá bor no ki szol gá lat (nem rész e az

Hon véd ség ügye le ti szol gá la ti rend sze ré nek);
– ügye le tes pa rancs no ki szol gá lat;
– Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Ügye let;
– had mû ve le ti ügye le ti szol gá lat;
– lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le ti szol gá lat.
b) A ve ze tõ ügye le ti szol gá lat alá ren delt sé gé ben lét re -

hoz ha tó ügye le ti szol gá la tok:
– ka pu ügye le ti szol gá lat;
– te lep hely-ügye le ti szol gá lat;
– tá ro ló hely-ügye le ti szol gá lat;
– mû sza ki ellen õr zõ ál lo más ügye le ti szol gá lat;
– egész ség ügyi ügye le ti szol gá lat;
– se gély hely ügye le ti szol gá lat;
– épü let- (al egy ség-) ügye le ti szol gá lat;
– ügye le tes tûz ol tó al egy ség;
– lo gisz ti kai ügye le tes al egy ség.

268.2. A lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le ti szol gá la tok alá -
ren delt sé gé ben lét re hoz ha tó ügye le ti szol gá la tok szol gá -
lat tel je sí té si ide je 24 órá nál ke ve sebb is le het.

268.3. A 268.1. pont ban meg ha tá ro zott ügye le ti szol gá -
la to kon túl az állományille té kes pa rancs no kok és azok
elöl já ró pa rancs no kai (fe let te sei) más ügye le ti szol gá la tok
mû köd te té sét is el ren del he tik, az egyes ügye le ti szol gá la -
to kat, illetve fel ada ta i kat össze von hat ják. A kö zép szin tû
ve ze tõ szer vek pa rancs no kai (ve ze tõi) hoz zá já rul hat nak
egyes – ve ze tõ – ügye le ti szol gá la tok mû kö dé sé nek mel lõ -
zé sé hez.

269.1. A lé gi erõ ügye le tes tá bor no ki-, az ügye le tes pa -
rancs no ki-, a had mû ve le ti ügye le tes szol gá la tok és a Ma -
gyar Hon véd ség Köz pon ti Ügye let mû kö dé sét kü lön ren -
del ke zé sek ha tá roz zák meg.

269.2. Az ügye le tes pa rancs no ki szol gá lat ren del te té se,
hogy a pa rancs nok tá vol lé té ben a had mû ve le ti, lak ta nya-
(ob jek tum-) ügye le tes ha tás kö rét meg ha la dó ügyek ben
dönt sön, to váb bá az elöl já ró pa rancs nok uta sí tá sai sze rint
in téz ke dé se ket ad jon ki. Az ügye le tes pa rancs no ki szol gá -
lat az adott ka to nai szer ve zet leg ma ga sabb szin tû szolgá -
lata.

269.3. A had mû ve le ti ügye le ti szol gá lat ren del te té se a
sa ját, az alá ren delt és az utalt ka to nai szer ve ze tek ké szen -
lét fo ko zá sa fel ada tai meg kez dé sé nek biz to sí tá sa, az alá -
ren delt ügye le ti szol gá la tok te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa,
el len õr zé se. Had mû ve le ti ügye le ti szol gá la tot a kö zép -
szin tû pa rancs nok sá gok mû köd tet nek a ne kik alá ren delt
ügye le ti szol gá la tok ve ze té sé re.

Az ügyeleti szolgálatok megszervezése, vezénylése

270.1. A szer ve ze ti egy ség pa rancs no ka a je len Sza -
bály zat elõ írásainak, az elöl já ró pa rancs nok rendelkezé -
seinek meg fele lõen in téz ke dés ben ha tá roz za meg a pa -
rancs nok sá ga alá tar to zó ka to nai szer ve zet nél lét re ho zan -
dó ügye le ti szol gá la tok mennyi sé gét, meg ne ve zé sét, ren -
del te té sét, lét szá mát, öl tö ze tét, fegy ver ze tét, fel sze re lé sét,
a szer ve zé sé ért, ve zény lé sé ért fe le lõs alá ren delt pa rancs -
no kot, a szol gá lat ba ve zény len dõ sze mé lyek kö rét, a szol -
gá lat he lyét, a kü lön bö zõ ügye le ti szol gá la tok össze köt te -
té sé nek rend jét, va la mint a mû kö dé sük höz szük sé ges je le -
ket, jel zé se ket.

270.2. A szol gá la tok meg szer ve zé sé nél figye lembe kell
ven ni a kül sõ szol gál ta tók ál tal az egy ség nél tel je sí ten dõ
õr- és egyes ügye le ti szol gá la ti fel ada tok el lá tá sát, to váb bá 
az em ber i erõ vel és pénz esz kö zök kel való éssze rû ta ka ré -
kos ság el vét is.

270.3. A kül sõ szol gál ta tók kal az igény be vé te li szer zõ -
dést a hon véd sé gi szer ve ze ti egy sé gek igé nye i vel egyez -
tet ve köz pon ti lag kö tik meg.
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271.1. Min den ügye le ti szol gá lat szá má ra szol gá la ti in -
téz ke dést, a szol gá lat ba ve zény lés re vo nat ko zó an pe dig
pa ran csot kell ké szí te ni.

271.2. A szol gá la ti in téz ke dé sek ter ve ze tét az aláb bi ak
sze rint dol goz zák ki:

a) a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le te sét, a ka pu ügye le te -
sét, az ügye le tes tûz ol tó al egy sé gét a törzs fõ nök;

b) a te lep hely-ügye le te sét, a mû sza ki ellen õr zõ ál lo más 
ügye le te sét, a lo gisz ti kai ügye le tes al egy sé gét a lo gisz ti kai 
zász ló alj- (szá zad-) pa rancs nok;

c) az egész ség ügyi ügye le te sét és a se gély hely ügye le -
te sét az egy ség egész ség ügyi fõ nök (egész ség ügyi köz -
pont pa rancs no ka);

d) a tá ro ló hely-ügye le te sek és az épü let- (al egy ség-)
ügye le ti szol gá la tok in téz ke dé se it az ille té kes al egy ség pa -
rancs no kok.

Ahol más ügye le ti szol gá la tok is van nak, a szol gá la ti in -
téz ke dé sek ki dol go zá sá ra a szer ve ze ti egy ség pa rancs no ka 
in téz ke dik.

271.3. Az összes ki dol go zott szol gá la ti in téz ke dés ter -
ve ze tét a törzs fõ nök egyez tes se. Az egy ség szin tû e ket ter -
jessze elõ alá írás ra a pa rancs nok nak. Az al egy sé gek nél
min den ne mû vál toz ta tás csak a törzs fõ nök hoz zá já ru lá sá -
val tör tén het.

272.1. A szol gá la ti in téz ke dés tar tal maz za az adott szol -
gá lat meg ne ve zé sét; ren del te té sét; alá ren delt sé gét, ha tás -
kö rét; kö te les sé ge it; fel ké szí té sét, el iga zí tá sát; öl tö ze tét,
fel sze re lé sét, fegy ver ze tét, a szol gá lat el len õr zé sé re jo go -
sul tak kö rét, a szol gá lat alat ti és utá ni pi he né sét; át adá sá -
nak-át vé te lé nek rend jét és egyéb olyan rész le te ket, ame -
lye ket a je len Sza bály zat elõ írásai sze rint sza bá lyoz ni
szük sé ges.

272.2. Az ügye le ti szol gá la tok szá má ra biz to sí ta ni kell
a szol gá lat el lá tá sá hoz szük sé ges ok má nyo kat, esz kö zö -
ket. A szol gá la tok át adás-át vé te li ok má nyát és je len té sét
tar tal ma zó köny vét az ügy vi te li elõ írások sze rin ti ide ig
meg kell õriz ni.

273.1. Az egy ség szin tû ügye le ti szol gá lat ba ve zény lést
egy hó nap ra elõ re egy ség pa rancs ban kell meg je len tet ni.
A pa rancs ban meg je lent sze mé lyek eset le ges cse ré jé nek
jo gát a szol gá la tot szer ve zõ pa rancs nok sza bá lyoz za. A
szol gá lat ve zény lés min den mó do sí tá sát pa rancs ban kell
meg je len tet ni.

273.2. A szol gá lat ve zény lé si terv el ké szí té sé ért a törzs -
fõ nök vagy az ál ta la meg bí zott sze mély, szá zad nál a ve -
zény lõ zász lós fe le lõs.

273.3. Az egy ség szin tû ügye le ti szol gá lat ve zény lés rõl
az egy ség nél, az al egy ség szin tû szol gá lat ve zény lés rõl az
al egy ség nél havi ki mu ta tást kell ké szí te ni, majd leg alább
egy hét tel a tárgy hó nap kez de te elõtt a szol gá la tot szer ve -
zõ pa rancs nok kal jóvá kell ha gyat ni, majd pa rancs ba kell
ten ni.

273.4. A na pon ként egy ség szin tû szol gá lat ba lé põk tel -
jes név sze rin ti fel so ro lá sát elõt te való na pon (szün nap
ese tén azt meg elõ zõ en) egy ség na pi pa rancs ban kell kö zöl -
ni (ki hir det ni). Ha son ló an kell el jár ni az al egy ség szin tû
szol gá la tok nál is.

273.5. Ti los bár kit bün te tés bõl szol gá lat ba ve zé nyel ni!

274.1. A 24 órás ügye le ti szol gá lat ba ve zé nyelt ál lo -
mány ré szé re a szol gá la tot meg elõ zõ éj sza ka pi he nést,
szol gá lat ra való fel ké szü lé sük re pe dig 2–4 órát kell biz to -
sí ta ni.

274.2. A lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes és he lyet te sei, 
a ka pu ügye le tes, a te lep hely-ügye le tes ön ál ló an ké szül jön
fel a szol gá lat el lá tá sá ra.

274.3. A te lep hely-ügye le tes és a ka pu ügye le tes he lyet -
te se it a szol gá lat el lá tá sá ra sze mé lye sen ké szít se fel.

274.4. Az egész ség ügyi köz pont ügye le te sét az egész -
ség ügyi köz pont pa rancs no ka vagy az ál ta la meg bí zott
sze mély ké szít se fel szol gá la tá nak el lá tá sá ra.

274.5. Az épü let- (al egy ség-) ügye le test, he lyet te se it és
a tá ro ló hely-ügye le test a ve zény lõ zász lós vagy a szá zad -
pa rancs nok ál tal meg bí zott sze mély ké szít se fel.

275.1. A lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le test egy ség szin tû
ki hall ga tá son – vagy ha szük sé ges, azt köve tõen – kell el -
iga zí ta ni. Az õr ség szá má ra az is mer te tõ je let is ek kor kell
ki ad ni.

275.2. A 24 órás ügye le ti szol gá la tok vál tá sát a he lyi
kö rül mé nyek figyelembevéte lével úgy kell szer vez ni,
hogy az 09,00-ig be fe je zõd jön. Az egyéb ügye le ti szol gá -
la tok vál tá si idõ pont ját az egy ség pa rancs nok sza bá lyoz za.

276.1. A lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes nek alá ren delt
ügye le ti szol gá la to kat az új on nan szol gá lat ba lépõ lak ta -
nya- (ob jek tum-) ügye le tes iga zít sa el.

276.2. Az el iga zí tás elõtt a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye -
le tes he lyet tes vegy e át a szol gá la tot, majd el len õriz ze a
fel so ra ko zott szol gá lat lét szá mát, az elõ írt öl tö ze tet, a fel -
sze re lést, in téz ked jen a hi á nyos sá gok meg szün te té sé re,
kö zöl je a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes és a sa ját ne vét,
rend fo ko za tát. Ér ke zé se kor te gyen je len tést a lak ta nya-
(ob jek tum-) ügye le tes nek.

276.3. Az el iga zí tá son az alá ren delt ügye le ti szol gá la -
tok kö te le sek meg je len ni. Az el iga zí tás so rán a lak ta nya-
(ob jek tum-) ügye le tes el len õriz ze a szol gá la tok fel ké szült -
sé gét, gyõ zõd jön meg szol gá la ti kö tel me ik is me re té rõl,
szab jon fel ada to kat a hi á nyos sá gok ki ja ví tá sá ra. Az el iga -
zí tás be fe je zé se után a részt ve võk vo nul ja nak el a
 laktanya- (ob jek tum-) ügye le tes elõtt.

276.4. Az el iga zí tás ala ki rend jét az Ala ki Sza bály zat
ha tá roz za meg.
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Az ügyeleti szolgálatok öltözete, felszerelése és pihenése

277.1. Az ügye le ti szol gá la tok öl tö ze tét a pa rancs nok az 
ügye le ti szol gá la tok szer ve zé sé re ki adott in téz ke dé sé ben
az Öl töz kö dé si Sza bály zat és az egyéb vo nat ko zó ren del -
ke zé sek figye lembe véte lével ha tá roz za meg.

277.2. Az ügye le te sek és he lyet te se ik meg fe le lõ meg -
kü lön böz te tõ jel zést vi sel je nek.

278.1. A pa rancs nok a min den kor ér vény ben levõ elõ -
írások figye lembe véte lével az adott szol gá lat szol gá la ti in -
téz ke dé sé ben sza bá lyoz za az ügye le ti szol gá lat fegy ver ze -
tét, a ki adan dó lõ szer mennyi sé gét és a lõ szer át vé te lét-át -
adá sát, tá ro lá sát, a töl tõ he lyet, a fegy ver hord mód ját, zár -
já nak hely ze tét, va la mint azt, hogy mi kor vi sel jék.

278.2. Az ügye le ti szol gá lat ban ál lók szol gá lat tel je sí té -
si he lyü kön tart sák gáz ál ar cu kat.

279.1. Az ügye le ti szol gá lat ba be osz tot tak szol gá lat
alat ti pi he né sét (al vá sát) az adott szol gá lat szol gá la ti in téz -
ke dé sé ben kell sza bá lyoz ni.

279.2. Az ügye le ti szol gá la tot el lá tók ré szé re biz to sí ta ni 
kell a tisz tál ko dás fel té te le it. Gon dos kod ni kell az erre
szol gá ló he lyi ség hasz ná lat köz be ni meg bíz ha tó zá rá sá nak 
le he tõ sé gé rõl. A pi he nõ idõ el töl té sé re kü lön pi he nõ he lyet
kell biz to sí ta ni. Az ügye le ti szol gá la tot el lá tó ka to na nõk
el he lye zé se ese té ben a III. fe je zet ben rög zí tett el ve ket kell
ér vé nye sí te ni.

279.3. Az ügye le ti szol gá lat ba ve zé nyel tek szol gá la ti
te vé keny ség gel ki nem töl tött ide jük alatt ol vas hat nak, az
adott szol gá lat szol gá la ti in téz ke dé sé ben meg ha tá ro zot tak
sze rint, kö tel me ik el lá tá sá nak csor bí tá sa és a pi he nõ ben
le võk za va rá sa nél kül rá di ót hall gat hat nak, te le ví zi ót néz -
het nek.

Az ügyeleti szolgálatok átadása és átvétele

280.1. Az ügye le ti szol gá lat ba lé põk úgy ér kez ze nek a
vál tás he lyé re, hogy a szol gá la ti in téz ke dés ben meg ha tá ro -
zott idõ re az át adás-át vé tel meg tör tén jen. Az ok má nyo kat
bel sõ le írás, a be ren de zést pe dig a he lyi ség lel tár alap ján
ve gyék át (ahol van az adott ügye le ti szol gá lat nál he lyet -
tes, ott eze ket õ vegy e át).

280.2. El len õriz zék az elöl já ró val és az alá ren del tek kel
való össze köt te tést, és ad ják át a fo lya mat ban lévõ szol gá -
la ti ügye ket. A szol gá lat át adás-át vé te li fü ze té ben rög zít -
sék az át adás-át vé tel té nyét és az eset le ges hi á nyos sá go -
kat.

281.1. Az ügye le ti szol gá lat ba ve zé nyel tek kö te le sek a
szol gá la ti he lyü kön tar tóz kod ni, azt csak a szol gá la ti in -
téz ke dés ben meg sza bott fel ada tok (ellen õr zés, ét ke zés
stb.) idõ tar ta má ra egy mást vált va hagy hat ják el. Ahol

nincs he lyet tes, ott tá vo zá su kat és vissza ér ke zé sü ket je -
lent sék az elöl já ró ügye le ti szol gá lat nak.

281.2. A szol gá la ti he lyi sé gek be az ott szol gá lat ban le -
võ kön és az el len õr zés re jo go sult sze mé lye ken kí vül más
nem lép het be, illetve ott nem tar tóz kod hat. A szol gá la ti
he lyi sé get úgy kell ki ala kí ta ni (el ke rí te ni), hogy a szol gá -
la ton kí vü li sze mé lyek a he lyi sé gen (el ke rí tett ré szen) kí -
vül tar tóz kod ja nak. A ta ka rí tók, kar ban tar tók be lé pé sé nek
rend jét a szol gá lat szer ve zé sé re vo nat ko zó in téz ke dés ben
és a szol gá la ti in téz ke dés ben kell sza bá lyoz ni.

281.3. Az ügye le ti szol gá lat ban ál lók csak a ve ze tõ
ügye le ti szol gá lat en ge dé lyé vel sza kít hat ják meg szol gá la -
tu kat (pél dá ul rosszul lét ese tén). Ilyen eset ben az en ge -
délyt adó sze mély in téz ked jék a pót lás ra és a szol gá la tot
át ve võ sze mély fel ké szí té sé re.

282. A 24 órás ügye le ti szol gá lat át adá sa után az érin tett 
ál lo mányt a vo nat ko zó ren del ke zés alap ján sza bad idõ il le -
ti meg.

A laktanya- (objektum-) ügyeletes

283.1. Az lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes szol gá lat
ren del te té se az alá ren delt ügye le ti szol gá la tok te vé keny sé -
gé nek irá nyí tá sa, el len õr zé se, az al egy sé gek he lyé nek, te -
vé keny sé gé nek nyil ván tar tá sa, ri asz tá si-ér te sí té si fel ada -
tok meg kez dé se, va la mint a na pi rend, illetve a mun ka rend
és az ál ta lá nos rend be tar ta tá sa.

283.2. Tar tóz ko dá si he lye a pa rancs nok ság épü le té ben
vagy a lak ta nya be já ra ta kö ze lé ben ki je lölt szol gá la ti he -
lyi ség.

284.1. Lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le ti szol gá la tot kell
szer vez ni az ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ, de had -
mû ve le ti ügye le ti szol gá lat ve zény lé sé re nem kö te le zett,
ön ál ló lak ta nyai- (ob jek tum-) el he lye zés ben lévõ ka to nai
szer ve ze tek nél. Az egy ség pa rancs nok az ön ál ló ál lo mány -
táb lá val nem ren del ke zõ, de ön ál ló lak ta nyai (ob jek tum)
el he lye zés ben lévõ ka to nai szer ve ze ti ele mek nél lak ta nya- 
(ob jek tum-) ügye le ti szol gá la tot szer vez het.

284.2. Össze vont lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le ti szol -
gá la tot le het szer vez ni a kö zös szol gá la ti elöl já ró dön té se
sze rint a több, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ vagy
ön ál ló ál lo mány táb lá val nem ren del ke zõ szer ve zet (szer -
ve ze ti elem) egy lak ta nyá ban (ob jek tum ban) tör té nõ el he -
lye zé se ese tén.

284.3. A csa pa tok tól el té rõ szer ve ze ti fel épí té sû ka to nai 
szer ve ze tek (in téz mé nyek, hi va ta lok, pa rancs nok sá gok,
rak tá rak stb.) a ké szen lé ti és ügye le ti szol gá lat el lá tá sá ra
vo nat ko zó uta sí tá sok nak meg fele lõen szer ve zik az ügye -
le ti szol gá la tot. A szol gá lat el lá tá sá nak sza bá lyo zá sá ra a
lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes re vo nat ko zó elõ írásokat a 
he lyi vi szo nyok nak meg fele lõen al kal maz zák.
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285.1. A lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes a szol gá la tot
szer ve zõ ka to nai szer ve zet pa rancs no ká nak, a pa rancs -
nok he lyet tes nek, a törzs fõ nök nek, az ügye le tes pa rancs -
nok nak, va la mint az elöl já ró had mû ve le ti ügye le tes nek,
vagy az elöl já ró pa rancs nok ság lak ta nya- (ob jek tum-)
ügye le te sé nek van alá ren del ve.

285.2. Az ön ál ló ál lo mány táb lá val nem ren del ke zõ, de
ön ál ló lak ta nyai (ob jek tum) el he lye zés ben lévõ ka to nai
szer ve ze ti elem lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le ti szol gá la ta
annak a ka to nai szer ve zet lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le ti
szol gá la tá nak van alá ren del ve, amely hez az ál lo mány táb la 
sze rint tar to zik.

285.3. Az össze vont lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le ti
szol gá la tot a lak ta nya- (ob jek tum-) pa rancs nok szer ve zi a
lak ta nyá ban (ob jek tum ban) el he lye zett szer ve ze tek ki je -
lölt ál lo má nyá ból. Az össze vont lak ta nya- (ob jek tum-)
ügye le tes a lak ta nya- (ob jek tum-) pa rancs nok nak, he lyet -
te sé nek, va la mint a ve ze tõ ügye le ti szol gá lat nak van alá -
ren del ve. Az össze vont lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le ti
szol gá lat ré szé re a ve ze tõ ügye le ti szol gá la tot a lak ta nyá -
ban (ob jek tum ban) el he lye zett szer ve ze tek kö zös elöl já ró -
ja je lö li ki.

286. A lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes, az össze vont
lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes szol gá la ti elöl já ró ja a lak -
ta nyá ban (ob jek tum ban) szer ve zett õr- és ügye le ti szol gá -
la tok nak.

Az elöl já ró pa rancs nok ren del ke zé se alap ján a lak ta -
nya-, az össze vont lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes egy ben 
a hely õr ség-ügye let esi fel ada to kat is el lát hat ja. Eb ben az
eset ben ha tás kö re a hely õr ség ben szer ve zett ren dé sze ti
szol gá lat ra is ki ter jed.

287. A lak ta nya-, az össze vont lak ta nya- (ob jek tum-)
ügye le tes az elöl já ró pa rancs no kok tá vol lé té ben az adott
ka to nai szer ve zet min den na pi te vé keny sé gé vel, rend jé vel
kap cso la tos rész le tek ben ön ál ló an in téz ke dik. In téz ke dé -
se it utó lag je lent se a pa rancs nok nak.

288.1. Ha a na pi rend, illetve a mun ka rend meg sér té sét
ta pasz tal ja, hív ja fel rá az ille té kes al egy ség pa rancs nok fi -
gyel mét. Ered mény te len ség ese tén je lent se a pa rancs nok -
nak (törzs fõ nök nek). In téz ke dés re jo go sult pa rancs nok
 hiányában a rend el le nes ség meg szün te té sé re sze mé lye sen
in téz ked jék, és utó lag je lent se a pa rancs nok nak (törzs fõ -
nök nek).

288.2. A lak ta nya-, az össze vont lak ta nya- (ob jek tum-)
ügye le tes a szol gá lat el lá tá sá val kap cso lat ban, illetve a
rend és a fe gye lem fenn tar tá sa ér de ké ben az aláb bi in téz -
ke dé se ket kö te les meg ten ni:

a) ha az alá ren delt sé gé ben lévõ szol gá lat meg sér ti kö -
tel me it, ren del je ki hall ga tás ra, sú lyo sabb eset ben in téz -
ked jen le vál tá sá ra;

b) ha a ha tás kö ré be utalt ka to nai szer ve zet nél rend el le -
nes sé get, fe gye lem sér tést ta pasz ta l, és az ille té kes al egy -

ség pa rancs nok tá vol van, in téz ked jen a rend el le nes ség, fe -
gye lem sér tés meg szün te té sé re;

c) az it tas, bó dult ka to ná val szem ben az e tárgy ban ki -
adott uta sí tá sok ban és in téz ke dé sek ben fog lal tak sze rint
jár jon el;

d) el ke rül he tet len eset ben, bûn cse lek mény el kö ve té se
ese tén a tiszt-, tiszt he lyet tes és le gény sé gi ál lo má nyú ka to -
nát el kü lö ní tett he lyi ség ben tisz ti (zász ló si, tiszt he lyet te si,
le gény sé gi) fel ügye let alatt tart hat ja. Ez a sza bad ság kor lá -
to zás leg fel jebb 6 órán át tart hat.

288.3. A lak ta nya-, az össze vont lak ta nya- (ob jek tum-)
ügye le tes, ha nála ma ga sabb be osz tá sú, illetve rend fo ko -
za tú ka to ná val szem ben kell ha son ló rend sza bályt al kal -
maz ni, je lent se az ügye le tes pa rancs nok nak. Ha a ké se de -
lem bõl sú lyos hát rány szár maz hat az elöl já ró meg ér ke zé se 
elõtt kö te les in téz ked ni.

288.4. Ha va la me lyik õr pa rancs nok (vál tás pa rancs nok)
pol gá ri sze mélyt tar tóz ta tott fel, ér te sít se az ille té kes rend -
õri szer vet.

289.1. A lak ta nya-, az össze vont lak ta nya- (ob jek tum-)
ügye le test és he lyet test a lak ta nyá ban (ob jek tum ban) el he -
lye zett szer ve ze tek fõ tiszt jei, tiszt jei és zász ló sai kö zül
kell ve zé nyel ni.

289.2. A lak ta nya-, az össze vont lak ta nya- (ob jek tum-)
ügye le tes és he lyet te sei a szol gá la ti in téz ke dés ben meg ha -
tá ro zott idõ ben pi hen het nek, az Öl töz kö dé si Sza bály zat -
ban elõ írt könnyí té sek kel.

A lak ta nya-, az össze vont lak ta nya- (ob jek tum-) ügye -
le tes és he lyet te sei szol gá la ti ide jük alatt pisz tolyt vi sel je -
nek két töl tött tár ral. Pi he nõ ide jük alatt a fegy ve re ket
meg bíz ha tó he lyen tá rol ják.

289.3. A lak ta nya-, az össze vont lak ta nya- (ob jek tum-)
ügye le tes szol gá la ti fel ada tai köz ben sze mé lyi pe csét nyo -
mó ját hasz nál ja. Ezt a pe csét nyo mót hasz nál ja az õr ség
tar ta lék lõ szer kész le té nek le zá rá sá hoz is.

290.1. A lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes kö te les sé gei a
ké szen lé ti fel ada tok kal kap cso lat ban:

a) az ügye le ti szol gá lat el iga zí tá sa elõtt vegy e át a régi
lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes tõl a szol gá la tot, en nek
meg tör tén tét je lent se a törzs fõ nök nek, majd tart sa meg az
el iga zí tást, s ez alatt a régi szol gá lat ma rad jon a szol gá la ti
he lyen;

b) le gyen fel ké szül ve a ha tás kö ré be utalt ka to nai szer -
ve zet ké szen lé te fo ko zá sá nak és a ter ror vé de lem rend sza -
bá lya i nak be in dí tá sá hoz szük sé ges fel ada tok vég re haj tá -
sá ra, el len õriz ze az alá ren delt szol gá la tok ezen irá nyú fel -
ké szült sé gét is;

c) is mer je a ré szé re ki adott fe dõ-, rejt jel zõ esz kö zök
hasz ná la tát, el len õriz ze nap ra kész sé gü ket, és le gyen ké pes 
a ke ze lé sük re;

d) fo lya ma to san tart sa nyil ván a pa rancs nok és he lyet -
te sei, az egy ség fõ nö kei, a zász ló alj- és a szá zad pa rancs no -
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kok, illetve a szol gá la ti in téz ke dés ben meg ha tá ro zott
egyéb sze mé lyek el ér he tõ sé gét;

e) tart son ál lan dó össze köt te tést az alá ren delt és elöl -
járó szol gá la tok kal, en nek fo lya ma tos sá gát el len õriz ze;

f) az elöl já ró szol gá lat nál az elõ írt idõ pon tok ban je lent -
kez zen, illetve a szol gá la ti in téz ke dés ben meg ha tá ro zot tak 
alap ján te gyen je len tést;

g) a ka pu ügye le tes szol gá lat je len té se alap ján tart sa
nyil ván az al egy sé gek ki vo nu lá sá nak, vissza ér ke zé sé nek
idõ pont ját, fog lal ko zá si he lyét és a ki vo nult (vissza ér ke -
zett) alap ve tõ ha di tech ni kai esz kö zök szá mát;

h) is mer je a gya kor ló te rek, lõt erek he lyét, va la mint az
ott lévõ al egy sé gek kel való össze köt te tés (ri asz tás)
 módját.

290.2. A lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes kö te les sé gei
az alá ren delt szol gá la tok irá nyí tá sá val és el len õr zé sé vel
kap cso lat ban:

a) nap pal és éj jel leg alább 1-1 al ka lom mal, illetve a
szol gá la ti in téz ke dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint, vagy ha
szük sé ges nek tart ja, még azon fe lül is el len õriz ze vagy he -
lyet te sé vel el len õriz tes se a neki alá ren delt õr- és ügye le ti
szol gá la to kat, illetve a kül sõ szol gál ta tók szol gá lat el lá tá -
sát, ha a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes nek tech ni kai õr -
zést vég zõ õr ség van alá ren del ve, szol gá la tá nak át vé te le -
kor el len õriz ze a jel zõ rend szer meg bíz ha tó mû kö dé sét;

b) ka to nai õr zés ese tén ha az õr szol gá lat ba be osz tott
sze mély le vál tá sát en ge dé lyez te, in téz ked jék a vál tás fel -
ké szí té sé re és szol gá lat ba lép te té sé re;

c) el len õriz ze és kel lõ idõ ben in dít sa útba a ki ren delt
rész le ge ket;

d) a szol gá la ti in téz ke dés ben meg ha tá ro zott idõ pon -
tok ban tart son el iga zí tást az alá ren delt szol gá la tok ré szé re; 
kér jen je len tést a je len és tá vol levõ sze mé lyi ál lo mány lét -
szá má ról (az iga zo lat la nul tá vol le võk rõl név sze rint), va -
la mint a tech ni kai tá ro lót ere ken és az on nan tá vol lévõ ha -
di tech ni kai esz kö zök szá má ról.

290.3. A lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes kö te les sé gei a
rend fenn tar tá sá val kap cso lat ban:

a) fo lya ma to san kí sér je fi gye lem mel a na pi rend, illetve 
mun ka rend be tar tá sát, el té rés ese tén a szük sé ges mér ték -
ben avat koz zon be;

b) a pa rancs nok ál tal meg sza bott ke re tek kö zött ha tá -
roz za meg az egy sé ges ki vo nu ló öl tö ze tet;

c) el len õriz ze az ét ke zés rend jét.

290.4. A lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes kö te les sé gei a
lak ta nyá ba ér ke zõ sze mé lyek fo ga dá sa, be en ge dé se al kal -
má val:

a) te gyen je len tést a pa rancs nok nak, tá vol lé te ese tén a
pa rancs nok he lyet tes nek, törzs fõ nök nek, vagy az ügye le -
tes pa rancs nok nak;

b) ha az egy ség hez a köz tár sa sá gi el nök, az Or szág gyû -
lés el nö ke, a Kor mány tag ja, a hon vé del mi mi nisz té ri u mi
ál lam tit kár, a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ér ke zik, a fo ga dá -
suk ra elõ ké szí tett ren dez vény ke re té ben meg ha tá ro zot tak
sze rint jár jon el; ha a fel so rol tak kö zül va la ki vá rat la nul ér -

ke zik, a ka pu ügye le tes tõl ka pott jel zés alap ján fo gad ja, je -
lent kez zék nála, és kí sér je a pa rancs nok hoz (lak ta nya pa -
rancs nok hoz);

c) ha a pa rancs nok elöl já ró pa rancs no kai vagy azok he -
lyet te sei, a Hon véd ség tá bor no kai vagy szem le- (el len õr -
zõ-) bi zott ság ve ze tõ je ér kez nek, a ka pu ügye le tes tõl ka -
pott jel zés alap ján fo gad ja õket, je lent kez zen ná luk és kí -
sér je õket a pa rancs nok hoz (lak ta nya pa rancs nok hoz).
Amennyi ben a fel so rolt sze mé lyek mun ka idõn túl, vagy
szün na pon ér kez nek, je lent se az ügye le tes pa rancs nok nak. 
A szol gá la ti elöl já ró sze mély azo nos sá gá nak tisz tá zá sa
után tel je sít se pa ran csa it;

d) ha az ér ke zõt a pa rancs nok (a pa rancs nok he lyet te sek 
egyi ke) fo gad ja vagy kí sé ri, a lak ta nya  (ob jek tum) ügye -
le tes a szol gá la ti he lyi ség be já ra tá nál je lent kez zen;

e) ha a ka pu ügye le tes or szág gyû lé si biz to s vagy or -
szág gyû lé si kép vi se lõ ér ke zé sé rõl tesz je len tést, azt je lent -
se a pa rancs nok nak;

f) ha a ka pu ügye le tes más ka to nai szer ve zet tõl ér ke zõ
tisz tet kí sér tet hoz zá, a nála ma ga sabb rend fo ko za tú nál je -
lent kez zék – ha nem is me ri, kér je sze mély azo nos sá gá nak
iga zo lá sát –, ez után kér dez ze meg jö ve te lé nek cél ját és irá -
nyít sa, illetve kí sér tes se a meg fe le lõ sze mély hez. Ha az ér -
ke zõ a pa rancs no kot vagy he lyet te se it ke re si, táv be szé lõn
je lent se be ne kik az ér ke zõ ne vét, rend fo ko za tát; ér ke zé si
ide jét je gyez ze fel;

g) ha a ka pu ügye le tes nyílt pa ranccsal kül dött ka to nát
kí sér tet hoz zá, ak kor – ha az ma ga sabb rend fo ko za tú – je -
lent kez zék nála, gyõ zõd jön meg a nyílt pa rancs ér vé nyes -
sé gé rõl, az ér ke zõ sze mély azo nos sá gá ról és az elõ zõ pont -
ban fog lal ta kat figye lembe véve jár jon el;

h) ha a ka pu ügye le tes tõl hoz zá kí sért ka to na fel ada tá -
nak vég re haj tá sa cél já ból se gít sé get kér, nyújt son szol gá -
la ti ha tás kö ré nek meg fe le lõ tá mo ga tást, más ka to nai szer -
ve zet hez tar to zó gép jár mû vet se gít ség nyúj tás vagy meg -
bíz ha tó ide ig le nes meg õr zés cél já ból a gép jár mû és ra ko -
má nya el len õr zé sét köve tõen be en ged het az ob jek tum te -
rü le té re;

i) olyan sze mé lyek ér ke zé se ese tén, akik nek be en ge dé -
se meg ha lad ja a ka pu ügye le tes ha tás kö rét, a be lé pést en -
ge dé lye zõk tá vol lé té ben bí rál ja el a be lé pés jo go sult sá gát,
ada ta i kat je gyez ze fel, és en nek meg fele lõen en ge dé lyez ze 
(uta sít sa el) az ob jek tum ba való be lé pé sü ket;

j) a pa rancs nok ság mun ka ide je után ér ke zõ pos tát
vegy e át és a mun ka kez de té ig õriz ze meg, illetve a sür gõs -
ség sze rint to váb bít sa, je lent se.

290.5. A lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes kö te les sé gei
az azon na li tény köz lõ je len tés re kö te le zett, illetve azon na -
li re a gá lást igény lõ ese tek al kal má val:

a) a lak ta nyá ban vagy köz vet len kö ze lé ben ke let ke zett
tûz vagy egyéb ele mi csa pás ese tén ha la dék ta la nul in téz -
ked jen a sze mé lyi ál lo mány, a csa pat zász ló, a lõ szer és
más gyú lé kony anya gok, esz kö zök, ok má nyok men té sé re.
Tûz ese tén ri assza az ügye le tes tûz ol tó al egy sé get (azon
szer ve ze tek nél ahol ez ren del ke zés re áll), hív ja ki az ál -
lam i tû zol tó sá got, je lent se az ese tet az ügye le tes pa rancs -
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nok nak, hi vas sa be a tûz vé del mi tisz tet (meg bí zott tûz ren -
dé sze ti sze mélyt), és meg ér ke zé sü kig irá nyít sa az élet- és
va gyon men tést, illetve a tûz ol tá sát;

b) ha az alá ren delt õr ség nél fegy ver hasz ná lat ra ke rült
sor, te gye meg a kel lõ biz ton sá gi in téz ke dé se ket és te gyen
je len tést a pa rancs nok nak, ér te sít se a nyo mo zó tisz tet;
tech ni kai õr zés sel vé dett ka to nai lé te sít mé nyek nél in téz -
ked jen a be- (ki-) ha to ló sze mé lyek fel ku ta tá sá ra, el fo gá -
sá ra, elõ ál lí tá sá ra, és a továb biak ban a szol gá la ti in téz ke -
dés elõ írásai sze rint jár jon el. Amennyi ben az õr zést kül sõ
szol gál ta tó szer ve zet vég zi, az il le té kes rend õri szer ve ket
is ér te sí te ni kell;

c) ha ha lál lal vagy sú lyos tes ti sé rü lés sel, illetve je len -
tõs anya gi kár ral járó azon na li tény köz lés re kö te le zett
eset, cse lek mény tör tént, azon nal je lent se a pa rancs nok nak 
(ügye le tes pa rancs nok nak, törzs fõ nök nek), ér te sít se a ka -
to nai ügyész sé get (a te rü le ti leg ille té kes rend -
õrkapitányságot); a ki vizs gá lás ra ille té kes szer vek meg ér -
ke zé sé ig in téz ked jen a sé rül tek el sõ se gély ben ré sze sí té sé -
re és a hely szín biz to sí tá sá ra;

d) a tu do má sá ra ju tott (be je len tett) – ka to ná kat érin tõ –
köz le ke dé si bal ese tet ha la dék ta la nul je lent se a hely õr -
ség-ügye le tes nek, ha ezt õ lát ja el azon nal je lent se a pa -
rancs nok nak (ügye le tes pa rancs nok nak), ér te sít se az
illeté kes rend õri szer ve ket, a gép jár mû-bal ese ti hely szí ne -
lõ ké szen lé ti szol gá la tot.

291.1. A lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes reg ge li je len -
té sé ben kö te les je len te ni azo kat a fon to sabb ese mé nye ket
is, ame lye ket a szol gá la ti in téz ke dés nek más ren del ke zé -
sek nek meg fele lõen azon nal je len te nie kel lett az elöl já ró
ügye le ti szol gá lat nak.

291.2. Je lent se, ha az ügye le ti szol gá la ta alá tar to zó ka -
to nai szer ve zet nél azon na li tény köz lés re kö te le zett eset
tör tént.

291.3. Te gyen je len tést, ha az ügye le ti szol gá la ta alá
nem tar to zó ka to nai szer ve zet ren dé sze ti vagy pol gá ri
szerv tag já nak se gít sé get nyúj tott, ha más ka to nai szer ve -
zet hez tar to zó gép jár mû vet a lak ta nyá ba be en ge dett; ha a
Hon véd ség tu laj do nát ké pe zõ tár gyat, anya got kí sé rel tek
meg a lak ta nyá ból en ge dély nél kül ki vin ni vagy oda til tott
tár gyat, anya got be hoz ni. Je lent se to váb bá az elöl já ró tól
(más szerv tõl) ka pott ér te sí tést, pa ran csot, fel ada tot, annak 
vég re haj tá sát, el len õr zé se i nek he lyét, ide jét, tapasztala -
tait, to váb bá mind azt, amit a rend, fe gye lem és az ob jek -
tum biz ton sá ga szem pont já ból szük sé ges nek tart.

291.4. A reg ge li je len tés köny vét a lak ta nya- (ob jek -
tum-) ügye le tes mu tas sa be lát ta mo zás ra a törzs fõ nök nek.

A laktanya- (objektum-) ügyeletes-helyettes

292. A lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes-he lyet tes fel -
ada tát a szol gá la ti in téz ke dés és a lak ta nya- (ob jek tum-)
ügye le tes pa ran csai sze rint lás sa el.

Tar tóz ko dá si he lye a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes
szol gá la ti he lyi sé ge.

Szol gá la ti elöl já ró ja a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes
ha tás kö ré be utalt õr- és ügye le ti szol gá lat nak. Ha nem
tiszt, a nála ma ga sabb rend fo ko za ti ál lo mány cso port ba
tar to zó szol gá lat ban álló sze mé lyek nem tar toz nak alá ren -
delt sé gé be.

A kapuügyeletes

293.1. Ka pu ügye le test 24 órás vál tás sal lak ta nyák ban
és in té ze tek ben, to váb bá olyan ob jek tu mok ban kell ve zé -
nyel ni, ahol ka to nai és pol gá ri sze mé lyek, jár mû vek rend -
sze res moz gá sa szük sé ges sé te szi.

293.2. Ka pu ügye le ti szol gá lat szer vez he tõ szol gál ta tó
ál tal mû köd te tett in teg rált õr zés vé de lem ré sze ként, fegy -
ve res biz ton sá gi õr ség, illetve ka to nai õr zés ese tén tiszt he -
lyet tes és le gény sé gi ál lo mány be vo ná sá val.

293.3. A ka pu ügye le ti szol gá lat ren del te té se a lak ta nyá -
ba, illetve más ka to nai ob jek tu mok ba (a továb biak ban: ob -
jek tum) való be- és ki lé pés, anya gok ki- és be szál lí tá si sza -
bá lya i nak be tar ta tá sa.

293.4. Tar tóz ko dá si he lye az ob jek tum fõ be já ra tá nál ki -
je lölt szol gá la ti he lyi ség.

293.5. A ka pu ügye le tes a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le -
tes nek (he lyet te sé nek) van köz vet le nül alá ren del ve, a ka -
pu ügye le tes-he lyet te sek szol gá la ti elöl já ró ja.

294. A ka pu ügye le tes szol gá lat szol gá la ti fel ada ta it
fegy ver nél kül lás sa el. Az ügye le tes ré szé re pisz tolyt
(pán cél lá dá ban tá rol va), he lyet te sei ré szé re gép ka ra bélyt
(zár ha tó fegy ver áll vá nyon tá rol va) kell biz to sí ta ni. A
fegy ver vi se lé sé nek sza bá lya it a szol gá la ti in téz ke dés tar -
tal maz za. Szol gá la tát az ob jek tum pa rancs nok, lak ta nya-
(ob jek tum-) ügye le tes kü lön ren del ke zé sé re fegy ver rel és
lõ szer rel lás sa el.

A szol gá lat át vé te lét je lent se (táv be szé lõn) a lak ta nya-
(ob jek tum-) ügye le tes nek. A ka pu ügye le tes 0 óra és 5 óra
kö zött – a ka put zár va tart va – az Öl töz kö dé si Sza bály zat -
ban elõ írt könnyí tés sel fek ve pi hen het (al hat) úgy, hogy
jel zõ rend szer rel a ka pun kí vül rõl éb reszt he tõ le gyen.

295. A ka pu ügye le tes kö te les sé gei:
a) elsõ be ér ke zé sük al kal má val je lent kez zen az ob jek -

tum pa rancs nok nál, a sa ját pa rancs no ká nál (ha nem õ az
ob jek tum pa rancs nok) és azok he lyet te se i nél; je lent se ér -
ke zé sü ket a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes nek, va la mint
azt, ha bár mi kor el hagy ják az ob jek tu mot, vagy ha vissza -
ér kez nek;

b) ha az ob jek tum ba elõ ze tes be je len tés nél kül ér ke zik
a köz tár sa sá gi el nök, az Or szág gyû lés el nö ke, a Kor mány
tag ja, a hon vé del mi mi nisz té ri u mi ál lam tit kár, a Hon véd
Ve zér kar fõ nö ke, je lent kez zék nála, és ér ke zé sét je lent se a
lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes nek;
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c) ha az ob jek tum pa rancs nok elöl já ró pa rancs no kai
vagy azok he lyet te sei, a Hon véd ség tá bor no kai vagy
szem le- (el len õr zõ-) bi zott ság ve ze tõ je ér kez nek, je lent -
kez zék ná luk, és ér ke zé sü ket je lent se a lak ta nya- (ob jek -
tum-) ügye le tes nek;

d) ha az ob jek tum ba or szág gyû lé si biz to s vagy or szág -
gyû lé si kép vi se lõ ér ke zik, iga zol vá nyuk meg te kin té se
után je lent se azt a fo ga dó elöl já ró nak, illetve a lak ta nya-
(ob jek tum-) ügye le tes nek és kí sér je az ér ke zõt hoz zá;

e) az ob jek tum ban el he lye zett ka to nai szer ve zet hez tar -
to zó tisz te ket, tiszt he lyet te se ket és le gény sé gi ál lo mányt,
va la mint köz al kal ma zot ta kat (köz tiszt vi se lõ ket) ál lan dó
be lé pé si en ge dé lyük alap ján en ged je be, illetve ki;

f) ha más hol szol gá la tot tel je sí tõ ér vé nyes be lé pé si en -
ge déllyel ren del ke zõ, a ka pu ügye le tes nél ma ga sabb rend -
fo ko za tú ka to na ér ke zik az ob jek tum ba, je lent kez zék nála
és szük ség ese tén kí sér tes se a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye -
le tes hez;

g) más ka to na, illetve pol gá ri sze mély ér ke zé se ese tén
– ha nincs ré szé re egy sze ri be lé põ je – je lent se a fo ga dó
sze mély nek, annak tá vol lé te ese tén a lak ta nya- (ob jek -
tum-) ügye le tes nek, és a ka pott en ge dély alap ján te gye le -
he tõ vé a be lé pést, illetve a ka pott in téz ke dés sze rint jár jon
el;

h) ha az ob jek tum ba nyílt pa ranccsal ren del ke zõ sze -
mély ér ke zik, je lent se a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes -
nek, és kí sér tes se hoz zá;

i) azon nal te gyen je len tést a lak ta nya- (ob jek tum-)
ügye le tes nek azok ról a sze mé lyek rõl, akik nek sze mély -
azo nos sá gi vagy be lé pé si ok má nya it nem ta lál ta rend ben;

j) je lent se a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes nek az ob -
jek tum bár mely ka pu ján ki vo nu ló, illetve be vo nu ló al egy -
sé gek meg ne ve zé sét, fog lal ko zá si he lyü ket és alap ve tõ ha -
di tech ni kai esz kö ze ik szá mát; to váb bá be vo nu lá suk kor je -
lent se a lét szám ban, illetve az alap ve tõ ha di tech ni kai esz -
kö zök szá má ban be kö vet ke zett eset le ges el té rést;

k) jár mû vek, ha di tech ni kai esz kö zök, anyag szál lít má -
nyok ki- és be en ge dé se so rán a III. fe je zet ben elõ ír tak sze -
rint jár jon el;

l) az egy sze ri be lé pé si en ge déllyel be bo csá tott sze mé -
lyek tá vo zá sa kor kér je vissza a be lé põt, gyõ zõd jön meg
sza bá lyos ki töl té sé rõl, ha hi á nyos sá go kat ta pasz ta l, je lent -
se a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes nek, a vissza ka pott
be lé pé si en ge dé lye ket õriz ze meg, majd a szol gá la ti in téz -
ke dés ben elõ ír tak sze rint adja le;

m) az ob jek tum ban el he lye zett ka to nai szer ve zet ál lo -
má nyá ba tar to zó köz al kal ma zot tak tás ká ját (cso mag ját) az 
ob jek tum pa rancs nok kü lön in téz ke dé se sze rint el len õriz -
ze;

n) ha az ob jek tum ba it tas vagy bó dult ál la pot ban lévõ
ka to na ér ke zik, kí sér je (kí sér tes se) a lak ta nya- (ob jek tum-) 
ügye le tes hez;

o) lá to ga tók ér ke zé se kor a szol gá la ti in téz ke dés ben
meg ha tá ro zot tak sze rint jár jon el;

p) ha az ob jek tu mot fény ké pe zik, illetve az ut cá ról fi -
gye lik, a szol gá la ti in téz ke dés ben meg ha tá ro zot tak alap -

ján jár jon el, és egy ben je lent se a lak ta nya- (ob jek tum-)
ügye le tes nek.

296.1. A ka pu ügye le tes el len õriz ze a ki- és be já rást,
anyag szál lí tást. Mind ad dig, amíg az ellen õr zés meg nem
tör tént, a zsi lip mind két vé gét tart sa zár va.

296.2. Ha a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes szol gá la ti
he lyi sé ge a ka pu tól tá vol van, és az ob jek tum köz le ke dé si
rend je meg en ge di, az ügye le tes hez kí sé ren dõ sze mélyt jár -
mû vel együtt is be en ged he ti, de kö te les mel lé kí sé rõt biz -
to sí ta ni.

297. Ha a ka pu ügye le ti szol gá lat fel ada ta it kül sõ szol -
gál ta tó lát ja el, a kö ve tel mé nye ket a szol gál ta tá si szer zõ -
dés ben kell rög zí te ni.

A kapuügyeletes-helyettes

298.1. A ka pu ügye le tes-he lyet tes szol gá la tát a ka pu -
ügye le tes pa ran csai sze rint lás sa el, tá vol lé té ben he lyet te -
sít se. Ka pu ügye le tes-he lyet te si szol gá lat ba tisz test kell
ve zé nyel ni.

298.2. Az ob jek tu mok fõ ka pu já nál az elöl já ró pa rancs -
nok uta sí tá sa sze rint a so ros ka pu ügye le tes-he lyet tes az ott 
el he lye zett õr bó dé elõtt áll jon (rossz idõ já rás ese tén az õr -
bó dé ban úgy, hogy ki lás son).

298.3. Fel ada ta a sze mé lyek és jár mû vek be- és ki bo csá -
tá sa a ka pu ügye le tes te vé keny sé gé vel össz hang ban,
illetve az õ pa ran csai sze rint.

298.4. Ha az al egy sé gek és a gép jár mû vek (más ha di -
tech ni kai esz kö zök) ki- és be vo nu lá sá ra kü lön kapu van
ki je löl ve, az ott el he lye zett ka pu ügye le tes-he lyet tes a szá -
má ra ki épí tett szol gá la ti he lyi ség ben tar tóz kod jon, és
 onnan az el len õr zé sek vég re haj tá sá ra jöj jön ki.

298.5. A ka pu ügye le tes-he lyet test lõ szer rel – meg ha tá -
ro zott eset ben – a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes lás sa el
a nála tá rolt lõ szer bõl. Lõ sze ré vel vál tás kor a lak ta nya-
(ob jek tum-) ügye le tes nek szá mol jon el. Az új szol gá lat a
lõ szert is mét a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes tõl kap ja.

298.6. Ta ka ro dó és éb resz tõ kö zött a ka pu ügye le tes uta -
sí tá sa sze rin ti vál tás sal az Öl töz kö dé si Sza bály zat ban elõ -
írt könnyí tés sel fek ve pi hen het.

A telephely-ügyeletes

299.1. A te lep hely-ügye le tes szol gá lat ren del te té se a te -
lep hely re vo nat ko zó an a ké szen lét fo ko zá sa fel ada ta i nak
irá nyí tá sa, va la mint azok nak az elõ írásoknak a be tar tá sa és 
be tar ta tá sa, ame lye ket a je len Sza bály zat és a meg fe le lõ
szak uta sí tá sok a sze mé lyek, ha di tech ni kai esz kö zök ki- és
be en ge dé sé vel, a te lep hely rend jé vel, a tûz-, mun ka- és
kör nye zet vé de lem mel kap cso lat ban meg ha tá roz nak. Tar -
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tóz ko dá si he lye a te lep hely be já ra tá nál be ren de zett szol gá -
la ti he lyi ség.

299.2. Össze vont lak ta nyai el he lye zés ben levõ több
egy ség (szer ve ze ti leg kü lön ál ló al egy ség) ré szé re – a te -
lep hely ki ala kí tá sá tól füg gõ en – a kö zös elöl já ró pa rancs -
nok in téz ke dé sé re, illetve en ge dé lyé vel kö zös te lep -
hely-ügye le test le het ve zé nyel ni.

299.3. A te lep hely-ügye le tes szol gá la tot az év szak nak
meg fe le lõ, jó ál la pot ban levõ öl tö zet ben kell el lát ni a lak -
ta nya pa rancs nok ügye le ti szol gá la tok szer ve zé sé re ki adott 
in téz ke dé sé ben meg ha tá ro zat tak sze rint.

299.4. Szol gá la tát lak ta nyán be lü li te lep he lyen fegy ver
nél kül, egyéb te lep he lyen fegy ver rel (lõ szer rel) ak kor lás -
sa el, ha a biz ton sá gi kö rül mé nyek azt he lyi leg szük sé ges -
sé te szik.

300.1. A te lep hely-ügye le tes szol gá la ti lag a lak ta nya-
(ob jek tum-) ügye le tes nek (he lyet te sé nek), szak ma i lag a
te lep hely fe lett ren del ke zõ lo gisz ti kai fõ nök nek (a lo gisz -
ti kai biz to sí tást irá nyí tó sze mély nek) van alá ren del ve.
Szol gá la ti elöl já ró ja a te lep hely ügye le tes-he lyet te sek nek,
a tá ro ló hely-ügye le te sek nek, a mû sza ki ellen õr zõ ál lo más
ügye le tes nek, a ha di tech ni kai esz kö zök te lep he lyen tar -
tóz ko dó ve ze tõ i nek, ke ze lõ i nek, sze re lõk nek.

300.2. A te lep hely-ügye le tes nek a te lep hely rend jé re
vo nat ko zó pa ran csa it (fel szó lí tá sa it) a te lep he lyen tar tóz -
ko dó va la mennyi ka to na kö te les vég re haj ta ni.

301.1.Te lep hely-ügye le tes nek 24 órás vál tás sal az egy -
ség nél zász ló so kat vagy tiszt he lyet te se ket, az ön ál ló el he -
lye zés ben levõ al egy sé gek nél tiszt he lyet te se ket, tisz te se -
ket kell ve zé nyel ni.

301.2. A te lep hely-ügye le tes a szol gá lat át vé te lét a lak -
ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes nek és a te lep hely fe lett ren -
del ke zõ lo gisz ti kai fõ nök nek (a lo gisz ti kai biz to sí tást irá -
nyí tó sze mély nek) táv be szé lõn je lent se. Szün na pon csak a
lak ta nya-ügye le tes nek je lent sen.

302.1. A te lep hely-ügye le tes pi he né sét a jár mû moz gá -
sok figye lembe véte lével szol gá la ti in téz ke dés ben kell
meg ha tá roz ni. He lyet te se i nek pi he né sét szá muk tól, a fel -
ada tok tól és az idõ já rá si vi szo nyok tól füg gõ en a te lep -
hely-ügye le tes ha tá roz za meg.

302.2. A te lep hely-ügye le tes és he lyet te sei pi he né sük
ide je alatt az Öl töz kö dé si Sza bály zat nak meg fele lõen
könnyít het nek ru há za tu kon.

302.3. A te lep hely-ügye le tes nek a te lep hely õr zé sé vel
kap cso la tos ha tás kö rét e Sza bály zat VI. fe je ze te tartal -
mazza.

303. A te lep hely-ügye le tes kö te les sé gei:
a) is mer je a ké szen lét fo ko zá sá nak a te lep hely re vo nat -

ko zó fel ada ta it, és le gyen ké pes vég re haj tá suk irá nyí tá sá ra 

mind ad dig, amíg a lo gisz ti kai fõ nök (a lo gisz ti kai biz to sí -
tást irá nyí tó sze mély) meg nem ér ke zik;

b) le gyen tá jé ko zott ar ról, mi lyen mun kák, fog lal ko zá -
sok foly nak a te lep he lyen;

c) ál lan dó an is mer je a te lep he lyen lévõ, a szol gá la ti lag
tá vol lévõ, to váb bá az üzem kép te len ha di tech ni kai esz kö -
zök szá mát, hol lé tét, vissza ér ke zé sük idõ pont ját, ál la po tát, 
és eze ket ta ka ro dó után je lent se a lak ta nya-ügye le tes nek;

d) tar tas sa meg a te lep hely na pi rend jét, ügyel jen arra,
hogy a te lep he lyen és he lyi sé ge i ben rend és tisz ta ság le -
gyen, mun ka idõ be fe jez té vel gon dos kod jon a te lep hely és
he lyi sé ge i nek tisz tán tar tá sá ról;

e) kö ve tel je meg, hogy a te lep he lyen te vé keny ke dõk
vég re hajt sák, illetve meg tart sák a te lep hely re ér vé nyes ál -
ta lá nos, mun ka vé del mi és az adott ha di tech ni kai esz kö -
zök re vo nat ko zó elõ írásokat;

f) aka dá lyoz za meg, hogy sze mé lyi tu laj don ban levõ
jár mû vet és egyéb anya got bár mi lyen ok ból be vi gye nek a
te lep hely re, illetve ha di tech ni kai esz közt, vagy bár mi lyen
anya got jog ta la nul ki vi gye nek on nan;

g) a te lep hely rõl csak üzem ké pes, az elõ írt és ér vé nyes
me net ok má nyok kal el lá tott és el len õr zött ha di tech ni kai
esz közt en ged het ki;

h) el len õriz ze, hogy a ha di tech ni kai esz köz ve ze tõ je
ren del ke zik az elõ írt és ér vé nyes me net ok má nyok kal, to -
váb bá hogy az esz köz biz ton sá gos ve ze té sé re ké pes ál la -
pot ban van;

i) gon dos kod jon ar ról és el len õriz ze, hogy a te lep hely -
re vissza ér ke zõ ha di tech ni kai esz kö zök csak tel je sen fel -
töl tött, üzem ké pes, va la mint kar ban tar tott ál la pot ban áll ja -
nak be a tá ro ló he lyük re;

j) az igény be vé tel be fe jez té vel vegy e le, tá rol ja és õriz -
ze a jár mû vek in dí tó-, to rony- és fül ke kul csa it;

k) gyûjt se össze a fel hasz nált me net le ve le ket (üze mó ra
la po kat), el len õriz ze sza bá lyos ve ze té sü ket, le zá rá su kat,
je gyez ze be a me net le vél át adás-át vé te li fü zet be, és alá írás 
el le né ben na pon ta adja át a szak irá nyú lo gisz ti kai tiszt nek
(lo gisz ti kai be osz tott nak);

l) el len õriz ze, illetve he lyet te sei út ján el len õriz tes se a
sze mé lyek ki- és be lé pé sét a meg fe le lõ szak uta sí tás ban
meg ha tá ro zott elõ írások meg tar tá sá val;

m) ha gép jár mû vagy egyéb tech ni kai esz köz meg ron -
gá ló dá sa, bal eset vagy sze mé lyi sé rü lés jut tu do má sá ra, to -
váb bá, ha va la me lyik gép jár mû vagy más tech ni kai esz köz 
a me net ok má nyok ban meg ha tá ro zott idõn be lül nem ér ke -
zik vissza, vagy ha a gép jár mû vel, annak ve ze tõ jé vel, gép -
jár mû pa rancs no ká val vagy uta sa i val szem ben rend õri
vagy ka to nai ren dé sze ti szer vek fel je len tés sel, elõ ál lí tás -
sal él tek, je lent se a te lep hely fe lett ren del ke zõ lo gisz ti kai
fõ nök nek (a lo gisz ti kai biz to sí tást irá nyí tó sze mély nek) és
a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes nek;

n) ügyel jen a mun ka-, tûz-, bal eset- és kör nye zet vé del -
mi rend sza bá lyok meg tar tá sá ra, el len õriz ze a tûz biz ton sá -
gi, illetve a jel zõ be ren de zé sek meg lé tét és ál la po tát;

o) ha a te lep he lyen tûz üt ki, azon nal in téz ked jen a tûz -
ri a dó terv ben elõ írt fel ada tok vég re haj tá sá ra, je lent se az
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ese tet a lak ta nya-ügye le tes nek és a lo gisz ti kai fõ nök nek
(a lo gisz ti kai biz to sí tást irá nyí tó sze mély nek);

p) azon nal je lent se a lak ta nya-ügye le tes nek és a lo gisz -
ti kai fõ nök nek (a lo gisz ti kai biz to sí tást irá nyí tó sze mély -
nek), ha a te lep he lyen azon na li tény köz lés re kö te le zett
eset tör tént;

r) ha la dék ta la nul je lent se a ha di tech ni kai esz köz ki en -
ge dé se meg ta ga dá sá nak té nyét és okát a lo gisz ti kai fõ nök -
nek (a lo gisz ti kai biz to sí tást irá nyí tó sze mély nek) és az
ille té kes al egy ség pa rancs nok nak.

304. Ha a te lep hely-szol gá la tok fel ada ta it kül sõ szol gál -
ta tó lát ja el, a kö ve tel mé nye ket a szol gál ta tá si szer zõ dés -
ben kell rög zí te ni.

A telephelyügyeletes-helyettes

305.1. A te lep hely ügye le tes-he lyet tes szol gá la tát a te -
lep hely-ügye le tes pa ran csai sze rint lás sa el. Tar tóz ko dá si
he lyét a te lep hely-ügye le tes re vo nat ko zó szol gá la ti in téz -
ke dés ben kell sza bá lyoz ni.

305.2. A te lep hely ügye le tes-he lyet te se ket az al egy sé -
gek ve ze tõi, ke ze lõi ál lo má nyá ból kell ve zé nyel ni a he lyi
sa já tos sá gok tól, a fel ada tok tól füg gõ lét szám ban.

305.3. Szol gá la tu kat az év szak nak meg fe le lõ, jó ál la -
pot ban levõ öl tö zet ben kell el lát ni a lak ta nya pa rancs nok
ügye le ti szol gá la tok szer ve zé sé re ki adott in téz ke dé sé ben
meg ha tá ro zat tak sze rint. Szol gá la tu kat fegy ver rel (lõ szer -
rel) ak kor lás sák el, ha a te lep hely biz ton sá gi kö rül mé nyei
azt he lyi leg szük sé ges sé te szik.

A tárolóhely-ügyeletes

306.1. Azok ra az al egy ség tá ro ló he lyek re, ame lye ken
rend sze res sze mé lyi vagy ha di tech ni kai esz köz moz gás
tör té nik, az al egy ség ál lo má nyá ból az al egy ség ka to nái
napi szol gá lat tel je sí té si ide jé re tá ro ló hely-ügye le test kell
ve zé nyel ni. Ezen túli igény be vé te lük szük sé ges sé gé re a
szol gá la tot szer ve zõ pa rancs nok in téz ke dik.

306.2. Több al egy ség ré szé re össze vont tá ro ló he lyen
kö zös tá ro ló hely-ügye le test le het ve zé nyel ni.

306.3. A tá ro ló hely-ügye le tes szol gá lat ren del te té se a
tá ro ló hely re vo nat ko zó an azok nak az elõ írásoknak a be -
tar tá sa és be tar ta tá sa, ame lye ket a je len Sza bály zat és a
meg fe le lõ szak uta sí tá sok a sze mé lyek, ha di tech ni kai esz -
kö zök ki- és be en ge dé sé vel, a tá ro ló hely rend jé vel, a tûz-,
mun ka- és kör nye zet vé de lem mel kap cso lat ban meg ha tá -
roz nak. Tar tóz ko dá si he lyét a ré szé re ki adott szol gá la ti in -
téz ke dés ben kell sza bá lyoz ni.

306.4. A szol gá la tot az év szak nak meg fe le lõ, jó ál la pot -
ban levõ öl tö zet ben kell el lát ni a lak ta nya pa rancs nok in -
téz ke dé sé ben meg ha tá ro zat tak sze rint.

307.1. A tá ro ló hely-ügye le tes szol gá la tát a lak ta nyán
be lü li tá ro ló he lyen fegy ver nél kül, egyéb tá ro ló he lyen
fegy ver rel (lõ szer rel) ak kor lás sa el, ha a biz ton sá gi kö rül -
mé nyek azt he lyi leg szük sé ges sé te szik.

307.2. A tá ro ló hely-ügye le tes a szá má ra ki adott szol gá -
la ti in téz ke dés sze rint lás sa el fel ada tát. A tá ro ló -
hely-ügye le tes a te lep hely-ügye le tes nek, a ve zény lõ al -
egy ség pa rancs nok nak és a ve zény lõ zász lós nak van alá -
ren del ve.

307.3. A szol gá lat át vé te lét a ve zény lõ zász lós nak je -
lent se. Ha a tá ro ló he lyen ha di tech ni kai esz köz meg ron gá -
ló dá sa, bal eset vagy sze mé lyi sé rü lés jut tu do má sá ra, to -
váb bá min den ne mû rend el le nes sé get azon nal je lent sen a
te lep hely-ügye le tes nek és a ve zény lõ zász lós nak.

A mûszaki ellenõrzõ állomás ügyeletes

308.1. A mû sza ki ellen õr zõ ál lo más ügye le ti szol gá lat
ren del te té se az igény be vé tel re ki ren delt ha di tech ni kai esz -
kö zök mû sza ki ál la po tá nak (üzem- és for ga lom biz ton sá gi
szem pont ból), fel sze re lé sé nek, a me net ok má nyok meg lé -
té nek és ér vé nyes sé gé nek, va la mint a ha di tech ni kai esz -
köz ve ze tõ je köz le ke dés re való al kal mas sá gá nak el len õr -
zé se, a mi nõ sí tés alap ján a for ga lom ban tör té nõ rész vé tel
en ge dé lye zé se vagy meg ta ga dá sa. Tar tóz ko dá si he lye: a
ki je lölt, be ren de zett szol gá la ti he lyi ség.

308.2. A szol gá la tot az év szak nak meg fe le lõ öl tö zet ben
kell el lát ni a lak ta nya pa rancs nok in téz ke dé sé ben meg ha -
tá ro zat tak sze rint, fegy ver nél kül.

308.3. A mû sza ki ellen õr zõ ál lo más ügye le tes szol gá la -
ti lag köz vet le nül a te lep hely-ügye le tes nek és a te lep hely
fe lett ren del ke zõ lo gisz ti kai fõ nök nek (a lo gisz ti kai biz to -
sí tást irá nyí tó sze mély nek) van alá ren del ve.

308.4. A mû sza ki ellen õr zõ ál lo más ra – ha szak ál lo -
mány nincs az ál lo mány táb lá ban rend sze re sít ve – a ka to -
nai szer ve zet szak sze re lõi ál lo má nyá ból kell szol gá la tot
ve zé nyel ni.

308.5. A mû sza ki ellen õr zõ ál lo más ügye le tes pi he né -
sét, mun ka idõn túli igény be vé te le szük sé ges sé gét a szo ká -
sos jár mû moz gá sok figye lembe véte lével a szol gá la ti in -
téz ke dés ben kell meg ha tá roz ni.

309. A mû sza ki ellen õr zõ ál lo más ügye le tes kö te les sé -
gei:

a) igény be vé tel elõtt el len õriz ze a ki ren delt ha di tech ni -
kai esz kö zök me net ok má nya i nak meg lé tét és ér vé nyes sé -
gét, mû sza ki meg bíz ha tó sá gát, üzem- és for ga lom biz ton -
sá gát, kar ban tar tott sá gát a szak uta sí tá sok ban meg ha tá ro -
zott sza bá lyok sze rint, to váb bá a ha di tech ni kai esz köz ve -
ze tõ jé nek köz le ke dés re való al kal mas sá ga ok má nya i nak
meg lé tét és ér vé nyes sé gét;

b) az ellen õr zés vég re haj tá sa után a me net le vél meg fe -
le lõ ro va tá ban iga zol ja, hogy a ha di tech ni kai esz köz a köz -
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úti for ga lom ban részt ve het. Ha az ellen õr zés fo lya mán
 hiányosságokat ész lel, meg szün te té sü kig nem en ge dé -
lyez he ti az igény be vé telt;

c) az igény be vé tel be fe jez té vel el len õriz ze a ha di tech -
ni kai esz közt. Az ellen õr zés té nyét és a to váb bi te en dõk re
vo nat ko zó uta sí tá sa it a me net le vé len rög zít se.

310. A mû sza ki ellen õr zõ ál lo más ügye le tes je lent se a
szol gá lat át vé te lét a lo gisz ti kai fõ nök nek (a lo gisz ti kai
biz to sí tást irá nyí tó sze mély nek).

Azon nal je lent se:

a) a te lep hely-ügye le tes nek, ha az ellen õr zés fo lya mán
hi á nyos sá go kat ész lel és meg szün te té sü kig kö te les meg ta -
gad ni az igény be vé tel en ge dé lye zé sét;

b) a lo gisz ti kai fõ nök nek (a lo gisz ti kai biz to sí tást irá -
nyí tó sze mély nek) és a te lep hely-ügye le tes nek a ha di tech -
ni kai esz köz ki en ge dé se meg ta ga dá sá nak té nyét és okát.

Az egészségügyi ügyeletes

311.1. Az egész ség ügyi ügye let esi szol gá lat ren del te té -
se a napi szol gá lat tel je sí té si idõ ben az egész ség ügyi el lá -
tás rend jé nek és fo lya ma tos sá gá nak biz to sí tá sa. Az egész -
ség ügyi ügye le tes tar tóz ko dá si he lye az egész ség ügyi köz -
pont (se gély hely).

311.2. Az egész ség ügyi ügye le tes a lak ta nya- (ob jek -
tum-) ügye le tes nek és a szol gá la tot szer ve zõ pa rancs nok -
ság egész ség ügyi köz pont pa rancs no ká nak van alá ren del -
ve.

311.3. Az egész ség ügyi ügye le ti szol gá la tot az egész -
ség ügyi tisz tek, zász ló sok, tiszt he lyet te sek, va la mint az
ön kén tes tar ta lé kos szol gá la tot tel je sí tõ or vo sok kö zül kell 
ve zé nyel ni heti vál tás sal.

312. Az egész ség ügyi ügye le tes kö te les sé gei:

a) gon dos kod jon az egész ség ügyi el lá tás ról, hajt sa
vég re a szak uta sí tá sok ban és szol gá la ti in téz ke dés ben szá -
má ra elõ írt fel ada to kat;

b) biz to sít sa az egész ség ügyi köz pont rend jét, az elõ írt
rend sza bá lyok be tar tá sát;

c) gon dos kod jon az egész ség ügyi köz pont ban el he lye -
zett fek võbe teg(ek) egész ség ügyi el lá tá sá ról;

d) szük ség ese tén szak mai kép zett sé gé nek meg fele lõen 
nyújt son el sõ se gélyt;

e) az el sõ se gély nyúj tást köve tõen azon nal je lent sen a
lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes nek és a szol gá la tot szer -
ve zõ pa rancs nok ság egész ség ügyi köz pont pa rancs no ká -
nak;

f) amennyi ben szük sé ges ér te sít se a te rü le ti há zi or vo si
szol gá lat leg kö ze lebb el ér he tõ ügye le tes or vo sát, illetve az 
Or szá gos Men tõ szol gá lat leg kö ze leb bi ki ren delt sé gét.

A segélyhely ügyeletes

313.1. A se gély hely ügye le ti szol gá lat ren del te té se az
egész ség ügyi köz pont ban el he lye zett (fek võbe teg) ka to nák
fo lya ma tos egész ség ügyi fel ügye le te és szük ség sze rin ti el -
lá tá sa. A se gély hely-ügye le tes a lak ta nya- (ob jek tum-)
ügye le tes nek és a szol gá la tot szer ve zõ pa rancs nok ság
egész ség ügyi köz pont pa rancs no ká nak van alá ren del ve.

313.2. A se gély hely-ügye le test csak ab ban az eset ben
kell – 24 órás vál tás sal, pa rancs ban – ve zé nyel ni, ha a se -
gély he lyen fek võ be teg tar tóz ko dik.

313.3. A se gély hely-ügye le tes az egész ség ügyi tiszt he -
lyet tes és le gény sé gi egész ség ügyi ál lo mány ból ve zé nyel -
he tõ. Tar tóz ko dá si he lye az egész ség ügyi köz pont (se -
gély hely).

314. A se gély hely-ügye le tes kö te les sé gei:
a) gon dos kod jon az egész ség ügyi köz pont ban el he lye -

zett fek võ be teg(ek) egész ség ügyi el lá tá sá ról;
b) biz to sít sa az egész ség ügyi köz pont rend jét, az elõ írt

rend sza bá lyok be tar tá sát;
c) szük ség ese tén szak mai kép zett sé gé nek meg fele lõen 

nyújt son el sõ se gélyt;
d) az el sõ se gély nyúj tást köve tõen azon nal je lent sen a

lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes nek és az egész ség ügyi
ügye le tes nek;

e) szak mai kép zett sé gét meg ha la dó eset ben ér te sít se a
te rü le ti há zi or vo si szol gá lat leg kö ze lebb el ér he tõ ügye le -
tes or vo sát, illetve – ha szük sé ges – az Or szá gos Men tõ -
szol gá lat leg kö ze leb bi ki ren delt sé gét.

Az épület- (alegység-) ügyeletes

315.1. Az épü let- (al egy ség-) ügye le ti szol gá lat ren del -
te té se a bel sõ rend és fe gye lem meg tar ta tá sa, az épü let ben
el he lye zett ja vak vé del me, va la mint a lak ta nya- (ob jek -
tum-) ügye le tes tõl ka pott pa ran csok vég re haj tá sa, illetve
vég re haj ta tá sa. Tar tóz ko dá si he lye a szol gá la ti asz ta lá nál
van, ame lyet a be já rat fe lõ li ol dal lal szem ben, a fal nál kell
el he lyez ni, és ki kell je löl ni a je lent ke zés he lyét.

315.2. A ve zény len dõ épü let- (al egy ség-) ügye le te sek
szük sé ges sé gét, szá mát, az egy ügye le tes hez tar to zó al -
egy sé ge ket, a szol gá la tot ve zény lõ (irá nyí tó) al egy ség pa -
rancs no kot a szer ve ze ti egy ség pa rancs no ka a szol gá la ti
in téz ke dé sé ben ha tá roz za meg.

316.1. Az épü let- (al egy ség-) ügye le tes köz vet le nül a
szol gá la tot szer ve zõ al egy ség ve zény lõ zász ló sá nak, ahol
ilyen nincs, az al egy ség pa rancs nok nak, az ügye le ti szol gá -
lat te kin te té ben pe dig a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes -
nek és he lyet te se i nek van alá ren del ve.

316.2. Az épü let- (al egy ség-) ügye le tes szol gá la ti elöl -
já ró ja az épü let- (al egy ség-) ügye le tes-he lyet te sek nek, va -
la mint az al egy ség (épü let ben el he lye zett) összes hon véd -
jé nek, tisz te sé nek, és ha az épü let (al egy ség) ügye le tes
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tiszt he lyet tes, az al egy ség (épü let ben el he lye zett) összes
tiszt he lyet te sé nek is (ki vé ve sa ját szer ve zet sze rû szol gá la -
ti elöl já ró ját).

316.3. Az épü let- (al egy ség-) ügye le test 24 órás vál tás -
sal a ki je lölt al egy ség tisz te sei (tiszt he lyet te sei) kö zül kell
ve zé nyel ni.

316.4. Az ügye le tes szol gá la tát hadi gya kor ló öl tö zet -
ben és meg kü lön bö ze tõ jel zés sel lás sa el. Ha a pa rancs nok
in téz ke dé sé ben el ren de li – el sõ sor ban lak ta nyán kí vü li el -
he lye zés ben – biz ton sá gi okok ból fegy ve re is le het.

316.5. Pi he né sét a szol gá la tot el ren de lõ pa rancs nok
sza bá lyoz za. Ezen be lül he lyet te sé vel fel vált va az el he lye -
zé si kör let ben az Öl töz kö dé si Sza bály zat ban meg ha tá ro -
zott könnyí tés sel fek ve pi hen het (al hat).

317. Az épü let- (al egy ség-) ügye le tes kö te les sé gei:
a) a szol gá lat át vé te le elõt ti fel ké szü lés so rán gyõ zõd -

jön meg he lyet te sé nek fel ké szült sé gé rõl;
b) a meg ha tá ro zott idõ pont ban vegy e át a szol gá la tot;

en nek so rán el len õriz ze az al egy ség (épü let) bel sõ kör le té -
nek ál la po tát, a hír adó és jel zõ be ren de zé sek mû kö dõ ké -
pes sé gét, a tûz ol tó ké szü lé kek ál la po tát;

c) el len õriz ze a fegy ver szo ba zár já nak sér tet len sé gét,
to váb bá, hogy a pe csét jé nek, va la mint a kulcs tar tó do boz
pe csét jé nek szá ma meg egye zik-e a do bo zon lé võ vel;

d) terv sze rû en, szer ve zet ten hajt sa és haj tas sa vég re
azo kat a fel ada to kat, ame lye ket az al egy ség min den na pi
te vé keny sé gé vel, a na pi rend del és az el he lye zés rend jé vel
kap cso lat ban e Sza bály zat és a szol gá la ti in téz ke dés elõ ír;

e) is mer je a na pi ren det (mun ka ren det), és gon dos kod -
jon róla, hogy az ab ban elõ ír tak ra az al egy ség ide jé ben fel -
ké szül jön;

f) ta ka ro dó után a na pi rend ben meg ha tá ro zott idõ pont -
ban je len jen meg a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes nél el -
iga zí tá son;

g) ügyel jen az al egy ség he lyi sé ge i nek és kül sõ kör le té -
nek ta ka rí tá sá ra, fû té sé re, szel lõz te té sé re, vi lá gí tá sá ra, a
tûz vé del mi és egyéb biz ton sá gi rend sza bá lyok meg tar tá -
sá ra, kö ve tel je meg, hogy a ka to nák csak a ki je lölt he lyen
do há nyoz za nak és szá rít sák ru há ju kat;

h) ha az al egy ség nél (épü let ben) tûz üt ki, ha la dék ta la -
nul te gye meg az ol tás hoz, az élet- és va gyon men tés hez
szük sé ges in téz ke dé se ket, azon nal je lent se a ve zény lõ
zász lós nak vagy a szá zad pa rancs nok nak (tá vol lé tük ben az 
el lá tó tiszt he lyet tes nek) és a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le -
tes nek.

318.1. Az épü let- (al egy ség-) ügye le tes te gyen je len tést:
a) a szol gá la tot szer ve zõ pa rancs nok nak és sa ját al egy -

ség-pa rancs no ka i nak, ami kor az nap elõ ször ér kez nek az
al egy ség kör le té be;

b) a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes nek (he lyet te sé -
nek), ha az a kör let be ér ke zik;

c) az épü let ben el he lye zett al egy sé gek szol gá la ti elöl -
já ró i nak, ha azok az al egy ség-pa rancs nok nél kül ér kez nek
a kör let be.

318.2. Je len té sét meg elõ zõ en, ha a szol gá lat tel je sí té si
he lye kö ze lé ben (a fo lyo són) ka to nák tar tóz kod nak, ve zé -
nyel jen „Vi gyázz”-t. Az ér ke zõ szol gá la ti elöl já ró kat kí -
sér je a pa rancs nok hoz, illetve az al egy ség kör le té be.

318.3. Ha az épü let- (al egy ség-) ügye le tes szol gá lat tel -
je sí té si he lye kö ze lé ben ka to nák nem tar tóz kod nak, illetve 
min den olyan eset ben, ami kor az elõ írás sze rint ve zé nyel ni 
nem kell (pél dá ul ta ka ro dó tól éb resz tõ ig, kar ban tar tás ese -
tén), ve zény lés nél kül te gyen je len tést az ér ke zõ elöl já rók -
nak.

318.4. Ha az elöl já ró ér ke zé se kor a szá zad pa rancs nok
(ve zény lõ zász lós, sza kasz pa rancs nok) a szol gá lat tel je sí -
té si hely kö ze lé ben tar tóz ko dik, az épü let- (al egy ség-)
ügye le tes tel je sít sen tisz te let adást, je len tést azon ban csak
ak kor te gyen, ha az elöl já ró a je len tés fo ga dá sá ra elõt te
meg áll. Más al egy ség tõl ér ke zõ tiszt nél je lent kez zék, és
kí sér je a pa rancs nok hoz.

318.5 Az épü let- (al egy ség-) ügye le tes azon nal je lent se
a szá zad pa rancs nok nak [épü let pa rancs nok nak, tá vol lé té -
ben a rang idõs nek, illetve mun ka idõn túl a lak ta nya- (ob -
jek tum-) ügye le tes nek], ha

a) az al egy ség nél azon na li tény köz lõ je len tés re kö te le -
zett ese mény tör tént;

b) a fegy ver szo ba aj ta ján, zár ján be ha to lá si kí sér let
nyo ma it ve szi ész re, vagy más, az át vé tel kor nem ész lelt
rend el le nes sé get ta pasz ta l;

c) va la ki sú lyos fe gye lem sér tést kö ve tett el;
d) a ka to nák kö ré ben ki rí vó dur va sá got, tett le ges sé get

ta pasz ta l;
e) egyéb olyan je len sé get ész lel, ame lyet sa ját ha tás kö -

ré ben nem tud el in téz ni, és a szük sé ges in téz ke dés nem tûr
ha lasz tást.

Az épület- (alegység-) ügyeletes-helyettes

319.1. Az épü let- (al egy ség-) ügye le tes-he lyet tes az
épü let- (al egy ség-) ügye le tes pa ran csai sze rint te vé keny -
ked jen. Szol gá la ti elöl já ró ja az al egy ség hon vé de i nek, ha
rend fo ko za ta tisz tes, az al egy ség tel jes le gény sé gi ál lo má -
nyá nak. Tar tóz ko dá si he lye az épü let (al egy ség) ügye le tes
szol gá la ti asz ta lá nál van.

319.2. Az al egy ség ügye let es-he lyet test az al egy ség
hon vé dei, illetve tisz te sei kö zül kell ve zé nyel ni.

319.3. Fel sze re lé se meg egye zik az épü let- (al egy ség-)
ügye le te sé vel. Pi he né sét az épü let- (al egy ség-) ügye le tes
ha tá roz za meg.

Az ügyeletes tûzoltó alegység

320.1. Az ügye le tes tûz ol tó al egy ség ren del te té se az ob -
jek tum ban ke let ke zõ tü zek ol tá sa, sze mé lyek és anya gi ja -
vak men té se.
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320.2. Az ügye le tes tûz ol tó al egy ség köz vet le nül a lak -
ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes nek van alá ren del ve.

320.3. Ál lo má nyát a hon véd sé gi (szer ve zet sze rû) tûz ol -
tó al egy ség bõl, ahol ilyen nincs rend sze re sít ve, ott tûz ol tó
ki kép zés ben ré sze sült hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ka to -
nák ból kell ve zé nyel ni.

320.4. Hon véd sé gi tûz ol tó al egy ség hi á nyá ban, azok -
ban az ob jek tu mok ban el le het te kin te ni az ügye le tes tûz -
ol tó al egy ség szol gá lat ba tör té nõ ve zény lé sé tõl, ahol a vo -
nu lá si kör zet sze rin ti ön kor mány za ti tûz ol tó ság be avat ko -
zá sa a tûz ész le lé sét kö ve tõ tíz per cen be lül biz to sí tott és
ren del kez nek ér vé nyes meg ál la po dá si szer zõ dés sel.

320.5. Ahol lét szám vi szo nyok nem te szik le he tõ vé az
ön ál ló ügye le tes tûz ol tó al egy ség szol gá lat el lá tást, más
ügye le ti szol gá la tot el lá tó sze mé lyek tûz ol tá si fel adat ra
való fel ké szí té sé vel kell gon dos kod ni a lak ta nya tûz vé del -
mé rõl.

A logisztikai ügyeletes alegység

321.1. A lo gisz ti kai ügye le tes al egy ség ren del te té se a
ka to nai szer ve zet szá má ra elõ re nem lát ha tó idõ ben ér ke zõ 
anya gok nak a lak ta nyá ba szál lí tá sa, illetve na gyobb
mennyi sé gû anyag moz ga tá sa a lak ta nyán be lül. Csak ott
kell ve zé nyel ni, ahol arra a he lyi kö rül mé nyek  miatt szük -
ség van.

321.2. Ki ren de lé sé re a pa rancs nok (törzs fõ nök) pa ran -
csá ra (tá vol lé tük ben ön ál ló an) a lak ta nya- (ob jek tum-)
ügye le tes jo go sult.

321.3. Az olyan ka to nai szer ve zet nél, ahol erre szük ség
van, ál ta lá ban na pon kén ti vál tás sal kell lo gisz ti kai ügye le -
tes al egy sé get ve zé nyel ni.

321.4. A lo gisz ti kai ügye le tes al egy ség az ál lo más he -
lyen fo lyó ki kép zé si fog lal ko zá so kon részt vesz. Kor lá to -
zás nél kül foly tat ja a napi te vé keny sé gét, ké szen a szük sé -
ges mun kák el vég zé sé re.

B) A KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT

322.1. A ké szen lé ti szol gá lat meg ha tá ro zott nor ma idõn
be lül más szol gá lat ba lép tet he tõ vagy elõ re nem ter vez he -
tõ fel ada tok vég re haj tá sá ra igény be ve he tõ ka to nai erõ
vagy sze mély.

322.2. A ké szen lé ti szol gá lat ren del te té se a ri asz tást
köve tõen a ren del te tés sze rin ti mû kö dés biz to sí tá sa, fegy -
ve res ké szen lé ti, õr- vagy ügye le ti szol gá lat el lá tá sa, ve ze -
té si fel té te lek biz to sí tá sa, ké szen lét ka taszt ró fa-el há rí tá si,
se gít ség nyúj tá si, légi ku ta tá si és légi men té si, hely szí ne lé -
si, illetve meg elõ zé si fel ada tok el lá tá sá ra.

322.3. A ké szen lé ti szol gá lat fel ada ta it a szol gá la tot
szer ve zõ pa rancs nok (ve ze tõ) szol gá la ti in téz ke dé se tar -
tal maz za.

322.4. A szol gá la ti in téz ke dés ben rög zí te ni kell:

a) a szol gá lat meg ne ve zé sét, ren del te té sét, fel ada tát,
jel le gét;

b) ha tás kö rét, kö te les sé ge it, alá ren delt sé gét;

c) fel ké szí té sét, el iga zí tá sát;

d) öl tö ze tét, fel sze re lé sét, fegy ver ze tét, tar tóz ko dá si
he lyét;

e) össze köt te tés, je len tés rend jét;

f) át adá sá nak-át vé te lé nek rend jét;

g) egyéb olyan rész le te ket, ame lye ket a je len Sza bály -
zat elõ írásai sze rint sza bá lyoz ni szük sé ges.

Fegyveres készenléti szolgálat

323.1. A fegy ve res ké szen lé ti szol gá lat meg ha tá ro zott
nor ma idõn be lül al kal maz ha tó, vár ha tó fel ada tá ra fel ké -
szí tett, meg ha tá ro zott he lyen együtt tar tott, ve zé nyelt ka -
to nai erõ.

323.2. A fegy ve res ké szen lé ti szol gá lat ren del te té se a
kül sõ fegy ve res cso por tok nak az or szág te rü le té re tör té nõ
vá rat lan be tö ré se, vagy légi jár mû vek ál tal az or szág lég te -
ré nek vagy a szö vet sé gi lég tér nek a meg sér té se ese tén a
leg rö vi debb idõn be lül a meg fe le lõ vá lasz lé pé sek meg té te -
le, illetve egyéb fel ada tok vég re haj tá sa

323.3. A ké szen lé ti szol gá la tok ve zény lé sé nek és el lá tá -
sá nak rend jét kü lön ren del ke zé sek sza bá lyoz zák.

Egyéb készenléti szolgálat

324.1. Az egyéb ké szen lé ti szol gá lat ren del te té se a
riasz tást (ér te sí tést) köve tõen, a meg ha tá ro zott he lyen, fel -
sze re lés sel, fel adat tal és nor ma idõn be lül ren del ke zés re
 állás.

324.2. Egyéb ké szen lé ti szol gá la tot a szer ve ze tek pa -
rancs no kai (ve ze tõi) dön té se alap ján kell szer vez ni és mû -
köd tet ni.

324.3. Az egyéb ké szen lé ti szol gá lat ba ve zé nyelt tény -
le ges szol gá la tot tel je sí tõ ka to na, köz tiszt vi se lõ, köz al kal -
ma zott és a mun ka tör vénykönyve sze rin ti mun ka vál laló
mun ka idõ ben a szol gá la ti he lyén, mun ka idõn túl olyan ki -
ér te sít he tõ he lyen kö te les tar tóz kod ni, ahon nan a szolgá -
lati in téz ke dés ben meg ha tá ro zott nor ma idõn be lül ké pes
szol gá la ti fel ada tai meg kez dé sé re.

C) A FUTÁRSZOLGÁLAT

325. A fu tár szol gá lat ren del te té sét, meg szer ve zé sé nek
és vég re haj tá sá nak sza bá lya it kü lön jog sza bály és ren del -
ke zé sek ha tá roz zák meg.
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VI. Fejezet

AZ ÕRZÉS-VÉDELEM RÉSZLETES SZABÁLYAI

A) AZ ÕRSZOLGÁLAT

326.1. Az õr szol gá lat fegy ve res szol gá lat. Ren del te té se
ob jek tu mok vagy ja vak, illetve sze mé lyek õr zé se és vé del -
me, fog va tar tott sze mé lyek szö ké sé nek meg aka dá lyo zá sa.

326.2. Az õr szol gá lat el lá tá sá ban e Sza bály zat és az õr -
szol gá la ti ok má nyok elõ írásaitól sem mi fé le el té rés nem
en ged he tõ meg.

326.3. Az õr sé get vagy egyes tag ja it más fel adat tal meg -
bíz ni vagy fel ada tá tól bár mi vel el von ni ti los!

326.4. Õr szol gá lat ba be osz tott sze mélyt – a fel ál lí tott õr 
ki vé te lé vel – kü lö nö sen in do kolt eset ben a lak ta nya-
(hely õr ség-) ügye le tes en ged het el rö vid idõ re az õr ség
szá má ra ki je lölt hely rõl. Ha az õr ség va la me lyik tag ja
meg be teg szik, és ezért az õr szol gá lat el lá tá sá ra kép te len né 
vá lik, le vál tá sá ra és pót lá sá ra a lak ta nya- (hely õr ség-)
ügye le tes in téz ked jen.

Az õrszolgálat megszervezése

327.1. Ál lan dó õr sé get hely õr ség pa rancs nok, egy ség-
vagy an nál ma ga sabb szin tû pa rancs nok, illetve az elöl já ró 
pa rancs nok jó vá ha gyá sá val az ön ál ló el he lye zés ben levõ
al egy ség pa rancs no ka, ezen kí vül ide ig le nes õr sé get a ki -
kü lö ní tett al egy ség pa rancs no ka is szer vez het. Az õr ség
szer ve zé sét írás be li in téz ke dés ben kell rög zí te ni, va la mint
gon dos kod ni kell e Sza bály zat 2. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott ok má nyok ról.

327.2. Az õr sé get szer ve zõ in téz ke dé sé ben ha tá roz za
meg az õr zen dõ ob jek tu mot, az õr ség meg ne ve zé sét, alá -
ren delt sé gét, ere jét, össze té te lét, fegy ver ze tét, el he lye zé si
kör le tét, a vál tá sok szá mát, az õrök fel ál lí tá sá nak idõ tar ta -
mát, a ve zény lés rend jét, az el iga zí tás és vál tás idõ pont ját,
az eset le ges szál lí tás mód ját, a tü ze lõ ál lá sok ki épí té sét, az
el he lye zé si kör let ta ka rí tá sá nak és kar ban tar tá sá nak rend -
jét és más, he lyi leg szük sé ges rend sza bá lyo kat. Tech ni kai
õr zés ese tén az in téz ke dés sza bá lyoz za a ha gyo má nyos õr -
zés re való át té rés rend jét. Te lep hely õr zé se ese tén az in téz -
ke dés sza bá lyoz za az õr ség és a te lep hely-ügye le tes
együtt mû kö dé sét, kü lö nös te kin tet tel arra az eset re, ha a
te lep he lyen be lül is van õr hely.

327.3. Ide ig le nes õr ség ese tén az õr ség szer ve zé sé re vo -
nat ko zó in téz ke dést és az õr in téz ke dést ki vé te le sen sür gõs 
eset ben vagy rö vid idõ tar ta mú (24 órá nál rö vi debb) õr zés -
kor szó ban is ki le het adni, de az elsõ adó dó al ka lom mal
írás ba kell fog lal ni.

327.4. A kül föl di mû ve le ti te rü le ten az õr ség meg szer -
ve zé sét a mû ve let re vo nat ko zó Egy sé ges Mû ve le ti Sza bá -
lyok (SOP-k) ha tá roz zák meg.

Az õrségek osztályozása

328. Az õr ség le het:
a) ren del te tés és alá ren delt ség sze rint:
– bel sõ õr ség – va la mely ka to nai szer ve zet el he lye zé si

kör le té nek, va la mint a hoz zá tar to zó lé te sít mé nyek nek az
õr sé ge az ob jek tum pa rancs nok alá ren delt sé gé ben, ide tar -
to zik a ha jó õr ség is;

– hely õr sé gi õr ség – va la mely hely õr ség te rü le tén levõ
ob jek tu mok és ja vak õr sé ge a hely õr ség pa rancs nok alá -
ren delt sé gé ben;

– ki kü lö ní tett õr ség – va la mely el he lye zé si kör let hez,
hely õr ség hez te rü le ti leg nem köt he tõ, tá vol fek võ ob jek -
tum õr zé sét old ja meg az õr sé get szer ve zõ pa rancs nok alá -
ren delt sé gé ben; az õr ség ál lo má nyát rend sze rint az õr zé si
fel adat ra ki kü lö ní tett al egy ség bõl ve zény lik;

b) az õr ség ere je és az ob jek tum fon tos sá ga sze rint:
– el sõ fo kú õr ség, amely nek hét vagy an nál több fel ál lí -

tá si he lye van, vagy kü lö nö sen fon tos ob jek tu mot õriz, a
fel ál lí tá si he lyek szá má tól füg get le nül;

– má sod fo kú õr ség, amely nek négy-hat fel ál lí tá si he lye 
van;

– har mad fo kú õr ség, amely nek egy-há rom fel ál lí tá si
he lye van;

c) idõ tar tam sze rint:
– ál lan dó õr ség, amely 24 órás vál tás sal meg ha tá ro zat -

lan ide ig lát ja el a fel ada tát;
– ide ig le nes õr ség, amely meg ha tá ro zott ide ig (szál lí -

tás, tá bo ro zás, gya kor lat ese tén) tel je sít szol gá la tot.
Tech ni kai õr zés ese tén az õr sé get a szer ve zõ pa rancs -

nok so rol ja fo ko zat ba, figye lembe véve az ob jek tum fon -
tos sá gát és azt, hogy ha gyo má nyos õr zés re való át té rés
ese tén mi lyen ere jû õr sé get kell ve zé nyel ni.

Ide ig le nes õrö ket le het ál lan dó õr sé gek kö te lé ké be is
ve zé nyel ni.

Az õrségek ereje, összetétele

329. Az õr ség lét szá mát és össze té te lét a fel ál lí tá si he -
lyek szá ma és az õr ség tech ni kai fel sze relt sé ge ha tá roz za
meg.

Alap elv nek azt kell te kin te ni, hogy va la mely ob jek tum
õr zé sé re annyi erõt és esz közt al kal maz za nak, amennyi a
meg bíz ha tó õr zé sé hez fel tét le nül szük sé ges, illetve elég -
sé ges.

330. Az õr ség az ob jek tum fon tos sá gá tól és az õr he lyek
szá má tól füg gõ en a kö vet ke zõk bõl áll: õr pa rancs nok, õr -
pa rancs nok-he lyet tes, fel ve ze tõ(k), õrök, fegy ve res fi gye -
lõ, jel zõ rend szer-ke ze lõ, gép jár mû ve ze tõ, jár õr(-ök).

331. El sõ fo kú õr ség pa rancs no ká ul zász lóst vagy tiszt -
he lyet test, ön ál ló el he lye zés ben lévõ al egy ség nél ki vé te -
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les eset ben tisz test, má sod- és har mad fo kú õr ség ese té ben
tiszt he lyet test, illetve tisz test kell ve zé nyel ni.

332. Õr pa rancs nok-he lyet test csak ott kell ve zé nyel ni,
ahol az õr pa rancs nok zász lós vagy tiszt he lyet tes. Et tõl az
õr sé get szer ve zõ pa rancs nok in do kolt eset ben el tér het.

Õr pa rancs nok-he lyet tes nek tiszt he lyet test, tisz test vagy 
a szak ala po zó kép zést be fe je zett hon vé det kell ve zé nyel ni. 
Az õr pa rancs nok-he lyet tes szük ség ese tén fel ve ze tõi te en -
dõ ket is vé gez het. Ahol nincs õr pa rancs nok-he lyet tes, fel -
ada ta it az 1. számú fel ve ze tõ lás sa el.

333.1. A fel ve ze tõt tisz te sek vagy a szak ala po zó kép -
zést be fe je zett hon vé dek kö zül kell ve zé nyel ni. Ahol a fel -
ál lí tott õrök vál tá sa (fel ve ze té se) 30 perc nél több idõt igé -
nyel, en nek meg fele lõen több fel ve ze tõt kell ve zé nyel ni,
illetve a he lyi le he tõ sé gek figye lembe véte lével gép jár mû -
vel kell az õrö ket fel ve zet ni.

333.2. A har mad fo kú õr ség nél ál ta lá ban nem kell fel ve -
ze tõt ve zé nyel ni, az õrö ket az õr pa rancs nok ve zes se fel.
Ha azon ban a he lyi kö rül mé nyek meg kö ve te lik, az õr sé get 
szer ve zõ pa rancs nok fel ve ze tõt is ve zé nyel het.

333.3. Ha a fel ál lí tott õrö ket ki vé te les eset ben a lak ta -
nya- (hely õr ség-) ügye le tes pa ran csá ra rö vi debb idõ kö -
zön ként kell vál ta ni, ak kor az õr ség be ide ig le ne sen két
vál tás fel ve ze tõt kell ve zé nyel ni. Ilyen eset ben a har mad -
fo kú õr ség be is kell fel ve ze tõt ve zé nyel ni, aki az õr pa -
rancs nok kal fel vált va ve ze ti fel az õrö ket.

333.4. Az õr ku tyás õr zés ese tén a ku tyá kat az õr ku -
tya-ve ze tõk ve ze tik fel és el len õr zik.

334.1. Az õrö ket az õr he lyek és a vál tá sok szá má nak
meg fele lõen tisz te sek, illetve hon vé dek kö zül kell ve zé -
nyel ni. Ha a fel ál lí tott õrök tisz te sek, azok az õr pa rancs -
nok-he lyet tes nél és a fel ve ze tõ nél ala cso nyabb vagy vele
azo nos rend fo ko za tú ak le gye nek. Az õr he lye ken le he tõ leg 
azo nos ál lo mány cso por tú ak vált sák egy mást.

334.2. Az olyan õr he lyek re, ame lye ken a szol gá lat
24 órán át tart, há rom vál tást, ame lye ken csak sö té te dés tõl
vir ra da tig ál lí ta nak fel õrt (napi mun ka vég zés  miatt), két
vál tást kell ve zé nyel ni (szün nap elõt ti mun ka na pon azon -
ban a mun ka be fe je zé sé tõl, a szün nap utá ni mun ka na pon a
mun ka kez de té ig há rom vál tást). Az õrök vál tá si ide je
alap ve tõ en 2 óra.

334.3. Ahol ki épí tett (pl. õr tor nyok kal) és tech ni ka i lag
jól fel sze relt (pl. vi lá gí tó- és jel zõ esz kö zök kel el lá tott) õr -
zé si rend szer van, az õr sé get szer ve zõ pa rancs nok a
24 órás õr sé gen be lül két vál tá sos õr he lye ket szer vez het.
Eb ben az eset ben az õrö ket 3 órán ként le het vál ta ni.

334.4. Ugyan ar ra a fel ál lí tá si hely re egy más utá ni vál -
tás sal min dig ugyan azo kat az õrö ket kell fel ve zet ni.

335. Fegy ve res fi gye lõt csak ott kell szer vez ni, ahol az
õr ség el he lye zé si kör le té nek biz ton sá ga meg kö ve te li. Fel -
ál lí tá si he lye az õr ség el he lye zé si kör le té nek be já ra ta elõtt
le gyen. A fegy ve res fi gye lõ fel ada tát, moz gás i kör le tét,
fel ál lí tá si idõ tar ta mát és azt, hogy kik kö zül kell fel ál lí ta ni, 
az õr sé get szer ve zõ pa rancs nok sza bá lyoz za az õrszolgá -
lati ok má nyok ban.

336. Jel zõ rend szer-ke ze lõt csak tech ni kai õr sé gek be
kell ve zé nyel ni a jel zõ esz kö zök ke ze lé sé re.

337. Gép jár mû ve ze tõt csak ott kell ve zé nyel ni, ahol a
fel ve ze tés gép jár mû vel tör té nik.

338. A jár õr fel ada ta az õr zés nek já rõ rö zés sel tör té nõ
vég re haj tá sa, vagy az õr ség meg erõ sí té se szük ség ese tén.
Jár õr nek kell te kin te ni az õr pa rancs nok vagy a fel ve ze tõ
ál tal ve ze tett vál tást, va la mint az õr zés sel össze füg gõ te vé -
keny ség vég re haj tá sá ra vagy va la mely ese mény vizs gá la -
tá ra az õr ség ál lo má nyá ból ki kül dött erõt is.

339. Az õr ség ál lo má nyá nak vál tá son kén ti cso por to sí -
tá sa:

a) õr he lyen fel ál lí tott vál tás, amely az õr he lye ken fel ál -
lí tott ka to nák ból áll;

b) ké szült sé gi vál tás, amely azok ból áll, aki ket az õr he -
lyek rõl le vál tot tak, illetve ké szen lé tes tech ni kai õr zés ese -
tén a kü lön erre ve zé nyel tek bõl. Kö zös he lyi ség ben tar tóz -
kod nak ké szen arra, hogy õr zés sel kap cso la tos fel ada to kat
old ja nak meg.

Az olyan õr ség nél, ahol két vál tá sos õr he lyek van nak, a
ké szült ség lét szá mát és szol gá la tá nak idõ tar ta mát – az õr -
zés biz ton sá gá nak figye lembe véte lével – az õr sé get szer -
ve zõ pa rancs nok az õr szol gá la ti ok má nyok ban sza bá lyoz -
za;

c) pi he nõ vál tás, amely azok ból áll, akik ké szült sé gük
le töl té se után fek ve pi hen nek, al sza nak.

Az õrségek alárendeltsége

340.1. A bel sõ õr ség az õr sé get szer ve zõ pa rancs nok -
nak, a törzs fõ nök nek (pa rancs nok he lyet tes nek), az ille té -
kes lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes nek és he lyet te sé nek
van alá ren del ve.

340.2. A hely õr sé gi õr ség a he lyõr ség pa racs nok nak, a
he lyõr ség ko men dáns nak, a hely õr ség-ügye le tes nek és he -
lyet te sé nek van alá ren del ve.

340.3. Ka to nai ob jek tu mok õr zé sé re más ka to nai szer -
ve zet tõl ve zé nyelt õr ség az õr zés vég re haj tá sát il le tõ en az
ob jek tum pa rancs nok nak és az ob jek tum-ügye le tes nek is
alá van ren del ve.
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340.4. A ki kü lö ní tett õr ség az õr sé get szer ve zõ ka to nai
szer ve zet pa rancs no ká nak, törzs fõ nö ké nek, lak ta -
nya-ügye le te sé nek és he lyet te sé nek, to váb bá annak a ki -
kü lö ní tett al egy ség pa rancs no ká nak van alá ren del ve,
amely bõl az õr sé get ve zé nyel ték.

341.1. A bel sõ és a hely õr sé gi õr ség ak kor ke rül a lak ta -
nya- (hely õr ség-) ügye le tes alá ren delt sé gé be, ami kor az
el iga zí tás kor – annak fo ga dá sá ra – el hang zik a „Vi gyázz!” 
ve zény szó.

341.2. Az ob jek tum õr zé sé re más ka to nai szer ve zet tõl
ve zé nyelt õr sé gek ak kor lép nek az õr zen dõ ob jek tum pa -
rancs no ká nak, ügye le te sé nek alá ren delt sé gé be, ami kor az
õr ség meg ér ke zé se után az õr pa rancs nok je lent ke zik az
ob jek tum-ügye le tes nél.

341.3. A bel sõ és a hely õr sé gi õr ség ak kor lép ki a fel so -
rolt sze mé lyek alá ren delt sé gé bõl, ami kor vál tás után a régi 
és új õr pa rancs no kok je len tet ték a lak ta nya- (hely õr ség-)
ügye le tes nek a vál tás meg tör tén tét, és a régi õr pa rancs nok
a sa ját õr sé gé nek el vo nu lá sa cél já ból a „Lé pés, in dulj!”
ve zény szót adja.

341.4. A ki kü lö ní tett õr ség el iga zí tá sa kor ke rül az õr sé -
get szer ve zõ ka to nai szer ve zet lak ta nya-ügye le te sé nek
(he lyet te sé nek) alá ren delt sé gé be, és mind ad dig ab ban ma -
rad, amíg az új ki kü lö ní tett õr ség le nem vált ja.

342. A fel ál lí tott õrö ket, ha az õr pa rancs nok (õr pa rancs -
nok-he lyet tes) és a fel ve ze tõ is kép te len né vá lik szol gá la -
tá nak el lá tá sá ra, csak a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes
vált hat ja le.

343.1. Ha egy ál lan dó õr ség meg szû nik, csak a szer ve zõ 
pa rancs nok kör bé lyeg zõ vel hi te le sí tett írás be li pa ran csa
alap ján a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes von hat ja be, az
õr zött ob jek tum fe lett ren del ke zõ pa rancs nok vagy az ál ta -
la írás ban meg bí zott sze mély je len lé té ben. Az õr ség be vo -
ná sá ra vo nat ko zó pa ran csot a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye -
le tes csak olyan sze mély tõl fo gad hat ja el, aki tud ja az is -
mer te tõ je let. A lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes ezen fe lül
el len õr zés ként táv be szé lõn hív ja fel a be vo nást el ren de lõ
pa rancs no kot.

343.2. Az õr ség be vo ná sá ról ve gye nek fel jegy zõ köny -
vet. A jegy zõ köny vet a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes,
az õr pa rancs nok és az õr zött ob jek tum fe lett ren del ke zõ
pa rancs nok (meg bí zott ja) írja alá. A jegy zõ könyv ben rög -
zít sék az õr ség el he lye zé si kör le té ben és a õr he lyen levõ
be ren de zé si tár gyak, tech ni kai (op ti kai) esz kö zök le adá sát 
(át adá sát). Mel lé kel jék hoz zá a be vo nást el ren de lõ pa -
rancs nok írás be li pa ran csát.

343.3. Az ide ig le nes õr sé get az azt szer ve zõ pa rancs nok 
vagy a meg bí zott ja von hat ja be. Ha az õr sé get a pa rancs -

nok meg bí zott ja von ja be, is mer te tõ jel lel iga zol ja ma gát,
és mu tas sa fel a pa rancs nok írás be li meg ha tal ma zá sát.

Az õrség és a járõr felszerelése, fegyverzete

344. Az õr ség az év szak nak és az idõ já rás nak meg fe le lõ
gya kor ló öl tö ze tet vi sel jen, és a mál há zá si in téz ke dé sek -
ben, szak uta sí tá sok ban elõ írt alap tí pus-fel sze re lés sel
(mál ha zsák kal) vo nul jon el.

345. Az õr ség be ve zé nyelt hon vé dek és tisz te sek a ré -
szük re, illetve az al egy sé gük nél rend sze re sí tett gép ka ra -
béllyal lás sák el szol gá la tu kat. Zász ló sok, tiszt he lyet te sek
és tisz te sek, ha õr pa rancs no ki (he lyet te si) be osz tás ban
van nak, pisz tolyt vi sel je nek két töl tött tár ral.

346. Az õr ség tag jai az õr ség be vo nu lás kor tár tás ká ban
vi gyék ma guk kal a gép ka ra bé lyuk hoz rend sze re sí tett
összes tá rat, ab ból hár mat tölt ve.

347.1. Az õrök nek a fel ál lí tá si he lyü kön, va la mint a
fegy ve res fi gye lõ nek és a ki kül dött jár õr tag ja i nak egy töl -
tött tára a gép ka ra bély ban le gyen. A tár tás ká ju kat vi gyék
ma guk kal. Két töl tött tár (illet ve a töb bi) az õr ség el he lye -
zé si kör le té ben ma rad jon. Kü lö nö sen in do kolt ese tek ben
az õr sé get szer ve zõ pa rancs nok ren del ke zé sé re a fel ál lí tott 
õr (ki kül dött jár õr) há rom töl tött tá rat vi het ma gá val. A kü -
lö nös in dok meg szûn té vel az õr sé get szer ve zõ pa rancs nok
ál lít sa hely re az ere de ti ál la po tot.

347.2. Az õr szol gá lat ban le võk gép ka ra bé lyai fel vo nu -
lás kor e Sza bály zat 363., az õr ség el he lye zé si kör le té ben a
386., illetve a fel ál lí tá si he lyen a 407. pont ja sze rin ti ál la -
pot ban le gye nek.

348. A pisz tollyal fel sze relt sze mé lyek az egyik tá rat a
pisz toly ba he lyez zék, a má si kat a pisz toly tás ká ba. A pisz -
toly csõ re nem töl tött és biz to sí tott ál la pot ban le gyen.
A pisz tolyt az õr szol gá lat egész idõ tar ta ma alatt így vi -
seljék.

349. Az õr sé get szer ve zõ pa rancs nok kü lön pa ran csá ra
az õr sé get meg erõ sí té sül gép pus ká val (és ke ze lõ jé vel), va -
la mint ké zi grá nát tal is el le het lát ni. Gép pus kán ként két
töl tött he ve dert, ké zi grá nát ból pe dig fe jen ként 2 da ra bot
kell ki ad ni. A gép pus kák zá rá nak hely ze té re e Sza bály zat
363., 386., 407. pont ja i nak elõ írásai ér te lem sze rû en ér vé -
nye sek. A töl tött ra kaszt fel csa tol ni, he ve dert be fûz ni csak
a tü ze lõ ál lás ban sza bad.

350.1. Az õr ség ré szé re az õr ség el he lye zé si kör le té ben
tar ta lék lõ szert kell tá rol ni, s ezt az õr ség lét szá má nak
meg fele lõen kü lön-kü lön cso mag ban kész le tez ve és va salt 
fa lá dá ban vagy vas irat lá dá ban kell tar ta ni. A tar ta lék lõ -
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szer mennyi sé ge: pisz to lyon ként 14, gép ka ra bé lyon ként
150, gép pus kán ként 1200 db töl tény és a lét szám sze rin ti
2 db ké zi grá nát sze mé lyen ként. A ké zi grá ná to kat és égõ -
gyúj tó ju kat ere de ti, fel bon tat lan cso ma go lás ban kell tá rol -
ni. A tar ta lék lõ szer mennyi sé gét az õr sé get szer ve zõ pa -
rancs nok in téz ke dé se sze rin ti lét szám és a fegy ver zet alap -
ján kell meg ha tá roz ni.

350.2. A tar ta lék lõ szer-, ké zi grá nát- és égõ gyúj tó-nyil -
ván tar tó köny vet a tá ro ló lá dák ban kell el he lyez ni. A lá dá -
kon le gyen la ka t, pe csét, rá juk ra gasz tott pa pí ron le gyen
fel tün tet ve a tar ta lom, a fel nyi tás ra jo go sult sze mé lyek
neve és a le zá rá suk ra hasz ná lan dó pe csét rajz a.

A le pe csé telt tar ta lék lõ sze res lá dák az õr pa rancs nok
szo bá já ban le gye nek, õr ség vál tás kor át adás-át vé tel tár -
gyát ké pe zik. Az õr pa rancs nok sze mé lye sen fe le lõs meg -
õr zé sü kért és sér tet len sé gü kért. A lá dák kul csát le pe csé telt 
do boz ban az õr pa rancs no ki szo bá ban õriz zék. A lá dák ban
le gyen meg fe le lõ szer szám a ké zi grá nát cso ma go lá sá nak
fel nyi tá sá hoz.

350.3. A tar ta lék lõ sze res lá dá kat a törzs fõ nök vagy a
lo gisz ti kai zász ló alj- (szá zad-) pa rancs nok nyit hat ja fel. A
fel nyi tás idõ pont ját és cél ját a fel nyi tó sze mély írja be a lá -
dák ban el he lye zett nyil ván tar tó könyv be és írja alá, az õr -
pa rancs nok pe dig je gyez ze be az õr nap ló ba.

350.4. Az õr pa rancs nok (fel ve ze tõ) sa ját el ha tá ro zá sá -
ból csak ab ban az eset ben nyit hat ja fel a lá dá kat, ha az õr -
zött ob jek tu mot, az õr ség el he lye zé si kör le tét vagy az õrö -
ket tá ma dás éri, és harc ra ke rül sor. A láda fel nyi tá sát je -
lent se a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes nek.

350.5. A lá dá kat a törzs fõ nök, a lo gisz ti kai zász ló alj-
(szá zad-) pa rancs nok – ha az õr pa rancs nok nyi tot ta fel, a
lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes – pe csé tel je le.

350.6. A szá zad nál az õr ség fegy ver ze tét, lõ sze rét a
III. fe je zet ben le ír tak és a szak uta sí tá sok és in téz ke dé sek
elõ írásai sze rint kell tá rol ni, ki ad ni és vissza ven ni.

Az õrzött terület kiépítése

351.1. Az õr zen dõ ob jek tu mo kat fon tos sá guk nak meg -
fele lõen be kell ke rí te ni. Kü lö nö sen fon tos ob jek tu mok nál
ket tõs ke rí tést kell ki épí te ni. Ahol nincs ke rí tés, az õr zen -
dõ lé te sít mény felé ve ze tõ utak ra jól lát ha tó „Ka to nai te rü -
let! Ti los az át já rás!” fel ira tú táb lá kat kell he lyez ni. A ke -
rü lõ utat nyíl lal és fel írás sal kell meg je löl ni.

351.2. Tech ni kai õr zés ese tén az elõb bi e ket az al kal ma -
zott tech ni kai esz köz nek meg fele lõen ki kell egé szí te ni, és
ki kell épí te ni min den olyan be ren de zést, amely ha gyo má -
nyos õr zés re va ló át té rés ese té re szük sé ges.

352.1. Az õr he lyen fel ál lí tott õr ré szé re a he lyi vi szo -
nyok tól füg gõ en kör kö rö sen jó ki lá tás ról és ki lö vés rõl, két
szom szé dos õr hely kö zött pe dig le he tõ ség sze rint lá tó- és
tûz össze köt te tés rõl kell gon dos kod ni.

352.2. A fel ál lí tott õr ál tal fi gyelt te rü le tet le he tõ leg úgy 
kell meg vi lá gí ta ni, hogy az jól lát ha tó le gyen, de az õr fel -
ál lí tá si he lye, moz gás i kör le te, va la mint a fel ve ze té si és a
já rõ rö zé si út vo nal sö tét ben ma rad jon.

352.3. A lak ta nyán kí vü li õr sé gek el he lye zé si kör le té -
nek és õr he lye i nek vé del mé re min den kor tü ze lõ ál lá so kat
kell épí te ni. Ahol õr to rony van, a le he tõ sé gek figye lembe -
véte lével ugyan csak kell tü ze lõ ál lást be ren dez ni.

352.4. Az õr sé get szer ve zõ pa rancs nok ha tá roz za meg
az õr ség szer ve zé sé re vo nat ko zó pa ran csá ban az ob jek tum 
azon õr he lye it, ame lyek nél tü ze lõ ál lást kell be ren dez ni.

353.1. Az ob jek tum hoz ve ze tõ utak és az õr zen dõ te rü -
let jobb meg fi gye lé se cél já ból a ke rí té sen be lül (ket tõs ke -
rí tés ese tén a ke rí té sek kö zött) õr tor nyo kat kell lé te sí te ni.
Ahol a fel ve ze tés gép jár mû vel tör té nik, az õr to rony kö ze -
lé ben töl tõ-ürí tõ he lyet is kell épí te ni.

353.2. Egyéb, épü le ten kí vü li õr he lye ken õr bó dét kell
fel ál lí ta ni, és ab ban az év szak nak és idõ já rás nak meg fe le lõ 
ki egé szí tõ õr ru hát kell el he lyez ni.

353.3. Az ide ig le nes õr sé gek õr he lye i nek elõ ké szí té se
és be ren de zé se so rán az elõ zõk ben fel so rol ta kat a he lyi vi -
szo nyok nak meg fele lõen kell al kal maz ni.

Az õrség elhelyezési körletének berendezése

354.1. Az õr ség el he lye zé si kör le te és be ren de zé se biz -
to sít sa az õr szol gá lat ma ra dék ta lan el lá tá sát, az õr he lyek -
kel való össze köt te tést, az õr ség kul tu rált el he lye zé sét, ét -
ke zé sét, pi he né sét, tisz tál ko dá sát. Tech ni kai õr zés ese té re
az õr ség el he lye zé si kör le té nek be ren de zé se fe lel jen meg
mind a tech ni kai, mind a ha gyo má nyos õr zés fel té te le i nek.

354.2. Az õr ség el he lye zé si kör le tét az õr ál lo mány ból
ki je lölt sze mé lyek na pon ként ta ka rít ják, meg ha tá ro zott
idõn ként pe dig nagy ta ka rí tást vé gez nek. Az õrök fel ál lí tá -
si he lyét, moz gás i kör le tét és a fel ve ze té si uta kat jár ha tó
ál la pot ban, tisz tán és rend ben kell tar ta ni. Az õrök fel ál lí -
tá si he lyén, moz gás i kör le té ben és a fel ve ze té si út vo na la -
kon bár mi lyen mun kát csak a fel ve ze tõ je len lé té ben sza -
bad vé gez ni.

354.3. Az el he lye zé si kör let köz vet len kö ze lé ben
– vagy ha erre nincs le he tõ ség, az õr ség kö zös he lyi sé gé -
ben – töl tõ-ürí tõ he lyet kell be ren dez ni, és sö tét ben ki kell
vi lá gí ta ni.

355.1. Az õr pa rancs nok szo bá já ban a kö vet ke zõ ok má -
nyok le gye nek:
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a) át adás-át vé te li könyv;

b) õr in téz ke dés;

c) õr hely- (õr zés-) táb lá zat és õr hely- (õr zés-) váz lat;

d) a be lé pés en ge dé lye zé sé re jo go sul tak alá írá sá val és
bé lyeg zõ jé vel el lá tott be lé pé si en ge dély- és pe csét min ták;

e) azok nak a sze mé lyek nek az ada tai (név, be osz tás,
táv be szé lõ szám, pe csét min ta), akik jo go sul tak le zárt lé te -
sít mény vagy meg ha tá ro zott he lyi sé gek ki nyi tá sá ra
(ugyan eze ket az ada to kat fel kell tün tet ni az adott he lyi -
ség, rak tár aj ta ján is);

f) Szol gá la ti Sza bály zat és Ala ki Sza bály zat;

g) az õr pa rancs nok ok má nya i nak jegy zé ke (bel sõ le -
írás).

355.2. Tech ni kai õr zés ese té ben a 355.1. pont ban meg -
je löl te ken kí vül még le gyen:

a) tech ni kai õr nap ló;

b) az õr zés tech ni kai esz köz csa pat ja ví tá si és kar ban tar -
tá si in téz ke dé se;

c) az õr zés tech ni kai esz köz törzs köny ve;

d) a jel zõ rend szer ke ze lé si szak uta sí tá sa.

Az õrség vezénylése, szolgálat elõtti és utáni pihenése

356.1. A bel sõ õr sé get lak ta nya-pa rancs no ki, a hely õr -
sé gi õr sé get pe dig hely õr ség-pa rancs no ki pa rancs ban,
e Sza bály zat 2. szá mú mel lék le té ben rög zí tett õr ség le írás
sze rint kell ve zé nyel ni. A ki kü lö ní tett õr ség ve zény lé sét az 
azt szer ve zõ pa rancs nok in téz ke dé sé ben kell sza bá lyoz ni.

356.2. Az õr ség le írás alap ján az egy ség nél a kö vet ke zõ
hó nap ra össze kell ál lí ta ni az õr ség ve zény lé si pa ran csot az 
al egy sé gek re vo nat ko zó an, és – leg ké sõbb a ve zény lést
meg elõ zõ hó nap har ma dik he té ben – kö zöl ni kell az érin -
tet tek kel. En nek alap ján kell el ké szí te ni az al egy sé gek nél
a szol gá lat ve zény lést.

356.3. Egya zon õr sé get tel jes egé szé ben le he tõ leg
ugyan at tól a szá zad tól kell ve zé nyel ni. Ha ez nem le het sé -
ges, a ve zény lé si pa rancs ban ki kell je löl ni a fel ké szí té sért
és el len õr zé sért fe le lõs sze mélyt.

357.1. Õr ség be csak egész sé ges, az õr szol gá lat el lá tá sá -
ra ki kép zett, fel ké szí tett és ka to nai es küt tett ka to ná kat
sza bad ve zé nyel ni.

357.2. Ti los õr ség be ve zé nyel ni olyan ka to nát, aki nem
ré sze sült alap ki kép zés ben, nem haj tot ta vég re ered mé nye -
sen az alap lõ gya kor la tot, nem is me ri az õr szol gá lat el lá tá -
sá nak rá vo nat ko zó kö ve tel mé nye it, aki ideg gyó gyá sza ti
ke ze lés alatt áll, vagy a pa rancs nok tu do má sa sze rint ön -
gyil kos sá got kí sé relt meg, to váb bá azt, aki ellen bün te tõ-
vagy fe gyel mi el já rás fo lyik.

358.1. Egy õr sé get leg fel jebb 24 órá ra le het ve zé nyel ni.
Két 24 órás õr szol gá lat kö zött a ka to nák nak leg alább egy
nap pi he nõ idõt kell biz to sí ta ni.

358.2. Az õr zé si fel adat ra ki kü lö ní tett al egy sé gek ve -
zény lé si ide je leg fel jebb egy hó nap le het. A ki kü lö ní tett
al egy ség ön ma gá ból 24 órás vál tá sok kal fel ál lí tott õr sé ge -
ket kü lö nít ki, ezek õr szol gá la ti ide je szin tén nem tart hat
24 órá nál to vább.

359. Az õr ség be ve zé nyelt sze mé lyek ré szé re a szol gá -
lat ba lé pés elõt ti éj sza kán 8 órai pi he nést (al vást) kell biz -
to sí ta ni. Et tõl csak har ci kö rül mé nyek, ké szen lé ti és egyéb
gya kor la tok, csa pat szál lí tá sok ese tén le het ki vé te le sen el -
tér ni.

Az õrségek felkészítése, útbaindítása

360. Min den pa rancs nok – az ér vény ben levõ ki kép zé si
in téz ke dé sek figye lembe véte lével – for dít son gon dot a
neki alá ren delt ka to nák õr szol gá la ti ki kép zé sé re.

Az a szá zad pa rancs nok, aki tõl az õr sé get ve zény lik,
vagy akit pa rancs ban ki je löl tek, ké szít se, illetve ké szít tes -
se fel a sze mé lyi ál lo mányt az õr szol gá lat el lá tá sá ra.

361.1. Az õr ség fel ké szí té sé re a szol gá lat ba lé pés elõtt
4 órát kell biz to sí ta ni, eb bõl 2 órát az el mé le ti és gya kor la ti 
fel ké szí tés re, 2 órát pe dig a sze mé lyes fel ké szü lés re. A fel -
ké szí tés gya kor la ti as le gyen, fe lel jen meg az adott õr zé si
sa já tos sá gok nak és a ka to nák gya kor la ti ta pasz talt sá gá -
nak.

361.2. Õr al egy sé gek nél, va la mint az egy hét nél
hosszabb ide ig rend sze re sen õr szol gá lat ba ve zé nyelt al -
egy sé gek nél ezek tõl a fel ké szí té si nor mák tól az egy ség pa -
rancs nok ren del ke zé se alap ján el le het tér ni, azon ban a fel -
ké szí té si idõ 40 perc nél rö vi debb nem le het. A fel ké szí tés -
hez szük sé ges idõt ki kép zé si terv ben kell meg ha tá roz ni.

362. Az õr ség tag jai az el iga zí tás ra való el in du lás elõtt
fél órá val le gye nek ké szen az õr szol gá lat el lá tá sá ra és lép -
je nek az õr pa rancs nok alá ren delt sé gé be. Az el vo nu lás
elõtt annak fel ügye le te alatt az el lá tó tiszt he lyet tes je len lé -
té ben ve gyék fel a fegy vert és a lõ szert. Szün na pon ez az
õr sé get fel ké szí tõ vagy erre ki je lölt tiszt, vagy tiszt he lyet -
tes je len lé té ben tör tén jen. A lõ szert köz pon ti lag biz to sí tott 
vagy a szá zad pa rancs nok ál tal ki je lölt he lyi ség ben tá raz -
zák be. Ek kor az õr ség tag ja in kí vül csak az ellen õr zõ sze -
mé lyek le het nek je len.

363.1. Mi e lõtt az õr ség el hagy ná az al egy ség kör le tét, a
szá zad pa rancs nok (az ál ta la meg bí zott sze mély) vagy ve -
zény lõ zász lós el len õriz ze:

a) az õr ség lét szá mát;
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b) a ki töl tött õr nap lót;
c) a ka to nák fel sze re lé sét, ru há za tát és ápolt sá gát;
d) a fegy ve rek töl tet len és biz to sí tott hely ze tét.

363.2. Az al egy ség tõl az õr ség töl tet len, fesz te le ní tett és 
biz to sí tott hely zet ben levõ gép ka ra béllyal vo nul jon az el -
iga zí tás ra. A töl tött tá rak a tár tás ká ban le gye nek.

364. A hely õr sé gi õr sé gek a na pi rend ben meg ha tá ro zott 
idõ ben vo nul ja nak a lak ta nya-ügye le tes hez, aki az el len õr -
zé sük után in dít sa útba õket. Az útba in dí tást je lent se a
hely õr ség-ügye le tes nek.

Az õrségek eligazítása

365. A bel sõ õr ség el iga zí tá sá nak ide jét és he lyét az azt
szer ve zõ pa rancs nok, a hely õr sé gi õr sé ge két a hely õr ség -
pa rancs nok szab ja meg úgy, hogy az õrök vál tá sa sö té te -
dés elõtt be fe je zõd jön.

366.1. Az õr sé ge ket – az ügye le ti szol gá lat tal együtt –
a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes iga zít sa el.

366.2. Az õr zé si fel adat ra ki kü lö ní tett al egy ség pa -
rancs no kát az útba in dí tást meg elõ zõ en a ve zény lõ egy ség
pa rancs no ka (törzs fõ nö ke) iga zít sa el, a ki kü lö ní tett õr ség -
bõl fel ál lí tott õr ség õr pa rancs no kát pe dig a ki kü lö ní tett al -
egy ség pa rancs no ka.

366.3. A lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes el len õriz ze az 
õr sé gek fel ké szült sé gét, fegy ver ze tét, fel sze re lé sét, írás -
ban adja ki a régi és az új is mer te tõ je let, és – ha szük sé -
ges – ad jon egyéb pa ran cso kat.

366.4. Ha az õr ség nincs fel ké szül ve az õr szol gá lat el lá -
tá sá ra, a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes küld je vissza az
al egy ség hez, hogy ott a fel ké szü lést be fe jez ze. Ezt je lent se 
a törzs fõ nök nek (kö zöl je a he lyõr ség ko men dáns sal).

366.5. Az el iga zí tás be fe je zé se után az õr sé gek vo nul ja -
nak el a szol gá lat ban levõ õr sé gek le vál tá sá ra.

Az ismertetõjel

367. Az õr pa rancs nok is mer te tõ jel alap ján gyõ zõd jön
meg róla, hogy az új õr ség jo go sult-e a vál tás ra, illetve az
ér ke zõ sze mély az õr ség el len õr zé sé re vagy in téz ke dés re.

Az is mer te tõ jel kor lá to zott kör ben is mer tet he tõ jel zés,
le het szó, szám vagy más jel.

368. Az is mer te tõ je let az õr sé get szer ve zõ ka to nai szer -
ve zet törzs fõ nö ke (a he lyõr ség ko men dáns) 10 nap ra elõ re
ha tá roz za meg, ve zes se be az is mer te tõ jel-nap ló ba, majd
na pon ként a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes és he lyet te -

sei, va la mint az õr pa rancs no kok szá má nak meg fe le lõ pél -
dány szám ban, kis pa pír la pok ra írja le. Ha a te lep he lyen
be lül fel ál lí tott õr van, a te lep hely-ügye le tes nek és az érin -
tett fel ve ze tõ nek is ki kell adni az is mer te tõ je let.

369. Az is mer te tõ je let az õr pa rancs no kon és az elõ zõ
pont ban em lí tet te ken kí vül csak az õr ség el len õr zé sé re jo -
go sul tak is mer he tik. Az õrök kel csak kü lön le ges ese tek -
ben, a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes pa ran csá ra le het
kö zöl ni. Ha az is mer te tõ jel nyil vá nos sá vált (el ve szett), a
lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes út ján je len te ni kell a
törzs fõ nök nek (he lyõr ség ko men dáns nak), õ azon nal ha -
tály ta la nít sa, és ugyan csak a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye -
le tes út ján ad jon ki újat. A törzs fõ nök (he lyõr ség ko men -
dáns) tá vol lé té ben a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes
azon nal in téz ked jen a ha tály ta la ní tás ra, és ide ig le ne sen
ad jon ki új is mer te tõ je let. Ezt je lent se a törzs fõ nök nek
(kö zöl je a he lyõr ség ko men dáns sal).

370. Õr sé gen be lü li köl csön ös fel is me rés biz to sí tá sá ra – 
ha a kö rül mé nyek szük sé ges sé te szik – az õr pa rancs nok ál -
la pít son meg bel sõ is mer te tõ je let, és szó ban kö zöl je az
õrök kel, a jár õr tag ja i val. Így jár jon el ak kor is, ha az õrök
moz gás i kör le tei meg kö ze lí tik egy mást.

Az õrség felvonulása, váltása és bevonulása

371.1. Az õr ség vál tá si ide jét meg elõ zõ en 30 perc cel az
õr pa rancs nok ké szül jön fel a vál tás ra, és az õr ség el he lye -
zé si kör le té bõl fi gyel tes se az új õr ség fel vo nu lá si út ját. A
fi gye lés re ki je lölt ka to na vagy a fegy ve res fi gye lõ je lent se
az új õr ség kö ze le dé sét. Az új õr ség ér ke zé se kor az õr pa -
rancs nok a ké szült sé gi he lyi ség ben gyü le kez tes se az õr sé -
get, és az el he lye zé si kör let be já ra ta elõtt vár ja az új õr pa -
rancs no kot.

371.2. Az új õr pa rancs nok az õr ség el he lye zé si kör le te
elõtt, az õr szol gá la ti ok má nyok ban meg ha tá ro zott he lyen
ál lít sa meg az õr sé get, rend fo ko zat ra való te kin tet nél kül
je lent kez zen a régi õr pa rancs nok nál, és a régi is mer te tõ jel
fel mu ta tá sá val iga zol ja ma gát. Ez után az is mer te tõ je let
ége tés sel sem mi sít se meg.

372.1. A régi õr pa rancs nok, mi u tán meg gyõ zõ dött az is -
mer te tõ jel he lyes sé gé rõl, so ra koz tas sa õr sé gét az el he lye -
zé si kör let elõtt az új õr ség gel szem ben, és az õr pa rancs no -
kok je lent sék egy más nak az õr sé gek ké szen lé tét a vál tás ra.

372.2. A je len tés be fe je zé se után a régi õr pa rancs nok
adja át a pa rancs nok sá got a rang idõs nek, és a fel ve ze tõ vel
(fel ve ze tõk kel) men jen az õr ség el he lye zé si kör le té be az
át adás cél já ból. Ezzel egy ide jû leg az új õr pa rancs nok ve -
zes se be az õr sé gét az el he lye zé si kör let be, ra kas sa le a
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fegy ve re ket (az új õr ség ré szé re ki je lölt fegy ver áll vány ra,
fegy ver szek rény be) és a fel sze re lést.

372.3. Har mad fo kú õr sé gek az õr ség el he lye zé si kör le -
té ben vált sák egy mást.

373.1. Az új õr pa rancs nok bel sõ le írás és he lyi ség lel tár
sze rint vegy e át az õr ség ok má nya it, az õr ség el he lye zé si
kör le tét, a le pe csé telt tar ta lék-lõ sze res lá dá kat, a hír adó- és 
jel zõ esz kö zö ket, a be ren de zé si tár gya kat. Az õr pa rancs no -
kok az õr ség vál tá sa alatt ész lelt hi á nyos sá go kat je gyez zék 
be a régi õr ség õr nap ló já ba és az át adás-át vé te li könyv be,
majd ír ják alá.

373.2. Ké szen lé tes tech ni kai õr zés ese tén a jel zõ rend -
szer-ke ze lõ a szol gá lat át vé te le kor hely szí ni be já rás sal
gyõ zõd jön meg a jel zõ rend szer mû kö dõ ké pes sé gé rõl, a
ke rí tés, a nyom sáv és a ha gyo má nyos õr he lyek ál la po tá ról. 
Ész re vé te le it je gyez ze be a tech ni kai õr nap ló ba.

374. A fel ve ze tõk kö tel me ik át adá sa, illetve át vé te le
után vált sák le a fegy ve res fi gye lõt és az õrö ket. A vál tást
az új õr ség fel ve ze tõ je ve zes se az õr he lyek re, és õ adja az
összes ve zény szót; az utol só õr le vál tá sa után ezt a régi fel -
ve ze tõ vé gez ze.

Az õr szol gá lat el lá tá sát ve szé lyez te tõ rend el le nes ség
ese tén ki kell hív ni az õr pa rancs no ko kat.

375.1. A régi õr ség fel ve ze tõ je – a vissza ér ke zés és a
fegy ve rek ürí té se után – ve zes se õr sé gét az el he lye zé si
kör le té be, ad jon pa ran csot a fegy ve rek, a fel sze re lés fel vé -
te lé re, majd a rang idõs ve ze té sé vel küld je ki õket az õr ség
el he lye zé si kör le te elé.

375.2. A fel ve ze tõk az õrök vál tá sa után je lent sék õr pa -
rancs no kuk nak az õr he lyek át adá sát, át vé te lét. Az õr pa -
rancs no kok ez után táv be szé lõn je lent sék a lak ta nya-
(hely õr ség-) ügye le tes nek az õr ség vál tás be fe je zé sét. Ezt
köve tõen a régi õr ség vo nul jon el.

376. A le vál tott õr ség, mi u tán be vo nult a szá zad el he -
lye zé si kör le té be, az õr pa rancs nok ve ze té sé vel men jen a
ki je lölt lõ szer tá ra zá si hely re, tá raz za ki, majd adja le a lõ -
szert. Fegy ve re it kar ban tar tás után az el lá tó tiszt he lyet tes,
illetve az õr sé get fel ké szí tõ sze mély és az épü let- (al egy -
ség-) ügye le tes je len lé té ben he lyez ze a fegy ver szo bá ba.
Szün na pon ez az õr sé get fel ké szí tõ sze mély vagy az erre
ki je lölt tiszt, vagy tiszt he lyet tes ka to na je len lé té ben tör -
tén jék.

A felállított õrök váltása

377. A fel ál lí tott õrö ket az õr szol gá la ti ok má nyok ban
meg ha tá ro zott idõ kö zön ként kell vál ta ni. Ki vé te les eset -
ben, az õrök éber sé gét ká ro san be fo lyá so ló kö rül mé nyek

kö zött az õrök vál tá si ide je a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye -
le tes pa ran csa alap ján rö vi debb is le het.

378.1. A fel ve ze tõ a vál tás elõtt 10 perc cel éb ressze fel a 
so ron kö vet ke zõ õrö ket, majd mi u tán fel sze rel tek, el len -
õriz ze ru há za tu kat és fel sze re lé sü ket. Az után ve zes se õket
a töl tõ-ürí tõ hely re. Tölt se meg a sa ját fegy ve rét, majd
egyen ként töl tes se meg az õrö két. El len õriz ze, hogy a csõ -
be töl tény ne ke rül jön, a zár pe dig fesz te le ní tett és biz to sí -
tott ál la pot ban le gyen.

378.2. Ahol a vál tást gép jár mû vel ve ze tik fel, a fegy ve -
re ket az õr hely nél ki épí tett töl tõ-ürí tõ he lyen kell meg töl -
te ni, illetve ürí te ni az elõ zõ be kez dés ben le ír tak sze rint.

379. A fegy ve rek töl té se után a fel ve ze tõ a meg ha tá ro -
zott út vo na lon, a vá rat lan tá ma dás el há rí tá sa ér de ké ben
harc sze rû alak zat ban ve zes se a vál tást az õr he lyek re. A
vál tás tag jai tart sák fegy ve rü ket tü ze lés hez kész hely zet -
ben, fo ko zot tan ügyel je nek egy más köl csön ös biz to sí tá sá -
ra. A fel ál lí tá si hely tõl (õr to rony tól) 6–8 mé ter re a fel ve ze -
tõ ál lít sa meg a vál tást, je löl je ki a biz to sí tó kat és a fi gye lé -
si szek to ro kat. A vál tás idõ tar ta má ra a biz to sí tók ve gyék át 
az õr zést. Rossz lá tá si vi szo nyok kö zött a fel ve ze tõ egye -
dül men jen a fel ál lí tá si hely hez (õr to rony hoz), és mi u tán a
fel ál lí tott õr fel is mer te, ad jon uta sí tást a vál tás fel zár kó zá -
sá ra. Ez után a fel ve ze tõ ad jon pa ran csot a régi és az új õr -
nek az õr hely át adá sá ra, át vé te lé re.

380. Ha a fel ve ze tés gép jár mû vel tör té nik, a fel ve ze tõ a
fel ál lí tá si hely tõl (õr to rony tól) 15–20 mé ter tá vol ság ra ál -
lít sa meg a jár mû vet, szál lít sa le az új õrt és a biz to sí tót
(biz to sí tó kat), töl tes se meg a fegy ve re ket, je löl je ki a fi -
gye lé si szek to ro kat, és ad jon pa ran csot a régi és az új õr -
nek az õr hely át adá sá ra-át vé te lé re. Rossz lá tá si vi szo nyok
kö zött a fel ve ze tõ egye dül men jen a fel ál lí tá si hely hez (õr -
to rony hoz), és mi u tán a fel ál lí tott õr fel is mer te, ren del je
elõ re a gép jár mû vet, majd az elõb bi ek ben le ír tak sze rint
jár jon el.

381. A fel ál lí tott õr a vál tás kö ze led té re men jen fel ál lí -
tá si he lyé re, és for dul jon a vál tás felé.

A vál tás kor a régi õr a fel ve ze tõ je len lé té ben és el len õr -
zé sé vel adja át fel ada ta it, fel ál lí tá si he lyét, ah hoz csat la ko -
zó moz gás i kör le tét és az õr zés sel kap cso la tos eset le ges
ész re vé te le it.

382.1. Az õr hely át vizs gá lá sa után az õrök a fel ál lí tá si
he lyen je lent sék a fel ve ze tõ nek az õr hely át adás-át vé te lét
és az ész re vé te le ket. Az olyan fel ál lí tá si he lyen, ahol õr -
torony van, az õrök ott vált sák egy mást. A ré gi õr a fel ve -
ze tõ nek je lent se az õr ség át adá sát, az új õr pe dig az õr -
parancsnoknak (õr pa rancs nok-he lyet tes nek) je lent se az
õr ség át vé te lét a to rony ban le võ hír adó-be ren de zés sel.
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382.2. Az új õr szol gá la ta ak kor kez dõ dik az õr he lyen, a 
régi õré pe dig ak kor szû nik meg, ami kor je len tet ték az õr -
hely át adás-át vé te lét.

383.1. Az õrök vál tá sa után a fel ve ze tõ ve zes se a le vál -
tott õrö ket a töl tõ-ürí tõ hely re, ürít se ki a fegy ve rét, majd
egye sé vel ürít tes se ki az õrö két is, el len õriz ze a fegy ve rek
ürí té sét, fesz te le nít tes se és biz to sít tas sa azo kat. Gép jár mû -
vel tör té nõ fel ve ze tés ese tén a jár mû re szál lí tás elõtt ürít -
tes sen.

383.2. Az õr ség el he lye zé si kör le té be ér kez ve, a fel ve -
ze tõ je lent se az õr pa rancs nok nak a vál tás vég re haj tá sát és
az õr ség gel kap cso la tos ta pasz ta la ta it.

383.3. Õr he lyes tech ni kai õr zés ese tén az õrö ket ugyan -
csak az elõb bi ek ben le írt mó don kell fel ve zet ni.

384.1. Ha új õr he lyet lé te sí te nek, az õrt az õr pa rancs nok 
(fel ve ze tõ) ál lít sa fel az õr sé get szer ve zõ pa rancs nok pa -
ran csa alap ján, a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes je len lé -
té ben. Meg szün te tett õr hely rõl ugyan így kell az õrt be -
vonni.

384.2. Ide ig le nes õr ség ese tén eh hez ele gen dõ az õr sé -
get szer ve zõ pa rancs nok meg bí zott já nak je len lé te, aki elõ -
zõ leg is mer te tõ jel lel iga zol ta ma gát az õr pa rancs nok nál,
és fel mu tat ta az õr sé get szer ve zõ pa rancs nok írá sos pa ran -
csát.

384.3. Új õrök fel ál lí tá sát, illetve õrök be vo ná sát az õr -
nap ló ba be kell ve zet ni.

Magatartás az õrség elhelyezési körletében

385.1. Az õr ség tag jai csak az õr pa rancs nok en ge dé lyé -
vel hagy hat ják el az õr ség el he lye zé si kör le tét. Az õr -
parancsnok csak a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes hoz zá -
já ru lá sá val ad hat erre en ge délyt. Az õr ség tag jai sen kit
sem fo gad hat nak.

385.2. Az õr ség el he lye zé si kör le té ben sza bad ol vas ni,
írni, sak koz ni, a ki je lölt he lyen do há nyoz ni és olyan tár -
sas já té kot ját sza ni, amely nem za var ja a pi he nõ vál tás nyu -
gal mát. Mû sor ve võ rá di ót, te le ví zi ót – a kör nye zet za va rá -
sa nél kül – sza bad hall gat ni, illetve néz ni.

385.3. Ti los kár tyáz ni, sze ren cse já té kot ját sza ni, éne -
kel ni vagy hang sze ren ját sza ni.

386.1. A gép ka ra bé lyo kat (és más fegy ve re ket) tár nél -
kül, ürí tett, fesz te le ní tett és biz to sí tott hely zet ben kell a pi -
he nõ hely tõl el kü lö ní tett fegy ver szek rény be (fegy ver szo -
bá ban le võ fegy ver áll vány ra) he lyez ni. A tá ra kat a fegy ve -
rek mel lett kell tar ta ni. A fegy ver szek rény (fegy ver szo ba)
kul csa az õr pa rancs nok nál le gyen; ha az õr ség el he lye zé si
kör le té bõl tá vo zik, ad ja át he lyet te sé nek.

386.2. A fegy ve re ket és a lõ szert a szek rény bõl (fegy -
ver szo bá ban levõ fegy ver áll vány ról) csak az õr pa rancs -
nok vagy he lyet te se ad hat ja ki.

387.1. Az õr ség tag jai az õr szo bá ban ka bát és fel sze re -
lés nél kül tar tóz kod ja nak, de de rék szí jat vi sel je nek.

387.2. Ha az õr ség va la mi lyen ok ból el hagy ja el he lye -
zé si kör le tét, egy-két õr ma rad jon ott ki vé ve, ha az õr ség
el he lye zé si kör le tét tûz vagy ele mi csa pás fe nye ge ti.

387.3. Elöl já ró ér ke zé se kor az õr pa rancs nok fel szó lí tá -
sá ra (je lé re) a ké szült ség ben le võk áll ja nak fel, és az õr pa -
rancs nok te gyen je len tést az elöl já ró nak.

388. Ahol nincs fegy ve res fi gye lõ fel ál lít va, az õr ség el -
he lye zé si kör le tét zár va kell tar ta ni.

Az õrség tagjainak pihenése

389. Az õr ség pi he nõ idõ ben (pi he nõ vál tás ban) lévõ
tag jai le vet kõ zés nél kül, fek ve pi hen het nek (al hat nak), a
fel sõ gom bo kat ki gom bol hat ják, sap ká ju kat, de rék szí ju kat 
le te he tik. Pi he nõ alatt – ha az el he lye zé si kör le té ben erre
le he tõ ség van – az õr pa rancs nok (he lyet te se) en ge dé lyé vel 
fel vált va zu ha nyoz hat nak.

390.1. El sõ- és má sod fo kú õr sé gek nél az õr pa rancs nok
és a fel ve ze tõ (fel ve ze tõk) fel vált va pi hen het nek (al hat -
nak) a vál tá sok kö zöt ti idõ ben.

Har mad fo kú õr ség ben az õr pa rancs nok a vál tá sok kö -
zöt ti idõ ben pi hen het (al hat). Ha nincs fel ve ze tõ, a ké szült -
ség bõl je löl jön ki he lyet test.

390.2. A jár õrök a szol gá lat men tes idõ ben az õr pa rancs -
nok en ge dé lye sze rint pi hen het nek (al hat nak), ha az õr -
szol gá la ti ok má nyok más ként nem ren del kez nek.

Az õrparancsnok kötelességei

391.1. Az õr pa rancs nok alá ren delt sé ge azo nos az õr ség
alá ren delt sé gé vel. Az õr pa rancs nok szol gá la ti elöl já ró ja
az õr ség egész sze mé lyi ál lo má nyá nak.

391.2. Tá bo ro zás ese tén az õr pa rancs nok a tá bor pa -
rancs nok nak és a tá bor ügye le tes nek van alá ren del ve.

392. Az õr pa rancs nok fe le lõs a rá bí zott ja vak (sze mé -
lyek) meg õr zé sé ért, meg vé dé sé ért, az õr ség ké szen lé té ért,
az õr szol gá lat sza bá lyos el lá tá sá ért, a hír adó- és jel zõ esz -
kö zök üzem ké pes sé gé nek meg óvá sá ért, az õr ség el he lye -
zé si kör le té nek rend jé ért és a be ren de zé si tár gyak épsé -
géért.
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393. Az õr pa rancs nok kö te les sé gei:

a) is mer je õr sé ge fel ada tát és az õr szol gá la ti ok má -
nyok ban fog lal ta kat;

b) az õr szol gá lat át vé te le után azon nal ossza be az õr -
ség ál lo má nyát – vál tá son ként – elõ re nem lá tott fel ada tok
el lá tá sá ra (tá ma dás, ele mi csa pás és tûz ese té re), illetve ha -
tá roz za meg a fegy ver be szó lí tást kö ve tõ te vé keny sé get;

c) ha az õr ség (vagy õr) vál tá sa kor az õr he lyen az õr -
szol gá lat el lá tá sát ve szé lyez te tõ kö rül mé nye ket ta lál tak, a
fel ve ze tõ hí vá sá ra men jen oda, ál la pít sa meg a jel le gét, je -
lent se a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes nek, és je gyez ze
be az õr nap ló ba;

d) a szük sé ges ese tek ben ha tá roz zon meg bel sõ is mer -
te tõ je let;

e) ha va la me lyik fel ál lí tott õr hív ja, a ké szült ség bõl
1-2 fõ kí sé re té ben küld je ki annak fel ve ze tõ jét, vagy
ugyan csak kí sé ret tel sze mé lye sen men jen ki;

f) tech ni kai õr zés ese tén, ha a jel zõ rend szer je lez, küld -
jön ki a ké szült sé gi vál tás ból jár õrt a jel zés oká nak tisz tá -
zá sá ra, a jár õr tá vol lé té nek ide jé re annak pi he nõ vál tá sát
he lyez ze ké szült ség be; a jel zést és annak okát, va la mint a
tett in téz ke dé se ket írja be az õr nap ló ba, és a jel zõ rend -
szer-ke ze lõ vel íras sa be a tech ni kai õr nap ló ba, (ha szük sé -
ges) in téz ked jen a nyom sáv hely re ál lí tá sá ra;

g) ha pa ran csot kap, vagy egyéb ként szük sé ges, a ké -
szült ség bõl küld jön ki jár õrö ket a rá bí zott ob jek tu mok õr -
zé sé nek és vé del mé nek meg erõ sí té sé re, ez eset ben ha tá -
roz zon meg is mer te tõ je let, és kö zöl je az õrök kel; az in du -
lás és be ér ke zés ide jét je gyez ze be az õr nap ló ba;

h) ha va la me lyik õr a fegy ve rét hasz nál ta, ha la dék ta la -
nul je lent se a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes nek, az õrt
vált sa le, és biz to sít sa a hely színt;

i) ha egy õr vagy ki kül dött jár õr fel tar tóz ta tott va la kit,
ál la pít sa meg, hogy nincs-e nála fegy ver vagy olyan esz -
köz, amellyel má sok ban kárt te het, majd anél kül, hogy be -
kí sér né az õr ség el he lye zé si kör le té be, kér dez ze ki, és je -
lent se az ese tet a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes nek,
a továb biak ban annak in téz ke dé se sze rint jár jon el;

j) ha az õr ség tag jai kö zül va la ki sú lyos fe gye lem sér tést 
kö vet el, vagy meg sér ti az õr szol gá la ti kö tel me ket, vált sa
le, vegy e el fegy ve rét, he lyez ze azt el a fegy ver szo bá ba
(fegy ver szek rény be), és je lent se az ese tet a lak ta nya-
(hely õr ség-,) ügye le tes nek;

k) ha az õr ség tag jai kö zül va la ki nem az õr szol gá lat tal
kap cso la tos eny hébb fe gye lem sér tést kö vet el, uta sít sa
rend re, és a szol gá lat le té te le, a fegy ver és lõ szer le adá sa
után ren del je ki hall ga tás ra;

l) ha az õr ség bõl va la ki meg be teg szik, je lent se a lak ta -
nya- (hely õr ség-) ügye le tes nek;

m) ha a tech ni kai esz kö zök (hír adó, jel zõ) meg hi bá sod -
nak, je lent se a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes nek, és az
õr szol gá la ti ok má nyok sze rint jár jon el;

n) el len õriz ze a fel ve ze tõk szol gá la tá nak el lá tá sát, a
töl tés-ürí tés, a fel ve ze tés és a vál tás vég re haj tá sát;

o) tech ni kai esz kö zök út ján, sza bály ta lan idõ kö zök ben
több ször, sze mé lye sen pe dig nap pal és éj sza ka leg alább
egy szer-egy szer el len õriz ze a fel ál lí tott õrö ket, az õr zött
ob jek tum ke rí té sét, a hír adó- és jel zõ-, a tech ni kai és a vi -
lá gí tó esz kö zök ál la po tát; az el len õr zést írja be az õr nap ló -
ba; ha a tech ni kai esz kö zök út ján vég zett el len õr zés re az õr 
ré szé rõl a vissza jel zés el ma rad, biz to sí tók kal men jen ki az
adott õr hely re, és gyõ zõd jön meg az el ma ra dás oká ról,
illetve a fel ve ze tõt küld je ki ezzel a fel adat tal;

p) ha va la me lyik õrt, illetve õr he lyet ve szély (tû ze set-,
ele mi csa pás stb.) fe nye ge ti, je löl jön ki olyan új ve szély te -
len fel ál lí tá si he lyet, ahon nan az õr az õr he lyet to vább ra is
õriz ni tud ja; ha az õr ség el he lye zé si kör le tét fe nye ge ti
ilyen ve szély, he lyez ze biz ton ság ba az õr sé get és fegy ve -
re it, va la mint a fog dá so kat, és az õr zé si fel adat to váb bi tel -
je sí té se mel lett igye kez zék a ve szélyt el há rí ta ni; az ese tet
azon nal je lent se a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes nek;

r) ha a szol gá lat el lá tá sá ra kép te len né vá lik, je lent se a
lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes nek, a továb biak ban az õ
pa ran csa sze rint jár jon el.

394.1. Az õr pa rancs nok szó lít sa fegy ver be az õr sé get az 
õr ség el he lye zé si kör le té ben tel jes ál lo mánnyal:

a) ha az õr ség ál tal õr zött ob jek tu mot, a fel ál lí tott õrö -
ket vagy az õr ség el he lye zé si kör le tét tá ma dás éri;

b) ha az ellen õr zõ sze mély tõl, lak ta nya- (hely õr ség-)
ügye le tes tõl pa ran csot kap.

394.2. Az õr pa rancs nok en ged je be az õr ség el he lye zé si
kör le té be azo kat az elöl já ró kat, akik nek az õr ség alá van
ren del ve, illetve akik az õr ség el len õr zé sé re jo go sul tak.
Aki ket sze mé lye sen nem is mer, azok tól kér je a sze mély -
azo nos sá guk iga zo lá sát. Ezen kí vül en ged je be az õr szol -
gá la ti ok má nyok ban meg je lölt sze mé lye ket, to váb bá a lak -
ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes en ge dé lyé vel a ja ví tást, kar -
ban tar tást vég zõ ket.

394.3. Az õr pa rancs nok a be lé põk ne vét, rend fo ko za tát, 
a be lé pés cél ját, a be lé pés és a tá vo zás idõ pont ját je gyez ze
be az õr nap ló ba.

395. Az õr pa rancs nok nak ti los:
a) az õr ség el he lye zé si kör le tét nem szol gá la ti ok ból el -

hagy ni;
b) a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes en ge dé lye nél kül

az õr ség tag jai kö zül bár kit is el en ged ni;
c) ön ma ga vagy az õr ség tag jai szá má ra il le ték te len

sze mé lyek tõl bár mit át ven ni, illetve át ad ni, és ilyen sze -
mé lyek kel be szél get ni;

d) il le ték te len sze mé lye ket az õr ség el he lye zé si kör le -
té be be en ged ni.

396. Ha a csa pat zász lót az õr ség õri ze té re bíz zák, az õr -
pa rancs nok vegy e át. En nek so rán el len õriz ze ál la po tát.
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Az õri ze té re bí zott csa pat zász lót csak az adott csa pat -
zász lót bir tok ló ka to nai szer ve zet pa rancs no ká nak vagy
törzs fõ nö ké nek írás be li pa ran csá ra ad hat ja ki.

397. A csa pat zász ló õr zés re való át vé te lét és ki adá sát je -
gyez ze be az õr nap ló ba. A ki adá sá ra  szóló írás be li pa ran -
csot mel lé kel je.

398. Ha a csa pat zász ló meg õr zé sé vel meg bí zott õr sé get
fel vált ják, a csa pat zász ló az át adás-át vé tel tár gya. Az új
õr pa rancs nok alá írá sá val iga zol ja a régi õr ség õr nap ló já -
ban a csa pat zász ló át vé te lét, és ve zes se be a sa ját õr nap ló -
já ba.

399.1. Az õr ség õri ze té re bí zott le zárt lé te sít mé nye ket
csak ér vé nyes en ge délyt fel mu ta tó sze mély nyit hat ja ki.

Ha az adott lé te sít ményt fel ál lí tott õr kü lön õrzi, az csak
az õr pa rancs nok (fel ve ze tõ) je len lé té ben nyit ha tó ki.

399.2. Az en ge dély-, alá írás- és pe csét min ták, va la mint
az en ge dé lye zés re jo go sul tak név so ra az õr pa rancs nok he -
lyi sé gé ben le gye nek.

399.3. A ki nyi tás és be zá rás idõ pont ját az õr pa rancs nok
írja be az õr nap ló ba. Az ob jek tum el ha gyá sa elõtt el len -
õriz ze a zá rást és a pe csé te ket.

399.4. Az egy sze ri be lé pé si en ge délyt az õr ség le vál tá sa 
után az õr nap ló val együtt adja le.

399.5. Ha a fel mu ta tott ok má nyok (pe csé tek) kö zül va -
la me lyik nem hi te les, vagy az õr pa rancs nok bár mi lyen
más rend el le nes sé get ta pasz ta l, az ér ke zõt tar tóz tas sa fel,
és je lent se a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes nek.

400. Fel tar tóz ta tás az érin tett sze mély nek a to vább ha la -
dás ban való meg aka dá lyo zá sa, szük ség ese tén kény szer
al kal ma zá sá val.

Az õrparancsnok-helyettes kötelességei

401. Az õr pa rancs nok-he lyet tes az õr pa rancs nok nak
van alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já ró ja az õr ség ál lo má nyá -
nak. Fel ada tát az õr pa rancs nok pa ran csai sze rint vé gez ze.

A felvezetõ kötelességei

402.1. A fel ve ze tõ az õr pa rancs nok nak van alá ren del ve. 
Szol gá la ti elöl já ró ja a neki alá ren delt õrök nek. Fe le lõs az
õrök fel ve ze té sé ért, ide jé ben tör té nõ vál tá su kért és az õr -
he lyek sza bá lyos át adás-át vé te lé ért.

402.2. A fel ve ze tõ kö te les sé gei:
a) is mer je a hoz zá tar to zó õr he lyek szá mát, el he lye zé -

sét, õr zé si és vé del mi vi szo nya it (fi gye lés, ki lö vés, ke rí tés, 

tech ni kai be ren de zés, vi lá gí tás stb.), a pe csé te ket és min -
den õr hely re vo nat ko zó an a fel ál lí tott õr kö tel me it;

b) az õr szol gá la ti ok má nyok ban meg ha tá ro zott idõ ben
vált sa az õrö ket;

c) az õr pa rancs nok pa ran csa sze rint vé gez zen jár õr pa -
rancs no ki fel ada tot.

A felállított õr kötelességei

403.1. A fel ál lí tott õr ki e mel ke dõ en fon tos fel ada tot tel -
je sít, õr he lyét még ak kor sem hagy hat ja el, ha éle tét ve -
szély fe nye ge ti.

403.2. Õr hely az a hely, illetve te rü let, ahol a fel ál lí tott
õr a szol gá la tát el lát ja a fel ál lí tá si hellyel, a moz gás i kör -
let tel és mind azok kal a ja vak kal együtt, ame lyek nek õr zé -
sét rá bíz ták.

404.1. A fel ál lí tott õr csak az õr pa rancs nok nak (õr pa -
rancs nok-he lyet tes nek) és sa ját fel ve ze tõ jé nek van alá ren -
del ve. Az õr zés meg erõ sí té sé re ki kül dött jár õr pa rancs no -
kát kö te les tá jé koz tat ni az õr zés so rán ta pasz tal tak ról.

404.2. A fel ál lí tott õr szol gá la ti te vé keny sé ge köz ben
adott fel szó lí tá sa it min den ki kö te les vég re haj ta ni.

404.3. A fel ál lí tott õrt csak az õr pa rancs nok (õr pa rancs -
nok-he lyet tes) vagy sa ját fel ve ze tõ je vált hat ja le vagy von -
hat ja be, illetve ezek szol gá lat kép te len né vá lá sa ese tén a
lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes, aki nek az õr ség alá van
ren del ve.

405.1. Az õr a fel ve ze tés elõtt az órá ján és zseb ken dõ jén 
kí vül min dent rak jon ki a zse bé bõl, és ad jon át meg õr zés re
az õr pa rancs nok nak; vegy e ma gá hoz a seb kö tö zõ cso mag -
ját. Ahol az õr he lyen a do hány zás meg van en ged ve, do -
hány zó esz közt is vi het ma gá val.

405.2. Ami kor az új õr el fog lal ja õr he lyét, a régi õr je -
len lé té ben sze mé lye sen gyõ zõd jön meg mind azok nak a
tel jes sé gé rõl és hi bát lan sá gá ról, ami ket az õr hely táb lá zat
sze rint õriz nie kell. El len õriz ze a pe csé te ket, zá ra kat, a hír -
adó- és jel zõ esz kö zök mû kö dé sét.

406. A fel ál lí tott õr:
a) pon to san is mer je az õr szol gá la ti ok má nyok ban elõ -

írt kö tel me it, ébe ren õriz ze õr he lyét, és ön fe lál do zó an véd -
je meg;

b) fegy ve re le gyen ké szen arra, hogy szük ség ese tén
ké se de lem nél kül hasz nál has sa, sem mi lyen kö rül mé nyek
kö zött nem te he ti le, és nem ad hat ja ki a ke zé bõl még azok -
nak sem, akik nek alá van ren del ve;

c) õr pa rancs no ká nak (õr pa ran csok-he lyet te sé nek) és
fel ve ze tõ jé nek, illetve az ál ta luk kí sért sze mé lyek nek a ki -
vé te lé vel sen kit se en ged jen sa ját ma gá hoz, az õr hely hez
és az õr zött lé te sít mény hez;
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d) tud ja ke zel ni az õr he lyen levõ tech ni kai esz kö zö ket
és tûz ol tó be ren de zé se ket;

e) ha az õr he lyen, illetve annak kö ze lé ben rend el le nes -
sé get ész lel, vagy ha ott rend za va rás for dul elõ, hív ja ki az
õr pa rancs no kot.

407.1. A fel ál lí tott õr a gép ka ra bé lyát „Szíj ra” vagy
„Tü ze lés hez kész” hely zet ben tart sa.

407.2. Az olyan he lyen fel ál lí tott õr, ahol élénk gya lo -
gos- és jár mû köz le ke dés fo lyik, gép ka ra bé lyát szíj ra hely -
zet ben tart sa. Ezt az õr szol gá la ti ok má nyok ban kell rög zí -
te ni, ha szük sé ges a nap szak meg je lö lé sé vel.

407.3. Tûz ol tás kor vagy ele mi csa pás el há rí tá sa kor az
õr a gép ka ra bé lyát vegy e „Hát ra” hely zet be.

407.4. A fel ál lí tott õr nél lévõ egy töl tött tár a gép ka ra -
bély ban le gyen, ha csak az õr sé get szer ve zõ pa rancs nok
más képp nem in téz ke dett. A gép ka ra bély úgy le gyen meg -
tölt ve, hogy a csõ be töl tény ne ke rül jön, a zár fesz te le ní tett 
és biz to sí tott ál la pot ban le gyen.

407.5. Õr to rony ban az õr a gáz ál ar cát elõ ké szí tett
(össze sze relt) hely zet ben le te he ti.

408.1. A fel ál lí tott õr szá má ra ti los min den el té rés az õr -
szol gá la ti ok má nyok ban elõ ír tak tól és min den olyan te vé -
keny ség, amely a szol gá lat el lá tá sá tól el von ja a fi gyel mét.
Szol gá la tát (az õr to rony ban fel ál lí tott õr ki vé te lé vel) csak
áll va vagy jár va lát hat ja el, ter mé sze ti szük sé gét csak le -
vál tá sa után vé gez he ti el. Vi zet, fris sí tõ vagy me le gí tõ italt 
– ahol az õr szol gá la ti ok má nyok sze rint ez sza bad – fo -
gyaszt hat, a fi gye lést azon ban köz ben nem sza kít hat ja
meg. A fel ál lí tott õrök ál ta lá ban nem do há nyoz hat nak. Ki -
vé telt je len te nek azok a há rom órás vál tá sú õrök, akik õr to -
rony ban tel je sí te nek szol gá la tot és õr he lyük nem tûz- és
rob ba nás ve szé lyes. Ha az õr to rony ból le jön nek, nem do -
há nyoz hat nak.

408.2. Az õr rossz idõ já rás ese tén (esõ ben, ha va zás ban,
erõs szél ben) a szol gá lat hi ány ta lan el lá tá sa mel lett az õr -
bó dé ban áll hat. Ilyen kor fo ko zot tabb mér ték ben fi gyel jen, 
és lép jen ki on nan, ha kö te les sé gé nek tel je sí té se úgy kö ve -
te li, vagy ha vál tás, illetve ellen õr zõ elöl já ró kö ze le dik.

409. A fel ál lí tott õr – a vál tás kor és az el len õr zés kor tör -
té nõ je len tés té tel ki vé te lé vel – tisz te let adást ne tel je sít sen.

410. Az õr to rony ban fel ál lí tott õr az õr szé ken ül het
vagy mel let te áll hat. A fegy ve rét úgy tart sa ma gá nál, hogy
szük ség ese tén ké se de lem nél kül hasz nál ni tud ja. Az õr -
szol gá la ti ok má nyok ban meg ha tá ro zott ese tek ben föl dön
levõ fel ál lí tá si he lyen és moz gás i kör let ben is el lát hat ja
szol gá la tát.

411.1. A fel ál lí tott õr jó lá tá si vi szo nyok kö zött az õr pa -
rancs nok, a fel ve ze tõ és az ál ta luk kí sért sze mé lyek, va la -
mint a jár õr pa rancs nok ki vé te lé vel min den kit, aki az õr -
hely hez vagy a jel zõ táb lák kal meg je lölt ti los te rü let ha tá -
rá hoz kö ze le dik, 15–20 mé ter re ma gá tól, illetve az õr szol -
gá la ti ok má nyok ban elõ írt tá vol sá gon „Állj!” fel szó lí tás -
sal ál lít son meg. Ha a fel szó lí tott sze mély (sze mé lyek) az
uta sí tás nak ele get tett „Vissza!” vagy „Tér jen (tér je nek) ki
jobb ra (bal ra)!” fel szó lí tás sal küld je el az õr zött te rü let tõl.
Ha a kö ze le dõ ma ga tar tá sa arra okot szol gál ta tott (sú lyos
sza bály sér tés vagy bûn cse lek mény gya nú ja ese tén), az õr -
pa rancs nok ki ér ke zé sé ig tar tóz tas sa fel.

411.2. Ha az õr hely kö ze lé ben a meg szo kott nál na -
gyobb cso por to su lás ész lel he tõ, a fel ál lí tott õr kí sér je fo -
ko zott fi gye lem mel, és ér te sít se az õr pa rancs no kot. Cso -
por to su lás négy vagy en nél több együtt levõ sze mély.

412.1. Rossz lá tá si vi szo nyok kö zött a fel ál lí tott õr
„Állj! Ki vagy!” fel szó lí tás sal 15–20 mé ter re ma gá tól,
illetve az õr szol gá la ti ok má nyok ban meg ha tá ro zott tá vol -
sá gon min den kit ál lít son meg, aki õr he lyé hez kö ze le dik.
Ha a fel szó lí tás ra az „Õr pa rancs nok” (fel ve ze tõ, vál tás,
ellen õr zõ elöl já ró, jár õr) vá laszt kap ja, ak kor a kö vet ke zõ
uta sí tást adja: „Õr pa rancs nok (fel ve ze tõ, jár õr pa rancs nok) 
elõ re, a töb bi ek ma rad ja nak hely ben!”. Az elõ re szó lí tott
sze mélyt 6–8 lé pés re en ged je ma gá hoz, majd „Állj!” fel -
szó lí tás sal ál lít sa meg.

Ha a fel is me rés hez szük sé ges, vi lá gít tas sa meg a meg ál -
lí tott sze mély ar cát, vagy kér je az õr pa rancs nok ál tal meg -
ál la pí tott is mer te tõ je let (ha van ilyen). Mi u tán az õr az õr -
pa rancs no kot (fel ve ze tõt, jár õr pa rancs no kot) fel is mer te,
ve zé nyel jen: „Vál tás (ellen õr zõ elöl já ró) az õr pa rancs nok
(fel ve ze tõ) vo na lá ig elõ re!” Az õr a fel szó lí tá so kat a fel -
szó lí tot tak szá má ra jól hall ha tó an és ha tá ro zot tan te gye
meg.

412.2. A fel ál lí tott õr az ellen õr zõ sze mély nek te gyen
je len tést a szol gá la tá val kap cso la to san.

413.1. Ha rossz lá tá si vi szo nyok kö zött a fel ál lí tott õr -
höz nem az õr pa rancs nok (fel ve ze tõ, jár õr pa rancs nok) kö -
ze le dik, a kö ze le dõt ál lít sa meg, hív ja ki az õr pa rancs no -
kot, és annak ki ér ke zé sé ig tar tóz tas sa fel.

413.2. A fel tar tóz ta tott sze mélyt az õr olyan tá vol ság ra
tart sa ma gá tól, hogy reá néz ve az már ve szély te len le gyen,
de ugyan ak kor még meg tud ja aka dá lyoz ni az el me ne kü lé -
sét.

414. Ha az õrök moz gás i kör le te egy mást meg kö ze lí ti,
és a lá tá si vi szo nyok nem te szik le he tõ vé, hogy ha tá ro zot -
tan fel is mer jék egy mást, az az õr, aki a kö ze le dõ má sik õrt
ha ma rabb ész re ve szi, „Állj! Ki vagy!” fel szó lí tás sal ál lít sa 
meg, köz ben a le he tõ sé gek hez mér ten fe dez ze ma gát. A
fel szó lí tott õr ne vez ze meg ma gát, pél dá ul: „1. számú fel -
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ál lí tott õr, Ko vács õr ve ze tõ.”. Erre a má sik õr is ne vez ze
meg ma gát. Ha szük sé ges, kér jék a bel sõ is mer te tõ je let. A
köl csön ös iga zo lás után foly tas sák a szol gá la tot.

415. Ha az õr hely hez kö ze le dõ sze mély nem tel je sí ti a
fel ál lí tott õr fel szó lí tá sát, a VIII. fe je zet ben meg ha tá ro zot -
tak sze rint jár jon el, ha szük sé ges egé szen a fegy ver hasz -
ná la tig. Fegy ver hasz ná lat ese tén ha la dék ta la nul ér te sít se
az õr pa rancs no kot, és fo ko zott fi gye lem mel õriz ze to vább
az õr he lyét.

416. Ha az õr he lyen tûz ke let ke zik, az õr azon nal je lent -
se az õr pa rancs nok nak, és fog jon hoz zá a tûz ol tás hoz. Az
õr hely tõl lá tó tá vol sá gon be lül ke let ke zett tü zet is je lent se.

417. Ké se del met nem tûrõ sür gõs ese tek ben, ha a hír -
adó- és jel zõ esz kö zök meg ron gá lód tak, a fel ál lí tott õr fel -
fe lé irá nyí tott egyes lö vés sel hív ja ki az õr pa rancs no kot.

418. Ha a fel ál lí tott õr egész sé gi vagy más okok  miatt
nem ké pes az õr szol gá la tot foly tat ni, a meg ál la pí tott jel lel
hív ja ki az õr pa rancs no kot.

419.1. Va la mi lyen lé te sít mény õr zé sé re fel ál lí tott õr, ha
az adott lé te sít mény nyit va van, sen kit se en ged jen oda
annak a sze mély nek az en ge dé lye nél kül, aki az õr pa rancs -
nok (fel ve ze tõ) je len lé té ben azt ki nyi tot ta.

419.2. Tûz- és rob ba nás ve szé lyes lé te sít mény nél fel ál lí -
tott õr a meg ha tá ro zott tá vol sá gon be lül sen ki nek se en -
ged je meg a do hány zást és a nyílt láng hasz ná la tát.

A fegyveres figyelõ kötelességei

420. A fegy ve res fi gye lõ õriz ze az õr ség kör le tét, oda az 
õr ség tag ja in kí vül az õr pa rancs nok en ge dé lye nél kül sen -
kit se en ged jen be. Az õr ség el he lye zé si kör le té hez ér ke zõ
sze mélyt az õr szol gá la ti ok má nyok ban meg ha tá ro zott tá -
vol sá gon „Állj!” fel szó lí tás sal ál lít sa meg. Az ér ke zõ meg -
ál lí tá sa után hív ja ki az õr pa rancs no kot, és csak annak pa -
ran csá ra en ged je meg a be lé pést. Az õr ség tag ja it fel is me -
ré sük után ön ál ló an be en ged he ti.

421. A fegy ve res fi gye lõ ma ga tar tá si sza bá lyai, ti lal mai
azo no sak a fel ál lí tott õré vel. Fegy ve rét az õr szol gá la ti ok -
má nyok ban elõ írt hord mód sze rint vi sel je.

422. A fegy ve res fi gye lõ je lent se az õr pa rancs nok nak:
a) ha az õr ség el he lye zé si kör le té tõl lá tó tá vol sá gon be -

lül az õr zést érin tõ ese mény vagy ele mi csa pás tör té nik;
b) ha va la me lyik õr hely rõl jel zést kap;
c) ha elöl já ró, ellen õr zõ sze mély, ide gen sze mély vagy

vál tás kö ze le dik az õr ség el he lye zé si kör le té hez;
d) ha va la mi gá tol ja fel ada tá nak el lá tá sá ban.

A járõr kötelességei

423. A jár õr jár õr pa rancs nok ból és ket tõ vagy több be -
osz tott ból áll. Fel sze re lé se azo nos a fel ál lí tott õré vel, az
össze köt te tés biz to sí tá sa ér de ké ben rá dió ké szü lék kel kell
el lát ni. Fel ada ta it harc sze rû alak zat ban gya lo g, kerék -
páron vagy gép jár mû vel hajt sa vég re.

424.1. A jár õr szol gá la ti ide je alatt õr szol gá la ti fel ada tot 
lát el, ugyan azok a jo gai, kö te les sé gei és ti lal mai, mint a
fel ál lí tott õr nek.

424.2. Ha a jár õr az õr zést egé szí ti ki vagy egy idõ ben
több jár õr te vé keny ke dik, az õr pa rancs nok ál la pít son meg
ré szük re bel sõ is mer te tõ je let.

425. Ha jár õrök rossz lá tá si vi szo nyok kö zött ta lál koz -
nak, az a jár õr, ame lyik elõbb ve szi ész re a má si kat, bon ta -
koz zon szét, ve gyen fel „Tü ze lés re kész” hely ze tet, de ne
tölt sön csõ re, a jár õr pa rancs nok pe dig „Állj! Ki vagy?”
fel szó lí tás sal ál lít sa meg a má sik jár õrt.

A fel szó lí tott jár õr (szét bon ta koz va) áll jon meg, és a jár -
õr pa rancs nok ne vez ze meg a já rõ rét (pél dá ul „2. szá mú
jár õr.”).

Erre a fel szó lí tó jár õr pa rancs nok is ne vez ze meg a já rõ -
rét (pél dá ul „1. szá mú jár õr.”).

Ezt köve tõen kér jék a bel sõ is mer te tõ je let. A köl csön ös
iga zo lás után foly tas sák fel ada tu kat.

426. Jó lá tá si vi szo nyok kö zött, ha a jár õrök is me rik
egy mást, fel ada tuk tel je sí té sé nek meg sza kí tá sa és meg ál -
lás nél kül ha lad ja nak el egy más mel lett. Ha szük sé ges, a
jár õr pa rancs no kok tá jé koz tas sák egy mást.

A jelzõrendszeres õrzés sajátosságai

427. A jel zõ rend sze res õr zés az õr ál lo mány te vé keny sé -
gé nek kom bi ná ci ó ja tech ni kai esz kö zök kel vagy õr ku -
tyák kal. En nek meg fele lõen az õr zés nek ez a mód ja le het
tech ni kai õr zés vagy õr ku tyás õr zés, eset leg ezek együt te -
se. A tech ni kai õr zés le het õr he lyes vagy ké szen lé tes õr -
zés.

428. Jel zõ rend sze res õr zés ese tén az õr pa rancs nok jól
kép zett tisz tes is le het, õ tech ni kai õr zés ese tén egy ben a
jel zõ rend szer egyik ke ze lõ je; ezen kí vül kell len nie jel zõ -
rend szer-ke ze lõ nek, õ ál ta lá ban egy ben az õr pa rancs nok
he lyet te se.

Õrhelyes technikai õrzés

429.1. Õr he lyes tech ni kai õr zés ese tén az õr tor nyok ban
fel ál lí tott õrök fi gye lé sét a tech ni kai jel zõ rend szer ki egé -
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szí ti. Fel ál lí tott õrö kön kí vül jár õr is részt ve het az õr zés -
ben.

429.2. Az õr ség és az õrök vál tá sa az zal egé szül ki, hogy 
az õrök elsõ vál tá sa kor meg kell gyõ zõd ni a jel zõ rend szer
egyes szek to ra i nak mû kö dõ ké pes sé gé rõl.

430. A jel zõ rend szer meg hi bá so dá sa vagy rossz lá tá si
vi szo nyok ese tén az õr pa rancs nok küld jön ki jár õrt a fel ál -
lí tott õrök meg erõ sí té sé re, és ha tá roz zon meg szá muk ra
bel sõ is mer te tõ je let. Ezt je lent se a lak ta nya- (hely õr ség-)
ügye le tes nek.

Készenlétes technikai õrzés

431. A ké szen lé tes tech ni kai õr zés az õr zés olyan mód -
ja, amely ben az ész le lést, jel zést tech ni kai be ren de zé sek
vég zik, az õr ál lo mány tag jai pe dig ké szen lét ben van nak,
és csak jel zés ese tén vo nul nak ki a hely szín re. Olyan ob -
jek tum nál al kal maz ha tó, amely kö rül az õr zó ná ban tör té nõ 
moz gást rossz idõ já rá si vi szo nyok kö zött is meg bíz ha tó an
ész le lõ és jel zõ, össze füg gõ tech ni kai õr be ren de zés van te -
le pít ve. A tel jes ál lo mány szol gá la ta õr szol gá lat nak mi nõ -
sül.

432.1. Az ob jek tum pa rancs nok pa ran csá ra, illetve az
õr szol gá la ti ok má nyok ban rög zí tett ese tek ben az ob jek -
tum tech ni kai õr zé sét ha gyo má nyos õr zés sel is ki kell egé -
szí te ni, illetve ha gyo má nyos õr zés re kell át tér ni. A vég re -
haj tás mód já ra az új õr hely lé te sí té sé nél le ír tak az irány -
adók.

432.2. Az õr ség lét szá mát az õr zött ob jek tum mé re tei és
sa já tos sá gai, va la mint a te le pí tett tech ni kai esz kö zök le he -
tõ sé gei sze rint úgy kell meg ha tá roz ni, hogy biz to sít va le -
gyen az ob jek tum és az õr ség el he lye zé si kör le té nek õr -
zése.

433.1. Az õr ség össze té te le: õr pa rancs nok, egy ben a jel -
zõ rend szer egyik ke ze lõ je; a jel zõ rend szer-ke ze lõ, egy ben 
ál ta lá ban õr pa rancs nok-he lyet tes; a szük ség let nek meg fe -
le lõ szá mú jár õr bõl álló szol gá lat. Ahol szük sé ges, gép jár -
mû vet is kell ve zé nyel ni ve ze tõ vel együtt.

433.2. Az õr ség ere jét, össze té te lét, a ké szült ség és a pi -
he nés rend jét, a jár õrök ki kül dé sét és moz gá sát az õr sé get
szer ve zõ pa rancs nok az õr szol gá la ti ok má nyok ban sza bá -
lyoz za úgy, hogy egy ké szült sé gi szol gá lat 3 órá nál
hosszabb ide ig ne tart son.

433.3. A jel zõ rend szer meg hi bá so dá sa ese tén az õr zést
já rõ rö zés sel kell el lát ni. Tar tós meg hi bá so dás ese tén nö -
vel ni kell a jár õrök szá mát és a já rõ rö zés sû rû sé gét, illetve
szük ség ese tén át kell tér ni ha gyo má nyos õr zés re. E rend -
sza bá lyok ra az õr pa rancs nok je len té se alap ján a lak ta nya-
(hely õr ség-) ügye le tes in téz ked jen.

434.1. Az õr ál lo mány ké szült sé gi vál tás ra és pi he nõ
vál tás ra ta go zó dik. A ké szült sé gi vál tás le gyen ké szen
arra, hogy jel zés ese tén – az õr pa rancs nok vagy a jel zõ -
rend szer-ke ze lõ (õr pa rancs nok-he lyet tes) pa ran csá ra –
jár õr ként fel ada to kat old jon meg. A pi he nõ vál tás a pi he -
nõ he lyi ség ben pi hen het, al hat, de a ké szült sé gi vál tás
igény be vé te le ese tén – annak idõ tar ta má ra – a ki kül dött
jár õr lét szá má val egyen lõ lét szám ban ké szült ség be lép.

434.2. A jár õr a jel zõ rend szert ma gá ban fog la ló ke rí té -
sen be lül a ki je lölt (ki épí tett ke rék pár-, gép jár mû-) út vo na -
lon mo zog jon. Az õr pa rancs nok és a ké szült sé gi vál tás ból
ki kül dött jár õr kö zött a rend szer hez tar to zó esz köz zel
össze köt te tést kell biz to sí ta ni.

435.1. A jel zõ rend szer jel zé se kor a ké szült sé gi vál tás
meg fe le lõ já rõ re az õr pa rancs nok vagy he lyet te sé nek pa -
ran csá ra vegy e ma gá hoz fegy ve rét, lõ sze rét, a töl tõ he lyen
pa rancs be vá rá sa nél kül tölt sön, majd az adott he lyen
rend sze re sí tett esz köz zel azon nal men jen a jel zést adó
szek tor ba, ál la pít sa meg a jel zés okát, és je lent se az õr pa -
rancs nok nak.

435.2. A jár õr a vissza té ré se után sza bá lyo san ürít se
fegy ve rét, és vo nul jon be az õr ség el he lye zé si kör le té be.

436. Ha az ob jek tum te rü le té re va la ki be ha tolt, az õr pa -
rancs nok in téz ked jen az el fo gá sá ra, egy ben je lent se az
ese tet a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes nek. Ugyan csak
je lent se, ha az ob jek tum te rü le té rõl va la ki il le ték te le nül tá -
vo zik.

Õrkutyákkal kiegészített õrzés õrtoronyból

437. Az olyan ob jek tum nál, ahol az õr to rony ból való õr -
zést õr ku tyák egé szí tik ki, az õr he lye ket õr ku tya-õr hellyel
kell ki egé szí te ni.

438. Az õr ku tyá kat az õr ku tya-ve ze tõ ve zes se fel és el -
len õriz ze. Az õr ku tya-ve ze tõ nem az õr ség tag ja, de kö te -
les az õr pa rancs nok nak az õr ku tyás õr zés re vo nat ko zó ren -
del ke zé se it vég re haj ta ni.

Az õr ku tya-ve ze tõ is mer je az õr ku tya-õr he lyek el he lye -
zé sét és sa já tos sá ga it, a rá bí zott õr ku tyák vi sel ke dé sét. Az
õr szol gá la ti ok má nyok elõ írásai sze rint el len õriz ze az õr -
ku tyá kat és az õr ku tya-õr he lyek ál la po tát; in téz ked jen az
õr he lye ken ész lelt sza bály ta lan sá gok (kö tél- vagy lánc sza -
ka dás) azon na li meg szün te té sé re, és a tett in téz ke dést je -
lent se az õr pa rancs nok nak.

439. Ha az õr ku tyák je lez nek, a fel ál lí tott õr – ha le he tõ -
ség van rá, meg ál la pít va a jel zés okát – je lent se az õr pa -
rancs nok nak. Az õr pa rancs nok a jel zés oká nak is me re té -
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ben ren del je ki az õr ku tya-ve ze tõt vagy ren del jen ki jár õrt
az õr ku tya-ve ze tõ vel együtt.

A telephely õrzése

440. A lak ta nyán kí vü li vagy tá bo ri te lep he lyet min den -
kor õr ség gel kell õriz tet ni. Lak ta nyán be lü li te lep hely õr -
zé sé rõl a he lyi kö rül mé nyek tõl és a te lep he lye ken el he lye -
zett ha di tech ni kai esz kö zök jel le gé tõl füg gõ en, az erre vo -
nat ko zó ren del ke zé sek figye lembe véte lével az õr sé get
szer ve zõ pa rancs nok dönt.

441. Az õr ség kí vül rõl õriz ze a te lep he lyet, aka dá lyoz za 
meg a ke rí té se ken való át ha to lást, anya gok ki- és be vi te lét. 
A te lep hely ka pu ján át tör té nõ moz gá sok ba ne avat koz zék
be. Ezt, va la mint mind azt, ami a te lep he lyen be lül tör té nik, 
a te lep hely-ügye le tes szol gá lat el len õriz ze.

Az õr pa rancs nok nincs alá ren del ve a te lep hely-ügye le -
tes nek.

442.1. Ha szük sé ges, bi zo nyos ha di tech ni kai esz kö zö -
ket, illetve azok ál lan dó an nem hasz nált kész le te it a te lep -
he lyen be lül fel ál lí tott õrök kel is le het õriz tet ni. Kö tel me i -
ket úgy kell elõ ír ni, hogy je len lé tük a te lep he lyen fo lyó te -
vé keny sé get ne za var ja, és meg le gyen az össz hang a te lep -
hely-ügye le tes- (he lyet te sek) te vé keny sé gé vel.

442.2. Ilyen õr zés ese tén a fel ál lí tott õr bár kit csak az õr -
pa rancs nok (fel ve ze tõ) je len lé té ben en ged het az õr zött ha -
di tech ni kai esz kö zök höz. Az õr pa rancs nok a te lep -
hely-ügye le tes fel szó lí tá sá ra kö te les ha la dék ta la nul a
hely szín re men ni (a fel ve ze tõt oda kül de ni), és a te lep -
hely-ügye le tes ál tal meg je lölt sze mélyt a ha di tech ni kai
esz kö zök höz en ged ni, illetve ha di tech ni kai esz kö zök el vi -
te lét, be ál lí tá sát meg en ged ni.

442.3. A te lep he lyen be lül fel ál lí tott õr elsõ fel ve ze té se -
kor vagy rossz fel is me ré si vi szo nyok ese tén, ha a te lep -
hely-ügye le tes kö ve te li, a fel ve ze tõ az is mer te tõ jel lel iga -
zol ja a te lep hely re való be lép te té sé nek jo gos sá gát.

443.1. Ha szük sé ges, az õr szol gá la ti ok má nyok ban sza -
bá lyoz ni kell az õr nek bi zo nyos te lep he lyi mun kák ide jé re
való be vo ná sát.

443.2. Az õr pa rancs nok ve zes se be az õr nap ló ba, ha a
te lep hely-ügye le tes ki hív ta, vagy ha a fel ál lí tott õrt be von -
ta (újra fel ál lí tot ta).

A szállítmányok õrzésének közös szabályai

444.1. Csa pat- és szük ség ese tén el lá tá si (anyag-) szál -
lít má nyok õr zé sé re és vé del mé re szál lít mány õr sé get kell
ve zé nyel ni. Csa pat szál lít má nyon õr zés szem pont já ból ha -

di tech ni kai esz kö ze i vel együtt szál lí tott al egy sé get, egy sé -
get kell ér te ni.

444.2. Ha a szál lí tás ide je nem ha lad ja meg a 24 órát,
egy õr sé get kell ve zé nyel ni, s az a be ra kó hely tõl a ki ra kó -
he lyig (in du lás tól ér ke zé sig) vál tás nél kül lát ja el fel ada -
tát. Ha en nél hosszabb a szál lí tás ide je, két õr ség szük sé -
ges, s ezek 24 órán kén ti vál tás sal õr köd nek.

444.3. A szál lít mány õr zé sé re õr zé si ter vet kell készí -
teni.

A kü lön le ges szál lít má nyok õr zé sét (kí sé ré sét) a meg fe -
le lõ kü lön elõ írások sze rint kell vég re haj ta ni.

445.1. A szál lít mány õr ség pa rancs no ka a szál lít mány -
pa rancs nok nak (szál lít mány-ügye le tes nek) van aláren -
delve.

445.2. Vízi szál lí tás kor ka to nai ha jón az õr pa rancs nok a 
hajó pa rancs no ká nak is alá van ren del ve. Ha a szál lí tást
pol gá ri ha jón vég zik, az õr pa rancs nok kö te les a ha jó pa -
rancs nok nak a ha jó zás biz ton sá gá val kap cso la tos uta sí tá -
sa it vég re haj ta ni.

446.1. A szál lít mány õr ség lét szá mát a kö vet ke zõ kép -
pen kell meg ál la pí ta ni:

a) vas úti szál lí tás kor két vál tá sos õr he lye ket kell lé te sí -
te ni úgy, hogy egy õr hely re 8–10 vas úti ko csi jus son, de a
sze rel vény mind két ol da lán leg alább egy-egy õr hely le -
gyen;

b) vízi szál lí tás kor az õr he lyek szá mát az anyag el he -
lye zé se szab ja meg, de ha jón ként (uszá lyon ként) leg alább
két két vál tá sos õr he lyet kell lé te sí te ni;

c) min den ha jó ra (uszály ra) kü lön õr sé get kell ve zé -
nyel ni.

446.2. Ha az õr ség nek há rom nál több õr he lye van, fel -
ve ze tõ ket is kell ve zé nyel ni. Egy fel ve ze tõ leg fel jebb há -
rom õrt ve zes sen fel. Vízi szál lí tás ese tén ha jón ként (uszá -
lyon ként) egy fel ve ze tõt kell ve zé nyel ni.

447.1. Az õr sé get szál lí tás köz ben, ha annak idõ tar ta ma
5 órá nál hosszabb, meg fele lõen be ren de zett, fe dett vas úti
ko csi ban (ha jó fül ké ben), ha ke ve sebb, va la me lyik erre al -
kal mas vas úti ko csi ban (ha jó fe dél ze ten) kell el he lyez ni.

447.2. Az õrök (fel ál lí tá si) he lyét a vo nat moz gá sá nak
ide jé re az õr ség ré szé re biz to sí tott vas úti ko csi ban – a
10 per cet meg ha la dó meg ál lá sok ide jé re pe dig a sze rel -
vény két ol da lán – kell ki je löl ni. Az õrök he lyét a szál lít -
mány sa já tos sá gai, a szál lí tás kö rül mé nyei és a ka to nai
szál lí tá si szer vek ja vas la tai figye lembe véte lével az õr sé -
get szer ve zõ pa rancs nok ha tá roz za meg.

Ha a vo nat hosszabb ide ig áll, az õr ség meg erõ sí té sé re
be le het von ni az õr ség ké szült ség ben le võ tag ja it is.
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447.3. Ha jó kon (uszá lyo kon) az õr he lye ket jó át te kin -
tést nyúj tó he lye ken kell ki je löl ni, meg ál lás kor az õrö ket a
hajó két ol da lán, ki kö tõ ben pe dig az egyik õrt a par ton kell
fel ál lí ta ni.

448. Az õr pa rancs nok a fel ve ze tõ vel fel vált va pi hen het. 
Az õrök az õr pa rancs nok be osz tá sa sze rint pi hen nek.

449.1. Kü lön ren del ke zés ben meg ha tá ro zott anyag légi
szál lí tá sa ese tén a szál lí tást el ren de lõ pa rancs nok a be- és
ki ra kás biz to sí tá sá ra szer vez zen õr sé get, amely a re pü lés
ide je alatt is kí sé ri a szál lít mányt.

A lé gi jár mû fe dél ze tén tar tóz ko dó õr ség kö te les a re pü -
lõ gép pa rancs no ká nak a re pü lés biz ton sá gá ra vo nat ko zó
pa ran csa it vég re haj ta ni.

449.2. Kül föld re vagy kül föld rõl tör té nõ légi szál lí tás
ese tén az õr zést az erre vo nat ko zó ren del ke zé sek alap ján
kell vég re haj ta ni.

Ellátási- (anyag-) szállítmány õrzése

450. A ka to nai anyag szál lít mány õr zé sé re és vé del mé re
ki ren delt õr sé get el vo nu lá sa elõtt a lak ta nya-ügye le tes el -
len õriz ze.

Az õr pa rancs no kot az õr sé get ki ren de lõ egy ség törzs fõ -
nö ke lás sa el iga zo lás sal ar ról, hogy õr pa rancs nok nak van
ki je löl ve, adja át neki az õr ség sze mé lyi ál lo má nyá nak – az 
ál ta la hi te le sí tett – név- és fegy ver jegy zé két.

451. A szál lít mány õr ség pa rancs no ká nak az ál ta lá nos -
tól el té rõ kö te les sé gei:

a) leg alább 3 órá val a szál lít mány in dí tá sa elõtt je lent -
kez zen a szál lít mány pa rancs no ká nál;

b) meg õr zés re vegy e át a szál lít mány pa rancs nok tól a
le pe csé telt vas úti ko csi kat (ha jó rak tá ra kat), a nyi tott ko -
csik ra el he lye zett anya go kat (lá dá kat);

c) kül sõ leg vizs gál ja meg a vas úti ko csik (ha jó rak tá rak, 
uszá lyok) ál la po tát, az ab la kok, aj tók és a fe dél zet meg bíz -
ha tó le zá rá sát, az ólom zá rak, pe csé tek ép sé gét;

d) a nyi tott he lyen, põ re ko csin, nyi tott va gon ban (ha jó -
fe dél ze ten) szál lí tott anya go kat (ha di tech ni kai esz kö zö -
ket) le szá mol va, da rab sze rint vegy e át;

e) cso ma gok ese tén vizs gál ja meg kül sõ leg ép sé gü ket,
a cso ma go lás szi lárd sá gát és az anyag meg bíz ha tó rög zí té -
sét;

f) ok tas sa ki az õr ség tag ja it a szál lít mány õr zé sé nek
mód já ra és sa já tos sá ga i ra;

g) az õr zé si terv nek meg fele lõen ál lít sa fel az õrö ket a
vas úti ko csik (ha jó rak tá rak, fe dél zet) õr zé sé re;

h) ha tá roz za meg, hogy meg ál lás kor az õrök kö zül a
vo nat nak (ha jó nak) ki me lyik ol da lán õr köd jön;

i) ha tá roz za meg az õrök vál tá sá nak rend jét;

j) en ged je meg, hogy a fel ve ze tõ vagy az õr fel ügye le te
alatt a vas úti (hajó) szak sze mély zet meg vizs gál ja, és ha
szük sé ges, ki ja vít sa a vas úti ko csi kat, illetve a ha jót
(uszályt).

452. Ha az õr pa rancs nok a szál lít má nyon tü zet ész lel,
ha cso mag esik le, vagy más rend el le nes ség ve szé lyez te ti a 
szál lít mányt, je lent se a szál lít mány pa rancs nok nak, az pe -
dig azon nal in téz ked jen a vo nat (hajó) meg ál lí tá sá ra.

Az eset le ges tü zet az õr ség és a vo nat kí sé rõ (ha jó-) sze -
mély zet tag jai együtt olt sák el.

453. Szál lí tás ra al kal mat lan ná vált vas úti ko csi ról a ra -
ko mányt át kell rak ni má sik ko csi ra, vagy el kell osz ta ni a
szál lít mány töb bi ko csi já ra. Ha ez nem le het sé ges, a vas úti
ko csit le kell kap csol ni, de ez eset ben az õr pa rancs nok a
vissza ha gyott anyag õr zé sé re leg alább ket tõ fõt je löl jön ki, 
és ha tá roz za meg fel ada ta i kat.

454. A szál lít mány õr ség be vo ná sá ra és be vo nul ta tá sá ra
a szál lít mány pa rancs nok jo go sult.

Az õr pa rancs nok be vo nu lá sa kor je lent kez zék a lak ta -
nya-ügye le tes nél, és ad jon le min den õr szol gá la ti ok -
mányt.

455.1. A szál lít mány õr ség fel ve ze tõ jé nek az ál ta lá nos -
tól el té rõ kö te les sé gei:

a) az õr he lyek át adás-át vé te le so rán el len õriz ze az õr -
zés re át vett tár gyak (cso ma gok) mennyi sé gét, a cso ma go -
lás ép sé gét és rög zí té sük meg bíz ha tó sá gát;

b) el len õriz ze, hogy az õrök is me rik-e a vo nat meg ál lí -
tá sá ra vo nat ko zó je le ket;

c) a le vál tott õrö ket azon nal ön ál ló an küld je az õr ség
el he lye zé si kör le té be.

455.2. Ha az alatt, amíg a vo nat áll, az õrök vál tá sá ra
nincs elég idõ, a fel ve ze tõ hagy ja abba a vál tást, és a kö vet -
ke zõ meg ál lás ide jén foly tas sa.

456. A fel ál lí tott õr nek az ál ta lá nos tól el té rõ kö te les sé -
gei:

a) az õr hely át vé te le kor kül sõ leg el len õriz ze az õr zen -
dõ vas úti ko csik (ha jó rak tá rak) ál la po tát, a vas úti ko csik -
ban (ha jó rak tá rak ban), põ re ko csi kon (fe dél ze ten) õr zen dõ 
anya gok és ha di tech ni kai esz kö zök (cso ma gok) mennyi -
sé gét, cso ma go lá suk ép sé gét és rög zí té sük meg bíz ha tó sá -
gát;

b) aka dá lyoz za meg, hogy az õr pa rancs nok (fel ve ze tõ)
en ge dé lye nél kül bár ki a vas úti ko csi kat meg kö ze lít se;

c) azon nal in téz ked jen a vo nat meg ál lí tá sá ra (ha jón kö -
zöl je a ha jó õr rel), ha tûz ke let ke zik, ha le esik va la mi lyen
anyag, vagy más olyan rend el le nes ség tör té nik, amely a
vo nat (hajó) moz gá sát vagy a ra ko mányt ve szé lyez te ti;
ilyen eset ben adja az „Állj!” jel zést (nap pal a vo nat jobb
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ol da lán ki nyúj tott kar ral, kör be for ga tott vö rös zász ló val,
éj jel vö rös jel zõ lám pá val, szag ga tott síp jel lel vagy vég sõ
eset ben fel fe lé irá nyí tott lö vés sel);

d) aka dá lyoz za meg, hogy a szál lít mány mel lett – a
meg adott tá vol sá gon be lül – tü zet gyújt sa nak.

Csapatszállítmány õrzése

457. A csa pat szál lít mány õr zé sé ért a szál lí tott csapat
pa rancs no ka fe le lõs.

Az õr ség ere je, el he lye zé se, fel ál lí tá sa, vál tá sa és pi he -
né se meg egye zik az el lá tá si (anyag-) szál lít má nyok ra elõ -
ír tak kal.

458. A csa pat szál lít mány õr sé gé nek az ál ta lá nos tól el té -
rõ fel ada tai:

a) biz to sít sa, hogy a sze mé lyi ál lo mány csak a ki je lölt
he lyen, a szál lít mány pa rancs nok (szál lít mány-ügye le tes)
en ge dé lyé vel száll jon le a sze rel vény rõl (ha jó ról);

b) aka dá lyoz za meg, hogy a sze mé lyi ál lo mány pol gá ri
sze mé lyek kel kap cso la tot te remt sen;

c) ügyel jen, hogy a ka to nák a szük sé gü ket a ki je lölt he -
lyen vé gez zék;

d) gon dos kod jon ar ról, hogy az ál lo mány az in du lás
ide jé re el fog lal ja he lyét a sze rel vé nyen.

Gépjármûszállítmány õrzése

459.1. Gép jár mû vön szál lí tott anyag ese tén a szál lít má -
nyok õr zé sé re elõ írt ál ta lá nos sza bá lyok ér te lem sze rû en
ér vé nye sek.

459.2. Az õrök me net köz ben a gép jár mû vek nyi tott ré -
szé ben ül je nek ará nyo san el oszt va a gép jár mû osz lop ban.

A gép jár mû osz lop hosszabb ide jû ál lá sa alatt az osz lop
két ol da lán fel áll va õriz zék a szál lít mányt.

460. A fel ál lí tott õr nek az ál ta lá nos tól el té rõ köteles -
ségei:

a) a moz gás i irá ny mind két ol da lán fi gyel je a gép jár -
mû osz lo pot (gép jár mû vet);

b) szük ség ese tén adja a gép jár mû ve ze tõ nek és az õr pa -
rancs nok nak a meg ál lás ra meg ál la pí tott je let;

c) a gép jár mû osz lop meg ál lá sa kor a gép jár mû rõl le -
száll va õriz ze a gép jár mû osz lo pot (anya got), és aka dá -
lyoz za meg, hogy ide gen sze mé lyek hoz zá fér je nek;

d) ne en ged je meg, hogy az õr szol gá la ti ok má nyok ban
meg adott tá vol sá gon be lül bár ki do há nyoz zon, vagy tü zet
gyújt son;

e) az õr pa rancs nok pa ran csá ra en ged je meg, hogy a ja -
ví tó mû hely (rész leg) be osz tot tai a gép jár mû ve ket el len -
õriz zék és ja vít sák.

Az õrség ellenõrzése

461.1. Az õr sé get kö te le sek el len õriz ni:
a) azok a sze mé lyek, akik nek az õr ség alá van ren -

delve;
b) az a zász ló alj- (szá zad-) pa rancs nok és he lyet te sei,

akik nek al egy sé gé tõl az õr sé get ve zé nyel ték;
c) a vas út ál lo más (ha jó ál lo más) ka to nai pa rancs no ka

vagy he lyet te se a vas út ál lo más (ki kö tõ) te rü le tén el he lye -
zett õr sé ge ket, va la mint az ál lo má son (ki kö tõ ben) át ha la -
dó ka to nai szál lít má nyok õr sé ge it;

d) az õr sé get szer ve zõ pa rancs nok ság lo gisz ti kai
zászló alj- (szá zad-) pa rancs no ka, illetve az ál ta la meg bí -
zot tak az õr ség tar ta lék lõ szer kész le té nek meg lé tét és tá ro -
lá si mód ját il le tõ en;

e) az õr sé get szer ve zõ ka to nai szer ve zet hír adó és in -
for ma ti kai fõ nö ke, lo gisz ti kai zász ló alj (szá zad) pa rancs -
no ka, hely õr ség-tá mo ga tó al egy ség pa rancs no ka az õr -
szol gá lat anya gi és tech ni kai fel té te le it il le tõ en, min den
hó nap ban.

461.2. A tech ni kai õr be ren de zés sel fel sze relt ka to nai
szer ve zet pa rancs no ka, törzs fõ nö ke, hír adó- és in for ma ti -
kai fõ nö ke rend sze re sen el len õriz ze (el len õriz tes se) a be -
ren de zés mû kö dõ ké pes sé gét, ál la po tát. A lak ta nya- (hely -
õr ség-) ügye le tes õr ség vál tás kor gyõ zõd jön meg ar ról,
hogy az ellen õr zés tech ni kai fel té te lei biz to sít va van nak-e.

461.3. Az el len õr zés re kö te le zet tek el len õr zé se it – a
lak ta nya- (hely õr ség-) ügye let esi ellen õr zés ki vé te lé vel –
az õr sé get szer ve zõ ka to nai szer ve zet mun ka- és el len õr zé -
si ter vé ben össze kell han gol ni.

462. Az õr sé ge ket el len õriz he tik:
a) az õr sé get szer ve zõ pa rancs nok min den szin tû szol -

gá la ti elöl já ró ja vagy az ál ta luk meg bí zott sze mé lyek;
b) a szem le- (el len õr zõ-) bi zott ság ve ze tõ je és az ál ta la

meg bí zott szem le bi zott sá gi ta gok.

463.1. Az õr ség el len õr zé sé vel meg bí zott sze mé lye ket
az el len õr zés re jo go sul tak min dig lás sák el nyílt pa -
ranccsal, illetve az el len õr zés re jo go sí tó ok mánnyal.

Az el len õr zés re jo go sul tak vagy az ál ta luk meg bí zott
sze mé lyek az el len õr zést a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le -
tes vagy he lyõr ség ko men dáns, ille tõ leg he lyet te sük kí sé -
re té ben vé gez zék.

463.2. A zász ló alj- és szá zad pa rancs no kok a ne kik alá -
ren delt al egy ség tõl ve zé nyelt õr sé ge ket a lak ta nya- (hely -
õr ség-) ügye le tes vagy he lyet te sé nek kí sé re te nél kül el len -
õriz he tik.

464. A vas út ál lo más (ha jó ál lo más) ka to nai pa rancs no ka 
vagy he lyet te se a vas út ál lo más- (ki kö tõ-) te rü le tén el he -
lye zett õr sé ge ket a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes vagy
he lyet te se nél kül, sze mély azo nos sá ga iga zo lá sá val, az át -
ha la dó ka to nai szál lít má nyok õr sé gét a szál lít mány pa -
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rancs nok, illetve a szál lít mány-ügye le tes je len lé té ben el -
len õriz he ti.

465. El lá tá si- (anyag-) szál lít má nyok õr sé gét a hely õr -
ség pa rancs no ka ál tal alá írt nyílt pa ranccsal el lá tott ko -
men dáns szer vek is el len õriz he tik.

466.1. Az ellen õr zõ sze mély – az õr szol gá lat anya -
gi-tech ni kai fel té te le it és az õr ség tar ta lék lõ szer kész le tét
ellen õr zõ sze mé lyek ki vé te lé vel – jo go sult az õr pa rancs -
nok kal fegy ver be szó lít tat ni az õr sé get.

466.2. Az õr szol gá lat el lá tá sát ellen õr zõ sze mé lye ket az 
õr pa rancs nok (fel ve ze tõ) – a ké szült ség bõl egy-két fegy -
ve res õr rel – kí sér je az õr he lyek re. A fel ál lí tott õr el len õr -
zé se alatt a kí sé rõk lás sák el az õr zé si fel ada tot.

466.3. Az õr szol gá la tot el len õr zõk a fel ál lí tott õr höz
kér dé se ket in téz het nek, de pa ran csot nem ad hat nak neki.
Az ész lelt fo gya té kos ság ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket az
õket kí sé rõ õr pa rancs nok nak (fel ve ze tõ nek) ad ják meg.
Az ellen õr zõ sze mély az ellen õr zés ered mé nye it és a szol -
gá lat el lá tá sá val kap cso la tos ész re vé te le it ve zes se be az
õr nap ló ba.

467. Ti los az õr szol gá lat el lá tá sát az õr hely rej tett meg -
kö ze lí té sé vel el len õriz ni, az õrt ijeszt get ni, fegy ve ré nek
el vé te lét meg kí sé rel ni vagy más olyan el já rás hoz fo lya -
mod ni, amely nem kí vánt kö vet kez mé nyek kel jár hat.

Az õrt vál tás vagy ellen õr zés cél já ból csak az õr hely -
váz la ton meg je lölt fel ve ze té si út vo na lon sza bad (bár me -
lyik irány ból) meg kö ze lí te ni.

B) A BIZTOSÍTÓ RENDÉSZ SZOLGÁLAT

468. A biz to sí tó ren dész szol gá lat az õr-, ügye le ti és
 katonai ren dé szi szol gá lat in teg rált for má ja, me lyet – kü -
lön in téz ke dés re – bé ke ál la pot ban a ki e mel ten fon tos ka to -
nai ob jek tu mok õr zé sé re kell szer vez ni. A szol gá lat ren -
del te té se az ob jek tu mok biz ton sá gos õr zé se, az ob jek tum -
ba való be- és ki lép te tés, az anyag be- és ki szál lí tás sza bá -
lya i nak és az elõ írt par ko lá si rend nek a meg tar ta tá sa, va la -
mint az ob jek tum rend jé nek biz to sí tá sa.

469.1. A biz to sí tó ren dész szol gá lat fegy ve res szol gá lat. 
A szol gá la tot ál ta lá ban a fegy ve rek ké szen lé ti hely zet ben
való tá ro lá sá val kell el lát ni.

469.2. A biz to sí tó ren dész szol gá la tot vagy annak egyes 
tag ja it más fel adat tal meg bíz ni, vagy fel ada tá tól bár mi vel
el von ni ti los!

469.3. Ha a szol gá lat va la me lyik tag ja meg be teg szik,
vagy egyéb ok ból fel ada ta el lá tá sá ra kép te len né vá lik, le -
vál tá sá ra és pót lá sá ra a szol gá la tot ve zény lõ ka to nai szer -
ve zet lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le te se in téz ke dik.

A biztosító rendész szolgálat megszervezése, feladatai

470. Az ob jek tum pa rancs no ka a biz to sí tó ren dész szol -
gá lat ré szé re ki adott szol gá la ti in téz ke dés ben ha tá roz za
meg az õr zen dõ ob jek tu mot, a szol gá lat alá ren delt sé gét,
ere jét, össze té te lét, fegy ver ze tét, fel sze re lé sét, el he lye zé si
kör le tét, a vál tá sok szá mát, a szol gá la ti sze mé lyek fel ál lí -
tá sá nak idõ tar ta mát, a ve zény lés rend jét, az el iga zí tás és
vál tás idõ pont ját és más he lyi leg szük sé ges rend sza bá lyo -
kat. Tech ni kai õr zés ese tén az in téz ke dés sza bá lyoz za a
ha gyo má nyos õr zés re való át té rés rend jét.

471.1. A biz to sí tó ren dész szol gá lat az ob jek tum fo lya -
ma tos és meg bíz ha tó õr zé se ér de ké ben el len õr zõ-át eresz tõ 
pont mû köd te té sé vel gon dos ko dik a be já ra tok köz vet len
vé del mé rõl. Az ér vé nyes be lé pé si, va la mint be haj tás ra és
vá ra ko zás ra jo go sí tó en ge dé lyek alap ján biz to sít ja, hogy
az ob jek tum ba és az ob jek tum váz lat ban meg ha tá ro zott te -
rü let re (zó nák ba) csak az arra jo go sul tak lép je nek be. Az
ob jek tum pa rancs nok in téz ke dé se alap ján hajt son vég re
biz ton sá gi el len õr zést fém ér zé ke lõ de tek tor ral és cso mag -
át vizs gá ló be ren de zés sel, kü lö nös fi gyel met for dít va lõ -
fegy ver, lõ szer, ve szé lyes esz köz és anyag il le ték te len be -
vi te lé nek meg aka dá lyo zá sá ra.

471.2. Já rõ rö zés sel aka dá lyoz za meg, hogy az ob jek tu -
mot meg kö ze lít sék, fala mel lé bár mit el he lyez ze nek,
illetve, hogy il le ték te len sze mé lyek a te rü le té re be jus sa -
nak.

471.3. A tech ni kai esz kö zök fo lya ma tos üze mel te té sé -
vel el len õriz ze az ob jek tu mot és annak köz vet len kör nye -
ze tét, aka dá lyoz za meg il le ték te len sze mé lyek behato -
lását.

472.1. Rend fo ko za ti ka te gó ri á já nak meg fele lõen in téz -
ked jen az ala ki ma ga tar tás és a ka to nai ud va ri as ság sza bá -
lya it, a je len Sza bály zat és az Öl töz kö dé si Sza bály zat elõ -
írásait meg sér tõ, fe gye lem sér tést, sza bály sér tést vagy bûn -
cse lek ményt el kö ve tõ, a gép jár mû vek igény be vé te lé re vo -
nat ko zó sza bá lyo kat meg nem tar tó ka to nák kal szem ben.
A rend fo ko za ti kü lönb ség bõl ere dõ ha tás kör hi á nyá ban te -
gyen je len tést az ob jek tum ügy le tes nek.

472.2. Aka dá lyoz zon meg min den olyan te vé keny sé get
(han gos ko dás, ki a bá lás stb.), amely az ob jek tum ban dol -
go zók mun ka vég zé sét be fo lyá sol hat ja, za var hat ja.

472.3. Fel ada ta tel je sí té se ér de ké ben szük ség ese tén
akár kény sze rí tõ esz kö zök al kal ma zá sá val is sze rez zen ér -
vényt in téz ke dé sé nek. A kény sze rí tõ esz kö zö ket a
VIII. fe je zet alap ján al kal maz za.

472.4. A szol gá la ti in téz ke dés és az ob jek tum pa rancs -
nok egyéb in téz ke dé sei alap ján el len õriz ze az anya gok ki-
és be szál lí tá sá nak rend jét. Hon véd sé gi anya got csak ér vé -
nyes (az na pi dá tum ra ki ál lí tott, alá írt és le pe csé telt) ka pu -
jeggyel le het ki vin ni az ob jek tum ból. Az anya gok ki- és
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be szál lí tá sá nak jo gos sá gát a biz to sí tó ren dész szol gá lat az
összes ki já rat nál el len õriz ze.

472.5. Az ob jek tum ban ér vé nyes mun ka rend sze rint fo -
lya ma to san el len õriz ze az épü le tek, szin tek, rak tá rak, iro -
dák és egyéb mun ka he lyek nyit va, illetve zár va tar tá sát.

472.6. Az ob jek tum pa rancs nok in téz ke dé se alap ján el -
len õriz ze a par ko lá si és vá ra ko zá si rend be tar tá sát, aka dá -
lyoz za meg az ott tar tóz ko dó gép jár mû vek meg ron gá lá sát,
el tu laj do ní tá sát.

472.7. Az ob jek tum ban zaj ló ren dez vé nyek ese tén az
ob jek tum ko men dáns irá nyí tá sá val ügyel jen a ren dez vény
za var ta lan le fo lyá sá ra, kü lö nös fi gyel met for dít va a sze -
mély- és gép jár mû for ga lom ra.

472.8. Mû köd jön együtt az egy sze ri be lé pé si en ge dé -
lye ket ki adó disz pé cser szol gá lat tal és a be lé pé si en ge -
déllyel nem ren del ke zõ sze mé lye ket irá nyít sa a disz pé -
cser hez.

473. Ké szen lét fo ko zá sa kor ké szül jön fel a vé del mi
terv nek meg fele lõen az ob jek tum õr zés-vé del mé nek meg -
erõ sí té sé re. Tér jen át – a ké szen lét fenn tar tá sá nak és fo ko -
zá sá nak rend je sze rint vagy egyes be ve ze tett rend sza -
bály(ok) alap ján – az ob jek tum ba való szi go rí tott be- és ki -
lép te tés be ve ze té sé re.

A biztosító rendész szolgálat ereje, összetétele

474.1. A biz to sí tó ren dész szol gá lat lét szá mát és össze -
té te lét a szol gá la ti he lyek szá ma és a biz to sí tó ren dész
szol gá lat tech ni kai fel sze relt sé ge ha tá roz za meg.

474.2. A szol gá lat az õr zött (vé dett) ob jek tum fon tos sá -
gá tól és a fel adat tól füg gõ en a kö vet ke zõk bõl áll hat: szol -
gá lat pa rancs nok, szol gá lat pa rancs nok-he lyet tes, jár õr pa -
rancs no kok, jár õr tár sak, el len õr zõ-át eresz tõ pont pa rancs -
nok, be lép te tõ ren dé szek, cso mag vizs gá ló. Egy sé ges meg -
ne ve zé sük biz to sí tó ren dész.

475. A szol gá lat pa rancs no ká nak zász lóst vagy tiszt he -
lyet test, a he lyet te sé nek zász lóst, tiszt he lyet test vagy tisz -
test; el len õr zõ-át eresz tõ pont pa rancs no ká nak, cso mag -
vizs gá ló nak és jár õr pa rancs nok nak tisz test; jár õr társ nak,
illetve be lép te tõ ren dész nek tisz te se ket, hon vé de ket kell
ve zé nyel ni.

476. A biz to sí tó ren dész szol gá lat ál lo má nyá nak vál tá -
son kén ti cso por to sí tá sa:

a) szol gá la ti vál tás, amely azok ból áll, akik a szol gá la ti
he lye ken szol gá la tot lát nak el;

b) ké szült sé gi vál tás, amely a le vál tott és be vont szol -
gá la ti vál tás ból, illetve a tech ni kai õr zés ese tén a kü lön
erre ve zé nyel tek bõl áll. A ké szült sé gi vál tás kö zös he lyi -
ség ben tar tóz ko dik, ké szen arra, hogy õr zés-vé de lem mel
és a re a gá lás sal kap cso la tos fel ada to kat meg old ja.

A ké szült ség lét szá mát, vál tá sát és szol gá la tá nak idõ tar -
ta mát – az õr zés-vé de lem biz ton sá gá nak figye lembe véte -
lével – a szol gá la ti in téz ke dés sza bá lyoz za;

c) pi he nõ vál tás, amely a ké szült sé gi vál tás ból le vál tot -
tak ból áll. Tag jai a szol gá la ti in téz ke dés ben meg ha tá ro zott 
könnyí té sek kel pi hen het nek, al hat nak.

A biztosító rendész szolgálat alárendeltsége

477.1. A biz to sí tó ren dész szol gá lat az õr zött (vé dett)
ob jek tum pa rancs no ká nak, ob jek tum-ügye le tes nek és az
ob jek tum ko men dáns nak, va la mint a szol gá la tot ve zény lõ
szer ve zet pa rancs no ká nak, törzs fõ nö ké nek és lak ta -
nya-ügye le te sé nek van alá ren del ve.

477.2. A biz to sí tó ren dész szol gá lat ak kor lép az õr zen -
dõ (vé den dõ) ob jek tum pa rancs no ká nak, ügye le te sé nek és 
ko men dán sá nak alá ren delt sé gé be, ami kor a biz to sí tó ren -
dész szol gá lat meg ér ke zé se után a régi és új szol gá lat pa -
rancs nok az ob jek tum-ügye le tes nél (ob jek tum ko men -
dáns nál) je lent ke zik.

477.3. A biz to sí tó ren dész szol gá lat ak kor lép ki az õr -
zen dõ (vé den dõ) ob jek tum pa rancs no ká nak, ügye le te sé -
nek és ko men dán sá nak alá ren delt sé gé bõl, ami kor vál tás
után a régi és új szol gá lat pa rancs no kok je len tet ték az
 objektum-ügyeletesnek (ob jek tum ko men dáns nak) a vál tás 
meg tör tén tét.

477.4. A biz to sí tó ren dész szol gá lat tag ja it a szol gá la tot
ve zény lõ szer ve zet pa rancs no ka, törzs fõ nö ke és lak ta -
nya-ügye le te se vált hat ja le.

A biztosító rendész szolgálat felszerelése, fegyverzete

478. A biz to sí tó ren dész szol gá lat az év szak nak és az
idõ já rás nak meg fe le lõ gya kor ló öl tö ze tet vi sel jen és a ka -
to nai ren dé szek nek elõ írt fel sze re lés sel (fe hér de rék szíj,
fe hér jel síp zsi nór, ren dész jel vény, könny gáz szó ró pa lack,
bi lincs, gu mi bot) vo nul jon szol gá la ti he lyé re. Az össze -
köt te tés biz to sí tá sa ér de ké ben a szol gá la tot tel je sí tõ ál lo -
mányt kézi rá dió-adó ve võ vel kell el lát ni.

479.1. A pa rancs nok és he lyet te se (amennyi ben zász lós
vagy tiszt he lyet tes) pisz tolyt vi sel je nek két töl tött tár ral,
az egyik tá rat a pisz toly ba he lyez zék, a má si kat a pisz toly -
tás ká ba. A pisz toly töl tet len és biz to sí tott ál la pot ban le -
gyen.

479.2. Az ob jek tum ban ki ala kí tott fegy ver szo bá ban
kell tá rol ni azo kat a fegy ve re ket és lõ sze re ket, ame lyek kel
a ka to nák a biz to sí tó ren dész szol gá la tot el lát ják.

479.3. A gép ka ra bé lyo kat (és más fegy ve re ket) tár nél -
kül, ürí tett, fesz te le ní tett és biz to sí tott hely zet ben kell a pi -
he nõ hely tõl el kü lö ní tett fegy ver szek rény ben (fegy ver szo -
bá ban levõ fegy ver áll vány ra) el he lyez ni. A fegy ver szek -
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rény (fegy ver szo ba) kul csa a szol gá lat pa rancs nok nál le -
gyen.

479.4. A ké szen lé ti és re a gá ló lõ sze re ket tá raz va (gép -
ka ra bé lyon ként 90 lõ szer) le pe csé telt lá dá ban kell el he -
lyez ni. A szol gá lat fegy ver rel való el lá tá sá ra és a lõ szer ki -
osz tá sá ra csak azok a sze mé lyek in téz ked het nek, akik nek
a szol gá lat alá van ren del ve.

479.5. A szol gá lat pa rancs nok sa ját el ha tá ro zá sá ból
csak ab ban az eset ben in téz ked het erre, ha az õr zött (vé -
dett) ob jek tu mot vagy a biz to sí tó ren dész szol gá lat tag ját
(tag ja it) tá ma dás éri, vagy annak köz vet len ve szé lye fe -
nye ge ti. A fegy ve rek és lõ sze rek ki adá sát kö te les je len te ni
azon sze mé lyek nek, akik nek alá van ren del ve.

480. A szol gá lat ré szé re az ob jek tum ban ki ala kí tott
fegy ver szo bá ban tar ta lék lõ szert kell tá rol ni, s ezt a szol -
gá lat lét szá má nak meg fele lõen kü lön-kü lön cso mag ban
kész le tez ve és va salt fa lá dá ban vagy vas irat lá dá ban kell
tar ta ni. A tar ta lék lõ szer mennyi sé ge: pisz to lyon ként 14,
gép ka ra bé lyon ként 150, gép pus kán ként 1200 db lõ szer és
a lét szám sze rin ti 2 db ké zi grá nát sze mé lyen ként. A ké zi -
grá ná to kat és égõ gyúj tó ju kat ere de ti, fel bon tat lan cso ma -
go lás ban kell tá rol ni. A tar ta lék lõ szer-, ké zi grá nát- és
égõ gyúj tó-nyil ván tar tó köny vet a tá ro ló lá dák ban kell el -
he lyez ni. A lá dá kon le gyen la ka t, pe csét, rá juk ra gasz tott
pa pí ron le gyen fel tün tet ve a tar ta lom, a fel nyi tás ra jo go -
sult sze mé lyek neve és a le zá rá suk ra hasz ná lan dó pe csét
rajz a.

A le pe csé telt tar ta lék lõ sze res lá dák szol gá lat vál tás kor
át adás-át vé tel tár gyát ké pe zik. A szol gá lat pa rancs nok sze -
mé lye sen fe le lõs meg õr zé sü kért és sér tet len sé gü kért.

481.1. A fegy ver szo ba és a lá dák kul csa it le pe csé telt
kulcs do boz ban a szol gá lat pa rancs no ki he lyi ség ben õriz -
zék. A lá dák ban le gyen meg fe le lõ szer szám a ké zi grá nát
cso ma go lá sá nak fel nyi tá sá hoz.

481.2. A tar ta lék lõ sze res lá dá kat a szol gá la tot ve zény lõ
egy ség kü lön pa ran csá ban ki je lölt sze mé lyek nyit hat ják fel.
A fel nyi tás idõ pont ját és cél ját a fel nyi tó sze mély írja be a
lá dák ban el he lye zett nyil ván tar tó könyv be és írja alá, a
szol gá lat pa rancs nok pe dig je gyez ze be a szol gá la ti  naplóba.

481.3. A szol gá lat pa rancs nok sa ját el ha tá ro zá sá ból csak
ab ban az eset ben nyit hat ja fel a lá dá kat, ha az õr zött (vé dett) 
ob jek tu mot vagy a biz to sí tó ren dész szol gá lat tag ját (tag ja -
it) tá ma dás éri, vagy annak köz vet len ve szé lye fe nye ge ti.

A láda fel nyi tá sát kö te les je len te ni azon sze mé lyek nek,
akik nek alá van ren del ve.

481.4. A lá dák le zá rá sá ra, le pe csé te lé sé re a szol gá la tot
ve zény lõ szer ve zet kü lön in téz ke dé sé ben ki je lölt sze mé -
lyek jo go sul tak.

Az õrzött terület kiépítése és berendezése

482.1. Az õr zött (vé dett) te rü let õr zés-vé del mi jel zõ esz -
kö zök kel való vé del mé re, ki épí té sé re az ob jek tu mok ra a

be so ro lá suk sze rin ti sza bá lyo kat kell al kal maz ni. Az ott
mû kö dõ tech ni kai be ren de zé sek üze mel te té sé ért az ob jek -
tum pa rancs nok fe le lõs.

482.2. Át vi lá gí tó ké szü lék al kal ma zá sa ese tén a ke ze lõ -
ket el kell lát ni sze mé lyi su gár adag-mé rõ vel. A ka pott su -
gár ada got nyil ván kell tar ta ni.

482.3. A biz to sí tó ren dész szol gá lat el he lye zé si kör le té -
nek be ren de zé sét, rend ben tar tá sát az ob jek tum pa rancs nok 
sza bá lyoz za.

483. A szol gá lat pa rancs nok he lyi sé gé ben a kö vet ke zõ
ok má nyok le gye nek:

a) szol gá la ti in téz ke dés;
b) vé del mi terv (le zárt bo rí ték ban);
c) nyil ván tar tó könyv (a szol gá lat reg ge li je len té se);
d) tech ni kai esz kö zök ke ze lé si in téz ke dé se;
e) mun ka-, kör nye zet- és tûz vé del mi terv;
f) ide ig le ne sen át vett fegy ve rek, esz kö zök nyil ván tar tó

fü ze te;
g) mun ka fü zet (fel jegy zé si, fel adat sza bó fü zet);
h) szol gá lat el len õr zé si fü zet;
i) fegy ver ki adá si könyv;
j) te le fon könyv;
k) ob jek tum õr zés-vé del mi váz la ta;
l) ér vé nyes be lé pé si en ge dély és nyílt pa rancs-min ták;
m) Szol gá la ti Sza bály zat, Ala ki Sza bály zat;
n) szol gá la ti napló;
o) nyil ván tar tó fü zet a be lé põ lap pal be lé põk ré szé re;
p) nyil ván tar tó fü zet kül föl di ál lam pol gá rok ré szé re;
r) bel sõ le írás.

A biztosító rendész szolgálat vezénylése és pihenése

484. A biz to sí tó ren dész szol gá la tot a szol gá la ti in téz -
ke dés alap ján ha von ta egy ség pa rancs no ki pa rancs ban kell
ve zé nyel ni. Az egy ség szol gá lat ve zény lé si pa rancs a kö -
vet ke zõ hó nap ra na pon ként rög zít se a szol gá lat pa rancs no -
kok ne vét. A ve zény lést a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap
har ma dik he té ben el kell ké szí te ni. A pa rancs ban kell ki je -
löl ni a fel ké szí té sért, el len õr zé sért és az el iga zí tá sért fe le -
lõs sze mé lye ket, ha ezen fel ada to kat nem a szer ve zet sze rû
al egy ség pa rancs nok, illetve a lak ta nya-ügye le tes vég zi.

485.1. Az al egy sé gek nél az egy ség pa rancs alap ján kell
el ké szí te ni a rész le tes havi szol gá lat ve zény lést, és leg -
alább egy hét tel a tárgy hó nap kez de te elõtt al egy ség pa -
rancs ban név sze rint kell rög zí te ni, is mer tet ni.

485.2. A szol gá lat ba lé pés elõt ti mun ka na pon a szol gá -
lat pa rancs no ko kat napi egy ség pa rancs ban, a szol gá lat tel -
jes ál lo má nyát pe dig napi szá zad pa rancs ban név sze rin ti
kell meg ha tá roz ni (ki hir det ni). Egya zon biz to sí tó ren dész
szol gá la tot tel jes egé szé ben le he tõ leg ugyan at tól a szá zad -
tól kell ve zé nyel ni.

485.3. Biz to sí tó ren dész szol gá lat ba csak egész sé ges, a
szol gá lat el lá tá sá ra ki kép zett, fel ké szí tett ka to ná kat sza -
bad ve zé nyel ni.
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48. Ti los szol gá lat ba ve zé nyel ni olyan ka to nát, aki nem
haj tot ta vég re ered mé nye sen az alap lõ gya kor la tot, nem is me -
ri a biz to sí tó ren dész szol gá lat el lá tá sá nak rá vo nat ko zó kö -
ve tel mé nye it, aki ideg gyó gyá sza ti ke ze lés alatt áll, vagy a pa -
rancs nok tu do má sa sze rint ön gyil kos sá got kí sé relt meg, to -
váb bá azt, aki ellen bün te tõ- vagy fe gyel mi el já rás fo lyik.

487. A biz to sí tó ren dész szol gá lat tag ja it leg fel jebb
24 órá ra le het ve zé nyel ni.

A szol gá lat ba ve zé nyelt sze mé lyek ré szé re a szol gá lat -
ba lé pés elõt ti éj sza kán 8 óra pi he nést (al vást) kell biz to sí -
ta ni. Et tõl ki vé te le sen el le het tér ni har ci kö rül mé nyek, ké -
szen lé ti és egyéb gya kor la tok, csa pat szál lí tá sok ese tén.

488. A 24 órás szol gá lat után a ka to nák nak a Hjt. 92.  §
sze rint kell a pi he nõ idõt biz to sí ta ni.

A biz to sí tó ren dész szol gá lat fel ké szí té se, út ba in dí tá sa

489. A szol gá la tot szer ve zõ pa rancs nok az ér vény ben
levõ ki kép zé si in téz ke dé sek, pa ran csok figye lembe véte -
lével for dít son gon dot a neki alá ren delt biz to sí tó ren dész
szol gá lat ki kép zé sé re, fel ké szí té sé re.

A pa rancs ban ki je lölt sze mély ké szít se fel a sze mé lyi ál -
lo mányt a szol gá lat el lá tá sá ra.

490.1. A szol gá lat fel ké szí té sé re a szol gá lat ba lé pés elõtt
4 órát kell adni, eb bõl 2 órát az el mé le ti és gya kor la ti fel ké -
szí tés re, 2 órát pe dig a sze mé lyes fel ké szü lés re. A fel ké szí -
tés gya kor la ti as le gyen, fe lel jen meg az adott ob jek tum sa já -
tos sá ga i nak és a ka to nák gya kor la ti ta pasz talt sá gá nak.

490.2. Azon al egy sé gek nél, va la mint az egy hét nél
hosszabb ide ig rend sze re sen biz to sí tó ren dész szol gá lat ba
ve zé nyelt al egy sé gek nél ezek tõl a fel ké szí té si nor mák tól
az egy ség pa rancs nok pa ran csa alap ján el le het tér ni, azon -
ban a fel ké szí té si idõ 40 perc nél rö vi debb nem le het. A fel -
ké szí tés hez szük sé ges idõt a ki kép zé si terv ben vagy a ki -
kép zé si pa rancs ban kell meg ha tá roz ni.

490.3. A biz to sí tó ren dész szol gá lat tag jai a fel ké szü lés
meg kez dé se kor le gye nek ké szen a szol gá lat el lá tá sá ra, és
lép je nek a szol gá lat pa rancs nok alá ren delt sé gé be.

491. Mi e lõtt a biz to sí tó ren dész szol gá lat el hagy ná az
al egy ség kör le tét, a szá zad pa rancs nok (vagy az ál ta la meg -
bí zott sze mély) el len õriz ze:

a) a biz to sí tó ren dész szol gá lat lét szá mát;
b) a szol gá la ti nap lót;
c) a ka to nák fel sze re lé sét, ru há za tát és ápolt sá gát.

492. A biz to sí tó ren dész szol gá lat a na pi rend ben meg -
ha tá ro zott idõ ben vo nul jon az el iga zí tás he lyé re; a lak ta -
nya- (ob jek tum-) ügye le tes (vagy a ve zény lé si pa rancs ban
ki je lölt sze mély) ellen õr zés után in dít sa útba õket.

A biztosító rendész szolgálat eligazítása

493.1. A biz to sí tó ren dész szol gá lat el iga zí tá sá nak ide jét
és he lyét a szol gá la tot szer ve zõ pa rancs nok ha tá roz za meg.

493.2. A szol gá la tot a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes
vagy a szol gá la tot szer ve zõ pa rancs nok ál tal ki je lölt sze -
mély iga zít sa el. Az el iga zí tás so rán az el iga zí tást vég zõ
sze mély el len õriz ze a szol gá lat fel ké szült sé gét, fel sze re lé -
sét, és – ha szük sé ges – ha tá roz za meg a napi szol gá lat tal
kap cso la tos vár ha tó fel ada to kat.

Ha a szol gá lat nincs fel ké szül ve szol gá la ta el lá tá sá ra, az 
el iga zí tást vég zõ sze mély ha tá roz zon meg ré szé re is mé telt
fel ké szü lést.

Az el iga zí tás be fe je zé se után a szol gá lat vo nul jon el a
szol gá lat ban lévõ ál lo mány le vál tá sá ra.

A biztosító rendész szolgálat felvonulása, váltása

494.1. A szol gá lat vál tá si ide jét meg elõ zõ en 30 perc cel
a régi szol gá lat pa rancs nok ké szül jön fel a vál tás ra.

Az új szol gá lat ér ke zé se kor a régi szol gá lat pa rancs nok
a szol gá la ti in téz ke dés ben ki je lölt he lyen so ra koz tas sa fel
a nem szol gá la ti he lye ken lévõ ál lo má nyát, és vár ja az új
szol gá lat pa rancs no kot.

494.2. Az új szol gá lat pa rancs nok a napi fel adat szab ás ra 
je lent kez zen az ob jek tum ko men dáns nál.

495.1. Az új szol gá lat pa rancs nok so ra koz tas sa szol gá -
la tát a régi szol gá lat tal szem ben, és a szol gá lat pa rancs no -
kok je lent sék egy más nak a szol gá la tok ké szen lé tét a vál -
tás ra.

495.2. Az új szol gá lat pa rancs nok a szol gá la ti in téz ke -
dés ben elõ ír tak és az ob jek tum ko men dáns fel adat szab ása
sze rint in téz ked jen a szol gá lat át vé te lé re, szol gá la ti fel -
ada tok meg kez dé sé re.

496.1. Az új szol gá lat pa rancs nok bel sõ le írás és he lyi -
ség lel tár sze rint vegy e át a szol gá lat ok má nya it, a szol gá lat 
el he lye zé si kör le tét.

Az ok má nyok alap ján vegy e át a fegy ve re ket, lõ sze re -
ket és a le pe csé telt lõ sze res lá dá kat.

496.2. A szol gá lat pa rancs nok-he lyet tes vegy e át a hír -
adó- és jel zõ esz kö zö ket, a be ren de zé si tár gya kat.

496.3. A szol gá lat pa rancs no kok a szol gá lat vál tá sa alatt 
ész lelt hi á nyos sá go kat je gyez zék be a régi szol gá lat szol -
gá lat nap ló já ba és az át adás-át vé te li könyv be, majd ír ják
alá. A régi és új szol gá lat pa rancs nok az át adás-át vé telt, a
vál tás be fe je zé sét je lent se az elöl já ró szol gá lat nak. Ezt
köve tõen a régi szol gá lat vo nul jon el.

497. A le vál tott szol gá lat el he lye zé si kör let be tör té nõ
vissza ér ke zé se után az al egy ség pa rancs nok vagy az ál ta la
ki je lölt sze mély fo gad ja az ál lo mányt.

A biztosító rendészek váltása

498. A biz to sí tó ren dé sze ket a szol gá la ti in téz ke dés ben
meg ha tá ro zott idõ kö zön ként kell vál ta ni. Ki vé te les eset -
ben, a biz to sí tó ren dé szek éber sé gét ká ro san be fo lyá so ló
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kö rül mé nyek kö zött a vál tá si idõ az elöl já ró szol gá lat pa -
ran csa alap ján rö vi debb is le het.

Ha a szol gá lat fegy ve res el lá tá sá ra in téz ke dés tör tént, a
fegy ve rek töl té se, ürí té se, a biz to sí tó ren dé szek szol gá la ti
hely re való fel ve ze té se és vál tá sa a szol gá lat pa rancs nok
vagy he lyet te se fel ve ze té sé vel tör tén jen.

499. Fegy ver nél kü li szol gá lat el lá tás ese tén (pisz tollyal
fel sze rel tek ki vé te lé vel) a szol gá la ti in téz ke dés ben meg -
ha tá ro zott idõ kö zön ként a szol gá lat pa rancs nok in téz ked -
jen a biz to sí tó ren dé szek vál tá sá ra, s azok fel ve ze tés nél -
kül hajt sák vég re a vál tást. A vál tás meg tör tén tét rá -
dió-adó ve võn (te le fo non) vagy sze mé lye sen je lent sék a
szol gá lat pa rancs nok nak.

Magatartás a szolgálat elhelyezési körletében

500.1. A szol gá lat tag jai csak a szol gá lat pa rancs nok en -
ge dé lyé vel hagy hat ják el a szol gá lat el he lye zé si kör le tét.
A szol gá lat tag jai lá to ga tót nem fo gad hat nak.

500.2. A szol gá lat el he lye zé si kör le té ben sza bad ol vas ni,
írni, sak koz ni, a pi he nõ he lyi sé gen kí vül a ki je lölt he lyen
do há nyoz ni és olyan tár sas já té kot ját sza ni, amely nem za -
var ja a pi he nõ vál tás nyu gal mát. Ti los kár tyáz ni, sze ren cse -
já té kot ját sza ni, éne kel ni vagy hang sze ren ját sza ni. Rá di ót,
te le ví zi ót és egyéb au di o vi zu á lis esz kö zö ket – a kör nye zet
za va rá sa nél kül – sza bad hall gat ni, illetve néz ni.

500.3. Elöl já ró ér ke zé se kor a rang idõs pa rancs nok fel -
szó lí tá sá ra (je lé re) a ké szült ség ben le võk áll ja nak fel, és a
pa rancs nok te gyen je len tést az elöl já ró nak.

A szolgálatparancsnok kötelességei

501. A szol gá lat pa rancs nok alá ren delt sé ge azo nos a
szol gá lat alá ren delt sé gé vel. A szol gá lat pa rancs nok szol -
gá la ti elöl já ró ja a biz to sí tó ren dész szol gá lat tel jes ál lo má -
nyá nak.

A szol gá lat pa rancs nok fe le lõs a rá bí zott ob jek tum és ja -
vak meg õr zé sé ért, meg vé dé sé ért, a szol gá lat ké szen lé té ért,
a szol gá lat sza bá lyos el lá tá sá ért, a hír adó és jel zõ esz kö zök
üzem ké pes sé gé nek meg óvá sá ért, a szol gá lat el he lye zé si
kör le té nek rend jé ért és a be ren de zé si tár gyak ép sé gé ért.

502. A szol gá lat pa rancs nok kö te les sé gei:
a) is mer je a szol gá lat fel ada tát és a szol gá la ti in téz ke -

dés ben fog lal ta kat;
b) a szol gá lat át vé te le kor ké szít se fel ál lo má nyát a ké -

szen lé ti és re a gá lá si fel ada tok el lá tá sá ra;
c) ha a szol gá lat vál tá sa kor a szol gá lat el lá tá sát ve szé -

lyez te tõ hi á nyos sá got ta pasz talt, je lent se az elöl já ró szol -
gá lat nak, és je gyez ze azt be a szol gá la ti nap ló ba;

d) kü lön pa rancs ra vagy a jel zõ rend szer jel zé se alap ján
a ké szült ség bõl küld jön ki jár õrö ket az õr zés-vé de lem
meg erõ sí té sé re, és ezt je gyez ze be a szol gá la ti nap ló ba;

e) ha a szol gá lat tag ja fel tar tóz ta tott va la kit, sze mé lye -
sen ál la pít sa meg, nincs-e nála fegy ver vagy olyan esz köz,
amellyel má sok ban kárt te het, kér dez ze ki, és je lent se az
ese tet az elöl já ró szol gá lat nak, a továb biak ban az õ in téz -
ke dé sük sze rint jár jon el;

f) ha a szol gá lat tag jai kö zül va la ki sú lyos fe gye lem sér -
tést kö vet el, vagy meg sér ti a szol gá la ti kö tel me ket, vált sa
le és je lent se az elöl já ró szol gá lat nak;

g) ha a tech ni kai (hír adó-, jel zõ-) esz kö zök meg hi bá -
sod nak, je lent se az ese tet az elöl já ró szol gá lat nak, a továb -
biak ban a szol gá la ti in téz ke dés sze rint jár jon el;

h) tech ni kai esz kö zök út ján sza bály ta lan idõ kö zök ben
több ször, sze mé lye sen pe dig rend sze re sen el len õriz ze alá -
ren delt je it, az õr zött (vé dett) ob jek tu mot, a hír adó-, a jel -
zõ-, a tech ni kai és a vi lá gí tó esz kö zök ál la po tát, az el len õr -
zést írja be a szol gá la ti nap ló ba;

i) fegy ve res szol gá lat el lá tás ese tén el len õriz ze a töl -
tés-ürí tés, a fel ve ze tés és a vál tás vég re haj tá sát;

j) ha a szol gá lat el lá tá sá ra kép te len né vá lik, je lent se az
elöl já ró szol gá lat nak, a továb biak ban az õ pa ran csuk sze -
rint jár jon el.

503. A szol gá lat pa rancs nok lás sa el ké szen lé ti fegy ver -
rel és lõ szer rel a biz to sí tó ren dész szol gá la tot:

a) ha a biz to sí tó ren dész szol gá lat ál tal õr zött (vé dett)
ob jek tu mot, a biz to sí tó ren dé sze ket vagy a biz to sí tó ren -
dész szol gá lat el he lye zé si kör le tét tá ma dás éri, vagy en nek 
köz vet len ve szé lye fe nye ge ti;

b) ha erre azon sze mé lyek tõl pa ran csot kap, aki nek a
szol gá lat alá van ren del ve.

504.1. A szol gá lat pa rancs nok en ged je be a szol gá lat el -
he lye zé si kör le té be azo kat az elöl já ró kat, akik nek a szol -
gá lat alá van ren del ve, illetve akik a szol gá lat el len õr zé sé -
re jo go sul tak. Aki ket sze mé lye sen nem is mer, azok tól kér -
je sze mé lyi azo nos sá guk iga zo lá sát.

En ged je be a szol gá la ti ok má nyok ban meg je lölt sze mé -
lye ket és az ob jek tum-ügye le tes (-ko men dáns) en ge dé lyé -
vel a ja ví tást, kar ban tar tást (ta ka rí tást) vég zõ ket, és benn -
tar tóz ko dá suk ide je alatt a ké szen lé ti vál tás ból ki je lölt sze -
méllyel(-ek kel) biz to sít sa fel ügye le tü ket.

504.2. A szol gá lat pa rancs nok a be lé põk ne vét, rend fo -
ko za tát, a be lé pés cél ját, a be lé pés és a tá vo zás idõ pont ját
je gyez ze be a szol gá la ti nap ló ba.

505. A szol gá lat pa rancs nok nak ti los:

a) a szol gá lat el he lye zé si kör le tét nem szol gá la ti ok ból
el hagy ni;

b) az elöl já ró szol gá lat en ge dé lye nél kül a szol gá lat
tag jai kö zül bár kit is el en ged ni;

c) ön ma ga vagy a szol gá lat tag jai szá má ra il le ték te len
sze mé lyek tõl bár mit át ven ni, illetve át ad ni és ilyen sze mé -
lyek kel be szél get ni;

d) il le ték te len sze mé lye ket a szol gá lat el he lye zé si kör -
le té be be en ged ni.
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A szolgálatparancsnok-helyettes kötelességei

506. A szol gá lat pa rancs nok-he lyet tes a szol gá lat pa -
rancs nok nak van alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já ró ja a biz to -
sí tó ren dész szol gá lat tel jes ál lo má nyá nak. Fel ada tát a
szol gá lat pa rancs nok pa ran csai sze rint vé gez ze.

Az ellenõrzõ-áteresztõ pont parancsnok kötelességei

507. Az el len õr zõ-át eresz tõ pont pa rancs nok a szol gá -
lat pa rancs nok nak van alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já ró ja az
el len õr zõ-át eresz tõ pont ál lo má nyá nak. Is mer je az ob jek -
tum ba ér vé nyes be lé pé si, va la mint a be haj tás ra és vá ra ko -
zás ra jo go sí tó en ge dé lye ket, a szol gá la ti in téz ke dés ben
meg ha tá ro zott fel ada ta it.

508.1. A szol gá la ti in téz ke dés alap ján mun ka idõ ben és
mun ka idõn kí vül (sze mély azo nos ság iga zo lá sa után) jo go -
sult ság-vizs gá lat, biz ton sá gi át vizs gá lás és re giszt rá ció
nél kül en ge dé lyez ze az ob jek tum ba való be lé pést a szol gá -
la ti in téz ke dés ben fel so rolt sze mé lyek nek.

508.2. Mun ka idõn túl el len õriz tes se az ér ke zõ és tá voz -
ni szán dé ko zó sze mé lyek és gép jár mû vek ok má nya it; ha
rend el le nes sé get ész lel, je lent se az elöl já ró szol gá lat nak.

508.3. Az ob jek tum ban el he lye zett szer ve ze tek ré szé re
ál lan dó szol gál ta tást vég zõk gép jár mû ve it és kí sé rõ it az
ob jek tum ko men dáns ál tal alá írt jegy zék alap ján ellen -
õrizze.

509.1. Az ob jek tum ba szol gá la ti lõ fegy ver rel a Ma gyar
Hon véd ség, a Rend õr ség, a nyo mo zó szer vek (ügyé szek),
a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok tag jai, va la mint az ál lam i
és ka to nai fu tá rok fu tár iga zol vány, fu tár iga zo ló lap, illetve 
nyílt pa rancs alap ján csak szol gá la ti fel adat el lá tá sa cél já -
ból lép het nek be.

509.2. Az ob jek tum ban el he lye zett szer vek hi va tá sos és 
le gény sé gi ál lo má nyú ka to nái fegy ver tar tá si en ge dély bir -
to ká ban, a szer ve zet ve ze tõ je ál tal alá írt en ge dély alap ján
vi he tik be és ki az ön vé del mi fegy ve rü ket, lõ sze rü ket.

A szer ve zet ve ze tõ je ál tal alá írt en ge dély nek tar tal maz -
nia kell a szer ve zet meg ne ve zé sét, a sze mély ne vét, rend -
fo ko za tát, be osz tá sát, a fegy ver tí pu sát és szá mát, az alá -
írás dá tu mát, alá író ne vét, rend fo ko za tát és be osz tá sát.

509.3. Más sze mé lyek ön vé del mi fegy vert nem vi het -
nek be.

510. Ha a be lép ni szán dé ko zó nem jo go sult a fegy ver
be vi te lé re, az el len õr zõ-át eresz tõ pont pa rancs nok a fegy -
ve rek el vé te lét, ide ig le nes tá ro lá sát és vissza adá sát a kö -
vet ke zõk sze rint vé gez ze:

a) kér je fel a be lé põ sze mélyt a fegy ver tar tá si en ge dély
be mu ta tá sá ra;

b) egyez tes se a fegy ver tar tá si en ge dély ada ta it a sze -
mé lyi iga zol vány ada ta i val;

c) egyez tes se a fegy ver tí pu sát, szá mát, ka li be rét az en -
ge déllyel;

d) egye zés ese tén a fegy vert ve zes se be az ide ig le ne sen 
le adott tár gyak fü ze té be, fi gyel met for dít va az át vett lõ -
szer re is;

e) kér je fel a be lé põ sze mélyt, hogy fegy ve rét he lyez ze
az ér ték meg õr zõ szek rény be, és a he lyet te sí tõ kar tont
vegy e át;

f) ha az ada tok nem egyez nek, a szol gá lat pa rancs nok
vegy e el a fegy vert, és ér te sít se az ob jek tum-ügye le test;

g) az ob jek tum el ha gyá sa kor a he lyet te sí tõ kar ton és a
fegy ver tar tá si en ge dély fel mu ta tá sa után a fegy vert adja
vissza;

h) a ki lé põ sze mély alá írá sá val iga zol ja a fegy ver át vé -
te lét.

A beléptetõ rendészek kötelességei

511. A be lép te tõ ren dé szek köz vet le nül az ellenõrzõ-
 áteresztõ pont pa rancs nok nak van nak alá ren del ve. Is mer -
jék az ob jek tum ba ér vé nyes be lé pé si, va la mint a be haj tás -
ra és vá ra ko zás ra jo go sí tó en ge dé lye ket, a szol gá la ti in téz -
ke dés ben meg ha tá ro zott fel ada ta i kat és az in téz ke dés ben
meg ha tá ro zott ellen õr zés mel lett hajt sák vég re az en ge -
déllyel ren del ke zõk be- és ki lép te té sét. Az en ge déllyel
nem ren del ke zõ ket irá nyít sák a disz pé cser szol gá lat hoz.

A szol gá la ti in téz ke dés ben fel so rolt sze mé lyek ob jek -
tum ba való be- és ki lép te té sét mun ka idõ ben és mun ka idõn
kí vül (sze mély azo nos ság iga zo lá sa után) jo go sult -
ság-vizs gá lat, biz ton sá gi át vizs gá lás és re giszt rá ció nél kül
hajt sák vég re.

A csomagvizsgáló kötelességei

512.1. A cso mag vizs gá ló köz vet le nül az el len õr zõ-át -
eresz tõ pont pa rancs no ká nak van alá ren del ve. Hajt sa vég -
re az ob jek tum ba be lé põ sze mé lyek biz ton sá gi el len õr zé -
sét fém ér zé ke lõ de tek tor ral és cso mag át vizs gá ló be ren de -
zés sel. Az ob jek tum pa rancs nok kü lön pa rancs ban ha tá roz -
za meg azon sze mé lyek kö rét, akik re a biz ton sá gi ellen õr -
zés nem ter jed ki.

512.2. Az ob jek tum ba az oda ér vé nyes ál lan dó be lé pé si
en ge dély nél kül be lé põ sze mé lyek nek a fém de tek to ros ka -
pun kell át ha lad ni uk. Ezen sze mé lye ket a fém de tek to ros
ka pun tör té nõ át ha la dást meg elõ zõ en a cso mag vizs gá ló
ud va ri a san szó lít sa fel, hogy cso mag ja i kat (kézi tás kát, bõ -
rön döt stb.) he lyez zék az át vi lá gí tó be ren de zés be.

513. Ha az ér zé ke lõ je lez (sí po ló han got ad), a kö vet ke -
zõ mó don kell el jár ni:

a) a ka pun át ha la dó sze mélyt ud va ri a san szó lít sa fel,
hogy men jen vissza a kapu túl ol da lá ra, a zse be i ben lévõ
fém tár gya kat te gye ki, és új ból ha lad jon át a ka pun;

b) má sod szo ri jel zés ese tén az ér ke zõ sze mélyt is mé tel -
ten ál lít sa meg, kézi fém ke re sõ de tek tor ral ha tá roz za meg
a fém tárgy he lyét, kér je fel az el len õr zött sze mélyt a zseb
ki ürí té sé re;

c) ha a ki ra kott tár gyak kö zött fegy ver vagy a köz biz -
ton ság ra kü lö nö sen ve szé lyes esz köz van, kér je fel a be lé -
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põt, hogy fegy ve rét (ve szé lyes esz kö zét) az el len õr zõ-át -
eresz tõ pont pa rancs no ká nak adja át (hi va tá sos ál lo má nyú
sze mély ki vé te lé vel). Egyéb fém tár gya it (kul cso kat, ap ró -
pénzt stb.) a ka pun tör tént is mé telt át ha la dás után adja
vissza;

d) ha a fegy ve rét (ve szé lyes esz kö zét) nem haj lan dó át -
ad ni, a sze mélyt tart sa vissza, és ér te sít se a szol gá lat pa -
rancs no kot.

514. Ha az ellen õr zés so rán nem ta lál fegy vert, lõ szert,
rob ba nó anya got vagy ve szé lyes (szú ró, vágó) esz közt, a
cso ma got adja vissza. Ha az át vi lá gí tás so rán fegy vert, lõ -
szert vagy ve szé lyes esz közt, anya got ta lál, a cso ma got ne
adja vissza, a cso mag tu laj do no sát tart sa vissza, sze mé lye -
sen vagy rá di ón (te le fo non) je lent se a szol gá lat pa rancs -
nok nak. A szol gá lat pa rancs nok el len õriz ze a rönt gen ké -
pet, és dönt sön a cso mag ki nyit ta tá sá ról, vagy je lent se az
ob jek tum pa rancs nok nak (-ko men dáns nak), és a pa ran csai
sze rint jár jon el.

A járõrparancsnok kötelességei

515. A jár õr pa rancs nok a szol gá lat pa rancs nok nak van
alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já ró ja a jár õr társ nak.

516. A jár õr pa rancs nok kö te les sé gei:
a) pon tos idõ ben kezd je meg a jár õr szol gá la tot – a jár -

õr váz la ton meg adott út vo na lon – a szol gá lat pa rancs nok
pa ran csa alap ján;

b) az ob jek tum te rü le ti ha tá rán be lül fo lya ma to san el -
len õriz ze a par ko ló gép jár mû vek vá ra ko zá si rend jét, te -
gyen je len tést a szol gá lat pa rancs nok nak a já rõ rö zés ide je
alatt ész lelt gya nús je len sé gek rõl (cso mag el he lye zé se,
gya nú san vi sel ke dõ sze mély vagy gép jár mû);

c) az ob jek tum te rü le ti ha tá rán be lül el len õriz ze az elõ -
írt par ko lá si rend fenn tar tá sát;

d) a sza bály ta la nul, nem az en ge dé lye zett he lyen par -
kol ni ké szü lõ vagy vá ra ko zó gép jár mû ve ze tõ jét ha tá ro -
zot tan, de ud va ri a san kér je fel tá vo zás ra;

e) mun ka idõ be fe je zé se után fi gyel je az épü le tet, annak 
be já ra ta it, sze mé lyek, gép jár mû vek ér ke zé sét je lent se a
szol gá lat pa rancs nok nak, aka dá lyoz za meg, hogy az ob jek -
tu mot meg kö ze lít sék, oda bár mit el he lyez ze nek;

f) aka dá lyoz zon meg min den olyan te vé keny sé get
(han gos ko dást, ki a bá lást stb.) az ob jek tum te rü le ti hatá -
rain be lül, ami az ob jek tum ban dol go zók mun ka vég zé sét
be fo lyá sol hat ja, za var hat ja;

g) ha já rõ rö zé si út vo na lán tûz ke let ke zik, azon nal je -
lent se a szol gá lat pa rancs nok nak, és kezd je meg a tûz ol tást, 
sze mé lyi és anya gi ja vak men té sét. A já rõ rö zé si út vo na lá -
tól lá tó tá vol sá gon be lül ke let ke zett tü zet is je lent se.

Fegy ve res szol gá lat el lá tás ese tén tart sa be a töl tés-ürí -
tés, a fegy ver ke ze lés, -meg óvás és -kar ban tar tás szabá -
lyait.

A járõrtárs kötelességei

517. A jár õr társ a jár õr pa rancs nok nak van alá ren del ve.
Fel ada tát a szol gá lat pa rancs nok pa ran csai sze rint vé gez ze.

A biztosító rendész szolgálat ellenõrzése

518. A biz to sí tó ren dész szol gá la tot kö te le sek ellen -
õrizni:

a) azok a sze mé lyek, akik nek a biz to sí tó ren dész szol -
gá lat a szol gá la ti in téz ke dés sze rint alá van ren del ve;

b) a szol gá lat ban lévõ al egy ség(ek) pa rancs no ka(i),
illetve az ál ta la(uk) pa rancs ban meg ha tá ro zott sze mé lyek;

c) a biz to sí tó ren dész szol gá la tot ve zény lõ ka to nai
szer ve zet lo gisz ti kai fõ nö ke, illetve az ál ta la meg ha tá ro -
zott sze mé lyek, a szol gá lat el he lye zé si anya ga i nak, ké -
szen lé ti fegy ve re i nek, lõ sze re i nek és tar ta lék lõ szer kész le -
te meg lé té nek, kar ban tar tott sá gá nak és tá ro lá sá nak sza bá -
lyos sá gát il le tõ en;

d) a biz to sí tó ren dész szol gá la tot ve zény lõ ka to nai
szer ve zet hír adó és in for ma ti kai fõ nö ke, a szol gá lat hír adó
és in for ma ti kai fel té te le it il le tõ en;

e) a biz to sí tó ren dész szol gá la tot ve zény lõ ka to nai
szer ve zet ügy vi te li rész leg ve ze tõ je az ügy vi te li anya gok
nyil ván tar tá sát és ve ze tett sé gét il le tõ en.

519. A szol gá la ti in téz ke dés ben meg ha tá ro zott sze mély
rend sze re sen el len õriz ze (el len õriz tes se) a be lép te tõ tech ni -
kai be ren de zé sek mû kö dõ ké pes sé gét, ál la po tát. Az ob jek -
tum-ügye le tes a szol gá lat vál tás kor gyõ zõd jön meg ar ról,
hogy az ellen õr zés tech ni kai fel té te lei rend ben van nak-e.

520. Az el len õr zés re kö te le zet tek el len õr zé se it – az ob -
jek tum ügye let esi ellen õr zés ki vé te lé vel – az adott szer ve -
zet mun ka- és el len õr zé si ter vé ben kell ter vez ni és össze -
han gol ni.

521. A biz to sí tó ren dész szol gá la tot el len õriz he tik:
a) a biz to sí tó ren dész szol gá la tot ve zény lõ pa rancs nok

min den szin tû szol gá la ti elöl já ró ja vagy az ál ta luk meg bí -
zott sze mé lyek;

b) a szem le- (el len õr zõ-) bi zott ság ve ze tõ je és az ál ta la
meg bí zott szem le bi zott sá gi ta gok.

522. A biz to sí tó ren dész szol gá lat el len õr zé sé vel meg -
bí zott sze mé lye ket az el len õr zés re jo go sul tak min dig lás -
sák el nyílt pa ranccsal, illetve az el len õr zés re jo go sí tó ok -
mánnyal.

523. A biz to sí tó ren dész szol gá la tot el len õr zõk a biz to -
sí tó ren dé szek hez kér dé se ket in téz het nek, de pa ran csot
nem ad hat nak ne kik. Az ész lelt fo gya té kos sá gok ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket az õket kí sé rõ szol gá lat pa rancs nok -
nak (szol gá lat pa rancs nok-he lyet tes nek) ad ják meg. Az
ellen õr zõ sze mély az ellen õr zés ered mé nye it és a szol gá lat 
el lá tá sá val kap cso la tos ész re vé te le it ve zes se be a szol gá la -
ti nap ló ba.
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C) ÕRZÉS KÜLSÕ SZOLGÁLTATÓ
IGÉNYBEVÉTELÉVEL

Az integrált õrszolgálat

524. A ka to nai ob jek tu mok õr zés-vé del me meg va ló sít -
ha tó – az õr- és egyes ügye le ti szol gá la ti fel ada tok együt -
tes vég re haj tá sá ra kül sõ szol gál ta tó tól szer zõ dés ke re té -
ben igény be vett – in teg rált õr szol gá lat al kal ma zá sá val.

Az in teg rált õr szol gá lat ren del te té se az õr zött ob jek tum
ál la gá nak meg óvá sa, a benn tá rolt tech ni kai esz kö zök és
anya gi ja vak meg õr zé se, az élõ erõ biz ton sá gá nak ga ran tá -
lá sa, az ob jek tum sze mé lyi, gép- és harc jár mû for gal má -
nak el len õr zé se.

525. Az in teg rált õr szol gá lat ele mei és meg ne ve zé sük:
a) ka pu ügye le ti szol gá lat;
b) te lep hely-ügye le ti szol gá lat;
c) õr ség.

526. Az in teg rált õr szol gá lat nak a hon véd sé gi ja vak
meg õr zé se, ál la gá nak meg óvá sa ér de ké ben fo lya ma to san
biz to sí ta ni kell:

a) az ob jek tum meg bíz ha tó õr zé sét, il le ték te len sze mé -
lyek be ha to lá sá nak meg aka dá lyo zá sát, illetve be ha to lás
ese tén a be ha to ló el fo gá sát. Az ob jek tum köz vet len kör -
nye ze té nek fo lya ma tos meg fi gye lé sét, rend el le nes ség ész -
le lé se ese tén annak je len té sét;

b) az ob jek tum ba be- és ki lé põ sze mé lyek be- és ki lé -
pés jo gos sá gá nak el len õr zé sét, ide gen sze mé lyek be lép te -
té sét, szük ség ese tén azok kísé ré sét, il le ték te len sze mé -
lyek be ju tá sá nak meg aka dá lyo zá sát;

c) az ob jek tum sa ját és ide gen gép jár mû for gal má nak
el len õr zé sét, a gép jár mû vek me net ok má nya i nak el len õr -
zé sét, a jog ta lan vagy sza bály ta lan igény be vé te lek meg -
aka dá lyo zá sát;

d) a te lep hely sza bály sze rin ti mû kö dé sét, a te lep he -
lyen lévõ gép- és harc jár mû vek és az azok ban (azo kon) tá -
rolt anya gok õr zé sét, azok moz gá sá nak nyil ván tar tá sát;

e) az eset le ge sen be kö vet ke zõ ká rok eny hí té sé nek
azon na li meg kez dé sé re bár mely szol gá la ti he lyen tör tént
ese mény, rend kí vü li ese mény azon na li je len té sét.

527. Az in teg rált õr szol gá lat ele mei (min den te rü le ten)
köz vet le nül a lak ta nya (ob jek tum) pa rancs nok nak és a pa -
rancs nok ál tal ki je lölt sze mély nek (törzs fõ nök), a szol gá -
lat el lá tás te kin te té ben a min den ko ri lak ta nya- (ob jek tum)
ügye le tes nek van alá ren del ve.

Az in teg rált õr szol gá lat ré szé re in téz ke dést csak azok a
sze mé lyek ad hat nak, akik nek az in teg rált õr szol gá lat alá
van ren del ve.

Az in teg rált õr szol gá lat ele mei ré szé re a szol gá lat el lá -
tá sá ra vo nat ko zó in téz ke dést a lak ta nya pa rancs nok kö ve -
tel mé nye i nek meg fele lõen a szol gál ta tó ké szí ti el.

528. Az ob jek tum ban szol gá la tot tel je sí tõ, illetve oda
ügy in té zés vagy más cél ból be lé põ ál lo mány kö te les az in -

teg rált õr szol gá lat ob jek tum rend jé re vo nat ko zó uta sí tá sa it 
be tar ta ni.

529. Az ob jek tum õr zés-vé del mét ki ala kult hely zet
függ vé nyé ben a lak ta nya- (ob jek tum-) pa rancs nok az ér -
vény ben lévõ uta sí tá sok nak és a be ve ze tés re ke rü lõ rend -
sza bá lyok nak meg fele lõen meg erõ sít he ti. Az in teg rált õr -
szol gá lat és a meg erõ sí tõ erõk (fel ál lí tás ra ke rült új õr ség)
egy más alá ren delt sé gé be nem ke rül het nek. Az ob jek tum
õr zés-vé del mé nek irá nyí tá sát a pa rancs nok ál tal ki je lölt
sze mély vég zi, aki nek mind két szol gá lat alá van ren del ve.

Az integrált õrszolgálat ellenõrzése

530. Az in teg rált õr szol gá la tot el len õriz he ti:
a) a lak ta nya- (ob jek tum-) pa rancs nok és az ál ta la meg -

bí zott sze mély;
b) a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le ti szol gá lat;
c) a lak ta nya pa rancs nok szol gá la ti elöl já ró ja és az ál ta -

la meg bí zott sze mély az alá ren delt je ik vo nat ko zá sá ban;
d) a HM HVK ille té kes szer vé nek ve ze tõ je és az ál ta la

meg bí zott sze mély;
e) a vál lal ko zó és az ál ta la meg bí zott sze mély;
f) a fõ vál lal ko zó és az ál ta la meg bí zott sze mély.

531. Az el len õr zést kö te le zõ vég re haj ta ni:
a) a lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes nek na pon ta;
b) a lak ta nya pa rancs nok nak, vagy az ál ta la meg bí zott

sze mély nek havi egy al ka lom mal;
c) a kö zép szin tû ve ze tõ szer vek nek éven te;
d) a fel sõ szin tû szer vek nek éven te az õr sé gek 20%-át.

532. Az õr zés-vé de lem el len õr zés be a vál lal ko zó,
illetve fõ vál lal ko zó szük ség sze rint be von ha tó, a HM
HVK ille té kes szer ve el len õr zé sei egy ré szét a fõ vál lal ko -
zó val együtt hajt ja vég re.

533. Az ellen õr zés so rán vizs gál ni kell:
a) a szer zõ dés sze rin ti lét szám, fegy ver zet, tech ni kai

esz köz meg lé tét, mû kö dõ ké pes sé gét;
b) az õrök fel ké szült sé gét, a szol gá lat el lá tá sá hoz szük -

sé ges tör vényi fel té te le ik meg lé tét (ka ma rai tag ság, va -
gyon õri en ge dély), szol gá lat-ve zény lés sze rin ti meg je le -
nést;

c) az õrök gya kor la ti te vé keny sé gét, szol gá lat el lá tá suk 
szín vo na lát (pl. jár õr ellen õr zõ be ren de zés le ol va sá sa);

d) a szol gá lat ok má nyai meg lé tét, ve ze tett sé gét;
e) elöl já rói el len õr zé sek meg tör tén tét (a vál lal ko zók és

a ka to nai szer ve zet ré szé rõl);
f) a ka to nai szer ve zet re há ru ló, szer zõ dés ben rög zí tett

kö te le zett sé gek tel je sí té sét.

534. Az ellen õr zés té nyét és fõbb meg ál la pí tá sa it az in -
teg rált biz ton sá gi szol gá lat ok má nyá ban és a ka to nai szer -
ve zet el len õr zé si fü ze té ben írás ban rög zí te ni kell. Az elöl -
já rói in téz ke dés ben meg ha tá ro zot tak nak meg fele lõen ké -
sõbb el len õri je len tést vagy jegy zõ köny vet kell ké szí te ni
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VII. Fejezet

A KATONAI RENDÉSZETI SZOLGÁLAT

Általános rendelkezések

535.1. A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû köd te tett
 katonai ren dé sze ti szol gá la tok ren del te té se a ka to nai rend
és fe gye lem fenn tar tá sa. A ren dé sze ti szol gá la tok hatás -
köre a Ma gyar Hon véd ség, va la mint a hon vé del mi mi nisz -
ter köz vet len irá nyí tá sa, fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze -
tek ka to nái, gép- és harc jár mû vei ren dé sze ti el len õr zé sé re
és ezen fe je zet ben meg ha tá ro zott egyéb fel ada tok vég re -
haj tá sá ra ter jed ki.

535.2. A ka to nai ren dé sze ti jár õr olyan spe ci á lis ha tás -
kör rel fel ru há zott fegy ve res cso port, amely ka to nai ren dé -
sze ti fel ada to kat lát el.

A katonai rendészeti szolgálat feladata, hatásköre

536.1. A ren dé sze ti szol gá lat fel ada ta:
a) a ka to nák és a hon véd sé gi gép jár mû vek el len õr zé se;
b) rész vé tel:
– a ka to nák ál tal oko zott vagy el szen ve dett bal ese tek,

bûn cse lek mé nyek, sza bály sér té sek és fe gye lem sér té sek ese -
tén a hely szín biz to sí tá sá ban, bal ese ti hely szí ne lé sé ben;

– a for ga lom irá nyí tás ban a hon véd sé gi gép jár mû osz lo -
pok moz gá sa, va la mint a hon véd sé get érin tõ ren dez vé -
nyek ese tén;

– a köz úti, a vas úti (vízi) szál lí tá sok biz to sí tá sá ban;
– a HM és a HVK ren dez vé nye i nek biz to sí tá sá ban, il -

let ve az eze ken részt ve võ sze mé lyek, va la mint ven dé ge ik
vé del mé ben;

– a csa pa tok tá bo ri el he lye zé se, gya kor la tok, lö vé sze -
tek, al kal má val a te rü let zá rá sá ban;

– ha zánk ban meg ren de zett nem zet kö zi gya kor la to kon
a mû ve le ti te rü le te ken együtt mû kö dés ben más or szá gok
ka to nai ren dész (rend õr) ál lo má nyá val;

– a ka to nák kal szem ben el já ró szer vek se gí té sé ben.

536.2. A ka to nai ren dé sze ti szer vek fel ada ta i kat ön -
állóan vagy a rend õrséggel együtt mû kö dés ben, il let ve
nyo mo zó tiszt, ka to nai ügyész uta sí tá sa alap ján tel je sí tik.

537. A ka to nai ren dé sze ti te vé keny ség ki ter jed:
a) a hely õr sé gek re, a hely õr ség ha tá rán kí vü li al kal ma -

zá si kör le tek re;
b) gya kor la tok kör ze te i re;
c) had mû ve le ti te rü le tek re;
d) a jár õr út vo na lak ra, a köz hasz ná la tú jár mû vek re és

azok ál lo má sa i ra, a nyil vá nos szó ra ko zó he lyek re.

A katonai rendészeti szolgálat irányító szervei

538. A Hon véd Ve zér kar ille té kes szer ve a Ma gyar
Hon véd ség re ki ter je dõ ha tás kör rel irá nyít ja a ka to nai ren -

dé sze ti szol gá la tot ezen Sza bály zat és a szol gá lat ra vo nat -
ko zó egyéb ren del ke zé sek sze rint. En nek meg fele lõen:

a) ter ve zi, szer ve zi, irá nyít ja és vég zi ezen fe je zet és a
vo nat ko zó egyéb ren del ke zé sek sze rint a ka to nai ren dé -
sze ti te vé keny sé get;

b) el len õr zi a ren dé sze ti szer ve ket és a jár õrö ket;
c) együtt mû kö dést szer vez a ka to nai szer ve ze tek kel, a

rend õrség ille té kes szer ve i vel, kö zös te vé keny ség ese tén
részt vesz en nek ko or di ná lá sá ban;

d) ter ve zi az MH szin tû ka to nai ren dé sze ti szol gá la tot
el lá tó ál lo mány szak ki kép zé sét, to vább kép zé sét, gon dos -
ko dik a lo gisz ti kai biz to sí tás ról;

e) el lát ja a ka to nai ren dé sze ti te vé keny ség szak mai fel -
ügye le tét.

539. Az MH szin tû ka to nai ren dé sze ti el len õr zést a
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ál tal jó vá ha gyott terv alap ján az
MH Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság vég zi.

540. Az MH kö zép szin tû pa rancs nok sá gai és a hely õr -
ség pa rancs no kok al kal ma zá si kör le te ik ben, il let ve hely õr -
sé gük re vo nat ko zó an:

a) ter ve zik, szer ve zik, ko or di nál ják és el len õr zik a jár -
õrök te vé keny sé gét;

b) együtt mû kö dést szer vez nek a hely õr ség és a ki je lölt
al kal ma zá si kör let ka to nai szer ve ze te i vel, a rend õrséggel,
kö zös te vé keny ség ese tén részt vesz nek en nek koordi -
nálásban;

c) gon dos kod nak a ka to nai ren dé sze ti szol gá la tot el lá -
tók szak ki kép zé sé rõl, biz to sít ják a szol gá lat el lá tá sá nak
sze mé lyi, anya gi-tech ni kai fel té te le it;

d) a he lyõr ség ko men dán sok köz vet le nül irá nyít ják a
hely õr sé gi jár õrö ket.

A katonai rendészeti szolgálat tagozódása

541. A ka to nai ren dé sze ti szol gá lat ele mei alárendelt -
ségük (szint jük), rend fo ko za tuk és ren del te té sük sze rint
ta go zód nak.

542. Alá ren delt sé gük (szint jük) sze rint:
a) a ve zér ka ri ka to nai ren dé sze ti jár õrök a Hon véd

 Vezérkar ille té kes szer ve ve ze tõ jé nek alá ren delt sé gé ben,
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re ki ter je dõ ille té kességgel;

b) a pa rancs nok sá gi ka to nai ren dé sze ti jár õrök az MH
kö zép szin tû pa rancs no kai alá ren delt sé gé ben, a pa rancs -
nok ság alá ren delt sé gé ben lévõ hely õr sé gek és azok al kal -
ma zá si kör le te i re ki ter je dõ ille té kességgel;

c) a hely õr sé gi ka to nai ren dé sze ti jár õrök a hely õr ség -
pa rancs nok alá ren delt sé gé ben, a hely õr ség és a meg ha tá -
ro zott al kal ma zá si kör let re ki ter je dõ ille té kességgel;

d) a nem zet kö zi gya kor la to kon ka to nai ren dé sze ti jár -
õrei a gya kor lat ve ze tõ pa rancs nok alá ren delt sé gé ben, a
meg ha tá ro zott al kal ma zá si kör let re, vagy had mû ve le ti
kör let re ki ter je dõ ille té kességgel vég zik fel ada ta i kat.
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543. Rend fo ko zat sze rint a jár õrök le het nek:
a) a tisz ti jár õrök, ame lyek nek pa rancs no ka tiszt, ez re -

de sig be zá ró lag;
b) zász ló si jár õrök, ame lyek nek pa rancs no ka zász lós,

fõ törzs zász ló sig be zá ró lag;
c) tiszt he lyet te si jár õrök, ame lyek nek pa rancs no ka

tiszt he lyet tes, fõ törzs õr mes te rig be zá ró lag;
d) tisz te si jár õrök re, ame lyek nek pa rancs no ka tisz tes,

sza kasz ve ze tõ ig be zá ró lag jo go sult in téz ked ni.

544.1. Ren del te tés sze rint a jár õrök le het nek:
a) ka to nai ren dé sze ti jár õrök (köz úton, köz hasz ná la tú

 jármûveken, köz te rü le te ken, gya kor la to kon, rendez -
vények biz to sí tá sa kor);

b) pá lya ud va ri, va la mint köz úti ka to nai ren dé sze ti
 õrsök le het nek.

544.2. A jár õrök és az õr sök meg ne ve zé se a továb biak -
ban együtt: jár õr.

A járõr alárendeltsége

545. A ve zér ka ri ka to nai ren dé sze ti jár õr a Hon véd
 Vezérkar ille té kes szer ve ve ze tõ jé nek, köz vet le nül a ren -
dé sze ti al egy ség pa rancs nok nak, a pa rancs nok sá gi jár õr a
pa rancs nok ság pa rancs no ká nak és a ren dé sze ti al egy ség
pa rancs no ká nak, a hely õr sé gi jár õr helyõrségparancs nok -
nak, köz vet le nül a hely õr ség-ko men dáns nak (helyõrség-
 ügyeletesnek), va la mint hely õr ség-tá mo ga tó al egy ség
 parancsnoknak van alá ren del ve.

A járõr feladata

546.1. A ka to nai ren dé sze ti jár õr az or szág te rü le tén, a
hely õr ség ben (hely õr sé gi), az al kal ma zá si kör let ben
( parancsnoksági), va la mint a jár õr út vo na lon, a tö meg köz -
le ke dé si jár mû ve ken (vo nat, hajó, tá vol sá gi és he lyi au tó -
busz, met ró, vil la mos, tro li busz stb.), azok ál lo má sa in, a
nyil vá nos szó ra ko zó he lye ken (ven dég lõ, mû ve lõ dé si
 intézmények elõ te rei, sport pá lya, sza bad té ri ren dez vé -
nyek te rü le te stb.) hajt ja vég re a kö vet ke zõ fel ada to kat:

a) el len õr zi e Sza bály zat, a hely õr ség pa rancs nok ren -
del ke zé se i nek, va la mint a köz úti for ga lom ban részt ve võ
ka to nai gép- és harc jár mû vek re vo nat ko zó sza bá lyok nak a 
ka to nák ré szé rõl tör té nõ be tar tá sát;

b) in téz ke dé se ket fo ga na to sít az ala ki ma ga tar tás és a
ka to nai ud va ri as ság sza bá lya it, öl töz kö dés elõ írásait meg -
sér tõ, a köz ren det meg za va ró, fe gye lem sér tést, sza bály -
sér tést vagy bûn cse lek ményt el kö ve tõ, a gép jár mû vek
igény be vé te lé re, a for ga lom ban való rész vé tel re vonat -
kozó sza bá lyo kat be nem tar tó ka to nák kal szem ben;

c) tet ten érés ese tén – ha ez ha laszt ha tat lan – intéz -
kedést fo ga na to sít hat, amennyi ben hi va tal ból ül dö zen dõ
bûn cse lek ményt kö vet tek el, és az in téz ke dés re egyéb ként
jo go sult szerv, vagy ha tó sá gi sze mély (pl. ille té kes
 parancsnok, rend õr) nincs je len, vagy el já rás ban akadá -
lyozott;

d) pol gá ri ru há ban lévõ ka to ná val szem ben a jár õr csak
ak kor jár hat el, ha a ka to nai mi vol tát elõ ze tesen (rend õri
iga zol ta tás után) meg ál la pí tot ta;

e) dip lo má ci ai men tes sé get él ve zõ sze mé lyek kel és
azok csa lád tag ja i val, va la mint a sze mé lyes men tes sé get
él ve zõ sze mé lyek kel (or szág gyû lé si kép vi se lõ, bíró stb.)
szem ben a jár õr in téz ke dés re nem jo go sult. Ha a jár õr in -
téz ke dé se so rán a sze mé lyi ok má nyok ból meg ál la pít ja a
dip lo má ci ai, va la mint a sze mé lyes men tes sé get, a to váb bi
in téz ke dés tõl kö te les el áll ni.

546.2. A jár õr tag ja it szol gá la tuk alatt a ka to nai ren dé -
sze ti te vé keny sé gek kel össze füg gés ben bün te tõ jo gi vé de -
lem il le ti meg. Ez vo nat ko zik a jár õr vé del mé re kelt sze -
mé lyek re is.

A járõr összetétele

547. A jár õr a pa rancs nok ból és egy vagy több jár õr társ -
ból áll. A jár õr höz be osz tott gép jár mû ve ze tõ je a jár õr ál lo -
má nyá ba tar to zik. A jár õr ál lo má nyát a fel adat jel le gé nek
meg fele lõen kell meg ha tá roz ni úgy, hogy az el len õr zés re
ke rü lõ rend fo ko za ti ál lo mány cso por tok kal szem ben in téz -
ke dõ ké pes le gyen. A jár õr fel ada tát – kü lön pa rancs ra –
pol gá ri ru há ban is vég re hajt hat ja.

548. A ka to nai ren dé sze ti szol gá lat ba olyan ka to na sze -
mély ve zé nyel he tõ, aki meg fe le lõ szak ki kép zést ka pott,
fe gyel mi fe nyí tés ha tá lya alatt nem áll, ha tá ro zott fellé -
pésû, le he tõ leg 175 cm-nél ma ga sabb.

A köz úti ka to nai ren dé sze ti õr sök és a gép jár mû vel
szol gá la tot el lá tó ka to nai ren dé sze ti jár õrök pa rancs no kai
csak tisz tek, zász ló sok vagy tiszt he lyet te sek le het nek.

A járõr fegyverzete, felszerelése, öltözete, okmányai

549. A jár õr tag ja i nak fegy ver ze te pisz toly, két töl tött
tár ral. A jár õr fegy ver ze te kü lön pa rancs ra gép ka ra bély
(gép pisz toly) is le het 1 töl tött tár ral.

550. A jár õr tag ja i nak fel sze re lé se: bi lincs, gu mi bot,
könny gáz szó ró be ren de zés, egyé ni seb kö tö zõ cso mag,
 alkoholszonda és zseb lám pa, kü lön pa rancs ra ka to nai
 rendész si sak. A gép jár mû vek tech ni kai ál la po tá nak el len -
õr zé sé re szak fel sze re lést kell hasz nál ni.

551. A jár õr öl tö ze te az idõ já rá si vi szo nyok nak meg fe -
le lõ rend sze re sí tett gya kor ló öl tö zet. Alá ren delt ség sze -
rinti ren dész emb lé ma. Fe hér de rék szíj, fe hér síp zsi nór,
 fehér pisz toly tás ka. Köz úti el len õr zés ese tén fény vissza -
ve rõ mel lény, tár csa. A fel adat függ vé nyé ben a jár õr el lát -
ha tó mo bil te le fon nal, rá dió ké szü lék kel, il let ve táv csõ vel.

A jár õr öl tö ze te és fel sze re lé se csak ki fo gás ta la nul kar -
ban tar tott le het.
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552.1. A ve zér ka ri, a pa rancs nok sá gi, a hely õr sé gi jár -
õrök meg kü lön böz te té sé re szol gá ló jel zé se ket e Sza bály -
zat 3. szá mú mel lék le te, a jár õr ok má nya it 2. és 6. szá mú
mel lék le te tar tal maz za. A jár õr tag ja i nak sze mé lyi azo nos -
sá gát kü lön ok mány iga zol ja.

552.2. Had gya kor la to kon, mû ve le ti te rü le ten, nem zet -
kö zi erõk kel kö zö sen vég re haj tott fel ada tok so rán, vagy
ilyen jel le gû ren dez vé nyek biz to sí tá si fel ada ta i nak vég re -
haj tá sa kor a gya kor lat ve ze tõ (ille té kes pa rancs nok) ál tal
meg ha tá ro zott jel zést is vi sel ni kell.)

552.3. A ka to nai ren dé sze ti szer vek gép jár mû ve it meg -
kü lön böz te tõ fény- és hang jel zés sel, il let ve „KATONAI
RENDÉSZET” fel irat tal kell el lát ni. A jár õrök szolgála -
tukat a rend õrség gép jár mû ve in is el lát hat ják.

552.4. A ren dez vé nyek biz to sí tá sá ra ki ren delt és a pol -
gá ri ru hás jár õr fel sze re lé sét és ok má nya it ese ten ként
 külön kell meg ha tá roz ni.

A járõr vezénylése

553.1. A ve zér ka ri ka to nai ren dé sze ti jár õrt az or szág
te rü le té re a Hon véd Ve zér kar ille té kes szer vé nek ve ze tõ je
ren de li ki.

553.2. Pa rancs nok sá gi jár õrt a pa rancs nok ság és alá ren -
delt jei al kal ma zá si kör le tei te rü le té re a pa rancs nok ság
 parancsnoka ve zény li.

553.3. Hely õr sé gi jár õrt a hely õr ség és az al kal ma zá si
kör let te rü le té re a hely õr ség pa rancs nok ve zény li. A hely -
õr sé gi jár õrö ket ha von ta, hely õr ség pa rancs no ki pa rancs -
ban név sze rint kell ve zé nyel ni.

A járõr felkészítése

554.1. A jár õr ál lo má nya ré szé re szol gá lat ba lé pés elõtt
– a mun ka idõ ter hé re – 3 órát a fel ké szí tés re kell biztosí -
tani. Eb bõl egy órát egyé ni fel ké szü lés re (öl tö zet, felsze -
relés rend be ho za ta lá ra, fegy ver fel vé te lé re), két órát el mé -
le ti-gya kor la ti fel ké szí tés re (kö tel mek ta nul má nyo zá sá ra,
az in téz ke dé sek gya kor lá sá ra) kell fel hasz nál ni. A ren dész 
be osz tá sú, rend sze re sen jár õr szol gá la tot el lá tó tiszt, tiszt -
he lyet tes ál lo mány szol gá lat ba lé pé sé nél et tõl el le het
 térni, azon ban a fel ké szü lés re biz to sí tott idõ 1 órá nál ke ve -
sebb nem le het.

554.2. Az el mé le ti-gya kor la ti fel ké szí tés a ren dé sze ti
al egy ség pa rancs nok, il let ve a he lyõr ség ko men dáns, vagy
az ez zel a fel adat tal meg bí zott sze mély irá nyí tá sá val a jár -
õr pa rancs nok kö te les sé ge. A fel ké szí tés hez nyújt son szak -
mai se gít sé get a ka to nai szer ve zet lo gisz ti kai fõ nök ség
ille té kes sza kem be re.

554.3. A ve zér ka ri ren dé sze ti jár õrö ket a ren dé sze ti al -
egy sé gek nél, a pa rancs nok sá gi jár õrö ket az egy sé gük nél, a 
hely õr sé gi jár õrö ket pe dig a he lyõr ség ko men dáns, hely õr -
ség tá mo ga tó al egy ség pa rancs nok ál tal meg ha tá ro zott he -
lyen kell fel ké szí te ni.

A járõr eligazítása, a szolgálat idõtartama

555.1. A szol gá lat ba lépõ jár õr nek az el iga zí tást tar tó
pa rancs nok ál tal meg ha tá ro zott idõ pont ban meg kell je len -
nie az el iga zí tás he lyén.

555.2. A ve zér ka ri ren dé sze ti jár õr el iga zí tá sát a ren dé -
sze ti al egy ség pa rancs nok, át fo gó ren dé sze ti el len õr zé sek -
nél az el len õr zést ve ze tõ pa rancs nok kö te les meg tar tat ni.

555.3. Az el iga zí tá son el len õriz ni kell a jár õr fegy ver -
ze tét, fel sze re lé sét, öl tö ze tét, el mé le ti-gya kor la ti fel ké -
szült sé gét. Rész le te sen meg kell ha tá roz ni a jár õr fel ada tát
és ré szé re ki kell adni a szol gá la ti ok má nyo kat.

555.4. Fel ké szü let len jár õr nem lát hat el szol gá la tot.

556. A jár õrt úgy kell útba in dí ta ni, hogy a szol gá la tát a
meg ha tá ro zott he lyen és idõ ben meg kezd hes se.

557. A szol gá lat idõ tar ta ma 24 óra vagy en nél rö vi debb. 
A 24 órá ból a tény le ge sen já rõ rö zés re for dí tott idõ 16 órá -
nál több nem le het. Ket tõ– négy órás já rõ rö zés után 1-2 óra
pi he nõ jár. A pi he nõk idõ pont ját a jár õr la pon kell fel tün -
tet ni. Ezt – a ka to nai moz gá sok tény le ges ala ku lá sá hoz
iga zod va – a jár õr pa rancs nok meg vál toz tat hat ja. A pi he nõ
ide je alatt – a ki je lölt, il let ve az erre al kal mas he lye ken – a
jár õr tag jai öl tö ze tü kön, fel sze re lé sü kön könnyít het nek és
fel vált va al hat nak.

558. A ka to nai ren dé sze ti szol gá lat el lá tá sát vég re haj tó
ál lo mány já ran dó sá ga it a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint kell biz to sí ta ni.

A járõr szolgálata ellátásának általános szabályai

559. A jár õr szol gá la tá nak el lá tá sa köz ben le gyen ha tá -
ro zott és kö rül te kin tõ. Mu tas son pél dát a fe gye lem, a szol -
gá la ti érint ke zés, az ala ki ma ga tar tás és a ka to nai ud va ri as -
ság, az öl töz kö dés sza bá lyai be tar tá sá ban. In téz ke dé se
köz ben ne hasz nál jon sér tõ han got és ke rül je a fel tû nést.

560.1. A jár õr a szol gá la ta ide jén sze szes italt nem fo -
gyaszt hat. Já rõ rö zés köz ben öl tö ze tén, fel sze re lé sén nem
könnyít het, ma gán be szél ge tést nem foly tat hat, nem ét kez -
het, és nem do há nyoz hat. Kö te les ke rül ni mind azt, ami
 figyelmét a szol gá lat el lá tá sá tól el von hat ja. Út vo na lá ról
– ki vé ve, ha ezt az in téz ke dés szük sé ges sé te szi – nem
 térhet le. A jár õr in téz ke dés és elõ ál lí tott sze mély kí sé ré se
köz ben tisz te let adást nem kö te les tel je sí te ni.

560.2. Jár õrök ta lál ko zá sa ese tén az ala cso nyabb rend -
fo ko za tú jár õr pa rancs nok je lent kez zen, azo nos rendfo -
kozat ese tén köl csö nö sen mu tat koz za nak be és a szol gá lat
el lá tá sá val kap cso la tos ta pasz ta la ta ik ról egy mást tá jé koz -
tas sák.
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560.3. Ha a jár õr rend fo ko za ta  miatt nem in téz ked het
– ki vé ve a bûn cse lek mény el kö ve té sén tet ten érés tény ál lá -
sát – kér jen fel erre egy in téz ke dés re jo go sult fel jebb va lót.

560.4. Egyen ru hás jár õr mû ve lõ dé si in téz mé nyek nézõ -
terére, elõ adó ter mé be csak azon na li in téz ke dést igény lõ eset -
ben lép het be.

A rendészeti járõrparancsnok kötelességei

561.1. A jár õr pa rancs nok a jár õrt ki kül dõ pa rancs nok -
nak, a hely õr ség-ko men dáns nak (hely õr ség-ügye le tes nek) 
van alá ren del ve. A jár õr pa rancs nok szol gá la ti elöl já ró ja a
jár õr ál lo má nyá nak.

561.2. A jár õr ál lo má nya a szol gá lat ra való fel ké szü lés
meg kez dé se kor ke rül a jár õr pa rancs nok alá ren delt sé gé be,
ami a jár õr la pon a jár õr szol gá lat be fe je zé sé ig meghatá -
rozott idõ pon tig tart.

561.3. A jár õr pa rancs nok fe le lõs a jár õr szol gá lat elõ -
írások sze rin ti el lá tá sá ért.

562. A jár õr pa rancs nok kö te les sé gei:
a) szol gá lat ba lé pés elõtt el len õriz ze a jár õr ál lo má nya

egyé ni fel ké szült sé gét, a jár õr gép jár mû vét, fegy ver ze tét,
a rá dió, a meg kü lön böz te tõ jel zõ be ren de zé sek üzem -
képességét, fel sze re lé sét, sze mé lye sen ve zes se az el mé le ti
és a gya kor la ti fel ké szü lést;

b) is mer je a jár õr fel ada tát, az össze köt te tés rend jét;
c) in téz ked jen a rend hely re ál lí tá sá ra, ha a fe gyel met, a

köz ren det a ka to nák meg sér tik;
d) nyújt son se gít sé get a rend hely re ál lí tá sá ban és fenn -

tar tá sá ban az in téz ke dõ ka to ná nak, rend õrnek;
e) az in téz ke dé sek so rán – ha az in do kolt – ad jon pa ran -

csot a jár õr társ nak a kény sze rí tõ esz kö zök al kal ma zá sá ra;
f) fo lya ma to san ve zes se a jár õr szol gá la ti ok má nya it;
g) sza bá lyoz za a jár õr pi he né sét, a jár õr la pon meg ha tá -

ro zott idõ pon tok tól való el té rést a jár õr lap ra az indok -
lásokkal együtt ve zes se rá;

h) rög zít se a jár õr la pon az út vo nal tól való el té rés ide jét
és okát;

i) ha a jár õr társ sú lyo san meg sér ti szol gá la ti köteles -
ségét, fegy ve rét vegy e el és ál lít sa elõ;

j) ha a jár õr társ va la mi lyen ok nál fog va szolgálatkép -
telenné vá lik, je lent se a ki kül dõ pa rancs nok nak (hely -
õrség-ügyeletesnek) és a továb biak ban an nak uta sí tá sai
sze rint jár jon el;

k) ha va la mi lyen ok nál fog va szol gá lat kép te len né
 válik, adja át a jár õr pa rancs nok sá got a rang idõs jár õr társ -
nak, az a meg kez dett in téz ke dést fe jez ze be és te gyen
 jelentést a ki kül dõ pa rancs nok nak (hely õr ség-ügye le tes -
nek), és a továb biak ban an nak uta sí tá sai sze rint jár jon el;

l) a jár õr pa rancs nok a szol gá lat ból sen kit nem en ged het 
el, a szol gá la tot sa ját el ha tá ro zá sá ból nem sza kít hat ja meg, 
a szol gá lat tal össze nem füg gõ kér dé sek ben nem jár hat el,
il let ve nem tel je sít het at tól el té rõ meg bí za tá so kat;

m) a szol gá lat be fe je zé se után el len õriz ze a fegy ve rek
töl tet len sé gét, in téz ked jen a fegy ve rek és lõ sze rek, fel sze -
re lé sek le adá sá ra, fe jez ze be a jár õr la pok ki töl té sét, te gyen 
je len tést a ki kül dõ pa rancs nok nak – az ál ta la ki je lölt sze -
mély nek – a szol gá lat ban tör tén tek rõl és adja le a szolgá -
lati ok má nyo kat.

A járõrtárs kötelességei

563. A jár õr társ a jár õr pa rancs nok nak van alá ren del ve.

564. A jár õr társ kö te les sé gei:
a) szol gá lat ba lé pés elõtt he lyez ze ki fo gás ta lan ál la pot -

ba fegy ve rét, öl tö ze tét, fel sze re lé sét, a gép jár mû vét és a
meg kü lön böz te tõ jel zõ be ren de zé se ket. El len õriz ze a hír -
adás tech ni kai esz kö zök üzem ké pes sé gét, az igény be vé tel -
hez szük sé ges ok má nyo kat, a gép jár mû-el len õr zés vég re -
haj tá sá ra szol gá ló tech ni kai esz kö zök meg lé tét és hasz nál -
ha tó sá gát (a gép jár mû el len õr zés tech ni kai esz kö ze it szak -
in téz ke dés sza bá lyoz za);

b) is mer je a jár õr fel ada tát, az össze kö te tés rend jét a
jár õr szol gá la ti elöl já ró i val, a te rü le ti leg ille té kes rend õri
szer vek kel, az MH szin tû és a pa rancs nok sá gi jár õr tag ja
ezen kí vül az út vo na lán lévõ hely õr ség-ügye le te sek kel és
a rend õri szer vek kel is;

c) szol gá lat köz ben ébe ren fi gyel jen, a ta pasz talt rend -
el le nes sé ge ket azon nal je lent se a jár õr pa rancs nok nak;

d) biz to sít sa az in téz ke dõ jár õr pa rancs no kot, le gyen
kész a jár õr pa rancs nok el len irá nyu ló tá ma dás és az in téz -
ke dés alá vont sze mé lyek eset le ges szö ké sé nek meg aka dá -
lyo zá sá ra;

e) mû köd jön köz re az elõ ál lí tás ra ke rü lõ sze mé lyek
 ruházatának, cso mag já nak és a gép jár mû vek átvizsgálá -
sában, a for ga lom ban részt vevõ gép jár mû vek ellenõrzé -
sében;

f) vé del mez ze a jár õr pa rancs no kot és a jár õr tag ja it, is -
mer je a kény sze rí tõ esz kö zök al kal ma zá sá nak fel té te le it,
szak sze rû fo gá sa it, a jár õr pa rancs nok pa ran csá ra, vagy ha
ilyen pa rancs ki adá sá ra nincs idõ, de az al kal ma zás ese tei
fenn áll nak, ön ál ló an, kény sze rí tõ esz kö zök kel biz to sít sa
az in téz ke dés ered mé nyes sé gét;

g) gu mi bot ját – kü lön pa rancs nél kül – he lyez ze ké -
szen lét be, ha az in téz ke dés alá vont ka to na, vagy a társa -
ságába tar to zó sze mé lyek it ta sak;

h) is mer je a for ga lom irá nyí tó jel zé se ket, azo kat szak -
sze rû en, ha tá ro zot tan al kal maz za;

i) is mer je az el sõ se gély nyúj tás sza bá lya it, mû köd jön
köz re a bal ese tek, a kény sze rí tõ esz kö zök al kal ma zá sa
vagy más kö vet kez té ben meg sé rült sze mé lyek elsõ ellá -
tásában;

j) meg be te ge dé sét, vagy bár mi lyen más, a szol gá lat el lá -
tá sát gát ló ese ményt azon nal je lent se a jár õr pa rancs nok nak;

k) ha a szol gá lat el lá tá sát gép ka ra béllyal (gép pisz -
tollyal) ren de lik el, fegy ve rét „hát ra”, köz hasz ná la tú jár -
mû ve ken, nyil vá nos szó ra ko zó he lye ken és tö meg ben
„mell re”, ül dö zés kor „súly ba”, in téz ke dés köz ben, ha
fegy ver hasz ná lat ra elõ re lát ha tó an sor ke rül het, „tü ze lés -
hez kész” hely zet ben hord ja, il let ve tart sa.
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A járõr ellenõrzési tevékenysége

565. A sze mé lyek el len õr zé se a jár õr alap ve tõ te vé -
keny sé ge, mely nek so rán iga zol ta tás sal ál la pít ja meg az
 ellenõrzött sze mély ki lé tét, köz te rü le ten (jár mû vön), mû -
ve le ti te rü le ten, al kal ma zá si kör let ben, õr zött, zárt terü -
leten tar tóz ko dá sá nak jog sze rû sé gét. A jár õr a sza bá lyo kat 
meg sér tõ és a szol gá la ti fel ada tá ban meg ha tá ro zott ka to -
ná kat el len õr zi.

566. Az el len õr zés alá vont sze mély iga zol ta tá sa a jár õr -
pa rancs nok kö te les sé ge. En nek mód ja a ka to na felszólí -
tása az ok má nyai át adá sá ra. Pl.: „Õr nagy úr je len tem ok -
mány el len õr zés! Ké rem a sze mé lyi ok má nya it!” A jár õr -
pa rancs nok és az el len õr zés alá vont ka to na kö zött – ha
erre le he tõ ség van – 3 lé pés tá vol ság le gyen. A jár õr társ az
el len õr zött sze mély jobb ol da lá hoz, arc cal fe lé je for dul va
fél kar tá vol ság ra áll jon úgy, hogy szük ség ese tén azon nal
be avat koz has son az eset le ges szö kés meg aka dá lyo zá sá ra,
vagy a tá ma dás el há rí tá sá ra. A má sik jár õr társ az el len õr -
zött sze mély háta mö gött tar tóz kod jon.

567.1. A jár õr pa rancs nok ál la pít sa meg a ka to na ok má -
nya i nak ér vé nyes sé gét, s utá na szó lít sa fel az ada ta i nak
köz lé sé re (neve, any ja neve stb.), és eze ket az ok má nyok -
ból el len õriz ze. Ha az ok má nyo kat rend ben ta lál ta, az el -
len õr zött sze mély tar tóz ko dá sa az el len õr zés he lyén jo gos, 
adja vissza az ok má nyo kat és „Kö szö nöm! Tá voz hat!”
sza vak kal bo csás sa el. Rend el le nes ség ese tén e Sza bály zat 
587–610. pont ja i ban fog lal tak sze rint kö te les in téz ked ni.

567.2. Több ka to na el len õr zé se ese tén a jár õr pa rancs -
nok az iga zol ta tást egyen ként, a jár õr társ(ak) biz to sí tá sa
mel lett vé gez ze.

568. A gép jár mû el len õr zés a köz úti ka to nai ren dé sze ti
õrs és a ka to nai gép jár mû vel szol gá la tot el lá tó jár õr alap -
ve tõ fel ada ta, mely nek so rán a jár õr a gép jár mû vek igény -
be vé te lé nek jog sze rû sé gét, a köz úti köz le ke dés sza bá lya i -
nak be tar tá sát, a biz ton sá gos köz le ke dés mû sza ki fel té te -
le i nek meg lé tét kö te les el len õriz ni.

569.1. A jár õr az el len õr zés he lyét úgy vá lassza meg,
hogy a jár mû vek le ál lí tá sa bal eset ve szélyt ne okoz zon és a
for gal mat ne aka dá lyoz za.

569.2. A jár õr tár sat a jár mû vek ér ke zé sé nek irá nyá ba
olyan tá vol ság ra kell ki kül de ni, hogy a szol gá la ti jár mû -
vek ér ke zé sét a jár õr nek – rá di ón – idõ ben je lez hes se (csak 
mi ni mum 3 fõs jár õr ese tén).

569.3. La kott te rü le ten be lül kb. 60–70 mé ter, la kott
 területen kí vül kb. 90–100 mé ter tá vol ság ból a ren dé sze ti
jár õr az „ÁLLJ” jel zést ha tá ro zot tan, fél re nem ért he tõ mó -
don adja. A jel zést is mé tel je meg, il let ve je lez ze a le ál lás
irá nyát és he lyét. A jár õr ál ta lá ban az út test jobb szé lén, az
út pad ka kö ze lé ben tar tóz kod jon és arc cal a for ga lom felé
for dul va adja jel zé se it. Az út test kö ze pén tar tóz kod ni csak
ab ban az eset ben sza bad, ha egyéb ként a jó lát ha tó ság és a
bal eset el ke rü lé se biz to sí tott.

570.1 Me net köz ben tör té nõ el len õr zés ese tén a gép -
kocsizó jár õr az út test jobb szél sõ sáv já ban, a for ga lom rit -
mu sá hoz al kal maz ko dó se bes ség meg vá lasz tá sá val köz le -
ked jen. A le ál lí tás a mö göt tes gép jár mû vek ve ze tõ jét,
vagy a for ga lom más részt ve võ jét nem kény sze rít he ti ha la -
dá si irá nyá nak vagy se bes sé gé nek hir te len meg vál toz ta tá -
sá ra, il let ve a köz le ke dés ben részt ve võ ket nem aka dá lyoz -
hat ja, és nem za var hat ja.

570.2. A meg ál lí tást úgy hajt sák vég re a meg kü lön böz -
te tõ fény- és hang jel zés sel, va la mint a fény kürt hasz ná la tá -
val, hogy a meg ál lí tan dó gép jár mû mind vé gig a jár õr gép -
jár mû ve elõtt ma rad jon.

570.3. Amint az el len õri zen dõ gép jár mû ve ze tõ je ész -
lel te, hogy a fény- és hang jel zé sek rá vo nat koz nak, a jár õr -
társ jel zõ tár csá val, kar ját váll ma gas ság ban víz szin te sen
ki nyújt va, azt több ször le-föl moz gat va ad jon jel zést, egy -
ben je lez ze a jobb ra le ál lás irá nyát. A jel zés adá sá val egy
idõ ben a ren dé sze ti gép jár mû ve ze tõ je eny hén, fokoza -
tosan fé kez zen, az irány jel zõt mû köd tes se és jobb ra, az út -
pad ka felé ha lad jon. A jár mû vek az út test me net irány sze -
rin ti jobb ol da lá ra, szo ro san az út pad ká ra áll ja nak és egy -
más tól kö rül be lül 6–8 mé ter tá vol ság ra le gye nek. A meg -
kü lön böz te tõ fény jel zést az el len õr zés be fe je zé sé ig be kap -
csol va kell hagy ni.

570.4. A jár õr moz gás irá nyá val szem ben ha la dó gép jár -
mû vet csak mind két gép jár mû vi szony lag ala csony se bes -
sé ge, gyér for gal mi vi szo nyok ese tén, és olyan egye nes
úton sza bad le ál lí ta ni, ahol a két irá nyú for ga lom szá má ra
csu pán egy-egy for gal mi sáv áll ren del ke zés re.

570.5. A jár õr mér le gel je, hogy a szem ben ha la dó gép -
jár mû ve ze tõ je (gép jár mû pa rancs no ka) va la mely ok nál
fog va nem ész lel te, vagy fél re ér tet te a meg ál lí tás ra adott
jel zést, ezért nem áll meg, vagy csak hosszabb tá vol ság
meg té te le után ké pes a sza bá lyos le ál lás ra.

570.6. Az ad dig vele szem ben ha la dó gép jár mû le ál lá sát 
köve tõen a jár õr ka nya rod jon a le ál lí tott gép jár mû mögé és 
az 570.3. pont ban le írt po zí ci ót vegy e fel.

570.7. A gép jár mû vet és uta sa it fo lya ma to san és mind -
ad dig fi gye lem mel kell kí sér ni, amíg meg nem áll. A gép -
jár mû for gal mi rend szá mát az el len õr zés meg kez dé se elõtt 
fel kell je gyez ni. A jel zés re a meg ál lást el mu lasz tó gép jár -
mû vet – bûn cse lek mény ala pos gya nú ja ese tén, ha erre az
összes sze mé lyi, biz ton sá gi és mû sza ki fel té tel adott –
csak kü lön le ges ese tek ben sza bad ül dö zõ be ven ni a biz -
ton ság be tar tá sa mel lett. Ilyen eset ben a jár õr min den
 lehetséges ve szély re ké szül jön fel.

571.1. A jár õr pa rancs nok – a gép jár mû pa rancs nok
rend fo ko za tá tól füg gõ en – je lent se vagy kö zöl je a gép jár -
mû el len õr zés té nyét. Ha a jár õr a sze mé lyi ok má nyok ból
meg ál la pí tot ta, hogy a gép jár mû ve ze tõ je hon véd sé gi köz -
tiszt vi se lõ vagy köz al kal ma zott, a gép jár mû-el len õr zést
ugyan úgy hajt sa vég re, mint ka to nák ese té ben, azon ban
vele szem ben sze mé lyi sza bad sá got kor lá to zó in téz ke dés
nem al kal maz ha tó.
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571.2. Gon do san el len õriz ze a gép jár mû ve ze tõ jét, az
uta so kat, a me net ok má nyo kat és a szál lí tott anya got.
 Ellenõrizni kell a fel épít ményt, an nak sé rü lé se it. Min den
bal eset re uta ló nyo mot, sé rü lést fel kell je gyez ni. A fegy -
ver és a gu mi bot ké szen lé ti hely zet ben le gyen a tá ma dás
el há rí tá sa és a to váb bi szö kés meg aka dá lyo zá sa cél já ból.

571.3. A jár õr el len õriz ze:
a) a vo nat ko zó szak uta sí tás sze rin ti igény be vé te li, sze -

mély- és anyag szál lí tá si ok má nyok meg lé tét, érvényes -
ségét és ve ze tett sé gét;

b) a gép jár mû ve ze tés re való al kal mas ság sze mé lyi fel -
té te le i nek meg lé tét (pl. pi hent ség, al ko hol- és ká bí tó ha -
tású gyógy szer men tes ség stb.);

c) a sze mély- és anyag szál lí tás ra vo nat ko zó biz ton sá gi
elõ írások be tar tá sát;

d) a köz úti köz le ke dés sza bá lya i nak be tar tá sát;
e) a biz ton sá gos köz le ke dés mû sza ki fel té te le i nek

meg lé tét;
f) a gép jár mû kar ban tar tott sá gát, mû sza ki ál la po tát, a

kör nye zet vé del mi elõ írások be tar tá sát;
g) tûz- és rob ba nás ve szé lyes, mér ge zõ és su gár zó anya -

got szál lí tó jár mû nél az elõ zõ e ken kí vül a kü lön le ges jel -
zé sek és fi gyel mez te tõ fel ira tok meg lé tét.

571.4. A ma gán gép jár mû vet ve ze tõ ka to na el len õr zé se -
kor az 570. és 571. pon tok ban fog lal ta kat ér te lem sze rû en
kell al kal maz ni.

571.5. Az el len õr zés után – ha a gép jár mû ve ze tõt vagy a 
gép jár mû vet elõ ál lí ta ni nem kell – az ok má nyo kat a jár õr -
pa rancs nok adja vissza, az el len õr zés té nyét és ered mé nyét 
a me net le vél meg jegy zés ro va tá ba ve zes se be, és a jár mû -
vet bo csás sa út já ra. Rend el le nes ség ese tén a jár õr kö te les
in téz ked ni.

572.1. Köz hasz nú jár mû ve ken (vo na ton, tá vol sá gi au tó -
bu szon, ha jón) és ál lo má so kon az el len õr zés meg kez dé se
elõtt a jár õr pa rancs nok a jár mû szol gá la ti sze mé lye i nek
(vo nat ve ze tõ, jegy vizs gá ló stb.) mu tat koz zon be, kö zöl je a 
jár õr fel ada tát és cél ál lo má sát.

572.2. A vég ál lo más ról ki in du ló jár mû vet még az in du -
lás elõtt el len õriz ni kell. Azo kat a ka to ná kat, akik erre okot 
ad tak, a jár mû in du lá sa elõtt elõ kell ál lí ta ni.

572.3. A vo na ton az el len õr zést ko csin ként úgy kell
vég re haj ta ni, hogy az el len õr zés alól a ka to nák ne von has -
sák ki ma gu kat.

572.4. A jár mû vön a ko ráb ban már el len õr zött ka to nát
– ha in téz ke dés re nem szol gál ta tott okot – az el len õr zés
 ismétlésével zak lat ni ti los!

573.1. A jár õr fo ko zott ha tá ro zott ság gal lép jen fel és
 intézkedjen az it tas, a han gos ko dó, az uta so kat meg bot rán -
koz ta tó ma ga tar tást ta nú sí tó ka to nák kal szem ben. Tö re -
ked jen a pol gá ri sze mé lyek kel való súr ló dá sok megelõ -
zésére.

573.2. Az uta sok ké ré sé re, vagy jel zé sé re a jár õr kö te les
el len õriz ni a ka to nát, meg gyõ zõd ni ar ról, hogy tör tént-e
fe gye lem sér tés és a továb biak ban en nek meg fele lõen el -
jár ni. Az utas be je len té sét ud va ri a san meg kell kö szön ni.

573.3. A kény sze rí tõ esz kö zök kö zül, ha le het, mel lõz ni 
kell a könny gáz szó ró be ren de zés al kal ma zá sát.

574.1. Az elõ ál lí tás ra ke rü lõ ka to ná kat el kü lö nít ve
(pl. kü lön fül ké ben) biz ton sá go san kell õriz ni. Meg kell
aka dá lyoz ni szö ké sü ket, il let ve azt, hogy ma guk ban,
 másokban vagy a be ren de zé sek ben kárt okoz za nak.

574.2. A jár õr a ka to nát a leg kö ze leb bi pá lya ud va ri ka -
to nai ren dé sze ti õrs höz, hely õr ség-ügye le tes hez, il let ve az
el iga zí tás kor meg ha tá ro zott hely re ál lít sa elõ.

574.3. A pá lya ud va rok és ál lo má sok kör nyé kén a jár õr
el len õriz ze a vá ra ko zó szol gá la ti gép jár mû ve ket is.

Átfogó rendészeti ellenõrzés

575. Az át fo gó ren dé sze ti el len õr zés egy meg ha tá ro zott
te rü let ka to nai ren dé sze ti szer vek kel való le zá rá sa, e te rü -
le ten az el he lye zé si kör le ten kí vül tar tóz ko dó, az oda be -
lépõ, il let ve az azt el ha gyó ka to nák és a ka to nai gépjár -
mûvek el len õr zé se, a fe gye lem sér tõk kel szem ben intéz -
kedések fo ga na to sí tá sa. El ren del he tõ:

a) ál ta lá nos meg elõ zés;

b) egyes fe gye lem sér té sek el sza po ro dá sa ese tén azok
vissza szo rí tá sa;

c) meg ha tá ro zott ka to na sze mé lyek el fo gá sa cél já ból.

576.1. Az át fo gó ren dé sze ti el len õr zést a Hon véd
 Vezérkar ille té kes szer vé nek ve ze tõ je ren de li el, bevo -
násra ke rül het nek a pa rancs nok sá gi és hely õr sé gi ren dé -
sze ti, il let ve rend vé del mi szer vek.

576.2. Az át fo gó el len õr zés ter vét a vég re haj tók nak és
az együtt mû kö dõk nek a rá juk vo nat ko zó mér ték ben meg
kell kül de ni.

576.3. A vég re haj tás ba be vont erõk bõl jár õr cso por to kat 
kell ké pez ni. Egy jár õr cso port ba 10–20 jár õr tar toz hat.
A jár õr cso por tok pa rancs no ka i nak a ve zér ka ri ka to nai ren -
dé sze ti szer vek tiszt je it, a ren dé sze ti századparancsno -
kokat, a hely õr sé gi ren dé sze ti ko men dáns hi va tal ve ze tõ -
ket kell ki je löl ni. A jár õr cso port-pa rancs no ko kat az át fo gó 
el len õr zés pa rancs no ka, a jár õrö ket a jár õr cso port-pa -
rancs nok iga zít ja el.

576.4. A jár õr cso port-pa rancs nok olyan he lyen tele -
püljön, hogy össze köt te té se min den irány ban biz to sí tott
le gyen.
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A pályaudvari katonai rendészeti õrs

577.1. Vas úti pá lya ud va rok ra ide ig le nes jel leg gel – a
szer ve zet fel ada tá nak, il let ve a ki ala kult hely zet nek meg -
fele lõen – pá lya ud va ri ka to nai ren dé sze ti õr sö ket le het
 vezényelni. Az õrs ren del te té se a ka to nai fe gye lem biz to sí -
tá sa a pá lya ud va rok te rü le tén.

Az õrs fel ada ta el len õriz ni a pá lya ud va ron és az in du ló
vo na to kon tar tóz ko dó ka to ná kat, va la mint a pá lya ud var
kör nyé kén vá ra ko zó szol gá la ti gép jár mû ve ket. Az õrs
3–8 fõs ál lo má nyá ból 1–4 jár õrt kell ki ala kí ta ni.

Az õrs a szol gá la tát a ré szé re ké szí tett szol gá la ti in téz -
ke dés alap ján lát ja el.

577.2. Az õrs át ve szi az elõ ál lí tott ka to ná kat a vo na to -
kon el len õr zõ jár õrök tõl, aki ket az õrs szol gá la ti he lyi sé -
gé ben kell õriz ni. Az elõ ál lí tott ka to ná kat és gépjármû -
veket in nen kí sé ri a hely õr ség ügye le tes hez.

577.3. Az õrs pa rancs nok a vo na tok in du lá sá nak, ér ke -
zé sé nek meg fele lõen sza bá lyoz za az õrs szol gá la tá nak
 ellátását.

A közúti katonai rendészeti õrs

578. A köz úti ka to nai ren dé sze ti õrs ren del te té se a ka to -
nai fe gye lem biz to sí tá sa, a köz le ke dé si sza bá lyo kat meg -
sér tõ, fe gyel me zet len, hi á nyos sze mé lyi ok má nyok kal
ren del ke zõ ka to nák, il let ve a hi á nyos me net ok má nyok kal
köz le ke dõ hon véd sé gi gép jár mû vek ki szû ré se.

Az õrs fel ada ta a ré szé re meg ha tá ro zott he lyen a hon -
véd sé gi gép jár mû vek és ka to na sze mé lyek el len õr zé se.

579.1. Az õrs ál lo má nya 4–8 fõ és 1–2 gép jár mû. Az õrs
a szol gá la tát a ré szé re ké szí tett szol gá la ti in téz ke dés alap -
ján lát ja el. Az õrs te le pü lé sét úgy kell meg ha tá roz ni, hogy
egy szer re több – leg alább 3 db – gép jár mû egy ide jû el len -
õr zé sét te gye le he tõ vé.

579.2. A két irá nyú for ga lom el len õr zé sé re mind a két
irány ban, egy más tól 100–200 mé ter tá vol ság ra egy-egy
 ellenõrzési pon tot kell ki je löl ni úgy, hogy a jár mû vek a
má sik irányt el len õr zõ pont elõtt az el len õr zés után ha lad -
ja nak el. Mind két el len õr zé si pont te vé keny sé gét az õrs -
parancsnok irá nyít ja.

580.1.A for ga lom elõ re jel zé sé re ki je lölt jár õr tár sat az
el len õr zé si pont tól olyan tá vol ság ra kell ki kül de ni, hogy
an nak jel zé se te gye le he tõ vé a gép jár mû biz ton sá gos meg -
ál lí tá sát. Az el len õr zõ pont és az elõ re jel zõ jár õr társ kö zött 
rá dió-össze köt te tést kell biz to sí ta ni.

580.2. El len õr zé si pon ton ként az elõ ál lí tott gép jár mû -
vek ré szé re arra al kal mas he lyet kell ki je löl ni úgy, hogy a
for gal mat ne za var ják. A gyûj tõ he lyen a jár mû ve ket és
 katonákat õriz ni kell. Az elõ ál lí tott ka to ná kat és gép jár mû -
ve ket együtt kell a hely õr ség-ügye le tes hez kí sér ni.

580.3. Gép jár mû osz lo pot az õrs el len õr zés cél já ból nem 
ál lít hat le.

A helyszín biztosítása

581. A hely szín biz to sí tás olyan te vé keny ség, ame lyet a
jár õr bûn cse lek mény, bal eset vagy egyéb cse lek mény
hely szí nén a hely szí ni szem le elõtt, alatt és utá na a hely -
szín õr zé sé re, le zá rá sá ra fo ga na to sít.

582. A hely szí nen a jár õr kö te les:
a) el sõ se gély nyúj tás ban ré sze sí te ni vagy ré sze sít tet ni a 

sé rül te ket;
b) a bûn cse lek mény tet ten ért el kö ve tõ jét el fog ni;
c) a bal eset ben érin tet tek ada ta it fel je gyez ni;
d) nyo mon ül dö zés le he tõ sé ge ese tén az ül dö zést azon -

nal meg kez de ni;
e) a ta núk ada ta it fel je gyez ni, il le ték te len sze mé lye ket

a hely szín tõl tá vol tar ta ni;
f) a hely színt kö rül ha tá rol ni és ere de ti ál la pot ban meg -

õriz ni;
g) a köz ren det za va ró cse lek mé nye ket, a for gal mi tor -

ló dá so kat meg szün tet ni;
h) a bûn cse lek ményt, bal ese tet azon nal je len te ni a

hely õr ség-ügye le tes nek, pol gá ri sze mé lyek ese té ben a leg -
kö ze leb bi rend õrnek;

i) a hely szín re ér ke zõ ka to nai ügyész nek, nyo mo zó -
tiszt nek je len tést ten ni a hely szín ál la po tá ról, a tett in téz -
ke dé se i rõl, a sze mé lyek ada ta i ról.

583. Ha a bûn cse lek mény el kö ve tõ je, sér tett je ka to na, a
jár õr a továb biak ban a ka to nai ügyész vagy nyo mo zó tiszt
uta sí tá sai sze rint jár jon el. Ha rend õri szerv in téz ke dik, a
jár õr – an nak ké ré sé re – az in téz ke dés be fe je zé sig kö te les
azt tá mo gat ni.

Forgalomirányítás, szállítások biztosítása

584.1. A csa pa tok köz úti me ne te ese tén (köz úti szál lí tá -
sok biz to sí tá sa kor) a ka to nai ren dé sze ti jár õr – ha ilyen fel -
adat ra ke rült ki kül dés re – álló és moz gó forgalomsza -
bályzó fel ada to kat is el lát hat.

584.2. A ka to nai ren dé sze ti jár õrök – kü lön pa rancs ra –
részt ve het nek köz úti, vas úti, vízi szál lí tá sok biztosítá -
sában is.

584.3. A jár õrök a me net vo na lat, a be- és ki ra kó ál lo má -
sok, kör le tek, il let ve azok köz vet len kör nyé két tart ják el -
len õr zés alatt. Részt vesz nek a rend és a fe gye lem fenn tar -
tá sá ban, az il le ték te len sze mé lyek tá vol tar tá sá ban, el len -
õr zik a szál lít má nyok kal kap cso la tos ren del ke zé sek be tar -
tá sát, te vé keny sé gü ket a szál lít mány õr- és ügye le ti szol -
gá la tá val, va la mint a vas út ál lo más ka to nai pa rancs no ká val 
együtt mû köd ve vég zik.

584.4. A szál lít mány hoz tar to zó, elõ ál lí tott ka to ná kat a
szál lít mány pa rancs nok nak ad ják át. A szál lít mány ról
 lemaradt ka to ná kat – ha ve lük szem ben más ok ból el jár ni
nem kell – a szál lít mány cél ál lo má sá ra kell irá nyí ta ni.
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Területzárás

585. A jár õrök – kü lön pa rancs ra – részt vesz nek a gya -
kor la tok, a ka to nai ren dez vé nyek meg ha tá ro zott terüle -
tének zá rá sá ban.

A te rü let zá rás ban részt ve võ jár õrök te vé keny sé gé nek
rend jét a gya kor la tot ve ze tõ pa rancs nok sza bá lyoz za.

586. A te rü let zá rás ban részt ve võ jár õr:
a) aka dá lyoz za meg, hogy a zárt te rü let re il le ték te le nek

be jus sa nak, a ka to nák a te rü le tet en ge dély nél kül el hagy ják;
b) el len õriz ze a le zárt te rü let re való be- és ki lé pés re jo go -

sí tó ok má nyo kat és a kor lá to zó rend sza bá lyok be tar tá sát;
c) a le ma radt, el té vedt ka to ná kat és gép jár mû ve ket irá -

nyít sa a szer ve ze tük höz.

A katonai rendészeti járõr intézkedései

587. A jár õr a meg kez dett in téz ke dést min den eset ben,
szük ség ese tén akár kény sze rí tõ esz kö zök al kal ma zá sá val
is fe jez ze be.

A személyi szabadságot nem korlátozó intézkedések

588. A fi gyel mez te tés olyan in téz ke dés, amit a jár õr nek
a ka to ná val szem ben olyan ki sebb fe gye lem sér té sek el kö -
ve té se ese tén kell al kal maz nia, mely nek so rán a szabály -
talanságot a hely szí nen azon nal meg le het szün tet ni és ez -
ál tal a ka to na fi gyel me fel hív ha tó a ha son ló sza bály ta lan -
sá gok el ke rü lé sé re. A fi gyel mez te tés le gyen ha tá ro zott.

589. Fi gyel mez tet ni kell azt a ka to nát, aki
a) az ala ki ma ga tar tás és a ka to nai ud va ri as ság sza bá -

lya it meg sér ti (pl. ke zét a zse bé ben tart ja, tisz te let adás
köz ben szá já ban vagy a tisz tel gõ ke zé ben ci ga ret tát tart
stb.);

b) az öl töz kö dé si sza bá lyok elõ írásait meg sér ti (pl.
 kigombolkozik, sap ká ját hát ra tol va vi se li, köz hasz ná la tú
jár mû vek zárt fül ké jé ben öl tö ze tén meg nem en ge dett
könnyí té se ket tesz, sa ját vagy szol gá la ti gép jár mû bõl ki -
lép ve a ru há za tán a könnyí té se ket nem szün te ti meg stb.);

c) azt a gép jár mû ve ze tõt, aki olyan ki sebb sú lyú sza -
bály ta lan sá got vagy mu lasz tást kö ve tett el, ami  miatt még
fel je len te ni vagy elõ ál lí ta ni nem kell.

590.1. A fi gyel mez te tést a jár õr pa rancs nok vé gez ze,
egy ben in téz ked jen a rend el le nes ség meg szün te té sé re. Pl.
„Õr mes ter úr! Az öl töz kö dé si sza bá lyok meg sér té sé ért fi -
gyel mez te tem! A zub bo nya zseb ta ka ró ját gom bol ja be!”
stb. A fi gyel mez te tés kor a jár õr az el len õr zés kor meg ha tá -
ro zot tak sze rin ti alak za tot vegy e fel.

590.2. Ha a fi gyel mez te tett ka to na a ki fo gás olt maga -
tartást meg szün te ti, a jár õr pa rancs nok bo csás sa el, pl.
„ Távozhat”. A fi gyel mez te tés rõl a ka to na állományille -
tékes pa rancs no kát ér te sí te ni nem kell.

590.3. Ha az egy sze ri fi gyel mez te tés ered mény te len
ma rad, a jár õr kö te les a ka to nát fel je len te ni, szük ség ese -
tén elõ ál lí ta ni.

591. A fel je len tés olyan in téz ke dés, amit a jár õr nek
 akkor kell al kal maz nia, ha a ka to na fe gye lem sér té sét a pa -
rancs no ka tu do má sá ra kell hoz nia, de a fe gye lem sér tés
nem in do kol ja a ka to na elõ ál lí tá sát.

592. Fel kell je len te ni azt a ka to nát: aki az ala ki ma ga -
tar tás, a ka to nai ud va ri as ság és az öl töz kö dés sza bá lya it
dur ván meg sér ti (pl. a tisz te let adást el mu laszt ja, egyen -
ruhájához nem illõ, kul tu rá lat lan cso ma got visz, pol gá ri és
ka to nai ru há za tot ve gye sen vi sel stb.).

593. Fel kell je len te ni a gép jár mû ve ze tõ jét, il let ve a
gép jár mû pa rancs no kát:

a) a me net- és szál lí tá si ok má nyo kat pon tat la nul vagy
hi á nyo san ve ze ti;

b) a gép jár mû vön jo go su lat la nul sze mé lye ket, vagy a
szál lí tá si ok má nyok tól el té rõ anya got szál lít;

c) a gép jár mû vet nem a hasz ná la ti jel le ge sze rint, vagy
nem a me net le vé len fel tün te tett fel ada tok ra ve szi igény be;

d) a köz úti köz le ke dés sza bá lya it meg sér tet te, de elõ ál -
lí ta ni nem kell;

e) a sze mély- és anyag szál lí tás sza bá lya it meg sér tet te,
de a jár õr fel szó lí tá sá ra azt meg szün tet te;

f) túl sú lyos (túl mé re tes) gép jár mû vel út vo nal en ge dély
nél kül köz le ke dik;

g) ki fo gá sol ha tó kar ban tar tott sá gú vagy hi á nyos fel -
sze re lé sû, il let ve az en ge dély nél kül fel sze relt meg kü lön -
böz te tõ jel zés sel el lá tott gép jár mû vet ve zet;

h) bal ese ti adat köz lõ lap nél kül köz le ke dik.

594.1. A fel je len tést a „Ka to nai ren dé sze ti jár õr jelen -
tése” címû ûr la pon kell meg ten ni.

594.2. A fel je len tés okát (oka it) és té nyét a jár õr kö zöl je
(je lent se) az zal a sze méllyel, aki vel szem ben al kal maz za,
il let ve min den eset ben a gép jár mû pa rancs no ká val. A fel -
je len tés okát – le he tõ leg – a hely szí nen meg kell szün tet ni.

594.3. A jár õr pa rancs nok kö zöl je a fel je len tés té nyét pl.
„Had nagy úr! Önt és a gép jár mû ve ze tõ jét a me net ok má -
nyok pon tat lan ve ze té sé ért fel je len tem! A hi ány zó ada tok
pót lá sa után foly tat hat ja az út ját!”. Ezt köve tõen ellen -
õrizze a hi á nyos ság meg szün te té sét, adja vissza az ok -
mányokat és bo csás sa út já ra a fel je len tett ka to nát, il let ve
jár mû vet.

A személyi szabadságot korlátozó intézkedések

595. Az elõ ál lí tás olyan in téz ke dés, ami kor a jár õr a ka -
to nát (gép jár mû vet) a fe gye lem, a köz rend vagy a köz biz -
ton ság ér de ké ben a tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben
– szük ség ese tén kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sá val –
 személyes sza bad sá gá ban kor lá toz za és to váb bi el já rás ra
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át ad ja az erre jo go sult szerv nek (hely õr ség-ügye le tes,
szál lít mány pa rancs nok, rend õri szerv stb.). Ha a fe gye -
lem sér tés vagy bûn cse lek mény azon na li be avat ko zást igé -
nyel, a ka to na el len õr zé sét a sze mé lyes sza bad sá gá ban
való kor lá to zás után kell vég re haj ta ni.

596. A jár õr az in téz ke dés alá vont vagy el fo gott
 személyt szó lít sa fel fegy ve ré nek, to váb bá azon tár gya i -
nak át adá sá ra, ame lyek ön ma gá ban vagy má sok ban kárt
te het. E cél ból fel sõ ru há za tát, cso mag ját vizs gál ja át.

597. Elõ kell ál lí ta ni azt a gép jár mû ve ze tõt, il let ve gép -
jár mû pa rancs no kot, aki

a) a KRESZ-ben és a vo nat ko zó szak uta sí tás ban meg -
ha tá ro zott ér vé nyes igény be vé te li ok má nyok nél kül köz -
lekedik (ve ze tõi en ge dély, for gal mi en ge dély, me net le vél,
anyag szál lí tás ese tén a tu laj don jo got iga zo ló ok má nyok);

b) nem ren del ke zik a biz ton sá gos gép jár mû ve ze tés
sze mé lyi fel té te le i vel;

c) a köz le ke dés biz ton sá gát dur ván ve szé lyez te tõ
 magatartást ta nú sít;

d) köz úti bal eset ál do za tá nak cser ben ha gyá sá val, vagy
a kö te le zõ se gít ség nyúj tás el mu lasz tá sá val ala po san
 gyanúsítható;

e) a gép jár mû vet jog ta la nul ve szi igény be. Ilyen eset -
nek kell te kin te ni, pél dá ul az erre jo go sí tó ok má nyok nél -
kü li ma gán cé lú igény be vé telt;

f) a gép jár mû vel nem a me net le vé len fel tün te tett
 menetvonalon köz le ke dik, ki vé ve, ha ezt szol gá la ti ér dek
vagy se gít ség nyúj tá si kö te le zett ség in do kol ja és ezt a
 menetlevélre rá ve zet ték;

g) a gép jár mû ve ze té sét jog ta la nul adta, il let ve vet te át.

598. Elõ kell ál lí ta ni a gép jár mû vet, ha
a) mû sza ki ál la po ta a for ga lom biz ton sá gi kö ve tel mé -

nyek nek nem fe le l meg, ki vé ve, ha a hi bát a hely szí nen
meg szün te tik;

b) üzem kép te len ki lo mé ter-szám lá ló val köz le ke dik és
ez a me net le vé len nincs fel tün tet ve;

c) a sze mély- és anyag szál lí tás biz ton sá gi elõ írásait
meg szeg ték, ki vé ve, ha ezt a hely szí nen meg szün te tik;

d) ha azt õri zet le nül hagy ták.

599. Ha csak a jár mû vet kell elõ ál lí ta ni (biz ton sá gos
hely re vin ni), a jár mû uta sai sze mé lyes sza bad sá guk ban
nem kor lá toz ha tók. Ha a ka to nát elõ kell ál lí ta ni, az elõ ál -
lí tás té nyét, okát, és hogy az hová tör té nik a jár õr pa rancs -
nok kö zöl je pl. „Õr ve ze tõ úr! Bûn cse lek mény elköveté -
sének gya nú ja  miatt a hely õr ség-ügye le tes hez elõ ál lí tom!
Fi gyel mez te tem, ha in téz ke dé se im nek el len sze gül, kény -
sze rí tõ esz kö zö ket al kal ma zok!”. Ezt köve tõen a járõr -
parancsnok vizs gál ja át az elõ ál lí tás ra ke rü lõ ka to na felsõ -
ruházatát, cso mag ját, vegy e el azo kat a tár gya kat, ame -
lyek kel ön ma gá ban vagy má sok ban kárt te het, majd
„ Haladjon elõt tem!” fel szó lí tás sal kí sér je az elõ ál lí tás
 helyére.

600.1. Az elõ ál lí tás he lyé re való kí sé rés kor a jár õr ha -
lad jon a ka to na mö gött, vagy fog ja köz re, ké szen arra,
hogy az eset le ges szö kést meg aka dá lyoz zák. Jár mû vel tör -
té nõ elõ ál lí tás ese tén a ka to nát a hát só ülé sen, ha a jár õr
lét szá ma ezt le he tõ vé te szi, köz re kell fog ni. A kí sé rést fel -
tû nés és a for ga lom aka dá lyo zá sa nél kül, le he tõ leg a leg -
rövidebb és kis for gal mú út vo na lon kell vég re haj ta ni.

600.2. Több sze mély egy ide jû elõ ál lí tá sa ese tén a kí sé -
rést fo ko zott fi gye lem mel kell vég re haj ta ni. Meg kell aka -
dá lyoz ni, hogy az elõ ál lí tot tak a jár õr mögé ke rül hes se nek.

601. Ha az elõ ál lí tás kor kény sze rí tõ esz kö zö ket kell al -
kal maz ni, a kí sé rést az el len sze gü lés meg tö ré se után kell
vég re haj ta ni.

602. Gép jár mû ve ze tõ, vagy a gép jár mû elõ ál lí tá sa kor a
jár õr pa rancs nok a gép jár mû pa rancs no ká val kö zöl je (je -
lent se) az elõ ál lí tás té nyét, okát és hogy az hová tör té nik.
Ha a gép jár mû ve ze tõt és a gép jár mû vet is elõ kell ál lí ta ni
és a gép jár mû ve ze tõ ve ze tés re ké pes ál la pot ban van, a
gép jár mû vet õ ve zes se az elõ ál lí tás he lyé re. Ha csak a gép -
jár mû ve ze tõt kell elõ ál lí ta ni, a ve ze tést az erre jo go sult
sze mély át ve he ti és a gép jár mû vet út já ra kell bo csá ta ni.
Ha csak a gép jár mû vet kell elõ ál lí ta ni a jár mû uta sai sze -
mé lyes sza bad sá guk ban nem kor lá toz ha tók. Ha a gép -
jármû va la mi lyen ok nál fog va a for ga lom ban nem ve het
részt, az elõ ál lí tás he lyé re kell von tat ni vagy szál lí ta ni, a
jár mû ve ze tõ je azon ban – to váb bi in téz ke dé sig – ma rad jon 
a gép jár mû nél.

603. Ha a kö rül mé nyek szük sé ges sé te szik és a jár õr
rend fo ko za ta sze rint a gép jár mû pa rancs nok kal szem ben
jo go sult in téz ked ni, a jár õr pa rancs nok vegy e át a gép -
jármû pa rancs nok sá got. Ül jön a ve ze tõ mel lé, ha tá roz za
meg a me net vo na lat, a me net se bes sé get és a jár mû vet
 vezettesse az elõ ál lí tás he lyé re. A jár õr társ az utas tér ben,
vagy a sze mély szál lí tás fel té te le i nek meg lé te ese tén a rak -
fe lü le ten he lyez ked jen el. A jár õr gép jár mû ve az elõ ál lí -
tás ra ke rü lõ mö gött ha lad jon. Ha szük sé ges, az elõ ál lí tás ra
ke rü lõ gép jár mû vet a jár õr egyik erre jo go sult tag ja is
 vezetheti.

604. Az elõ ál lí tott ka to nát, gép jár mû vet az ok má nyok -
kal együtt a hely õr ség-ügye le tes nek át kell adni. A je len -
tés ben kü lön tér jen ki a kény sze rí tõ esz kö zök al kal ma zá -
sá ra, az ez ál tal eset leg oko zott sé rü lé sek re.

605. Az elõ ál lí tás ról a hely õr ség-ügye le tes haladék -
talanul ér te sít se a he lyõr ség ko men dánst és a ka to na
állományille té kes pa rancs no kát. Ha az in téz ke dés so rán
vér vé tel szük sé ges, a hely õr ség-ügye le tes in téz ked jen
erre. A sze mé lyi sza bad ság kor lá to zá sa leg fel jebb 6 órán
át tart hat.

606. Ha a ka to na bûn cse lek ményt pol gá ri sze méllyel
együtt kö vet te el, õket a rend õri szerv hez kell kí sér ni és a
rend õri in téz ke dés be fe je zé se után a ka to nát át kell adni a
hely õr ség-ügye le tes nek.
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607.1. Az el fo gás az az in téz ke dés, ami kor a jár õr a
 katonát el fo ga tó pa rancs, il let ve sa ját kez de mé nye zé sé re
fog lyul ejti.

607.2. A jár õr kö te les – rend fo ko zat ra való te kin tet
 nélkül – el fog ni és a to váb bi in téz ke dés meg té te le cél já ból
a hely õr ség-ügye le tes hez kí sér ni azt a ka to nát:

a) aki nek õri zet be vé te lét, elõ ze tes le tar tóz ta tá sát
 elrendelték;

b) akit bûn cse lek mény el kö ve té sén tet ten ért;
c) aki az õri zet be vé tel, az elõ ze tes le tar tóz ta tás, a ka to -

nai bün te tés vég re haj tá si in té zet ben vég re haj tan dó sza bad -
ság vesz tés vég re haj tá sa so rán meg szö kött, vagy fogva -
tartási he lyé rõl en ge déllyel el tá voz va oda nem tért vissza;

d) aki nek elõ ál lí tá sát kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott
fel té te lek alap ján el ren de lik.

608.1. A jár õr az el fo gás nál – ha a kö rül mé nyek fel te he -
tõ en szük sé ges sé te szik – ké szül jön fel a kény sze rí tõ esz -
kö zök al kal ma zá sá ra. A jár õr alak za ta ne gá tol ja a kény -
sze rí tõ esz kö zök al kal ma zá sát.

608.2. A jár õr az el fo gott sze mély fegy ve rét, to váb bá
azo kat a tár gya kat, ame lyek kel ön ma gá ban vagy má sok -
ban kárt te het, do bas sa el, fel sõ ru há za tát, cso mag ját vizs -
gál ja át. Ezt köve tõen az elõ ál lí tás ra vo nat ko zó elõ írások
sze rint jár jon el.

609. Ha pol gá ri sze méllyel szem ben kell in téz ked ni és a
rend õri in téz ke dés be vá rá sá ra nincs le he tõ ség, a jár õr õt
fog ja el és ál lít sa elõ az ille té kes rend õrkapitányságra.

610. A ka to nai ren dé sze ti szol gá lat el lá tá sá nak to váb bi
rész le tes sza bá lya it szük ség ese tén a Hon véd Ve zér kar
 fõnöke in téz ke dés ben ha tá roz za meg.

A katonai rendészeti járõr ellenõrzése

611. A jár õrt azok a szol gá la ti sze mé lyek el len õriz he tik, 
akik nek köz vet le nül alá van ren del ve.

612. A ka to nai ren dé sze ti jár õrt jo go sul tak el len õriz ni:
a) a ve zér ka ri, pa rancs nok sá gi, hely õr sé gi jár õrt a Hon -

véd Ve zér kar ille té kes szer vé nek ve ze tõ je ál tal ve zér ka ri
ka to nai ren dész iga zol vánnyal vagy nyílt pa ranccsal el lá -
tott sze mé lyek;

b) a pa rancs nok sá gi, hely õr sé gi jár õrt a ha de rõ ne mi pa -
rancs nok ál tal alá írt nyílt pa ranccsal el lá tott sze mé lyek az
alá ren delt sé gük ben lévõ hely õr sé gek ben, il let ve ezen
hely õr sé gek hez tar to zó ka to nai ren dé sze ti al kal ma zá si
kör ze tek ben;

c) a hely õr sé gi jár õrt a hely õr ség pa rancs nok ál tal hely -
õr sé gi ka to nai ren dész iga zol vánnyal, il let ve nyílt pa -
ranccsal el lá tott sze mé lyek.

613.1 Az el len õr zõ sze mé lyek a jár õr nek csak a ka to nai
ren dé sze ti szol gá lat tal össze füg gõ pa ran csot ad hat nak.

613.2 A jár õrök el len õr zé sét a szol gá la tot ve zény lõ
 parancsnokok kö te le sek meg szer vez ni.

613.3. A jár õrt el len õr zõ sze mély az el len õr zés re jo go -
sí tó ok mányt a jár õr pa rancs nok nak az el len õr zés meg kez -
dé se elõtt kö te les be mu tat ni.

613.4. A jár õr pa rancs nok az el len õr zõ sze mély nek
 jelentse a jár õr fel ada tát, a szol gá lat alatt fo ga na to sí tott
 intézkedéseket.

613.5. Az el len õr zõ sze mély az el len õr zést a jár õr lap ra
je gyez ze fel és írja alá. A hi á nyos sá gok meg szün te té sé re
szó ban in téz ked jen.

613.6. Ha a jár õr tag ja olyan fe gye lem sér tést kö ve tett el, 
ami  miatt a szol gá la tát nem foly tat hat ja, az el len õr zõ
 személy in téz ked jen az elõ ál lí tá sá ra.

VIII. Fejezet

A KÉNYSZERÍTÕ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

614. A ka to nai szer ve ze tek és a ka to nák fegy ver- és más 
kény sze rí tõ esz köz hasz ná la tá nak alap ve tõ sza bá lya it a
Hvt. 117–132.  §-ában fog lal tak rög zí tik. A kény sze rí tõ
esz kö zök al kal ma zá sá nak, il let ve az al kal ma zás ki vizs gá -
lá sá nak rész le tes sza bá lya it a je len fe je zet rög zí ti.

A katonai szervezetek fegyverhasználata

615. A ka to nai szer ve ze tek tör vény ben meg ha tá ro zott
ese tek ben, az arra jo go sult pa rancs nok pa ran csá ra, a mû -
ve le ti ter vek ben, mû ve le ti uta sí tá sok ban meg ha tá ro zott
cé lok tel je sí té se ér de ké ben, a sza bály za tok és a lõutasí -
tások elõ írásai sze rint hasz nál hat ják egyé ni és kol lek tív
fegy ve re i ket.

A katonák fegyverhasználata

616. A fegy ver hasz ná la ti jog – an nak tör vé nyes fel té te -
lei fenn ál lá sa ese tén – a szol gá la tát fegy ve re sen el lá tó ka -
to nát at tól füg get le nül meg il le ti, hogy egyen ru hát vagy
pol gá ri öl tö ze tet vi sel.

617.1. A fegy ver hasz ná lat a fegy ver sze mély el le ni al -
kal ma zá sát je len ti. Sze mély re, szán dé ko san le adott lö vés
ak kor is fegy ver hasz ná lat nak mi nõ sül, ha az nem oko zott
sé rü lést.

617.2. Nem mi nõ sül fegy ver hasz ná lat nak az ál lat ra
vagy tárgy ra le adott, ille tõ leg a fi gyel mez te tõ lö vés és a
nem szán dé ko san le adott lö vés. A fi gyel mez te tõ lö vést
olyan irány ba kell le ad ni, hogy az sze mélyt ne ve szé lyez -
tes sen és le he tõ leg anya gi kárt ne okoz zon.
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617.3. A tett le ges el len ál lá sig el nem jutó, pusz ta nem
te vés ben meg nyil vá nu ló el len sze gü lés a jo gos fegy ver -
hasz ná la tot nem ala poz za meg.

A kényszerítõ eszközök használatának részletes szabályai

618.1. A fegy ver hasz ná la tot meg elõ zõ fel szó lí tást és
 figyelmeztetést ért he tõ en, han go san és ha tá ro zot tan kell
meg ten ni. A pol gá ri ru há ban el já ró ka to na a fel szó lí tás
 alkalmával azt is kö zöl je, hogy a Ma gyar Hon véd ség szol -
gá la ti fel ada tot el lá tó tag ja ként in téz ke dik.

618.2. Fegy ver hasz ná lat so rán a lö vést le he tõ leg láb ra,
ha pe dig a fegy ver hasz ná lat tal érin tett sze mély ke zé ben
 támadásra tá vol ról is fel hasz nál ha tó esz köz van, a kéz re
kell irá nyí ta ni.

619. Fegy ver hasz ná lat ese tén a hely színt biz to sí ta nia
kell.

620. Ha a fegy ver hasz ná lat tör vé nyes fel té te lei nem
 állnak fenn, pusz tán kény sze rí tés cél já ból a ka to na fegy -
ver hasz ná la tot nem he lyez het ki lá tás ba.

621. Az õr szol gá lat ban lévõ ka to na az õr ség el he lye zé si
kör le té ben az õr pa rancs nok, jár õr ben a jár õr pa rancs nok
pa ran csá ra, fel ál lí tá si he lyén pe dig sa ját el ha tá ro zá sá ból
hasz nál hat fegy vert. Ez vo nat ko zik a ké szen lé ti alegy -
ségre is, ha az õr ség fel ada tát lát ja el.

622. A fel ál lí tott õr a fegy ver hasz ná la tot meg elõ zõ en:
– eré lyes „Állj!” ki ál tás sal ál lít sa meg a kö ze le dõ, il let -

ve az ob jek tum ba be ha tol ni vagy on nan me ne kül ni szán -
dé ko zó, il let ve a tá ma dó sze mélyt;

– ha ez ered mény te len ma rad, az „Állj, vagy lö vök!”
 figyelmeztetést adja, egy ide jû leg tölt se csõ re a fegy ve rét;

– en nek ered mény te len sé ge ese tén ad jon fi gyel mez te tõ 
lö vést.

Ha a fi gyel mez te tõ lö vés sem jár ered ménnyel, hasz -
nálja fegy ve rét.

623. A fegy ve res fi gye lõ vagy a jár õr a fel ál lí tott õr rel
azo nos ese tek ben és mó don hasz nál ja a fegy ve rét.

624.1. A ka to nai ren dé sze ti jár õr (biz to sí tó ren dész
szol gá lat tag ja) a kény sze rí tõ esz közt sa ját elhatározá -
sából, vagy elöl já ró ja pa ran csá ra hasz nál hat ja. Az utób bi
eset ben a kény sze rí tõ esz köz hasz ná la tá nak jogszerûsé -
géért a pa ran csot adó elöl já ró a fe le lõs.

624.2. A jár õr (biz to sí tó ren dész) az in téz ke dés ered mé -
nyes sé gé re való tö rek vés mel lett le he tõ leg ügyel jen az
 intézkedés alá vont sze mély éle té nek, tes ti ép sé gé nek
meg óvá sá ra. Ha bár mely kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sa
tes ti sé rü lést oko zott, a jár õr kö te les a sé rült nek el sõ se -
gélyt nyúj ta ni, gon dos kod ni a sé rült or vo si vizs gá la tá ról és 
el lá tá sá ról.

624.3. A ren dé sze ti jár õr (biz to sí tó ren dész) fegy ve re és 
egyéb kény sze rí tõ esz kö zei al kal ma zá sát min den eset ben
elõz ze meg az esz köz al kal ma zá sá ra vo nat ko zó figyel -
meztetés.

625.1. A pol gá ri ru hás jár õr nek a fel szó lí tás al kal má val
kö zöl ni kell azt is, hogy a ka to nai ren dé szet tag ja és ka to -
nai ren dé sze ti jár õr ként in téz ke dik.

625.2. Ha a kö rül mé nyek a fi gyel mez te tést nem te szik
le he tõ vé, ille tõ leg a fi gyel mez te tés sel járó ké se de lem ve -
széllyel jár na, a szük sé ges kény sze rí tõ esz kö zök elõ ze tes
fi gyel mez te tés nél kül is al kal maz ha tók.

626. A kény sze rí tõ esz kö zök kö zül a jár õr (biz to sí tó
ren dész) min dig azt al kal maz za, amely ál ta lá ban arány ban
áll a fe gye lem- vagy tör vény sér tés sú lyá val, az el kö ve tõ
 fizikai ere jé vel, ma ga tar tá sá val és fel tét le nül biz to sít ja az
in téz ke dés ered mé nyes sé gét.

627. A könny gáz szó ró be ren de zés tar tal mát kar tá vol -
ság ból az in téz ke dés alá vont sze mély sze mé be kell fú vat -
ni úgy, hogy az más sze mé lye ket (jár õr tár sat) ne ér jen. Ezt
köve tõen az in téz ke dés alá von tat le kell fog ni. Az el len -
sze gü lés meg szün te té se után in téz ked ni kell a le fújt
 személy ar cá nak (sze mé nek) meg mo sá sá ra.

628. A jár õr tag jai (biz to sí tó ren dé szek) a rendszere -
sített gu mi bo tot a de rék szíj ra akaszt va vagy a jár õr pa -
rancs nok pa ran csá ra a csuk ló ra fûz ve vi sel jék. A gu mi bot
hasz ná la tá nál le he tõ leg ke rül ni kell, hogy az ütés a fej re,
de rék ra, gyo mor ra, has ra irá nyul jon.

629.1. Ha bi lincs hasz ná la ta vá lik szük sé ges sé, a jár õr -
pa rancs nok ál la pít sa meg, hogy az in téz ke dés alá vont sze -
mély kar ján vagy csuk ló ján nincs-e sé rü lés. Sé rü lés ese tén
a bi lincs al kal ma zá sát mel lõz ni kell, ha az sú lyos egész -
ség rom lás sal jár na. Eb ben az eset ben is he lye van a bi lin -
cse lés nek ad dig, amíg más sze mé lyek se gít sé gül hí vá sá val 
nem biz to sít ha tó az in téz ke dés ered mé nyes be fe je zé se.

629.2. A bi lin cse lés ál ta lá ban a rend sze re sí tett pa tent,
vagy szíj bi linccsel, szük ség ese tén más, erre al kal mas esz -
köz zel is vég re hajt ha tó. Ügyel ni kell arra, hogy az al kal -
ma zá sa tes ti sé rü lést ne okoz zon. A meg bi lin cselt ke zét a
fagy tól óvni kell.

629.3. El fo gott, õri zet be vett sze mélyt a kí sé rés kor meg
kell bi lin csel ni. A jár õr több sze mélyt is össze bi lin csel het,
ha szö kés tõl vagy tá ma dás tól le het tar ta ni. In do kolt eset -
ben a sze mély keze hát ra vet ve is meg bi lin csel he tõ.

630.1. Az egy ség- (lak ta nya-, hely õr ség-) ügye le tes hez
a ren dé sze ti szol gá lat ál tal elõ ál lí tott ka to na ide ig le nes õr -
zé sé nek szük sé ges sé gét az ügye le tes ál la pít ja meg.

630.2. Az õr zést az ügye le ti szol gá lat hoz tar to zó vagy
an nak kö ze lé ben ki je lölt más al kal mas he lyi ség ben, a ka -
to nai ren dé szek vagy erre a fel adat ra ese ti leg ki je lölt, fel -
sze relt és fel ké szí tett ka to nák vég zik.
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630.3. In do kolt eset ben gon dos kod ni kell az õr zött
 személy or vo si el lá tá sá ról, il let ve vér vé tel rõl.

630.4. Az õr zött sze mély szá má ra biz to sí ta ni kell az
ivó vi zet, a mos dó, va la mint sa ját te le fon ja fel ügye let mel -
let ti hasz ná la tát. Élel mi szer rel való el lá tás az õrzõ ka to nai
szer ve ze tet nem ter he li.

630.5. Az õr zött sze méllyel szem ben az ügye le tes, a
 jelentéséhez szük sé ges ada tok rög zí té sét köve tõen, az elõ -
ál lí tás oká nak meg fele lõen az ille té kes ka to nai ügyész uta -
sí tá sa sze rint jár el vagy át ad ja õt ka to nai szer ve ze te kép vi -
se lõ jé nek vagy a szük sé ges el iga zí tás után sza ba don
 bocsátja.

630.6. Az õr zött sze mély az elõ ál lí tás és az õr zés so rán
az ál ta la oko zott kárt, il let ve a  miatta szük sé ges sé vált
rend kí vü li ta ka rí tás költ sé ge it kö te les meg té rí te ni. A kár -
fel vé te li jegy zõ köny vet az egy ség- (lak ta nya-, hely õr ség-)
ügye le tes ké szí ttes se el.

631.1. A bûn cse lek ményt el kö ve tett ka to na fel ügye let
alatt tar tá sá hoz a szol gá la ti elöl já ró, il let ve a hely õr ség-
(egy ség-) ügye le tes el kü lö ní tett he lyi sé get és a fel ügye let
meg va ló sí tá sá ra az el kü lö ní tet tel azo nos vagy ma ga sabb
rend fo ko za tú ka to nát (ka to ná kat) je löl ki.

631.2. Az el kü lö ní tés nek való el len sze gü lés, a ki je lölt
hely ön ké nyes el ha gyá sa ese tén a ka to nai ren dész jár õr az
el kö ve tõt – szük ség ese tén kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá -
sá val – a hely õr ség- (egy ség-) ügye le tes hez elõ ál lít ja, aki
a továb biak ban ide ig le nes õr zé sé rõl gon dos ko dik.

632.1. Fog lyok õr zé sé nél és kí sé ré sé nél a fog va tar tot tal 
szem ben, ille tõ leg a fog va tar tott õr zé sét vagy biz ton sá gát
fe nye ge tõ ve szély el há rí tá sa ér de ké ben egyéb kény sze rí tõ
esz köz al kal maz ha tó.

632.2. A ka to nai bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben fog va 
tar tot tak szál lí tá sa, elõ ál lí tá sa so rán a fog va tar tot tal szem -
ben moz gás kor lá to zó esz kö zö ket (bi lincs, ve ze tõ szár stb.)
biz ton sá gi in téz ke dés ként, nem pe dig kény sze rí tõ esz köz -
ként kell al kal maz ni.

632.3. Elõ ál lí tás ese tén a bi lin cse lést pa tent- vagy szíj -
bi linccsel kell vég re haj ta ni. A fog va tar tott ve szé lyes sé gi
fo ká ra fi gye lem mel ve ze tõ bi lincs al kal maz ha tó, vagy a
pa tent bi lincs át ala kít ha tó ve ze tõ bi lin ccsé. A ve ze tõ bi lincs 
al kal ma zá sa nem mi nõ sül bi lin cse lés nek. A fog va tar tott
keze hát ra is bi lin csel he tõ. Szük ség ese tén több fog va tar -
tott is össze bi lin csel he tõ.

633.1. A fel adat ra ki ren delt ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó 
ka to na az õt ért tá ma dás, il let ve a köz ve szélyt oko zó te vé -
keny ség el há rí tá sa ér de ké ben a tá ma dás sal vagy a köz ve -
szély oko zás sal arány ban fegy vert és egyéb kény sze rí tõ
esz közt al kal maz hat sa ját vé del me és a tör vé nyes rend
hely re ál lí tá sa ér de ké ben.

633.2. A kény sze rí tõ esz kö zök hasz ná la tá nak rész le tes
sza bá lyai meg egyez nek a ka to nai ren dész szol gá la té val.

Segítségnyújtás

634. A sé rült õr zé se, ille tõ leg a tá ma dás meg elõ zé se
 végett szük sé ges biz ton sá gi sza bá lyo kat az el sõ se gély -
nyúj tás nál és a sé rült or vo si el lá tá sá nál is meg kell tar ta ni.

A kényszerítõ eszközök alkalmazásának kivizsgálása

635. A kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sá ról  szóló je len -
tés ben rög zí te ni kell:

a) ki vel szem ben, hol, mi kor, mi ért, mi lyen kény sze rí tõ 
esz közt al kal maz tak;

b) a tá ma dó ál tal hasz nált esz kö zök le írá sát;
c) tör tént-e fel hí vás a cse lek mény ab ba ha gyá sá ra és

 figyelmeztetés a kény sze rí tõ esz köz hasz ná la tá ra, ha nem,
en nek mi volt az oka;

d) gu mi bot al kal ma zá sa ese tén az üté sek szá ma;
e) tör tént-e sé rü lés és mi lyen fokú;
f) mi tör tént a sé rült tel;
g) ezen je len tést meg elõ zõ en ki nek, mi kor, mit je len -

tet tek vagy tá jé koz tat tak;
h) a ta núk ada ta it.

636.1. A fegy ver hasz ná lat ese tén a vizs gá lat le foly ta tá -
sá ra a lö vést le adó ka to na állományille té kes pa rancs no ka
jo go sult.

636.2. Fegy ver hasz ná lat nak nem mi nõ sü lõ lö vés lea -
dása ese tén a kö rül mé nyek tisz tá zá sa, va la mint a lõ fegy ver 
tûz kész ál la pot ba he lye zé sé nek és a lö vés le adá sá nak jog -
sze rû sé gé vel kap cso lat ban az egy ség jogi és igaz ga tá si
 fõnöke ál lás fog la lá sá nak figye lembevételével kell el jár ni.

636.3. A sze mé lyi sé rü lést vagy ha lált oko zó lõ fegy ver -
hasz ná lat ese tén – a hely szín biz to sí tá sa mel lett – ha la dék -
ta la nul ér te sí te ni kell a ka to nai ügyész sé get és a továb -
biak ban an nak uta sí tá sai sze rint kell el jár ni.

IX. Fejezet

CSAPATMOZGÁSOK, KATONAI SZÁLLÍTÁSOK

Általános szabályok

637. Sze mé lyi ál lo mány és had fel sze re lés, (haditech -
nikai esz kö zök és anya gok) szál lí tá sa (moz ga tá sa) tör tén -
het te re pen, úton, vas úton, ví zen, légi úton, vagy ezek
kom bi ná ci ó já val. A szál lí tá sok vég re haj tá sá ra ka to nai
szál lít má nyo kat kell lét re hoz ni, ame lyek le het nek:

a) csa pat szál lít má nyok;
b) el lá tá si- (után pót lá si-) szál lít má nyok.

638.1. A ka to nai szál lí tá so kat a ka to nai köz le ke dé si
szer vek szer vez zék és el len õriz zék a ka to nai szál lí tá si
szak uta sí tá sok és egyéb ren del ke zé sek alap ján.
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638.2. A ka to nai köz le ke dé si szer vek min den ka to nai
szál lít mányt lás sa nak el szál lít mány szám mal, s azt a be ra -
kó hely tõl a ki ra kó he lyig a szál lít mány fe dõ szá ma ként kell
al kal maz ni. A szál lít mány szá mot a szál lít mány min den
tag já val is mer tet ni kell.

638.3. A ka to nai szál lít má nyo kat e Sza bály zat VI. fe je -
ze té ben rög zí tet tek sze rint õriz ni kell.

Csapatmozgás és közúti szállítás

639.1. Csa pat moz gás a csa pa tok me ne te, vagy köz úti
szál lí tá sa.

639.2. A me net a csa pat úton vagy te re pen sa ját gép jár -
mû vel, il let ve gya lo g vég re haj tott moz gá sa. Me net a
 csapatok napi fog lal ko zás ra, igény be vé te lé re tör té nõ ki -
vonulása, be vo nu lá sa és a min den na pi te vé keny sé gük kel
kap cso la tos moz gá sa is.

639.3. A köz úti szál lí tás a sze mé lyi ál lo mány és had -
felszerelés szál lí tá sa gép jár mû vön, füg get le nül a gépjár -
mûvek szer ve ze ti ho va tar to zá sá tól. A köz úti szál lí tás ba
pol gá ri szál lí tó gép jár mû vek is be von ha tók.

639.4. Ahol ez a fe je zet a „gép jár mû” ki fe je zést al kal -
maz za, az ér te lem sze rû en vo nat ko zik harc jár mû re és más
ön já ró ha di tech ni kai esz köz re is.

640.1. Me net vagy köz úti szál lí tás vég re haj tá sa az egy
idõ ben, azo nos cél lal ki ren delt egy ség vagy al egy ség(ek),
gya lo g vagy gép jár mû osz lop(ok) moz gá sa egy vagy több
ki je lölt me net vo na lon vagy sáv ban.

640.2. Me net ben az osz lop pa rancs nok a szer ve zet sze rû
pa rancs nok vagy a kü lön ki je lölt sze mély. Köz úti szál lí tás
al kal má val a ki ren de lõ pa rancs nok kö te les ki je löl ni
 oszlop-, il let ve szál lít mány pa rancs no kot. A szállítmány -
parancsnok kö te les sé ge ér te lem sze rû en meg egye zik az
osz lop pa rancs nok kö te les sé gé vel.

Me ne tek és köz úti szál lí tá sok so rán az el ren de lõ pa -
rancs nok, az osz lop pa rancs nok a gép jár mû pa rancs no kok
tar tas sák be a köz úti köz le ke dés sza bá lya it.

640.3. Sze mé lye ket csak a sza bály za tok, szak uta sí tá sok 
és in téz ke dé sek, il let ve a köz le ke dés ren dé sze ti elõ írások
sze rint sza bad szál lí ta ni. Ha te her gép jár mû ve ket al kal -
maz nak sze mély szál lí tás ra, mind az osz lop- és gép jár mû -
pa rancs no kok, mind pe dig a gép jár mû ve ze tõ kö te les el len -
õriz ni, hogy az ülé sek meg fele lõen rög zít ve van nak-e, és
biz ton sá go san zár nak-e az ol dal fa lak. Anyag szál lí tás ese -
tén kö te le sek vég re haj ta ni a ra ko mány meg bíz ha tó rög -
zítését.

640.4. Me net és köz úti szál lí tás so rán az osz lop-, il let ve
a gép jár mû pa rancs no kok ve gyék figye lembe a súlykor -
látozásra, ter he lés re, a ma gas ság ra, szé les ség re, hosszú -
ság ra, se bes ség re, va la mint a ve szé lyes anyag szál lí tá sá ra
vo nat ko zó elõ írásokat és kor lá to zá so kat.

A me ne tet vagy köz úti szál lí tást el ren de lõ pa rancs nok
túl sú lyos, il let ve túl mé re tes ha di tech ni kai esz kö zök moz -
ga tá sa kor elõ ze tesen kér jen út vo nal en ge délyt az ille té kes
ka to nai köz le ke dé si szer vek tõl.

640.5. Az osz lop- és a gép jár mû pa rancs no kok kö te le sek 
be tar ta ni az el len õr zést vég re haj tó szer vek in téz ke dé se it.

640.6. Kü lö nö sen fon tos vagy kü lön ren del ke zé sek ben
meg ha tá ro zott had fel sze re lést a moz gá sok és meg ál lá sok
alatt fegy ve res õr ség gel, jár õr rel kell õriz ni.

641. Ön ál ló an köz le ke dõ szál lí tó gép jár mû re a kiren -
delõ pa rancs nok je löl jön ki gép jár mû pa rancs no kot. Et tõl
el le het tér ni rö vid igény be vé tel ese tén, va la mint pa rancs -
nok ság nál, in té ze tek nél, to váb bá olyan kor, ami kor a ki -
ren de lõ és a fel hasz ná ló kü lön bö zõ ka to nai szer ve zet hez
tar to zik. Ek kor, amíg a fel hasz ná ló igény be nem ve szi
a gép jár mû vet, a gép jár mû ve ze tõ egy ben a gép jár mû pa -
rancs nok. Cso por tos sze mély szál lí tás ese tén min den kor ki
kell je löl ni gép jár mû pa rancs no kot. Ha az elöl já ró nem
 jelöl ki gép jár mû pa rancs no kot, ak kor a rang idõs kö te les a
gép jár mû pa rancs nok sá got át ven ni.

642. Az osz lop- és gép jár mû pa rancs nok a gépjármû -
vezetõk és a gép jár mû vön szál lí tott ka to nák szá má ra az
 Öltözködési Sza bály zat elõ írásai sze rint könnyí té se ket
 engedélyezhet.

643.1. Az osz lop pa rancs nok a ki ren de lõ (út ba in dí tást
vég re haj tó) pa rancs nok nak van alá ren del ve. Szol gá la ti
elöl já ró ja az osz lop tel jes sze mé lyi ál lo má nyá nak, a ki je -
lölt szál lít mány õr ség nek, az osz lop kí sé rõ-, fel ve ze tõ-, és
biz to sí tó erõk nek, a fegy ver nél kü li biz to sí tó ren dész szol -
gá lat nak, a szál lí tás ba be vont pol gá ri szál lí tó gép jár mû vek 
ve ze tõ i nek. Min den ki kö te les be tar ta ni a szál lí tás sal kap -
cso la tos pa ran csa it (in téz ke dé se it).

643.2. Az osz lop pa rancs nok fe le lõs azért, hogy az osz -
lop a meg ha tá ro zott idõ re, biz ton sá go san a ki je lölt hely re
ér jen.

Az osz lop pa rancs nok meg fe le lõ hír adó- vagy elektro -
nikus adat át vi te li be ren de zés sel fel sze relt, vagy el lá tott
esz köz zel le he tõ leg az osz lop élén ha lad jon, ahon nan az
osz lop ve ze té sét vég re tud ja haj ta ni.

643.3. Az osz lop pa rancs nok kö te les sé gei:

a) in du lás elõtt a gép jár mû pa rancs no kok je len té sei
alap ján gyõ zõd jön meg, hogy a gép jár mû vek (azaz a kor -
mány, fék, gu mi ab ron csok, va la mint a kö te le zõ en elõ írt
vi lá gí tó- és jel zõ be ren de zé sek) meg fe lel nek-e a köz le ke -
dés biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek; ha nin cse nek gép jár mû -
pa rancs no kok, hajt sa vég re az azok szá má ra elõ írt fel ada -
to kat is;

b) ha tá roz za meg a me net célt, a me net vo na lat, a me net -
se bes sé get, va la mint a táv kö zö ket és a me net alat ti össze -
köt te tés rend jét;

c) ha tá roz za meg az öl tö ze tet (könnyí té se ket);
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d) me net alatt kö ve tel je meg a me net fe gyel met, az
adott jár mû vek re elõ írt se bes ség kor lá to zá sok és a közle -
kedési sza bá lyok meg tar tá sát;

e) ha a for ga lom sza bá lyo zás nincs meg szer vez ve, a
for gal mi cso mó pon to kon ide ig le nes forgalomszabály -
zókkal gon dos kod jon a ve szély te len át ha la dás ról, vas úti
át já rón való át ha la dás elõtt gyõ zõd jön meg a biz ton sá gos
át ha la dás fel té te le i rõl;

f) az osz lop ban ha la dó gép jár mû vek tech ni kai kö ve tel -
mé nye i nek meg fe le lõ en tar tas son pi he nõ ket, sze mé lye sen, 
il let ve a gép jár mû pa rancs no kok je len té se alap ján gyõ zõd -
jön meg a gép jár mû vek meg bíz ha tó rög zí tett sé gé rõl;
 veszélyes anya gok szál lí tá sa ese tén pi he nõ csak la kott
hely tõl tá vol tart ha tó;

g) mû sza ki hiba ese tén in téz ked jen an nak el há rí tá sá ra,
a ra ko mány eset le ges át cso por to sí tá sá ra és az ere de ti fel -
adat tel je sí té sé re;

h) ha az osz lop va la mely gép jár mû vé vel bal eset tör -
tént, te gyen meg min dent a to váb bi vész hely zet elhárítá -
sára, csök ken té sé re, in téz ked jen a se gít ség nyúj tás ra, a
hely szín biz to sí tá sá ra, eset le ges tûz ol tá si fel ada tok vég re -
haj tá sá ra, a ra ko mány (szál lít mány) õr zé sé re, vé del mé re.
Szük ség ese tén hagy jon hát ra olyan in téz ke dõ ké pes (hír -
adó- vagy jel zõ esz köz zel el lá tott) sze mélyt, aki a ra ko -
mány (szál lít mány) õr zés-vé del mi, vagy biz to sí tá si fel ada -
ta it el lát ja. Ve szé lyes (ADR) áru kül de mény szál lí tá sa ese -
tén gon dos kod jon a ki je lölt ha tó ság ér te sí té sé rõl.

643.4. A meg tett in téz ke dé sek után (az út ba in dí tó
 parancsnok en ge dé lyé vel) foly tas sa ere de ti fel ada ta i nak
tel je sí té sét.

644.1. A gép jár mû pa rancs nok osz lop me ne tek ese tén az
osz lop pa rancs nok nak, egyéb ese tek ben az õt ki ren de lõ
 parancsnoknak van alá ren del ve. A szál lí tás (uta zás) ide jén 
az az zal össze füg gõ mér ték ben elöl já ró ja a gép jár mû vön
tar tóz ko dók nak.

A gép jár mû pa rancs nok fe le lõs azért, hogy a gép jár mû
meg ha tá ro zott idõ re biz ton sá go san a ki je lölt cél ba ér jen.

644.2. A gép jár mû pa rancs nok fõ kö te les sé gei:

a) in du lás elõtt el len õriz ze, hogy a gép jár mû (azaz a
kor mány, fék, gu mi ab ron csok, va la mint a kö te le zõ en elõ -
írt vi lá gí tó- és jel zõ be ren de zé sek) meg fe lel-e a köz le ke -
dés biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek, kér de zés sel el len õriz ze
a gép jár mû ve ze tõ egész sé gi ál la po tát, fris ses sé gét, to váb -
bá el len õriz ze, hogy meg van nak-e a szük sé ges sze mé lyi és 
me net ok má nyok, van-e üzem anyag a ter ve zett útra, és
 hogyan van meg szer vez ve a gép jár mû ve ze tõ el lá tá sa;

b) cso por tos sze mély szál lí tás ra al kal ma zott te her gép -
jár mû ese tén je löl jön ki rak fe lü let-pa rancs no kot, aki a
rend és a biz ton ság fenn tar tá sá ért fe le lõs;

c) ha tá roz za meg az öl tö ze tet (könnyí té se ket);

d) a me net alatt kö ve tel je meg az adott jár mû re meg -
határozott se bes ség kor lá to zá sok és a köz úti köz le ke dé si
sza bá lyok meg tar tá sát;

e) meg ál lás kor ki szál lás elõtt gyõ zõd jön meg a gép jár -
mû meg bíz ha tó rög zí tett sé gé rõl;

f) ne von ja el a gép jár mû ve ze tõ fi gyel mét a ve ze tés tõl,
és ezt má sok ré szé rõl se tûr je el; kí sér je fi gye lem mel a
gép jár mû ve ze tõ éber sé gét, fi zi kai és ideg ál la po tát, és ha a
ve ze tés biz ton sá ga meg kö ve te li, az osz lop pa rancs nok
 engedélyével ren del jen el pi he nõt;

g) a Hon véd ség ál lo má nyá ba nem tar to zó pol gá ri sze -
mélyt a jár mû re nem ve het fel, ki vé ve, ha sú lyos eset ben
se gít sé get kell nyúj ta ni; ezt a kö rül ményt ve zet tes se rá a
me net le vél re és az igény be vé tel be fe je zé se után je lent se
köz vet len elöl já ró já nak;

h) kö ve tel je meg a me net le vél fo lya ma tos ve ze té sét, és
az igény be vé tel vé gén el len õriz ze, majd a meg fe le lõ ro va -
to kat ki tölt ve írja alá az el bo csá tást;

i) ha mû sza ki hiba vagy bal eset kö vet ke zik be, je lent se
az osz lop pa rancs nok nak, il let ve ér te lem sze rû en az osz lop -
pa rancs nok nál le ír tak sze rint jár jon el.

645.1. A gép jár mû ve ze tõ a gép jár mû igény be vé te lé nek
idõ tar ta má ra szer ve ze ti ho va tar to zás tól füg get le nül a gép -
jár mû pa rancs nok nak van alá ren del ve.

A gép jár mû ve ze tõ a gép jár mû igény be vé te le kor fe le lõs
a me net fel adat biz ton sá gos vég re haj tá sá ért, a gép jár mû ál -
ta la el len õriz he tõ tech ni kai ál la po tá ért, to váb bá azért,
hogy fi zi ka i lag, ide gi leg ké pes le gyen a fel adat vég re haj -
tá sá ra, és hogy meg le gye nek a ter ve zett út hoz szük sé ges
anya gi fel té te lek (üzem anyag, pót al kat rész stb.).

645.2. A gép jár mû ve ze tõ fõ kö te les sé gei a gép jár mû
igény be vé te le so rán:

a) az in du lás elõtt gyõ zõd jön meg ar ról, hogy meg -
felel-e a gép jár mû a köz le ke dés biz ton sá gi kö ve tel mé -
nyek nek; anyag szál lí tás ese tén még ra ko dás köz ben el len -
õriz ze, hogy a ra ko mány tö me ge ne ha lad ja meg a gép -
jármû te her bí rá sát, és meg fele lõen rög zít ve le gyen;

b) je lent kez zen a gép jár mû pa rancs nok nál, és mu tas sa
be a sze mé lyi és me net ok má nya it;

c) a gép jár mû vet a rá vo nat ko zó se bes ség kor lá to zás és
a köz le ke dé si sza bá lyok be tar tá sá val kö rül te kin tõ en ve -
zes se, sem mi olyat ne te gyen, ami a ve ze tés tõl el von ná a
fi gyel mét; ha rosszul érzi ma gát, vagy úgy érzi, hogy éber -
sé ge csök ken, je lent se a gép jár mû pa rancs nok nak;

d) meg ál lás kor, kü lö nö sen lej tõn, meg bíz ha tó an rög -
zít se a gép jár mû vet;

e) ha ka to nai szer vek, ha tó sá gok (or szá gos rend õri és
köz le ke dé si fel ügye le ti szer vek) el len õr zés cél já ból meg -
ál lít ják a gép jár mû vet, adja át a tör vény ben meg ha tá ro zott
és elõ írt ok má nyo kat és tel je sít se a ka pott uta sí tá so kat;

f) ha mû sza ki hi bát ész lel, je lent se a gép jár mû pa rancs -
nok nak, ha pe dig nincs gép jár mû pa rancs nok, és a hi bát
nem tud ja el há rí ta ni, a ra ko mányt kel lõ en biz to sít va, az
adott kö rül mé nyek kö zött le het sé ges mó don kér jen se gít -
sé get ki ren de lõ pa rancs no ká tól, a leg kö ze leb bi hely õr ség
ügye le te sé tõl vagy a rend õr ség tõl;
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g) ha a gép jár mû vel bal eset tör tént, nyújt son se gít sé get, 
biz to sít sa a hely színt és ér te sít se a se gély hí vó (112) szá -
mon az ille té kes men tõ ket, rend õr sé get, tû zol tó kat és a
hely õr ség-ügye le test, a bal ese ti hely szí ne lõ ké szen lé ti
szol gá la tot. Biz to sít sa a gép jár mû vön levõ ka to nai ira to -
kat, tér ké pe ket és a ra ko mányt, a ha tó sá gok megérkezé -
séig, en ge dé lyük kel hagy hat ja el a hely színt.

646.1. Hét fõ nél ki sebb lét szá mú cso port az út bal ol da -
lán (jár dán) egyes osz lop ban me ne tel jen.

Hét fõ nél na gyobb, gya lo g me ne te lõ kö te lék elõtt és
mö gött tíz lé pés re jel zõ zász ló val – éj sza ka és kor lá to zott
lá tá si vi szo nyok ese tén jel zõ lám pá val – fel sze relt ka to na
ha lad jon.

A gya lo g me ne te lõ kö te lék is tart sa meg a köz úti köz le -
ke dé si sza bá lyo kat.

646.2. Hí don, köz úton fe lül já ró kon, épü let ben a gya lo g
me ne te lõ kö te lék ne tart son lé pést.

Vasúti és vízi szállítás

647.1. Vas úti és vízi szál lí tás ese tén a ka to nai szál lít má -
nyok hoz szál lí tá si pa rancs ban ki kell je löl ni:

a) szál lít mány pa rancs no kot;
b) egész ség ügyi be osz tot tat, tiszt he lyet test, tisz test;
c) lo gisz ti kai (szol gá lat ve ze tõt, el lá tó-) tiszt he lyet test,

tisz test;
d) be- és ki ra kó pa rancs no kot;
e) a ka to nák ál tal el fog lalt min den vas úti ko csi ba és

 hajóhelyiségbe pa rancs no kot.

647.2. A 647.1. pont ban rög zí tett sze mé lyek ha tás kö rét és
fel ada ta it a ka to nai szál lí tá si szak in téz ke dés sza bá lyoz za.

A szál lít mány pa rancs nok a be- és ki ra kás, a szál lí tás
 tekintetében alá van ren del ve a vas út ál lo más, il let ve a ki -
kö tõ ka to nai pa rancs no ká nak; vízi szál lí tás ese tén a szál -
lít mány pa rancs nok kö te les meg tar ta ni, il let ve meg tar tat ni
a ha jó pa rancs nok (ha jó pa rancs no kok) mind azon utasí -
tásait, ame lyek a ha jó zás alat ti ma ga tar tás ra és a szál lí tás
biz ton sá gos vég re haj tá sá ra irá nyul nak. Ez pol gá ri hajó
hasz ná la ta ese tén is kö te le zõ.

648.1. A ka to nai csa pat szál lít má nyok ügye le ti és õr -
szol gá la tá nak el lá tá sá ra 24 órás vál tás sal a kö vet ke zõ ket
kell ve zé nyel ni:

a) szál lít mány ügye le test és -he lyet test;
b) ko csi-, ha jó he lyi ség-ügye le te se ket és -he lyet te se ket;
c) ké szen lé ti al egy sé get;
d) õr sé get, jár õrt.

648.2. A szál lít mány ügye le ti szol gá la ta az V. fe je zet -
ben le ír tak ér te lem sze rû al kal ma zá sá val, va la mint a ka to -
nai szál lí tá si in téz ke dé sek, szak uta sí tá sok figye lembe -
véte lével lás sa el szol gá la tát.

649.1. A szál lí tott csa pa tok pa rancs no kai kö ve tel jék
meg a szál lí tás sal, va la mint a bal ese tek meg elõ zé sé vel, a
ti tok vé de lem mel kap cso la tos elõ írások, rend sza bá lyok
meg tar tá sát.

649.2. A szál lí tás ide je alatt a szál lít mány sze mé lyi ál lo -
má nyá nak ti los:

a) a vas úti, ha jó zá si sze mély zet szol gá la tá ba be avat -
koz ni;

b) a vo na tot, ha jót a me net rend sze rin ti tar tóz ko dá si
idõn túl in do ko lat la nul vissza tar ta ni;

c) a vo nat tel jes meg ál lá sa, a hajó tel jes ki kö té se és a
meg ha tá ro zott ve zény szó vagy jel zés adá sa elõtt fel- (be-)
vagy le- (ki-) száll ni;

d) vas úti ko csik aj ta já ban, a hajó ol da lán ülni vagy a
vas úti ko csik aj ta já nak tá masz kod ni;

e) az uta zás alatt a rak fe lü le ten tar tóz kod ni, az ál lo má -
so kon, ki kö tõk ben tü zet rak ni, ön ké nye sen fû tõ- vagy más
vas úti, ha jó zá si anya go kat igény be ven ni, és a vil la mo sí -
tott vo na lon a fel sõ ve ze té ket 2 m-en be lül meg kö ze lí te ni;

f) a vas úti ko csik és a ha jók kül sõ ol da lá ra fel ira to kat
írni vagy pla ká to kat, jel sza va kat ki füg gesz te ni, zász ló kat
ki tûz ni.

650. Ti los a szál lít mánnyal ide gen sze mé lye ket szál lí ta ni!

651. A szál lít mány ról le ma radt ka to nák je lent kez ze nek
a vas út- (ha jó-) ál lo más ka to nai pa rancs nok sá gán (ha ilyen 
nincs, az ál lo más-, il let ve ki kö tõ ve ze tõ nél), je lent sék
( közöljék) a szál lít mány szá mát és a le ma ra dás okát.

Légi szállítás

652.1. A légi szál lí tás az adott hely zet tõl füg gõ en ál la mi 
vagy pol gá ri lé gi jár mû vel tör tén het. A Ma gyar Hon véd ség 
lé gi jár mû ve i nek igény be vé te lét kü lön ren del ke zés sza bá -
lyoz za.

652.2. A légi szál lí tást meg elõ zõ en a kü lön ren del ke -
zés ben fog lal tak nak megfele lõen a kö vet ke zõ ok má nyo kat 
kell el ké szí te ni és a vég re haj tó ré szé re meg kül de ni:

a) jó vá ha gyott utas lis tát;
b) te her jegy zé ket (a ter hek tér fo ga tá nak és tö me gé nek

fel tün te té sé vel);
c) vám ok má nyo kat;
d) ki vi te li és be ho za ta li en ge dé lye ket;
e) ve szé lyes anyag szál lí tá sá ra elõ írt en ge dé lye ket;
f) be- és ki ra ká si ter ve ket;
g) egyéb spe ci á lis en ge dé lye ket.

652.3. A légi szál lí tás elõ ké szí té sé nek idõ sza ká ban ki
kell je löl ni:

a) szál lít mány pa rancs no kot;
b) szál lít mány lét szá má tól és ta golt sá gá tól füg gõ en

rész leg pa rancs no ko kat;
c) szál lít mány kí sé rõ ket (õrö ket).
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653. A szál lít mány pa rancs nok sa ját elöl já ró parancs -
nokának van alá ren del ve. Kö te les azon ban a re pü lõ egy -
ség (al egy ség), va la mint a lé gi jár mû pa rancs no ká nak a be-
és ki ra kás ra, a be- és ki ra ko dá si re pü lõ tér (le szál ló hely)
mun ka te rü le tén tör té nõ köz le ke dés sza bá lya i ra, va la mint a 
re pü lés alat ti ma ga tar tás ra vo nat ko zó in téz ke dé se it vég re -
haj ta ni. Ez pol gá ri lé gi jár mû vek al kal ma zá sa ese tén is
 kötelezõ.

654. A rész leg pa rancs no kot a szál lí tan dó ka to nai szer -
ve zet pa rancs no ka je lö li ki min den lé gi jár mû re. A rész leg -
pa rancs nok a szál lít mány pa rancs nok nak és a lé gi jár mû
 parancsnokának van alá ren del ve. Ez a pol gá ri lé gi jár mû
al kal ma zá sa ese tén is ér vé nyes.

A légi szál lí tás ban részt vevõ ka to nák ne avat koz za nak
be a gép sze mély zet te vé keny sé gé be. A re pü lés ide je alatt
tart sák meg e Sza bály zat 35. pont já ban elõ ír ta kat.

X. Fejezet

A KATONAI JELKÉPEK ÉS RENDEZVÉNYEK

A katonai jelképek használatának részletes szabályai

655. A ka to nai jel ké pe ket és jel zé se ket a Hon véd ség
szer ve ze ti egy sé gei a ha zá hoz, a nem zet hez és a csa pat hoz
(ka to nai szer ve zet hez) való tar to zás ki fe je zé sé re hasz nál -
ják. A ka to nai jel ké pek és jel zé sek re vo nat ko zó ál ta lá nos
sza bá lyo kat a Hvt. 140–145.  §-ai ban fog lal tak rög zí tik.

656. A csa pat zász ló a ha zá hoz, a nem zet hez, an nak tör -
té nel mé hez, az es kü höz és a csa pat hoz való ki tar tó hû ség,
va la mint a bá tor ság, a ka to nai be csü let és a baj tár si as ság
jel ké pe, me lyet az arra jo go sult (ér de mes) ka to nai szer -
vezet ré szé re – a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ja vas la tá ra és a
hon vé del mi mi nisz ter elõter jesz tésére – a köz tár sa sá gi
 elnök ado má nyoz hat.

657.1. A csa pat zász lót, mint a ka to nai szer ve zet tekin -
télyét és be csü le tét meg tes te sí tõ jel ké pet óvni és vé de ni
(vész hely zet ben min den le he tõ sé get fel hasz nál va men te -
ni) kell, il let ve meg fe le lõ tisz te le tet ki fe je zõ kö rül mé nyek
kö zött kell tá rol ni (õriz ni). A ka to nai szer ve zet a csa pat -
zász lót ün ne pé lyes ka to nai ren dez vé nye ken (illet ve a pa -
rancs nok ál tal meg ha tá ro zott ese tek ben) ka to nai tisz te let -
adás mel lett – zász ló kí sé rõ sza kasz ál tal õriz ve – ki bont va
hasz nál ja.

657.2. A ka to nai szer ve zet ré szé re ado má nyo zott ki tün -
te tést a csa pat zász lón kell el he lyez ni, a ki tün te tõ cí met,
pe dig rá kell hí mez ni. Ün ne pé lyes al kal mak kor a csa pat -
zász ló ra el is me rés ként zász ló sza lag köt he tõ.

657.3. A ka to nai szer ve zet meg szû né se ese tén a csapat -
zász lót a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ki je lölt jog utód örök li,
ha csa pat zász ló val nem ren del ke zik és az ado má nyo zás
fel té te le i nek meg fe lel. Ha nincs jog utód, a csa pat zász lót a
Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um nak kell le ad ni.

658. A Ma gyar Hon véd ség ka to nai jár mû ve i nek fe lü le -
tén (ol da lán, tor nyán, szár nyán, ve zér sík ján) a nem ze ti
 hovatartozás jel zé sé re – nem zet kö zi egyez mé nyek nek
meg fele lõen – messzi rõl jól fel is mer he tõ mé re tû felség -
jelet kell al kal maz ni.

659. A Hon véd ség fo lya mi fegy ver ne mi úszó egy sé gei
(a továb biak ban: ha di ha jók) ál la mi fel ség jel ként hadilo -
bogót, a ha di ha jók ár boc jel vény ként ár boc sza la got, il let ve 
az elöl já rók je len lé té nek jel zé sé re uta ló rang idõs pa rancs -
no ki len gõt és mi nisz te ri len gõt hasz nál nak.

660. A ha zá hoz való kö tõ dés és a nem ze ti össze tar to zás
ki fe je zé sé re, a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze ti azonosítá -
sára szol gá ló ál ta lá nos jel kép a Ma gyar Hon véd ség emb lé -
má ja, mely nek hasz ná la tát kü lön ren del ke zés sza bá lyoz za.

A hagyományápolás részletes szabályai

661. A ka to nai ha gyo má nyok ápo lá sa a sze mé lyi ál lo -
mány ha za sze re tet re való ne ve lé sé nek ré sze. Cél ja, hogy a
csa pat múlt já nak, örök sé gé nek, ki emel ke dõ pél dá i nak fel -
idé zé sé vel erõ sít se a ka to nák ban az össze tar to zás ér ze tét
és kö ve ten dõ pél dát ad jon a kö te les ség tel je sí té sé re. A
 hagyományápolás alap ve tõ for má it a Hvt. 146.  §-a rög zí ti.

662. A csa pat ha gyo má nyok meg örö kí té sé re a ka to nai
szer ve zet nél csa pat tör té ne ti köny vet kell ve zet ni. Ebbe
– meg ala ku lá sá tól kezd ve – be kell je gyez ni az érin tett
 katonai szer ve zet (csa pat, in té zet) te vé keny sé gé nek, éle té -
nek fon to sabb ese mé nye it, har ci út já nak ki emel ke dõ ál lo -
má sa it és ered mé nye it.

A csa pat tör té ne ti könyv ve ze té sé ért a ka to nai szer ve zet
törzs fõ nö ke, ahol ilyen nincs, a pa rancs nok ál tal meg bí zott 
sze mély a fe le lõs.

663. A fegy ver ne mi, va la mint csa pat tör té ne ti em lé kek
fel ku ta tá sa, gyûj té se, fel dol go zá sa és meg óvá sa min den
ka to nai szer ve zet kö te les sé ge. A gyûj te mény a ha gyo -
mány ápo lás egyik leg fon to sabb szín te re, a haza vé del mé re 
való fel ké szí tés, a te le pü lé si kör nye zet hez való kö tõ dés
 elmélyítésének ré sze.

664.1. A ka to nai szer ve zet, a fegy ver nem, a hely õr ség
tör té ne té nek és fej lõ dé sé nek, a sze mé lyi ál lo mány helyt ál -
lá sá nak és az el ért ered mé nyek nek a be mu ta tá sá ra, il let ve
a fegy ver ne mi és csa pat- (in té zet-) tör té ne ti gyûj te mé nyek
köz re adá sá ra a csa pa tok (pa rancs nok sá gok) csa pat tör té ne -
ti em lék szo bát (az in té ze tek in té zet tör té ne ti em lék szo bát),
il let ve fegy ver ne mi szak gyûj te ményt lé te sít het nek.

664.2. A gyûj te mé nyek meg te kin té sét a sze mé lyi ál lo -
mány és a pol gá ri la kos ság szá má ra le he tõ vé kell ten ni.
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665.1. Az egy ség és a vele azo nos jog ál lá sú ka to nai
szer ve zet, va la mint az in té zet és a re pü lõ szá zad a tör té nel -
mi hely õr sé gi ha gyo má nyok, ese mé nyek át örö kí té se, il let -
ve a név adó em lé ké nek fenn tar tá sa cél já ból el ne vez he tõ a
ma gyar tör té ne lem ki emel ke dõ sze mé lyi sé ge i rõl, te le pü -
lés rõl, táj- vagy föld raj zi egy ség rõl, az elõd (elõd ként vál -
lalt) ka to nai szer ve zet rõl. A név hasz ná lat en ge dé lye zé sé re 
a ka to nai szer ve zet pa rancs no ka szol gá la ti úton tesz ja vas -
la tot a mi nisz ter nek a szer ve zet ala pí tó ok ira ta mó do sí tá -
sá nak kez de mé nye zé sé vel.

665.2. A név adó em lé két a csa pat- (in té zet-) tör té nel mi
em lék szo bá ban meg kell örö kí te ni, az éle té bõl (tör té nel -
mé bõl) vá lasz tott je len tõs ese mény rõl a ka to nai szer ve zet
meg em lé ke zik.

666. A ka to nai szer ve zet hez való tar to zás jel ké pe ként
– az adott szer ve zet hez való tar to zás és a ka to nai szerve -
zetek meg kü lön böz te tõ jel zé sé re – a hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ál lo mány a zub bo nyon csa pat kar jel zést vi sel het.

A ka to nai szer ve zet ré szé re rend sze re sí tett csapatkar -
jelzés – Öl töz kö dé si Sza bály zat sze rin ti – vi se lé sé ért az
állományille té kes pa rancs nok fe le lõs.

A Magyar Köztársaság zászlajának fel- és levonása

667.1. A Ma gyar Köz tár sa ság lo bo gó ját a vo nat ko zó
kor mány ren de let ér tel mé ben éven te há rom al ka lom mal,
már ci us 15-én, au gusz tus 20-án és ok tó ber 23-án ka to nai
tisz te let adás mel lett, a köz tár sa sá gi el nök je len lé té ben és
en ge dé lyé vel kell fel von ni.

667.2. Ok tó ber 6-a, a nem ze ti gyász nap, il let ve a kor -
mány ál tal meg hir de tett nem ze ti gyász al kal má val a
 Magyar Köz tár sa ság lo bo gó ját ka to nai tisz te let adás sal fel
kell von ni, majd fé lár bóc ra kell en ged ni.

667.3. A Ma gyar Köz tár sa ság lo bo gó ját a fen ti alkal -
makat kö ve tõ nap ka to nai tisz te let adás sal kell le von ni.

668. Csa pa tok nál a pa rancs nok ál tal sza bá lyo zott rend -
ben és idõ ben – le he tõ leg a pa rancs no ki épü let elõtt, vagy
az ala ku lat név adó ja szob rá nál el he lye zett ár boc rú don – a
Ma gyar Köz tár sa ság zász la ját mun ka na pok kez de tén
 Erkel Fe renc Bánk-bán címû ope rá já nak „Ha zám, ha zám”
kez de tû ári á ja ze ne ka ri fel dol go zá sá ra fel kell von ni. A
zász ló be vo nást mun ka nap vé gén Er kel Fe renc „Ün ne pi
nyi tány” ze ne ka ri át ira tá nak rész le té re kell vég re haj ta ni.

A csapatok díszszemléje

669. Nem ze ti ün ne pe ink al kal má ból és fon tos ál la mi
vagy ka to nai je len tõ sé gû ese mé nyek meg ün nep lé se kor a
csa pa tok dísz szem lé jét az adott al ka lom ra kü lön ki adott
ren del ke zé sek sze rint kell meg tar ta ni.

Tisztavatás, tiszthelyettes avatás

670. A tisz ti-, tiszt he lyet te si szol gá la tot meg kez dõ
 katonák ta nul má nya ik be fe jez té vel tisz ti-, tiszt he lyet te si
ava tás ke re té ben ün ne pé lyes es kü té tel lel nyil vá nít ják ki a
tisz ti-, tiszt he lyet te si szol gá lat irán ti el kö te le zett sé gü ket.

671.1. A tiszt ava tást és az ün ne pé lyes es kü té telt az or -
szág nyil vá nos sá ga elõtt, ál ta lá ban az ál lam ala pí tó Szent
Ist ván ün ne pé hez kap cso ló dó ün ne pi ren dez vé nyek ke re -
té ben hajt ják vég re, ame lyen részt vesz nek a köz jo gi mél -
tó sá gok, az ál la mi ve ze tõk és a Ma gyar Hon véd ség fel sõ
ve ze tõ ál lo má nya.

671.2. A tiszt he lyet tes ava tást és az ün ne pé lyes es kü té -
telt min den év ben a vég re haj tás rend jé re vo nat ko zó in téz -
ke dés ben meg ha tá ro zott idõ pont ban és he lyen szer ve zett
ren dez vé nyen, a Ma gyar Hon véd ség fel sõ ve ze tõi és a ki -
kép zõ köz pont, ka to nai tan in té zet ki je lölt ál lo má nya, il let -
ve a he lyi ci vil szer vek, szer ve ze tek meg hí vott kép vi se lõi
elõtt hajt ják vég re.

671.3. Azok a tiszt, tiszt he lyet te sek, akik va la mi lyen
ok ból nem tud nak részt ven ni az ün ne pé lyes ava tá son és
es kü té te len, az eskü szö ve gét a ki ne ve zé si pa rancs ki hir -
de té se után egyé ni leg ír ják alá az ille té kes szer ve zet
 parancsnoka elõtt.

672. Az ava tás és es kü té tel nap ja a ki kép zõ köz pont ban
és a ka to nai tan in té zet ben ka to nai szün nap.

Légi bemutató, technikai bemutató, víziparádé

673.1. Az ál la mi-, nem ze ti ün ne pek al kal má val, to váb -
bá egye di ese tek ben tart ha tó lé gi, il let ve tech ni kai bemu -
tató, vagy ví zi pa rá dé.

A ren dez vény cél ja az ün nep vagy ki emel ke dõ tör té nel -
mi ese mény, év for du ló mél tó meg ün nep lé se vagy kiala -
kított tör té nel mi ha gyo mány to váb bi ápo lá sa.

673.2. E ren dez vé nyen a Ma gyar Hon véd ség részvé -
telének mér té két és kö rül mé nye it kü lön ren del ke zé sek
sza bá lyoz zák.

Emlékmûavatás és koszorúzás

674.1. Em lék mû ava tás hoz (ko szo rú zás hoz) az ille té kes
hely õr ség pa rancs nok in téz ke dé se alap ján szá zad (sza -
kasz) ere jû dísz al egy sé get, ze ne kart (ahol van) és az em -
lék mû mé re té nek meg fe le lõ dísz õr sé get kell ve zé nyel ni.

674.2. Kül föl di ál la mi és tár sa dal mi szer vek ve ze tõi
 által vég re haj tott ko szo rú zás hoz ál lam fõ nek (Ország -
gyûlés el nö ké nek, mi nisz ter el nök nek) dísz szá za dot,
 miniszternek és ha zánk ba akk re di tált nagy kö vet nek, va la -
mint e Sza bály zat 677.pont já ban meg ha tá ro zott kül föl di
ka to nai ve ze tõk nek dísz sza kaszt, más sze mé lyek ese tén
dísz õrö ket, va la mint do bo so kat és kür tö sö ket kell ki ren -
del ni.
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674.3. A dísz õr ség lõ szert nem kap hat, szol gá la ta nem
õr szol gá lat.

Állami vezetõk fogadása, díszalegységek kirendelése

675.1. Be je len tett ér ke zé sük ese tén kül föl di ál la mok
kép vi se lõ i nek, va la mint ha zánk ál la mi ve ze tõ i nek fo ga dá -
sá ra dísz al egy sé get kell ki ren del ni.

675.2. E pont al kal ma zá sá ban ál la mi ve ze tõ nek kell
 tekinteni a köz tár sa sá gi el nö köt, az Or szág gyû lés el nö két,
a mi nisz ter el nö köt és a Kor mány tag ja it, a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um ál lam tit ká ra it, a Hon véd Ve zér kar fõ nö két.
Kül föl di ál la mok kép vi se lõi ese té ben az elõ zõk ben fel so -
rol tak nak meg fe le lõ jog ál lá sú ál la mi ve ze tõ ket kell figye -
lembe ven ni.

676.1. A dísz al egy sé gek ki ren de lé sét kül föl di ve ze tõk
ér ke zé se kor a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek in téz ke dé se
alap ján a hely õr ség pa rancs no kok vég zik.

676.2. A kül föl di és ha zai ál lam- és kor mány fõ ket, az
Or szág gyû lés el nö két zász ló alj ere jû dísz al egy ség gel kell
fo gad ni.

677. A kül föl di ka to nai ve ze tõ ket (a nem zet vé del mi,
 illetve hon vé del mi mi nisz tert, NA TO-fõ pa rancs no kot)
szá zad ere jû dísz al egy ség gel kell fo gad ni.

678. Ha va la mely ka to nai szer ve zet hez a Kor mány
 tagja, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ál lam tit ká ra, a Hon véd
Ve zér kar fõ nö ke ér ke zik, fo ga dá suk ra sza kasz ere jû dísz -
al egy sé get kell ve zé nyel ni.

Ezen sze mé lye ket a pa rancs nok az ob jek tum ban a be já -
rat nál (vas úton ér ke zõ ket a vas út ál lo má son, a re pü lõ vel
ér ke zõ ket a re pü lõ té ren stb.) fo gad ja, ha az elöl já ró más -
képp nem ren del ke zik.

Ünnepélyek

679. A ka to nai szer ve ze tek éle té ben je len tõs ese mé nye -
ket, év for du ló kat meg kell ün ne pel ni. Az ün ne pé lyes ren -
dez vé nyek vég re haj tá sát a je len fe je zet ben és az Ala ki
Sza bály zat ban elõ ír tak figye lembe véte lével az el ren de lõ
pa rancs nok sza bá lyoz za.

Csapatzászló-adományozási ünnepség

680. A csa pat zász ló-ado má nyo zá si ün nep sé get az Ala ki 
Sza bály zat elõ írásai sze rint kell vég re haj ta ni.

Ünnepélyes katonai eskütétel

681.1. Min den ka to na a ka to nai szol gá lat kez de tén – ál -
ta lá ban az alap ki kép zés idõ sza ká ban, vagy an nak be fe jez -
té vel – ka to nai es küt tesz. A ka to nai eskü a haza füg get len -

sé gé nek vé del me, al kot má nyos rend jé nek szol gá la ta irán ti
egész élet re  szóló el kö te le zett ség ki nyil vá ní tá sa. A ka to -
nai es kü té telt ün ne pé lyes ke re tek kö zött, nyil vá no san hajt -
ják vég re, ame lyen részt vesz nek a ka to nai elöl já rók, a
 kijelölt ka to nai szer ve ze tek, a ka to nák hoz zá tar to zói és a
he lyi ci vil szer vek, szer ve ze tek meg hí vott kép vi se lõi.

681.2. Azok a ka to nák, akik va la mi lyen ok ból nem
 tudnak részt ven ni az ün ne pé lyes es kü té te len, a ka to nai
 esküt egyé ni leg, az ille té kes szer ve zet pa rancs no ka elõtt
te szik le.

682. A hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány es kü jét és az
alá írá so kat ma gá ban fog la ló ok mányt el kell he lyez ni a
sze mé lyi anyag gyûj tõ be és a sze mé lyi anya gok ra vonat -
kozó sza bá lyok sze rint kell meg õriz ni.

Kitüntetések átadása, parancsok ünnepélyes kihirdetése

683.1. Az egy ség nek  szóló ki tün te té sek, cí mek, sze mé -
lyek re  szóló ki tün te té sek át adá sát, elõ lép te té sek és ün ne pi
pa ran csok ki hir de té sét az Ala ki Sza bály zat elõ írásai sze -
rint, a csa pat zász ló val fel so ra ko zott sze mé lyi ál lo mány
elõtt kell vég re haj ta ni.
 A sze mély re  szóló ki tün te té sek és elõ lép te té sek átad -
hatók ün ne pé lyes gyû lé se ken is. E ren dez vé nye ken kell
ki hir det ni az adott al ka lom ra  szóló ün ne pi pa ran csot is.

683.2. A nyug ál lo má nyú ak ra vo nat ko zó el is me ré se ket
– le he tõ ség sze rint – ün ne pé lyes ke re tek kö zött kell át ad ni.

Nyugállományba helyezési ünnepség, leszerelés

684.1. A hi va tá sos ál lo má nyú ak nyug ál lo mány ba he -
lye zé sét, a pol gá ri élet be való be il lesz ke dé sét a ter ve zett
nyug ál lo mány ba he lye zést meg elõ zõ év ben úgy kell elõ -
ké szí te ni és meg szer vez ni, hogy a nyug ál lo mány ba vo nu -
ló kat érin tõ va la mennyi kér dés meg fe le lõ mó don el ren de -
zõd jön.

684.2. A nyug ál lo mány ba he lye zést ün ne pé lyes kül sõ -
sé gek kö zött meg ren de zett ál lo mány gyû lé sen kell ki hir -
det ni, amely re meg kell hív ni az érin tett köz vet len hoz zá -
tar to zó it.

684.3. A részt ve võ ál lo mány kö rét az állományille té kes
pa rancs nok ha tá roz za meg.

684.4. A pa rancs nok is mer tes se a nyug ál lo mány ba he -
lye zés re vo nat ko zó pa ran csot, a nyug ál lo mány ba vo nu ló
élet te vé keny sé gét, fõbb ér de me it és mond jon kö szö ne tet a
vég zett mun ká ért.
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Jubileumi és csapatünnepségek, fegyvernemi napok

685. A ka to nai szer ve ze tek nél a fenn ál lá suk év for du ló -
ján elsõ al ka lom mal a 10., majd ezt köve tõen 5 éven ként
bel sõ ju bi le u mi ün nep sé get kell tar ta ni. A 25. és az 50. év -
for du lót az át la gos nál na gyobb nyil vá nos ság gal kell meg -
ün ne pel ni.

Az év for du lók nap ja ki kép zés men tes nap.

686. A dan dár, ez red, ön ál ló zász ló alj, va la mint az
ezek kel azo nos jog ál lá sú, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del -
ke zõ ka to nai szer ve ze tek éven te egy szer – a csa pat ha gyo -
má nyok ápo lá sa, a csa pat szel lem erõ sí té se cél já ból –
 csapatünnepet ren dez nek. A csa pat ün nep ki kép zés men tes
nap. E ka to nai szer ve ze tek pa rancs no kai ön ál ló an kez de -
mé nyez he tik a fegy ver ne mi na pok ról tör té nõ megemlé -
kezést, mely ren dez vény azon ban nem le het kiképzés -
mentes nap.

687. Egyéb ka to nai szer ve ze tek, fegy ver ne mek, szol gá -
la ti ágak, szak csa pa tok – a sze mé lyi ál lo mány szé les tár sa -
dal mi nyil vá nos ság elõt ti be mu tat ko zá sa, a vé dõ szen tek
kul tu szá nak és a fegy ver ne mek ha gyo má nya i nak ápo lá sa
cél já ból – éven te egy szer fegy ver ne mi na pot tar ta nak.
Ezen szer ve ze tek ré szé re a fegy ver ne mi nap kiképzés -
mentes nap.

688. Az elõ zõ ek ben nem rög zí tett in té ze tek, in téz mé -
nyek éven te egy szer – az in té ze ti és in téz mé nyi ha gyo má -
nyok ápo lá sa cél já ból – in téz mé nyi na pot tar ta nak. Ezen
szer ve ze tek ré szé re az in téz mé nyi nap ki kép zés men tes
nap.

689. A ka to nai szer ve ze tek éle té ben je len tõs ese mé nye -
ket, év for du ló kat meg kell ün ne pel ni. Az ün ne pé lyes ren -
dez vé nyek vég re haj tá sát a je len fe je zet rész ben és az Ala ki
Sza bály zat ban elõ ír tak figye lembe véte lével az el ren de lõ
pa rancs nok sza bá lyoz za.

Állománygyûlések

690. A sze mé lyi ál lo mány tá jé koz ta tá sa, fon tos ren del -
ke zé sek is mer te té se (ér tel me zé se), il let ve a ké szen lét
fenn tar tá sá val és fo ko zá sá val kap cso la tos fel ada tok, a ki -
kép zés és a fe gyel mi hely zet ér té ke lé se, va la mint az új on -
nan ki ne ve zet tek be mu ta tá sa, to váb bá az egész ka to nai
szer ve ze tet vagy egyes ré sze it érin tõ kér dé sek meg tár gya -
lá sa, az ál lo mány ja vas la ta i nak és ész re vé te le i nek meg -
hall ga tá sa cél já ból rend sze re sen ál lo mány gyû lé se ket kell
tar ta ni.

691. Az ál lo mány gyû lés meg tar tá sát a pa rancs nok ren -
de li el. A na pi rend re ke rü lõ kér dé sek jel le gé tõl füg gõ en az
ál lo mány gyû lést el ren de lõ pa rancs nok (elöl já ró) ha tá roz -
za meg, hogy azon mely ál lo mány cso por tok ve gye nek

részt, il let ve a tá vol ma ra dást is õ en ge dé lyez he ti. Az ál lo -
mány gyû lés ide jét, na pi rend jét és részt ve võ it a té má tól
füg gõ, kel lõ idõ ben ki kell hir det ni.

692. A pa rancs nok az ál lo mány gyû lés na pi rend jé nek
meg fele lõen hall gas sa meg a részt ve võk ja vas la ta it, kér dé -
se it, és ad jon rá juk vá laszt, ille tõ leg in téz ked jen a meg -
oldásuk ér de ké ben.

A gyû lé sen el hang zot tak lé nye gé nek jegy zõ könyv ben,
fel jegy zés ben való rög zí té sé ért, és ezek nek az ügy vi te li
sza bá lyok sze rin ti meg õr zé sé ért az egy ség- (zász ló alj-)
törzs fõ nök, il let ve a pa rancs nok ál tal ki je lölt sze mély, szá -
za dok nál pe dig a szá zad pa rancs nok-he lyet tes a fe le lõs.

693. Az egy ség (al egy ség) ve zény lõ zász ló sok (tiszt -
helyettesek) a tá mo ga tó csa tor na mû köd te té sé nek ha té ko -
nyab bá té te le cél já ból – szük sé ges gya ko ri ság gal, de leg -
alább ne gyed éven te egy szer – zász ló si, tiszt he lyet te si tá jé -
koz ta tó gyû lést szer vez nek. A zász ló si, tiszt he lyet te si tá jé -
koz ta tó gyû lé se ken a szük sé ges in for má ci ók át adá sa, a
köl csö nös tá jé koz ta tás a fõ na pi ren di pont. Ezen kí vül a
fel me rü lõ ve ze té si prob lé mák meg hall ga tá sa és meg vi ta tá -
sa mel lett le he tõ sé get kell te rem te ni arra, hogy a részt ve võ
ál lo mány rend sze res ok ta tás ban ré sze sül jön a ve ze tés, a
fe le lõs ség vál la lás, az ok ta tás és ta nács adás mód sze rei és
vég re haj tá sa, va la mint a szol gá la ti sza bá lyok és elõ írások,
a ka to nai eti kett és ud va ri as ság, az ala ku lat tör té ne te és
 hagyományai, il let ve a he lyi sa já tos sá gok és szo ká sok
 vonatkozásában.

Katonai temetések, gyászszertartások

694.1. Az el hunyt ka to na szá má ra vég sõ tisz te let adás -
ként a ke gye let hi va ta los ki fe je zé sé re – a hoz zá tar to zók
egyet ér té sé vel – a te me tés meg szer ve zé sé re vo nat ko zó
ren del ke zé sek figye lembe véte lével ka to nai te me tést kell
ren dez ni.

694.2. Az el hunyt ka to na in téz ke dés re jo go sult hoz zá -
tar to zó i nak (úgy mint szü lõ, há zas társ, gyer mek) kí ván sá -
gá ra a ka to nai vég sõ tisz te let adás mel lett le he tõ sé get kell
te rem te ni a ka to na val lá si fe le ke ze té nek meg fe le lõ egy -
házi gyász szer tar tás ra is.

695. A ka to nai te me tés meg ren de zé sé ért – a te me tés
 helye sze rint ille té kes hely õr ség pa rancs nok kal együtt -
mûködve – az el hunyt állományille té kes pa rancs no ka
(nyug ál lo má nyú ka to na ese tén a had ki egé szí tõ pa rancs -
nok) a fe le lõs.

696. A hely õr sé gek te rü le tén kí vü li ka to nai te me té sek
meg szer ve zé se, a „Hõsi ha lott”-á és „a Ma gyar Hon véd ség 
ha lott já”-vá mi nõ sí tet tek sír em lé ke i nek, va la mint a hõsi
sí rok rend ben tar tá sa a ka to nai ér dek vé de lem kö ré be tar to -
zó fel adat. Ezt a he lyi szer vek kel együtt mû kö dés ben az a
ka to nai szer ve zet (had ki egé szí tõ pa rancs nok ság) lát ja el,
amely nek ha tás kö ré be utal ták.
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697.1. A ka to nai te me té sen a vég tisz tes ség meg adá sá ra
ki ren delt al egy ség dísz kí sé re tet al kot.

Dísz kí sé re tet kell ki ren del ni a tény le ges szol gá lat,
 illetve a nyug ál lo mány idõ sza ka alatt el hunyt ka to nák
 temetésére.

697.2. Az el hunyt ka to na te me té sé re dísz kí sé re tül – kü -
lön ren del ke zés alap ján – rajt, sza kaszt vagy szá za dot kell
ki ren del ni.

A dísz kí sé ret sa ját csa pat zász ló ját vi gye, s arra gyász -
sza la got kell köt ni.

698. A dísz kí sé re ten kí vül ki kell ren del ni:
a) ze ne kart (kü lön ren del ke zés alap ján);
b) az el hunyt ra va ta lá hoz dísz õrö ket;
c) az el hunyt szál lí tá sá hoz gép jár mû vet vagy löveg -

talpat;
d) rend je lek és ér dem ér mek vi te lé re min den pár ná hoz

egy-egy fõt;
e) ko szo rú vi võ ket (a „Hõsi ha lott”-á, il let ve „a Ma gyar

Hon véd ség ha lott já”-vá nyil vá ní tott ka to na te me té se  esetén).

699. A Ma gyar Köz tár sa ság min den egyes ér dem rend jét 
és a kül föl di ér dem ren de ket kü lön pár ná ra kell ten ni, az
 érdemérmekbõl (szol gá la ti je lek bõl) töb bet is le het egy
pár nán el he lyez ni.

700. A te me tés re ki ren delt dísz kí sé ret tiszt jei, a zász ló -
vi võ, a zász ló kí sé rõk, a ze ne kar ve ze tõ, a dísz õrök, a rend -
jel- és a ko szo rú vi võk bal kar ju kon gyász sza la got visel -
jenek.

701. Ha az el hunyt ka to nát szer ve ze ti egy sé gé nek hely -
õr sé gé ben te me tik el, a dísz kí sé re tet és a részt ve võ ket a
ka to nai szer ve zet pa rancs no ka ren del je ki. Ha a te me tést
nem az el hunyt hely õr sé gé ben ren de zik, a dísz kí sé ret ki -
ren de lé se a te me tés he lye sze rint ille té kes hely õr ség pa -
rancs nok nak, a részt ve võk ki ren de lé se pe dig az el hunyt
sze mély állományille té kes pa rancs no ká nak kö te les sé ge.

702. Nyug ál lo má nyú ka to na ese tén – az erre vo nat ko zó
kü lön ren del ke zé sek figye lembe véte lével – ha son ló
 módon kell el jár ni.

703. Az el hunyt ra va ta lá hoz a fegy ve res dísz õrö ket a
ke gye le ti szer tar tás meg kez dé se elõtt 15 perc cel kell fel ál -
lí ta ni.

704. A fegy ve res dísz õrö kön kí vül az el hunyt mun ka -
tár si és ba rá ti kö ré bõl, va la mint a tár sa dal mi szer ve ze tek
kép vi se lõ i bõl is le het tár sa dal mi dísz õrö ket fel ál lí ta ni.
Ezek fegy ver nél kül, a fegy ve res dísz õrök kö zött (mel lett), 
ve lük egy sor ban áll nak. A ra va tal egy ol da lán egy szer re
több dísz õr is áll hat.

A tár sa dal mi dísz õrök a ke gye le ti szer tar tás megkez -
déséig a dísz õr-pa rancs nok fel ve ze té sé vel 2-3 per cen ként
vált ják egy mást.

705. A „Hõsi ha lott”-á és „a Ma gyar Hon véd ség ha lott -
já”-vá, a ka to nai szol gá lat ha lott já vá nyil vá ní tott ka to na
te me té sét az elõ zõ pon tok ban le ír tak és a vo nat ko zó kü lön
jog sza bály sze rint kell meg szer vez ni.

XI. Fejezet

HELYÕRSÉGI FELADATOK

Általános alapelvek

706.1. A hely õr sé gek ré szé re ren dé sze ti al kal ma zá si
kör let je löl he tõ ki. Ezen hely õr sé gek ka to nai ren dé sze ti
 tevékenysége ma gá ra a hely õr ség re és a ren dé sze ti al kal -
ma zá si kör let re ter jed ki.

706.2. A hely õr sé gek ré szé re a bal ese ti hely szí ne lé si
fel ada tok gyors vég re haj tá sá ra bal ese ti hely szí ne lõ kör -
letet, a hõsi sí rok gon do zá sá ra és a ka to nai te me té sek ren -
de zé sé re ke gye le ti kör le tet le het ki je löl ni.

706.3. Az a hely ség, ahol a Ma gyar Hon véd ség csa -
patai, szer vei, in té ze tei ide ig le ne sen tar tóz kod nak, ál lo -
más hely.

707.1. A hely õr sé gi fel ada tok a ka to nai szol gá lat nak azt 
a kö rül ha tá rolt ré szét fog ják át, mely a hely õr ség ben lévõ
ka to nai szer ve ze tek egé szé re ki ter jed, szer ve ze ti alá ren -
delt sé gük tõl füg get le nül.

707.2. A hely õr sé gi fel ada tok:
a) együtt mû kö dés meg szer ve zé se és fenn tar tá sa a

rend vé del mi szer vek kel;
b) kap cso lat tar tás az ál la mi és az ön kor mány za ti

 szervekkel;
c) a hely õr ség rend jé nek és fe gyel mé nek biz to sí tá sa, a

ka to nák öl töz kö dé sé re, ma ga tar tá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyok ér vé nye sí té se;

d) a hely õr sé gi õr-, ügye le ti és ren dé sze ti szol gá lat (be -
le ért ve a gép jár mû-el len õr zést), va la mint a gépjármû-
 baleseti hely szí ne lõ szol gá lat meg szer ve zé se, ve zény lé se,
irá nyí tá sa, el len õr zé se;

e) a hely õr ség ben levõ kö zös gya kor ló te rek, lõt erek
igény be vé te lé nek és kar ban tar tá sá nak sza bály zá sa, tá -
roló-, ja ví tó- és szál lí tó ka pa ci tá sok kö zös fel hasz ná lá sá -
nak össze han go lá sa a Hon véd ség és rend vé del mi szer vek
igé nye i nek és le he tõ sé ge i nek figye lembe véte lével;

f) a hír adás és pos tai szol gál ta tá sok hely õr ség szin tû
sza bá lyo zá sa;

g) a hely õr ség szin tû ka to nai, kul tu rá lis és sport ren dez -
vé nyek szer ve zé se, az ilyen jel le gû lé te sít mé nyek mû -
ködési fel té te le i nek meg te rem té se és te vé keny sé gük irá -
nyí tá sa;

h) a ka to nai te me té sek ren de zé se, a hõsi sí rok és em lék -
mû vek gon do zá sa;

i) a csa pa tok át vo nu lá sá val, el szál lá so lá sá val kapcso -
latos ügyek in té zé se; a hely õr ség és az e te kin tet ben hoz zá
utalt la kás (hon véd sé gi szál ló) gaz dál ko dá sá nak az
 érvényben lévõ ren del ke zé sek sze rin ti irá nyí tá sa;
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j) a hely õr ség ben levõ és az e te kin tet ben oda utalt
 katonai-, és egyéb ki je lölt ob jek tu mok üze mel te té se, fel -
újí tá sa, kar ban tar tá sa, a Ma gyar Hon véd ség ke ze lé sé ben
levõ la kó te le pek ál ta lá nos rend jé nek meg szer ve zé se és
fenn tar tá sa;

k) a csa pat gaz dál ko dás hely õr ség szin tû fel ada ta i nak
össze han go lá sa, a sze mé lyi ál lo mány – ben ne a nyug ál lo -
má nyú ak és csa lád tag ja ik – élet- és mun ka kö rül mé nye i nek 
fi gye lem mel kí sé ré se és a he lyi köz igaz ga tá si szer vek kel
együtt mû kö dés ben a le he tõ sé gek hez mért ja ví tá sa;

l) a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és az ille té kes elöl já ró
 által meg ha tá ro zott más fel ada tok meg ol dá sa.

708. A kü lön jog sza bály alap ján ön ál ló lakásgazdál -
kodást foly ta tó hely õr ség-pa rancs nok ság az ille té kességi
te rü le tén el lát ja a ha tás kö ré be utalt la kás- és szál ló gaz dál -
ko dá si fel adat kört (la kás- és nõt len-, nõ vér-, csa lá di szál ló
ügye ket), kü lö nös te kin tet tel a bér be adói fel ada tok ra. Az
ön ál ló la kás gaz dál ko dást foly ta tó helyõrség-parancs nok -
ság, mint he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv te rü le ti ille té kes -
sége a szék he lye sze rin ti te le pü lés re, va la mint a la kás gaz -
dál ko dá si kör ze té be tar to zó hely õr sé gi és egyéb te le pü -
lés(ek)re, to váb bá a lak ha tá si tá mo ga tás egyes ele mei
 tekintetében a jog sza bály ban meg ha tá ro zott von zás kör -
zet re ter jed ki. Bu da pest hely õr ség ben az e pont ban meg -
ha tá ro zott fel ada to kat kü lön jog sza bály ban ne ve sí tett
 helyi la kás gaz dál ko dá si szerv lát ja el.

709. Az e Sza bály zat ban meg ha tá ro zott hely õr sé gi
 feladatok rész le tes sza bá lya it a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke
ál la pít ja meg.

710.1. A hely õr ség ve ze tõ szer ve a hely õr ség-pa rancs -
nok ság, amely a hely õr ség pa rancs nok ból, a helyõrség-
 parancsnoki funk ci ók gya kor lá sá hoz szük sé ges füg get le -
ní tett, il let ve meg bí zott szol gá la ti sze mé lyek bõl és szer -
vek bõl áll. A hely õr ség pa rancs nok ha tás kö re a hely õr sé gi
fel ada to kat il le tõ en ki ter jed a hely õr ség ben ál lan dó jel leg -
gel el he lye zett vagy ide ig le ne sen ott tar tóz ko dó csapa -
tokra, szer vek re, in té ze tek re és sze mé lyek re, a ren dé sze ti
szol gá la tot il le tõ en pe dig a ré szé re ki je lölt ren dé sze ti
 alkalmazási kör let re.

710.2. A had ki egé szí tõ pa rancs nok hely õr sé gi felada -
tait, ha tás kö rét kü lön ren del ke zés sza bá lyoz za.

A helyõrségparancsnok

711.1. A hely õr ség-pa rancs no ki te en dõk el lá tá sá ra a
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ad meg bí zást. A helyõrség -
parancsnok tá vol lé té ben a hely õr ség-pa rancs no ki fel ada -
to kat a pa rancs nok szer ve zet sze rû he lyet te se lát ja el.

A hely õr ség-pa rancs no ki meg bí zás a hely õr ség pa rancs -
nok szer ve zet sze rû – be osz tás sze rin ti – szol gá la ti alá- és
fö lé ren delt sé gét nem érin ti.

711.2. A hely õr ség pa rancs nok fe le lõs a hely õr sé gi fel -
ada tok vég re haj tá sá ért, a hely õr ség (ren dé sze ti alkalma -
zási kör let) rend jé nek, szer ve zett sé gé nek és fe gyel mé nek
fenn tar tá sá ért.

712. A hely õr ség pa rancs nok a hely õr sé gi fel ada tok
 tekintetében szol gá la ti elöl já ró ja a hely õr ség ben ál lan dó
jel leg gel el he lye zett vagy ide ig le ne sen ott tar tóz ko dó, nála 
ala cso nyabb be osz tá sú ka to nák nak. A ka to nai ren dé sze ti
szol gá la tot il le tõ en ez a jog ál lá sa ki ter jed a szá má ra meg -
ha tá ro zott ren dé sze ti al kal ma zá si kör let re is. A hely õr ség -
ben ál lan dó jel leg gel el he lye zett vagy az ide ig le ne sen ott
tar tóz ko dó ka to nai szer ve ze tek pa rancs no kai a hely õr ség -
pa rancs nok in téz ke dé se it kö te le sek figye lembe ven ni és
alá ren delt je ik kel is vég re haj ta ni.

713. Ha laszt ha tat lan eset ben, vagy ha erre fel ké rik, a
hely õr ség pa rancs nok kö te les ille té kességi te rü le tén nyo -
mo zó ha tó sá gi jog kör rel el jár ni más hely õr ség be tar to zó
ka to na bûn cse lek mé nye ese tén is.

714. A hely õr ség pa rancs nok rend sze re sen ér té kel je a
hely õr sé gi fel ada tok el lá tá sát, ezen be lül ki e mel ten a hely -
õr ség fe gyel mi hely ze tét. Ez olyan hely õr ség ben, ahol
csak egy dan dár vagy an nál ala cso nyabb szin tû ka to nai
szer ve zet van, két éven ként leg alább egy szer tör tén jen,
más hol éven ként. Ér té kel je a la kos ság és a Ma gyar Hon -
véd ség kö zöt ti kap cso la tot, és e hely õr sé gi funk ci ók gya -
kor lá sá val kap cso lat ban ad jon ki hely õr ség pa rancs no ki
pa ran cso kat, il let ve in téz ke dé se ket. Je löl je ki a hely õr sé gi
õr ség gel õr zen dõ lé te sít mé nye ket, és in téz ked jen õrzé -
sükre. Bu da pest hely õr ség ben ezt a jog kört a Hon véd
 Vezérkar fõ nö ke gya ko rol ja.

715. A hely õr ség pa rancs nok a he lyi la kás gaz dál ko dá si
szerv ként is mû kö dõ hely õr ség-pa rancs nok ság ese tén el -
lát ja a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv ve ze tõ jé nek a fel adat -
kö rét. Fe le lõs a he lyi la kás-, ga rázs- és szál ló gaz dál ko dá si, 
la kás ügyi fel ada tok el lá tá sá ért és a hely õr sé gi la kás bi zott -
sá gok jog sze rû mû köd te té sé ért.

A helyõrségkomendáns

716.1. A hely õr ség-pa rancs nok sá gon hely õr sé gi ren dé -
sze ti ko men dáns-hi va tal mû kö dik, mely nek élén a hely -
õrségkomendáns áll. Azon hely õr sé gek ben, ahol a ka to nai
szer ve ze tek ál lo mány táb lá já ban nincs füg get le ní tett
 helyõrségkomendáns, a he lyõr ség ko men dán si fel ada to kat
a hely õr ség-tá mo ga tó al egy ség pa rancs no ka lát ja el. Az
elõ zõ ek hi á nyá ban meg bí zott he lyõr ség ko men dánst kell
ki je löl ni, aki szol gá la ti be osz tá sa mel lett lát ja el ezt a fel -
adat kört.

716.2. A he lyõr ség ko men dáns a hely õr ség pa rancs nok -
nak van alá ren del ve, szol gá la ti elöl já ró ja a hi va tal be osz -
tot ta i nak, a hely õr sé gi õr sé gek nek, a hely õr sé gi ka to nai
ren dé sze ti szol gá lat ban és a gép jár mû-bal ese ti hely szí ne lõ 
ké szen lé ti szol gá lat ban álló sze mé lyek nek.
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717.1. A he lyõr ség ko men dáns alap ve tõ fel ada ta a hely -
õr sé gi fel ada tok kal kap cso la tos ter ve zõ, szer ve zõ, el len õr -
zõ és gya kor la ti te vé keny ség a hely õr ség pa rancs nok uta -
sításai alap ján.

717.2. A he lyõr ség ko men dáns a hely õr ség pa rancs nok
ál tal meg sza bott ke re te ken be lül a hely õr sé gi fel ada tok
min den na pi rész le te i ben ön ál ló an in téz ked jen, mûködé -
sérõl rend sze re sen te gyen je len tést a hely õr ség pa rancs -
nok nak.

717.3. A he lyõr ség ko men dáns kö te les sé gei:
a) a ren del ke zé sek, va la mint a hely õr ség pa rancs nok

pa ran csai sze rint a hely õr sé gi gép jár mû-fõ el len õr rel
együtt ter vez ze, szer vez ze és irá nyít sa a hely õr ség ben
(a ki je lölt al kal ma zá si kör let ben) a ka to nai ren dé sze ti szol -
gá la tot (a gép jár mû-el len õr zést is be le ért ve);

b) tart son köz vet len ope ra tív kap cso la tot a hely õr ség -
ben levõ ka to nai szer ve ze tek kel, rend vé del mi szer vek kel,
a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok kal és a közigaz -
gatási szer vek kel;

c) az erre vo nat ko zó ren del ke zé sek és a helyõrség -
parancsnok pa ran csai alap ján ter vez ze meg a hely õr sé gi
õr szol gá la tot, dol goz za ki a szük sé ges szol gá la ti ok má -
nyo kat; ve gyen részt a hely õr ség ügye le ti és más szol gá la -
ta i ra vo nat ko zó ok má nyok ki dol go zá sá ban;

d) el len õriz ze, il let ve el len õriz tes se a hely õr sé gi õr -
ségeket;

e) ké szít se elõ a hely õr ség-pa rancs no ki pa ran cso kat és
gon dos kod jon, hogy ide jé ben el jus sa nak a végrehaj -
tókhoz;

f) (Bu da pest hely õr ség ki vé te lé vel) a hely õr ség pa -
rancs nok in téz ke dé se, va la mint a vo nat ko zó jog sza bá lyok
alap ján in téz ze a he lyi la kás gaz dál ko dá si fel ada to kat,
 tartsa fenn a hon véd sé gi szál lók hasz ná la tá nak rend jét;

g) irá nyít sa a hi va tal ál lo má nyá ba be osz tot tak mun ká ját;
h) a hely õr ség pa rancs nok in téz ke dé se alap ján ve gyen

részt a hely õr ség szin tû ka to nai kul tu rá lis és sport ren dez -
vé nyek meg szer ve zé sé ben;

i) gon dos kod jon a hely õr ség ben levõ hõsi sí rok és em -
lék mû vek rend ben tar tá sá ról;

j) in téz ze az el szál lá so lás sal kap cso la tos hi va ta los
ügye ket;

k) tart son kap cso la tot a te rü le ti leg ille té kes tûz ren dé -
sze ti szer vek kel, szer vez ze meg a hely õr sé gi lé te sít mé -
nyek (ahol van nak ilye nek), va la mint a hely õr ség-pa rancs -
nok ság ál tal ter ve zett hely õr ség szin tû ka to nai, kul tu rá lis
és sport ren dez vé nyek tûz vé del mét.

A helyõrség-támogató alegységparancsnok

718.1. A hely õr ség-tá mo ga tó al egy ség pa rancs nok
 közvetlenül az egy ség pa rancs nok nak van alá ren del ve. A
hely õr ség-tá mo ga tó al egy ség pa rancs nok szol gá la ti elöl -
járója a hely õr ség-tá mo ga tó al egy ség tel jes sze mé lyi ál lo -
má nyá nak.

718.2. A hely õr ség-tá mo ga tó al egy ség pa rancs nok fe le -
lõs az ob jek tu mok és a bá zi sok mû köd te té sé ért, az õr -
zés-vé de lem mel össze füg gõ fel ada tok vég re haj tá sá ért, a
he lyõr ség ko men dán si fel ada tok vég zé sé ért, a hely õr sé gi
hír köz pont mû köd te té sé ért, a hely õr sé gi ze ne kar mun ká já -
nak meg szer ve zé sé ért.

719. Az e Sza bály zat ban a zász ló alj- (szá zad-) pa rancs -
nok ré szé re is meg ha tá ro zott kö te les sé gek mel lett a hely -
õr ség-tá mo ga tó al egy ség pa rancs nok kö te les sé gei a kö vet -
ke zõk kel egész ül nek ki:

a) ter vez ze meg és irá nyít sa a hely õr ség-tá mo ga tó
 parancsnokság mun ká ját;

b) gon dos kod jon a hely õr sé gi bá zi sok üze mel te té sé rõl;
c) lás sa el a he lyõr ség ko men dán si fel ada to kat;
d) szer vez ze meg a hely õr sé gi hír köz pont fo lya ma tos

mû kö dé sét;
e) irá nyít sa a ha tás kö ré be utalt hely õr sé gi, ki szol gá ló,

tá mo ga tó fel ada to kat;
f) haj tas sa vég re a hely õr sé gi lé te sít mé nyek õrzés-

 védelmét;
g) gon dos kod jon a hely õr sé gi ki kép zõ bá zi sok mû kö -

dé sé rõl;
h) irá nyít sa a hely õr sé gi ze ne kar mun ká ját;
i) ter vez ze meg és szer vez ze az egy ség in for ma ti kai

esz kö zök kel való el lá tá sát, az in for ma ti kai esz kö zök fenn -
tar tá sát, üze mel tes se a lak ta nya lo ká lis szá mí tó gé pes há ló -
za tát;

j) ve gyen részt a mun ka- és tûz vé del mi szem lé ken, az
el len õr zé sek ter ve zé sé ben és az el len õr zé se ken fel tárt hi á -
nyos sá gok meg szün te té se ér de ké ben ké szü lõ pa rancs no ki
in téz ke dé sek elõ ké szí té sé ben.

A helyõrség gépjármû-fõellenõr

720.1. A ren dé sze ti al kal ma zá si kör let tel ren del ke zõ
hely õr sé gek ben hely õr sé gi gép jár mû-fõ el len õrt kell ki je -
löl ni.

720.2. A hely õr sé gi gép jár mû-fõ el len õr ál ta lá ban a
szak te rü let leg ma ga sabb be osz tá sú lo gisz ti kai tiszt je. Az
el len õr zé sek szak sze rû vég re haj tá sá ra min den helyõr -
ségben gép jár mû-el len õrö ket kell a gép jár mû-tech ni kai
szol gá lat hi va tá sos ál lo má nyá ból hely õr ség pa rancs ban
 kijelölni.

720.3. A hely õr sé gi gép jár mû-fõ el len õr a hely õr sé gi
fel ada tok te kin te té ben a hely õr ség pa rancs nok nak van alá -
ren del ve.

720.4. A hely õr sé gi gép jár mû-fõ el len õr fõ fel ada ta a
ren dé sze ti al kal ma zá si kör let tel ren del ke zõ hely õr ség
 területén – a he lyõr ség ko men dáns sal együtt mû köd ve – a
köz úti gép jár mû-el len õr zé sek és a hely õr ség szin tû szak ki -
kép zé sek vég re haj tá sa. Ter vez ze meg, szer vez ze és irá -
nyít sa a gép jár mû-el len õrök és a gép jár mû-bal ese ti hely -
szí ne lõk igény be vé te lét.
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Helyõrségi szolgálatok

721. A hely õr sé gi szol gá la tok a kö vet ke zõk:
a) hely õr ség-ügye le tes;
b) hely õr sé gi õr ség;
c) hely õr sé gi ka to nai ren dé sze ti szol gá lat;
d) gép jár mû-bal ese ti hely szí ne lõ ké szen lé ti szol gá lat.

A helyõrség-ügyeletes

722. A hely õr ség-ügye le ti szol gá lat ál ta lá ban nem füg -
get le ní tett szol gá lat, ha nem a hely õr ség pa rancs nok dön -
tése alap ján a hely õr ség leg ma ga sabb had mû ve le ti vagy
lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le ti szol gá la ta lát ja el. Ha szük -
sé ges, ilyen eset ben több he lyet test le het ve zé nyel ni.

723.1. A hely õr ség-ügye le tes a hely õr sé gi szol gá lat tal
össze füg gõ fel ada tok te kin te té ben a hely õr ség pa rancs nok -
nak van alá ren del ve. Szol gá la ti elöl já ró ja a hely õr sé gi
szol gá la tok nak.

723.2. Hely õr sé gi szol gá lat tal kap cso la tos ügyek ben
a szol gá la ti in téz ke dés ben meg ha tá ro zott ren del ke zé si
joga van a hely õr ség ben levõ más ügye le ti szol gá la tok
 irányában.

723.3. Ere de ti fel ada ta mel lett a hely õr ség-ügye le tes
 tegyen ele get a hely õr ség-ügye le tes szol gá la ti in téz ke dés -
ben le írt kö tel mek nek, a he lyõr ség ko men dáns tá vol lé té -
ben irá nyít sa a ka to nai ren dé sze ti és a gép jár mû-bal ese ti
hely szí ne lõ ké szen lé ti szol gá la tot.

723.4. A hely õr ség-ügye le tes a szol gá la ti in téz ke dés ben 
meg sza bott ha tás kö rén be lül ön ál ló an jár jon el. A hatás -
körét meg ha la dó ügye ket je len tõ sé gük és sür gõs sé gük
figye lembe véte lével je lent se a hely õr ség pa rancs nok nak,
il let ve a rá vo nat ko zó mér ték ben kö zöl je a he lyõr ség ko -
men dáns sal, va la mint a hely õr sé gi gép jár mû-fõ el len õr rel.

A helyõrségi õrség

724. A hely õr sé gi õr ség hely õr sé gi jel le gû õr zés-vé del -
mi fel ada to kat lát el. Ve zény lé sét, alá ren delt sé gét, el iga zí -
tá sát, el len õr zé sét a VI. fe je zet sza bá lyoz za.

A helyõrségi katonai rendészeti szolgálat

725.1. A hely õr sé gi ka to nai ren dé sze ti szol gá lat fela -
data a hely õr ség (ren dé sze ti al kal ma zá si kör let) ka to nai
rend jé nek és fe gyel mé nek fenn tar tá sa. Ma gá ban fog lal ja a
ka to nák meg je le né sé nek, ma ga tar tá sá nak, ok má nya i nak
(a ka to nai köz rend nek) az el len õr zé sét és a ka to nai gép -
jármû-ellenõrzést.

725.2. A hely õr ség ka to nai ren dé sze ti szol gá la tát ren dé -
sze ti jár õrök lát ják el. A ka to nai gép jár mû-el len õr zést
 ennek ke re té ben szak ma i lag fel ké szí tett gépjármûel -
lenõrök vég zik.

725.3. A ren dé sze ti szol gá lat ha tás kö re ki ter jed a hely -
õr ség ben és a ki je lölt ren dé sze ti al kal ma zá si kör let ben a
Ma gyar Hon véd ség ál lo má nyá ra. Te vé keny sé gét a hely õr -
sé gi gép jár mû-fõ el len õr rel egyez te tett terv alap ján a
 helyõrségkomendáns (a he lyõr ség ko men dáns tá vol lé té ben 
a hely õr ség-ügye le tes) irá nyít ja.

725.4. A hely õr sé gi ka to nai ren dé sze ti szol gá lat ba
 vezényeltek szol gá la tuk idõ tar ta ma alatt a helyõrség -
komendáns és a hely õr ség-ügye le tes szol gá la ti alá ren delt -
sé gé ben áll nak.

726. A hely õr sé gi ka to nai ren dé sze ti szol gá la tot a he lyi
vi szo nyok nak meg fe le lõ en a VII. fe je zet elõ írásai sze rint
kell szer vez ni és vég re haj ta ni.

A hely õr sé gi ka to nai ren dé sze ti szol gá lat fel ada tát ön ál -
ló an, il let ve a rend õr ség gel együtt mû kö dés ben tel je sí ti.

Gépjármû-baleseti helyszínelõ készenléti szolgálat

727.1. A gép jár mû-bal ese ti hely szí ne lõ ké szen lé ti szol -
gá lat fel ada ta a Ma gyar Hon véd ség tu laj do ná ban lévõ
(vagy ál ta la üze mel te tett) gép jár mû vek bal ese te i nek hely -
szí ne lé se, ha ott sze mé lyi sé rü lés vagy je len tõs anya gi kár
ke let ke zett. Fel ada ta to váb bá ka to nák, köz tiszt vi se lõk és
köz al kal ma zot tak nem ka to nai gép jár mû vel tör tént be je -
len tett bal ese te i nek hely szí ne lé se, ha sze mé lyi sé rü lés sel
jár tak.

727.2. A gép jár mû-bal ese ti hely szí ne lõ ké szen lé ti szol -
gá lat a he lyõr ség ko men dáns és a hely õr ség-ügye le tes
szol gá lat alá ren delt sé gé be tar to zik. Tag ja it a gépjármû-
 ellenõrök kö zül hely õr ség pa rancs no ki pa rancs ban kell
 vezényelni.

727.3. A gép jár mû-bal ese ti hely szí ne lõ ké szen lé ti szol -
gá la tot az erre vo nat ko zó kü lön ren del ke zé sek sze rint a
he lyi vi szo nyok nak meg fele lõen kell meg szer vez ni úgy,
hogy bal eset ese tén azon nal igény be ve he tõ le gyen.

727.4. Ha a hely szí ne lést a rend õrséggel együtt mû köd -
ve vég zik, a gép jár mû-bal ese ti hely szí ne lõ az erre vo nat -
ko zó kü lön ren del ke zés sze rint jár jon el.

XII. Fejezet

AZ ELISMERÉSI ÉS A FEGYELMI JOGKÖR
GYAKORLÁSA

Az érdemek elismerése

728.1. Az el is me ré sek oda íté lé sé nek ese te it és faj tá it
a Hjt. XI. fe je ze té ben fog lal tak tar tal maz zák.

728.2. Az el is me ré sek oda íté lé sé re a szol gá la ti elöl -
járók, ille tõ leg hi va ta li fe let te sek jo go sul tak. Az a szol gá -
la ti elöl já ró, aki csak ese ti fel ada tok tel je sí té sé nek irá nyí -
tá sá ra, ve ze té sé re ke rült ki je lö lés re, ide ig le nes alá ren delt -
je ér de mé nek el is me ré sé re an nak ille té kes elöl já ró já nál ja -
vas lat tal él het.
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728.3. Az ügye le ti szol gá lat ban álló sze mé lyek a ne kik
szer ve ze ti leg alá nem ren delt ka to nák ki emel ke dõ szol gá -
lat el lá tá sát je len té se ik ben rög zít sék.

728.4. Az el is me ré se ket pa rancs ba kell fog lal ni. Az
ado má nyo zó ál tal adott el is me rést, az el is me rés ben ré sze -
sü lõk és az ado má nyo zó szer ve ze ti egy sé gé nek (szer ve ze ti 
ele mé nek) sze mé lyi ál lo má nya elõtt kell ki hir det ni.

728.5. Ha a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek köz vet le nül
alá ren delt pa rancs nok ado má nyoz el is me rést, je löl je meg
a pa rancs ban azon sze mé lyek kö rét, akik elõtt azt ki kell
hir det ni.

Az elöljárók elismerési jogköre

729. A raj pa rancs nok, a sza kasz ve zény lõ tiszt he lyet tes, 
a szá zad el lá tó tiszt he lyet tes, a szá zad ve zény lõ zász lós, a
sza kasz pa rancs nok, a szá zad pa rancs nok és a kö te lék ben
lévõ zász ló alj pa rancs no ka alá ren delt je i nek a kö vet ke zõ
el is me rést ad hat ja:

– írás be li di csé ret.

730. Az egy ség (ön ál ló al egy ség) pa rancs no ka és a vele
azo nos szin tû szol gá la ti elöl já ró alá ren delt je i nek a neki
alá ren delt pa rancs no kok ál tal ado má nyoz ha tó elismeré -
seken túl a kö vet ke zõ el is me ré se ket ad hat ja:

a) pénz- vagy tárgy ju ta lom;
b) em lék tárgy.

731. Az állományille té kes pa rancs nok elöl já ró parancs -
nokai és a ve lük azo nos szin tû szol gá la ti elöl já ró alá ren delt -
je i nek a neki alá ren delt pa rancs no kok ál tal ado má nyoz ha tó
el is me ré se ken túl a kö vet ke zõ el is me rést ad hat ja:

– ha zai vagy kül föl di ju ta lom üdü lés.

732.1. Azt a szol gá la ti elöl já rót, aki nek a szol gá la ti be -
osz tá sa eb ben a fe je zet ben nem sze re pel és az ál lo mány -
táb lá ban be osz tá si he lyé re „tisz tes”, „tiszt he lyet tes”,
„zász lós”, „tiszt”, „fõ tiszt” vagy tá bor no ki rend fo ko za ti
cso port van meg ha tá roz va, az ál ta la vi selt rend fo ko zat
sze rin ti el is me ré si jog kör il le ti meg.

732.2. Ha az ál lo mány táb la a rend fo ko za tot meg ha tá -
roz za, ak kor a szol gá la ti elöl já rót a be osz tá si he lyé re meg -
je lölt rend fo ko zat sze rin ti el is me ré si jog kör il le ti meg.

733. A szol gá la ti elöl já rók rend fo ko zat sze rin ti el is me -
ré si jog kö rei a kö vet ke zõk:

a) õr ve ze tõ, ti ze des, sza kasz ve ze tõ: raj pa rancs nok;
b) õr mes ter, törzs õr mes ter, fõ törzs õr mes ter: szá zad

 ellátó tiszt he lyet tes;
c) zász lós, törzs zász lós, fõ törzs zász lós, had nagy: sza -

kasz pa rancs nok;
d) fõ had nagy, szá za dos: szá zad pa rancs nok;
e) õr nagy, al ez re des: zász ló alj pa rancs nok;
f) ez re des: ez red pa rancs nok;

g) dan dár tá bor nok: dan dár pa rancs nok;
h) ve zér õr nagy: kö zép szin tû ve ze tõ szerv pa rancs no ka,

törzs igaz ga tó;
i) al tá bor nagy: Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet tes.

734. A szol gá la ti elöl já rók a rend fo ko zat alap ján meg ál -
la pí tott jog kör ben pénz- és tárgy ju tal mat, em lék tár gyat,
 illetve ju ta lom üdü lést csak ak kor ado má nyoz hat nak, ha
erre a cél ra – kü lön ren del ke zés ben – meg ha tá ro zott ke ret -
tel ren del kez nek.

A fegyelmi jogkör gyakorlása

735. A fe gyel mi jog kör gya kor lá sá nak alap ve tõ sza bá -
lya it a Hjt. XII. fe je ze té ben fog lal tak ha tá roz zák meg.

736. A ka to na fe gyel mi fe le lõs ség re vo ná sá ra csak
 akkor ke rül het sor, ha a kö te les ség sze gés te kin te té ben vét -
kes ség – szán dé kos ság vagy gon dat lan ság – ter he li. A
 fegyelemsértés ak kor szán dé kos, ha az el kö ve tõ ma ga tar -
tá sa kö vet kez mé nye it elõ re lát ja, kí ván ja vagy a kö vet kez -
mé nyek be be le nyug szik. Gon dat lan ság ak kor ter he li a
 katonát, ha elõ re lát ja ma ga tar tá sá nak le het sé ges kö vet -
kez mé nye it, de könnyel mû en bí zik azok el ma ra dá sá ban,
to váb bá ak kor is, ha a kö vet kez mé nye ket azért nem lát ta
elõ re, mert a tõle el vár ha tó fi gyel met vagy kö rül te kin tést
el mu lasz tot ta.

737. Õr ség kö te lé ké be tar to zó ka to nát az õr szol gá lat
ide je alatt el kö ve tett fe gye lem sér té sért csak az õr ség le vál -
tá sa után le het fe le lõs ség re von ni, il let ve meg fe nyí te ni.
A fel ál lí tott õrt sú lyos fe gye lem sér tés ese tén le kell vál -
tani. E sza bá lyok meg fele lõen irány adók az ügye le ti vagy
egyéb ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó ka to ná ra is.

738. Az ügye le ti szol gá lat ban álló sze mé lyek a ne kik
szer ve ze ti leg alá nem ren delt ka to nák fe gye lem sér té sét
 jelentéseikben rög zít sék.

739. A hely õr ség, a had ki egé szí tõ, a ka to nai kór ház
(sza na tó ri um), a ka to nai szál lít mány és a vas út ál lo más,
 valamint a ka to nai ren dész jár õr pa rancs no ka, a ké szen lé ti
bal ese ti hely szí ne lõ, a nyo mo zó tiszt a szol gá la ti lag alá
nem ren delt ka to nák ál tal a mû kö dé si te rü le tü kön el kö ve -
tett fe gye lem sér tés vagy egyéb jog sér tés ese tén kö te les az
e fe je zet ben meg ha tá ro zott in téz ke dé se ket meg ten ni, és a
meg ál la pí tott té nyek rõl az el kö ve tõ állományille té kes
 parancsnokát ér te sí te ni.

A fegyelemsértés érdemi elbírálása

740. A fe gye lem sér tés ér de mi el bí rá lá sa kor – a fel tárt
té nyek alap ján – el sõ sor ban a fe gye lem sér tõ ma ga tar tás
sú lyos sá gát kell meg ítél ni. Mér le gel ni kell to váb bá a
 fegyelemsértés el kö ve té sé nek kö rül mé nye it, va la mint a
ka to na ma ga tar tá sát, a ki kép zés ben és a szol gá la ti te vé -
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keny ség so rán el ért ered mé nye it, a szol gá la ti fel ada tok hoz 
való vi szo nyát. Ezek azon ban nem szo rít hat ják hát tér be a
fe gye lem sér tés tár gyi sú lyát és ve szé lyes sé gét. Tö re ked ni
kell arra, hogy a sze mé lyi té nye zõk vizs gá la ta so rán fény
de rül jön a cse lek mény el kö ve té sé nek in dí té ka i ra.

741. A fe gye lem sér tés an nál sú lyo sabb, mi nél na gyobb
mér ték ben sér ti vagy ve szé lyez te ti a ka to nai szer ve zet
 készenlétének fo ko zá sát, az elöl já rók és az alá ren del tek
kö zöt ti szol gá la ti kap cso la to kat, a szol gá la ti ren det és
 fegyelmet, va la mint a kö zös sé gi szel le met.

742. Sú lyos bí tó kö rül mény ként kell figye lembe ven ni
kü lö nö sen:

a) a fe gye lem sér tés szán dé kos el kö ve té sét;
b) ha a ko ráb ban ki sza bott fe nyí tés alól még nem men -

te sült;
c) a fe gye lem sér tést a be osz tás hoz kö tõ dõ jogosult -

ságok fel hasz ná lá sá val kö vet te el;
d) a ve ze tõi be osz tás ban való el kö ve tést, ha a fe gye -

lem sér tést a be osz tás hoz kö tõ dõ jo go sult sá gok fel hasz ná -
lá sá val kö vet te el;

e) ha olyan fe gye lem sér tést kö ve tett el, amely nek meg -
aka dá lyo zá sa más sze mé lyek vo nat ko zá sá ban az õ fel ada -
ta volt;

f) ha a fe gye lem sér tés a köz rend sú lyos meg za va rá sá -
val járt;

g) ha a fe gye lem sér tést cso por to san kö vet ték el;
h) ha a fe gye lem sér tés a ka to nai rend fo ko za ti te kin tély

meg sér té sé vel járt vagy ne ga tí van be fo lyá sol ta a hon véd -
ség la kos ság gal való kap cso la tát;

i) a sza bály sér tés el kö ve té sét;
j) a ka to nai vét ség el kö ve té sét.

743. Ha a ka to na ön hi bá já ból ke rült it tas vagy bó dult
 állapotba, a fe gye lem sér té sért ugyan úgy fe le lõs ség gel tar -
to zik, mint ha jó zan ál la pot ban kö vet te vol na el azt. Az
 ittas, il let ve bó dult ál la pot ban el kö ve tett fe gye lem sér tés
el bí rá lá sá nál az it tas sá got (bó dult sá got) sú lyos bí tó kö rül -
mény ként kell figye lembe ven ni.

744. Az el kö ve tõ ja vá ra kell ér té kel ni kü lö nö sen:
a) ko ráb bi pél da mu ta tó ma ga tar tá sát (az el já rást meg -

elõ zõ két éven be lül ka pott el is me ré se it);
b) ha rö vid ide je tel je sít szol gá la tot, fel té ve, hogy e

 körülmény az el kö ve tés ben köz re ha tott;
c) a ki kép zés ben el ért ered mé nye it;
d) az el já rást meg elõ zõ két év ben való fe nyí tet len

 voltát;
e) õszin te be is me ré sét és meg bá ná sát; va la mint
f) azt, ha a cse lek mé nyét ment he tõ fel in dult sá gá ban

kö vet te el;
g) ha elõ ször kö vet el ki sebb sú lyú fe gye lem sér tést és

ma ga tar tá sa ko ráb ban ki fo gás ta lan volt.

A fenyítés kiszabása

745. A fe gyel mi jog kört gya kor ló elöl já ró csak azt
köve tõen dönt sön a ka to na fe le lõs sé gé rõl, va la mint a
 fenyítés mér té ké rõl, mi u tán gon do san mér le gel te a fel tárt
té nye ket, a fe gye lem sér tés el kö ve té sé ben köz re ha tó (tár -
gyi és sze mé lyi) té nye zõ ket, ille tõ leg a sú lyos bí tó és eny -
hí tõ kö rül mé nye ket.

746. Az elöl já ró, ami kor alá ren delt jé vel szem ben fe nyí -
tést al kal maz, ne le gyen el ha mar ko dott a fe nyí tés ne mé nek 
és mér té ké nek meg vá lasz tá sá ban, a fe nyí tést ne a fe gye -
lem sér tés fe let ti fel in dult sá gá ban szab ja ki, ne sért se meg
az alá ren delt ön ér ze tét.

747. Ha a fe gye lem sér tés, sza bály sér tés, ka to nai vét ség
el kö ve té sé vel a ka to na a Hon véd ség nek anya gi kárt is
okoz, õt a fe nyí tés mel lett – kü lön jog sza bá lyok alap ján –
kár té rí tés re is kö te lez ni kell.

748. A fe gyel mi fe nyí tés nem men te sí ti a kár oko zó ját a
kár té rí té si kö te le zett ség alól. A kár té rí tés re kö te le zett, ha a 
kár oko zás so rán fe gye lem sér tést va ló sí tott meg, nem
 kerülheti el a fe gyel mi fe le lõs ség re vo nást sem.

A fenyítés végrehajtása

749. A fe nyí tést a fe nyí tett nek sze mé lye sen kell ki hir -
det ni.

750. A pénz bír sá got ál ta lá ban egy összeg ben, a ha tá ro -
zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell
be fi zet ni. Ha a pénz bír ság fi ze té sé re kö te le zett ka to na a ki -
sza bott össze get nem fi ze ti meg, azt az il let mé nyé bõl az
ille té kes pénz ügyi és szám vi te li ve ze tõ meg ke re sé se út ján
kell le von ni.

A fe nyí tett ké rel mé re az ille té kes pa rancs nok a fe nyí tést 
ki sza bó ha tá ro za tá ban vagy a vég re haj tás so rán en ge dé -
lyez he ti a pénz bír ság össze gé nek leg fel jebb 12 havi
egyen lõ rész let ben tör té nõ meg fi ze té sét.

751. A pénz bír sá got a Ma gyar Hon véd ség nél a terüle -
tileg ille té kes pénz ügyi és szám vi te li szerv hez kell befi -
zetni. A rész let fi ze tés re en ge dé lye zett, ille tõ leg a határ -
idõre meg nem fi ze tett pénz bír sá got tar to zás ként elõ kell
je gyez ni.

752. A fi ze té si kö te le zett ség idõ tar ta ma alatt más ka to -
nai szer ve zet hez át he lye zett ka to ná nak a pénz bír ság cí men 
való tar to zás ról a Ma gyar Hon véd ség nél a te rü le ti leg ille -
té kes pénz ügyi és szám vi te li szerv ve ze tõ jét, ha pe dig a
ka to na szol gá la ti vi szo nya meg szû nik, ak kor a la kó he lye
sze rint ille té kes he lyi ön kor mány zat jegy zõ jét kell a vég -
re haj tás vé gett ér te sí te ni.
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A pénz bír ság ként be folyt össze get ál la mi be vé tel ként
kell ke zel ni és a le vo ná sok át uta lá sá nak ál ta lá nos rend je
sze rint kell át utal ni.

Bûncselekmény és szabálysértés elbírálása

753. Ha az elöl já ró a ka to na olyan jog sér tõ ma ga tar tá sát
bí rál ta el fe gyel mi ha tás kör ben, ami ide nem von ha tó, a
tör vényes el já rás le foly ta tá sá nak ez nem aka dá lya.

754. Ha a ka to na cse lek mé nyét bí ró ság, Ka to nai
Ügyész ség, nyo mo zó- vagy sza bály sér té si ha tó ság elbí -
rálta, az el já ró szerv ha tá ro za ta a ka to na elöl já ró ját köti,
ugyan azért a cse lek mé nyért a ka to ná val szem ben fe nyí tést 
ki szab ni nem le het.

755. Az elöl já ró a sza bály sér tést a pa rancs no ki ha tás -
kör be el bí rá lás ra át adott ka to nai vét sé get a fe gyel mi el já -
rás sza bá lyai sze rint vizs gál ja ki, ille tõ leg bí rál ja el. Ha a
sza bály sér té si ha tó ság, ügyész ség vagy bí ró ság az ügy át -
té te lé rõl ho zott ha tá ro za tá ban a sza bály sér tés, ka to nai vét -
ség té nyét, kö rül mé nye it és ab ban a ka to na fe le lõs sé gét is
meg ál la pí tot ta, a fe nyí tést a ka to na sze mé lyes meghall -
gatása után to váb bi vizs gá lat nél kül kell ki szab ni.

756. A sza bály sér té si ha tó ság meg ál la pí tá sai ab ban a
kér dés ben, hogy a fel je len tett cse lek mény sza bály sér tés-e, 
és azt a ka to na vagy ka to na is el kö vet te, az ille té kes
 parancsnokra néz ve irány adó ak.

757. A jog sza bály ban meg ha tá ro zott do log el kob zá sá -
ról, il let ve az el kob zás alá esõ ér ték meg fi ze té sé rõl a ka to -
na ál tal el kö ve tett sza bály sér tés ese tén is a sza bály sér té si
ha tó ság ren del ke zik.

758. Ha a sza bály sér tést a pa rancs nok ál la pí tot ta meg, a
dol gok el kob zá sá nak, il let ve az el kob zás alá esõ ér ték
meg fi ze té sé nek el ren de lé se cél já ból a sza bály sér té si ha tó -
sá got kell meg ke res ni.

759. Ha a sza bály sér tés a ka to na szol gá la ti vi szo nyá nak
meg szû né se után jut a pa rancs nok tu do má sá ra – és az még
nem évült el – az ügyet át kell ten ni az ille té kes szabály -
sértési ha tó ság hoz.

A fegyelmi jogkörgyakorlás irányításának feladatai

760. A fe gyel mi jog gya kor lat irá nyí tá sa te rén a pa rancs -
nok alap ve tõ fel ada ta, hogy az alá ren delt pa rancs no kok a
vo nat ko zó ren del ke zé se ket egy sé ge sen ér tel mez zék, ille -
tõ leg al kal maz zák. Az elöl já ró pa rancs no kok irány mu ta tá -
sok kal, ál lás fog la lá sok kal és in téz ke dé sek kel be fo lyá sol -
ják, ille tõ leg fo lya ma to san se gít sék a pa rancs no ki fe gyel -
mi jog kör gya kor lá sá nak tör vényes és szak sze rû végre -
hajtását.

Az irá nyí tás so rán tö re ked ni kell a fe nyí té sek ha té kony -
sá gá nak biz to sí tá sá ra. A fe gyel mi fe le lõs ség re vo nás szi -
go rá ban iga zod jék a ka to nai élet vál to zó kö rül mé nye i hez,
és messze me nõ en jut tas sa ér vény re a szol gá la ti rend és a
fe gye lem vé del mét.

761. Az elöl já ró pa rancs no kok kö te le sek az alá ren delt
pa rancs no kok fe gyel mi jog gya kor la tát rend sze re sen el len -
õriz ni (el len õriz tet ni), és sa ját ka to nai szer ve ze te ik fe gyel -
mi hely ze té nek meg íté lé sé vel együt te sen ele mez ni, ér té -
kel ni és mi nõ sí te ni.

762. Az alá ren del tek fe gyel mi jog gya kor la tát, a ve ze tett 
és alá ren delt ka to nai szer ve ze tek fe gyel mi hely ze tét ér té -
kel ni kell:

a) az elöl já rói fel ügye le ti el len õr zés, a ki fe je zet ten e
szak te rü le tet érin tõ cél el len õr zé sek és a be szá mol ta tá sok
so rán;

b) a ka to nai szer ve ze tek át-, alá ren de lé se és a pa rancs -
no ki be osz tás át adás-át vé te le al kal má val;

c) a fe gyel mi hely ze tet ér té ke lõ ál lo mány gyû lé sen
( értekezleten).

763. A fe gye lem sér té sek, sza bály sér té sek és bûn cse lek -
mé nyek meg elõ zé se ér de ké ben össze füg gé se i ben kell
vizs gál ni a jog sér tõ ma ga tar tá sok köz vet len és köz ve tett
oka it, az azo kat elõ se gí tõ fel té te le ket, kö rül mé nye ket és
in dí té ko kat. A fe gye lem sér té sek, sza bály sér té sek és bûn -
cse lek mé nyek el kö ve té sé vel kap cso la tos ál ta lá no sí tás ra
al kal mas ta pasz ta la to kat és kö vet kez te té se ket hasz no sí ta -
ni kell a pa rancs no ki te vé keny ség so rán.

Fegyelmi adatok nyilvántartása

764. Fe gyel mi hely zet meg íté lé sé re szol gá ló ada tok az
el is me ré sek re, a fe gyel mi és sza bály sér té si el já rá sok ra,
nyo mo zá sok ra, va la mint a bün te tõ el já rá sok ra vo nat ko zó
ada tok.

765. Az el is me ré se ket, va la mint a fe nyí té se ket (a fel -
füg gesz tett fe nyí té se ket is), to váb bá a jog erõs ügyé szi és
bí ró sá gi dön té se ken ala pu ló in téz ke dé se ket, bün te té se ket
a di csé re ti és fe nyí té si la pon is nyil ván kell tar ta ni. A di -
csé re ti és fe nyí té si la pon az összes el is me rést és fe nyí tést
fel kell tün tet ni.

766. A fe gyel mi hely zet meg íté lé sé re szol gá ló ada to kat
nyil ván kell tar ta ni:

a) az egy ség- és ön ál ló al egy ség-pa rancs nok ság nál a sze -
mé lyi ál lo mány ról a pa rancs nok és he lyet te se ki vé te lé vel;

b) a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek köz vet le nül alá -
rendelt pa rancs nok ság nál a pa rancs nok ság ál lo má nyá ról,
az egy ség- és ön ál ló al egy ség-pa rancs no kok ról és azok
 helyetteseirõl;
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c) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban – az ál la mi ve ze tõk,
a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, a Hon véd Ve zér kar fõ nök he -
lyet te sei és a Hon véd Ve zér kar törzs igaz ga tó ki vé te lé vel –
a Ma gyar Hon véd ség sze mé lyi ál lo má nyá ról.

767. A ka to na di csé re ti és fe nyí té si lap ján min den be -
jegy zést az állományille té kes pa rancs nok ság sze mély ügyi
szer vé nek ve ze tõ je hi te le sít sen.

Ami kor egy ka to nát más szol gá la ti be osz tás ba he lyez -
nek vagy át he lyez nek, ille tõ leg 14 na pot meg ha la dó idõ -
tar tam ra ve zé nyel nek, di csé re ti és fe nyí té si lap ját az új
szol gá la ti he lyé re utá na kell kül de ni.

768. A ka to na a sa ját di csé re ti és fe nyí té si lap ját meg -
tekintheti.

769. Az elsõ tisz te si, tiszt he lyet te si, zász ló si, tisz ti,
 fõtiszti, ille tõ leg tá bor no ki rend fo ko zat ba való elõ lép te -
tés kor (ki ne ve zés kor) a ka to ná ról új di csé re ti és fe nyí té si
la pot kell ki töl te ni.

770.1. A Ma gyar Hon véd ség fe gyel mi hely ze té nek
meg íté lé sé re szol gá ló ada tok ke ze lé sé re a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um ban szá mí tó gé pes rend szer mû kö dik. E szá -
mí tó gé pes rend szert a sze mély ügyi nyil ván tar tás ra szol gá -
ló szá mí tó gé pes rend szer rel úgy kell össze köt ni, hogy a
 fegyelmi-, sza bály sér té si el já rás, nyo mo zás, il let ve bün te -
tõ el já rás so rán az an nak ered mé nyes le foly ta tá sá hoz szük -
sé ges sze mé lyes ada tok biz to sí tot tak le gye nek.

770.2. A fe gyel mi hely zet meg íté lé sé re szol gá ló szá mí -
tó gé pes rend szer ben a fe nyí tés, in téz ke dés, bün te tés okát,
ille tõ leg az el is me rés alap ját olyan rész le tes ség gel kell
meg je löl ni, hogy a tény ál lás egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó
le gyen.

XIII. Fejezet

A KATONÁK BEADVÁNYAI INTÉZÉSÉNEK RENDJE

771. E fe je zet ren del ke zé se it az eu ró pai uni ós csat la ko -
zás sal össze füg gõ egyes tör vénymódosításokról, tör vényi
ren del ke zé sek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, va la mint egyes 
tör vényi ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi
XXIX. tör vény (csat la ko zá si tör vény) 141–143.  §-ai ban
fog lal tak figye lembe véte lével kell al kal maz ni.

A beadvány

772. A be ad vány olyan, a csat la ko zá si tör vény sze rin ti
pa nasz, il let ve a köz ér de kû be je len tés, amely a Ma gyar
Hon véd ség nél elõ for du ló olyan egyé ni jog- vagy érdek -
sérelmet oko zó tény re, ma ga tar tás ra, mu lasz tás ra, kö rül -
mény re irá nyul, vagy olyan ja vas la tot, kez de mé nye zést
tar tal maz, amely jog sza bály, bel sõ ren del ke zés, egye di

dön tés elõ ké szí té sé re, ki adá sá ra, mó do sí tá sá ra, ha tá lyon
kí vül he lye zé sé re irá nyul, amely nek meg szûn te té sé re, or -
vos lá sá ra vagy a ja vas lat meg va ló sí tá sá ra a be ad vánnyal
meg ke re sett ka to nai szer ve zet, il let ve an nak pa rancs no ka
ha tás kör rel ren del ke zik.

773. Ezen fe je zet ben fog lalt el já rá si sza bá lyok al kal ma -
zá sá nak ak kor van he lye, ha a be ad vány ban fog lal tak el -
bírálására más, jo gi lag sza bá lyo zott el já rás nem áll ren del -
ke zés re. Ilyen nek kell te kin te ni kü lö nö sen a fel leb be zést,
a szol gá la ti pa naszt, a ké rel met és a bí ró sá gi felülvizs -
gálatot.

774. A be ad vá nyok gyors és szak sze rû in té zé sé vel elõ
kell se gí te ni a Ma gyar Hon véd ség nél a tör vényesség be -
tar tá sát, a ka to nai és szol gá la ti élet ja ví tá sá ra tett kez de mé -
nye zé sek meg va ló su lá sát, az ál lo mány jo ga it és jo gos
 érdekeinek ér vény re ju tá sát a szol gá la ti ér de kek sé rel me
nél kül.

A beadvány elõ ter jesz tése

775. Nem le het pa naszt be nyúj ta ni:

a) a mi nisz ter ál tal ho zott dön tés el len;

b) ha a jog sza bály a pa nasz jo got bí ró ság ál tal fe lül vizs -
gál ha tó dön tés ese té ben ki zár ja;

c) alak zat ban, õr ség ben, ügye le ti szol gá lat ban és kö tött 
fog lal ko zá sok alatt;

d) ha a jog sza bály ki vé telt nem tesz, cso por to san, il let -
ve má sok ne vé ben, vagy kül dött ség út ján;

e) a már egy szer el bí rált pa nasz el len.

776. A pa naszt vagy a köz ér de kû be je len tést szó ban,
írás ban vagy elekt ro ni kus úton le het be nyúj ta ni. A szó ban
elõ adott be ad ványt az el já rás ra jo go sult szerv kö te les írás -
ba fog lal ni.

777. A ka to na be ad vá nyát – amennyi ben jog sza bály ki -
vé telt nem tesz – szol gá la ti úton ter jeszt he ti elõ. A szol gá -
la ti út be tar tá sa kor a szá zad pa rancs nok tól ala cso nyabb be -
osz tá sú szol gá la ti elöl já ró kat fi gyel men kí vül kell hagy ni.
A ka to na a szol gá la ti út be tar tá sa nél kül for dul hat be ad -
vánnyal a ka to nai ügyész ség hez és az or szág gyû lé si
 biztoshoz.

778. Ha az írás be li be ad vány va la mely jog sza bály ban
fog lalt fel té tel nek nem fe le l meg, az el bí rá lás ra nem jo go -
sult elöl já ró erre a ka to na fi gyel mét fel hív hat ja. Ha a ka to -
na a be ad vány to váb bí tá sá hoz en nek el le né re ra gasz ko dik, 
be ad vá nyát az elõ írt ha tár idõn be lül to váb bí ta ni kell. A ka -
to na az elöl já ró dön té se elõtt be ad vá nyát – ha jog sza bály
nem zár ja ki – vissza von hat ja. Az alá ren delt ilyen irá nyú
be fo lyá so lá sa ti los.
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779. A ka to nai bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben bün te -
té sét töl tõ ka to na a be ad vá nyát az in té zet bel sõ rend jét
meg ha tá ro zó ren del ke zé sek sze rin ti ki egé szí té sek kel
nyújt hat ja be.

A beadvány intézése

780. A be ad ványt a sé rel met oko zó sze mély köz vet len
szol gá la ti elöl já ró ja, ha pe dig a be ad vány a ka to nai szer ve -
zet te vé keny sé ge (mu lasz tá sa) el len irá nyul, azt az érin tett
szerv állományille té kes pa rancs no ka vizs gál ja meg és
 intézi el. A ka to nai szer ve zet pa rancs no ka el len irá nyu ló
be ad vány el in té zé se az elöl já ró pa rancs nok ha tás kö ré be
tar to zik.

781. A be ad ványt a köz vet len szol gá la ti elöl já ró nak kell 
át ad ni, aki azt ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb ket tõ mun ka -
na pon be lül to váb bít ja az állományille té kes pa rancs nok -
hoz. Ha az el bí rá lás ra az állományille té kes pa rancs nok
sem jo go sult, ak kor a be ad ványt az el bí rá lás ra jo go sult hoz
 haladéktalanul, de leg ké sõbb há rom mun ka na pon be lül
 továbbítja.

782. Ha a be ad ványt nem az el já rás ra jo go sult szerv hez
tett ék meg, il let ve az pol gá ri szerv el já rá sá val, in téz ke dé -
sé vel vagy mu lasz tá sá val kap cso la tos nyolc na pon be lül az 
ille té kes szerv hez át kell ten ni. Az át té tel rõl a be je len tõt
egy ide jû leg ér te sí te ni kell.

783. Olyan ügyek ben, ahol fel leb be zés nek van he lye és
a fel leb be zés re elõ írt ha tár idõn be lül pa naszt ter jesz te nek
elõ, azt fel leb be zés nek kell te kin te ni, és az el bí rá lás ra
 jogosult szerv hez kell meg kül de ni.

784. Ti los a be ad ványt el in té zés re ah hoz a sze mély hez
kül de ni, aki el len irá nyul!

785. A ha tá ro zat vagy más ren del ke zés vég re haj tá sá ra a
be ad vány nak ha lasz tó ha tá lya nincs.

786. A be ad ványt az ügy el bí rá lá sá ra jo go sult ka to nai
szer ve zet pa rancs no ka kö te les meg vizs gál ni (meg vizs gál -
tat ni) és a meg ál la pí tott té nyek alap ján el in téz ni. Eh hez fel
kell hasz nál ni: a ren del ke zés re álló ok má nyo kat, szak ér -
tõk vé le mé nyét, a be ad vány be nyúj tó ja ál tal adott vagy
tõle kért ada to kat, a hely szí ni szem le és el len õr zés ada ta it,
va la mint a meg hall ga tott ta núk val lo má sát. Szük ség ese -
tén a be ad ványt be nyúj tót is meg kell hall gat ni.

Az ügy tisz tá zá sá hoz szük sé ges té nyek és kö rül mé nyek
be szer zé se vé gett más ka to nai vagy pol gá ri szerv is meg -
ke res he tõ. A meg ke re sés re min den ka to nai szer ve zet
 tizenöt na pon be lül kö te les vá la szol ni.

787. Ha a be ad vány ban fog lal tak alap ján jog sza bály sér -
tés va ló szí nû sít he tõ, vagy a tény ál lás más ként nem ál la pít -
ha tó meg, vizs gá la tot kell le foly tat ni. A vizs gá lat tal az ügy 
tár gyi la gos meg íté lé sé re ké pes, hoz zá ér tõ sze mélyt (sze -

mé lye ket), szük ség ese tén bi zott sá got kell meg bíz ni,
amely ben a jogi és igaz ga tá si ál lo mány egy tag ja is részt
vesz.

788. A be ad vány ér de mi el in té zé sé ben nem ve het részt
az, aki tõl az ügy el fo gu lat lan el in té zé se nem vár ha tó. Így
az a sze mély (szerv), aki (amely) el len a pa nasz irá nyul, to -
váb bá a be pa na szolt nál ala cso nyabb be osz tá sú vagy rend -
fo ko za tú, ki vé ve, ha an nak elöl já ró ja, vagy aki be osz tá sa
(fel adat kö re) alap ján vé gez nyo mo za ti (vizs gá la ti) cse lek -
ményt. Ilyen nek kell te kin te ni a jo gi- és igaz ga tá si ál lo -
mány tag ját, a nyo mo zó tisz tet stb. Az ügy in té zõ kö te les
pa rancs no ká nak je len te ni, ha az ügy ben el fo gult; a je len tés 
el mu lasz tá sá ért fe le lõs ség gel tar to zik.

789. A név te len be ad vánnyal csak ak kor kell fog lal koz -
ni, ha ala po san fel té te lez he tõ, hogy an nak tar tal ma meg -
felel a va ló ság nak. Ezt a be ad vány el in té zé sé re hi va tott
 katonai szer ve zet pa rancs no ka dön ti el.

790. A be ad ványt a köz vet len elöl já ró hoz való be nyúj -
tás tól szá mí tott har minc na pon be lül el kell in téz ni. Ha a
be ad vány hi á nyos, a hi ány pót lás idõ tar ta ma az el in té zé si
ha tár idõ be nem szá mít bele.

791. Az or szág gyû lé si kép vi se lõ tõl, a he lyi ön kor mány -
za ti kép vi se lõ tõl és az igaz ság ügyi szerv tõl ér ke zett be ad -
ványt so ron kí vül kell el in téz ni.

792. A be ad vány ban fog lal ta kat vizs gá lat nél kül le het
el bí rál ni, ha:

a) az ügy meg íté lé se egy sze rû és min den to váb bi in téz -
ke dés nél kül vagy azon nal el bí rál ha tó;

b) az ügy re vo nat ko zó ira tok és más ada tok a jog sza bá -
lyok nak meg fe le lõ ál lás fog la lás ra, in téz ke dés re ele gen dõ
ala pul szol gál nak.

793. A be ad vány el bí rá lá sa mel lõz he tõ, ha:
a) az nyil ván va ló an alap ta lan vagy el len õriz he tet len

té nye ket tar tal maz;
b) a be ad ványt be nyúj tó a szük sé ges ki egé szí tõ ada -

tokat fel hí vás ra sem köz li vagy be ad vá nyát vissza von ta;
c) az egy, már el bí rált ko ráb bi be ad vánnyal azo nos tar -

tal mú vagy név te len, il let ve cím hi á nyos;
d) azt a sé rel me zett te vé keny ség rõl (mu lasz tás ról) való

tu do más szer zés idõ pont já tól szá mí tott hat hó nap után ter -
jesz tet ték elõ.

794. A be ad ványt a be ad vá nyo zó mél tá nyol ha tó ér de -
ke i nek figye lembe véte lével kell el bí rál ni.

795. Amennyi ben a be ad vány meg ala po zott, gon dos -
kod ni kell:

a) a jog sze rû ál la pot hely re ál lí tá sá ról;
b) a fel tárt hi bák oka i nak meg szün te té sé rõl;
c) az oko zott sé re lem or vos lá sá ról; to váb bá
d) in do kolt eset ben a fe le lõs ség re vo nás kez de mé nye -

zé sé rõl.
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796. A pa naszt, be ad ványt el kell uta sí ta ni, ha:
a) a vizs gá la ta so rán meg ál la pít ha tó, hogy alap ta lan;
b) e Sza bály zat 775. pont já ban elõ írt til tó ren del ke zé -

sek be üt kö zõ en ter jesz tet ték elõ.

797. A be ad vány vizs gá la tá ban és el in té zé sé ben ha tás -
kör rel ren del ke zõ pa rancs nok a be ad vány ban fog lalt
 javaslat vagy kez de mé nye zés alap ján – ha az ala pos és
 valós – kö te les a szük sé ges in téz ke dést meg ten ni.

798.1. A pa rancs nok a be ad vány be nyúj tó ját kö te les
írás ban ér te sí te ni: a be ad vány más szerv hez tör té nõ meg -
kül dé sé rõl és an nak oká ról; a ha tár idõ meg hosszab bí tá sá -
ról és az ügy el in té zé sé nek elõ re lát ha tó ide jé rõl; az ügy
 érdemi be fe je zé sé rõl, il let ve a vizs gá lat mel lõ zé sé rõl. Az
ér te sí tés le gyen tárgy sze rû, ud va ri as és ért he tõ.

798.2. Az írás be li ér te sí tés mel lõz he tõ, ha az el in té zés -
rõl a be ad vány be nyúj tó ját szó ban tá jé koz tat ták és a tá jé -
koz ta tást tu do má sul vet te. A ko ráb bi val azo nos tar tal mú,
ugyan azon pa na szos, ille tõ leg be je len tõ ál tal tett is mé telt,
to váb bá a név te len be je len tés vizs gá la ta mel lõz he tõ.

798.3. Ha az írás be li ér te sí tést mel lõz ték, az el in té zés
mód ját az ügy irat ra (be ad vá nyok köny vé be) fel kell
 jegyezni.

799. A be ad vány in té zé sé re elõ írt sza bá lyok meg tar tá -
sá ért az ügy in té zõ je, a be ad vány tar tal má ért és jog sze rû
be nyúj tá sá ért pe dig a be ad vány be nyúj tó ja fe le l.

800. A ka to nát a pa nasz jog gya kor lá sá ban nem le het
kor lá toz ni. A be ad vá nyo zót – ki vé ve, ha a be ad vánnyal fe -
gye lem sér tés, sza bály sér tés vagy bûn cse lek mény va ló sult
meg – a be ad vány alap ta lan sá gá nak be bi zo nyo so dá sa ese -
tén hát rány nem ér he ti, ki vé ve, ha nyil ván va ló vá vá lik,
hogy rossz hi sze mû en járt el és ez zel bûn cse lek ményt vagy 
sza bály sér tést kö ve tett el, más nak kárt vagy egyéb jog -
sérelmet oko zott.

801. Ha a be ad vány be nyúj tó ját hát rány éri pa nasz jo gá -
nak gya kor lá sa  miatt, a hát rányt oko zó ka to nai szer ve zet,
il let ve sze mély állományille té kes pa rancs no ka kö te les a
tör vényes ál la po tot hely re ál lí ta ni. Gon dos kod ni kell ar ról,
hogy a hát rányt szen ve dett sze mély meg fe le lõ elég té telt
kap jon és az ügy bõl ere dõ anya gi ká rát is meg té rít sék.
Szük ség ese tén er rõl az elöl já ró ka to nai szer ve zet pa rancs -
no ka kö te les gon dos kod ni. Azt a sze mélyt, aki a hát rányt
okoz ta, fe le lõs ség re kell von ni.

802. A be ad vány be nyúj tó ja kér he ti, hogy az el já rás
 során sze mé lyét ne fed jék fel. En nek a ké re lem nek – ha a
vizs gá lat ered mé nye mást nem kí ván – ele get kell ten ni.
Ha a be ad vány olyan va lót lan nak bi zo nyult té nye ket tar -
tal maz, ame lyek a va ló ság ese tén bün te tõ, sza bály sér té si
vagy fe gyel mi el já rás ra ad tak vol na okot, ille tõ leg az érin -
tett sze mélyt vagy szer vet sér tet ték, a be ad vány be nyúj tó -
já nak ki lé tét fel kell fed ni. Er rõl a be ad vány be nyúj tó ját
min den eset ben elõ ze tesen tá jé koz tat ni kell.

803. Fe le lõs ség re kell von ni azt a ka to nát, aki tu da to san
ha mis vagy rá gal ma zó pa naszt vagy be je len tést tett, il le tõ -
leg ál lam- vagy szol gá la ti tit kot sér tett.

804. Fe gyel mi el já rást kell in dí ta ni (kez de mé nyez ni) a
be ad vány ügy in té zõ jé vel szem ben: jog sér tõ in téz ke dé sért, 
az in téz ke dé si kö te le zett ség el mu lasz tá sá ért, il let ve az
 intézkedési ha tár idõ in do ko lat lan túl lé pé sé ért, to váb bá a
be ad vány elõ ter jesz tõ jé vel szem ben al kal ma zott tör -
vénytelen el já rás vagy hát rány oko zás  miatt.

A beadványok nyilvántartása

805. Egy ség nél, vagy an nál ma ga sabb szin tû ka to nai
szer ve zet nél be ad vá nyok köny vét kell ve zet ni. A könyv
ve ze té sé re a pa rancs nok ság ál lo má nyá ból kell meg fe le lõ
be osz tá sú sze mélyt ki je löl ni.

806. A be ad vá nyok köny vé be mind a szó ban elõ adott,
mind az írás ban be nyúj tott, mind az elekt ro ni kus úton ér -
ke zett be ad ványt, va la mint az azok kal kap cso la tos in téz -
ke dést be kell je gyez ni. Fel kell tün tet ni, hogy az ügy ira -
tait hol, mi kor és mi lyen szá mon vet ték nyil ván tar tás ba.

807. Az írás ban be nyúj tott be ad ványt a ka to nai szer ve -
zet ügy vi te li szer vé nél nyil ván tar tás ba kell ven ni, egy ide -
jû leg be kell ve zet ni a pa na szok és be ad vá nyok köny vé be
is. A szol gá la ti pa na szo kat és ké rel me ket az egyéb bead -
ványoktól el kü lö nít ve, kü lön gyûj tõ ben kell tá rol ni úgy,
hogy egy üggyel kap cso lat ban ke let ke zett min den irat
( annak fény má so la ta) fo lya ma to san el len õriz he tõ le gyen.
Egye bek ben az ügy vi te li elõ írásoknak meg fele lõen kell
ke zel ni, és a ke let ke zett ira to kat öt évig kell meg õriz ni.

808. A pa rancs nok ság ál lo má nyá ból ki je lölt ügy in té zõ
fe le lõs az ügyek ér de mi in té zé se so rán ké szí tett ira tok
nyil ván tar tá sá ért. A pa na szok és be ad vá nyok köny vét ha -
von ta egy szer be kell mu tat ni a pa rancs nok nak, ellenõr -
zések al kal má val az el len õr zést vég zõ elöl já ró nak.

A beadványok intézése irányításának feladatai

809. A pa rancs no kok kö ve tel jék meg, hogy az alá ren -
delt pa rancs no kok a be ad vá nyo kat a je len Sza bály zat és
más jog sza bály elõ írásai sze rint egy sé ge sen in téz zék.
 Teremtsék meg a be ad vá nyok in té zé sé hez szük sé ges
 személyi és do lo gi fel té te le ket.

810. A ka to nai szer ve ze tek nél a be ad vá nyok in té zé se
so rán ér vé nye sí te ni kell:

a) a jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz -
kö zei be tar tá sát;

b) a be ad vá nyok gyors és szak sze rû in té zé sét;
c) a szol gá la ti ér de kek sé rel mé nek el ke rü lé sét;
d) a be ad ványt be nyúj tók kal való szak sze rû és ud va ri as 

fog lal ko zást.
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811. A ka to nai szer ve ze tek nél a szak sze rû ség biztosí -
tása ér de ké ben a be ad vá nyok kal kap cso la tos ér de mi ügy -
in té zést a jogi és igaz ga tá si ál lo mány fel ügye li. Az ér de mi
ügy in té zõ fel ada ta a be ad vá nyok elõ ké szí té se dön tés ho za -
tal ra, va la mint je len tés té tel a pa rancs nok és az elöl já ró
 részére a be ad vá nyok in té zé sé nek ta pasz ta la ta i ról, il let ve
ja vas lat té tel a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé re.

812. A be ad vá nyok in té zé sét a pa rancs nok kö te les
 folyamatosan el len õriz ni, il let ve el len õriz tet ni. Az el len -
õr zé sek és be szá mol ta tá sok so rán rend sze re sen ér té kel ni
és mi nõ sí te ni kell a be ad vá nyok in té zé sé nek hely ze tét,
 intézkedni kell a fel tárt hi á nyos sá gok meg szün te té sé re.

813. A Hon véd ség egé szé nél a be ad vá nyok in té zé sé vel
kap cso la tos szak irá nyí tá si fel ada to kat, il let ve szak fel -
ügye le tet a HM jogi ügyek ben ille té kes szer ve gya ko rol ja.
En nek ke re té ben rend sze re sen el len õr zi a be ad vá nyok kal
kap cso la tos te vé keny sé get, hiba, il let ve hi á nyos ság  miatt
egye di ügy ben in téz ke dést ad hat ki, il let ve ész re vé telt tesz
az érin tett ka to nai szer ve zet pa rancs no ká nál, ille tõ leg
 annak szol gá la ti elöl já ró já nál.

Egyéb rendelkezések

814. Ha jog sza bály ki vé telt nem tesz, a be ad vá nyok
nyil ván tar tá sá nak sza bá lya it ér te lem sze rû en al kal maz ni
kell a köz tiszt vi se lõk, köz al kal ma zot tak, il let ve mun ka -
jog vi szony ban álló sze mé lyek ál tal be nyúj tott be ad vá nyok 
ese té ben is.

XIV. Fejezet

AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOS ÁLLOMÁNYÚAK 

815. Az ön kén tes tar ta lé kos ka to na le gyen kész arra,
hogy a ka to nai szer ve zet igé nyé nek meg fele lõen, az
állományille té kes pa rancs nok ál tal kül dött ér te sí tés alap -
ján tény le ges ka to nai szol gá la tot tel je sít sen.

816. Az ön kén tes tar ta lé kos ál lo mány tag ja szol gá la ti
vi szo nyá nak jel le ge spe ci á lis, a szol gá la ti vi szony a ka to -
nai szol gá lat tel je sí té sé nek idõ sza ká ra és ren del ke zés re
 állás idõ sza ká ra ta go zó dik.

817.1. A ren del ke zés re ál lás idõ sza ká ban az ön kén tes
tar ta lé kos ál lo má nyú sze mély es kü jé hez hí ven öntuda -
tosan ve gyen részt a to vább kép zé sét szol gá ló ki kép zé sen,
gya kor la ton, össze vo ná son és össz pon to sít sa igye ke ze tét
is me re te i nek fel fris sí té sé re, a hon véd ség fej lõ dé sé vel
össz hang ban bõ vít se azo kat.

817.2. Fo lya ma to san áll jon ké szen a ka to nai szer ve zet
al kal ma zá sa ese tén ter ve zett, vagy vá rat lan be vo nu lás ra.

817.3. Hí ven õriz ze a szol gá la ti ide je alatt meg is mert
szol gá la ti és ál lam tit kot.

817.4. Ha egyen ru hát vi sel, kö te les be tar ta ni a ka to nai
ma ga tar tá si, ala ki és ud va ri as sá gi sza bá lyo kat. Ilyen kor a
nála ma ga sabb rend fo ko za tú ak a fel jebb va lói, a nála ala -
cso nyabb rend fo ko za tú ak nak pe dig fel jebb va ló ja.

817.5. A be je len té si kö te le zett ség az ön kén tes tar ta lé -
kos ál lo mány tag ja szol gá la ti vi szo nyá nak a ren del ke zés re
ál lá si idõ sza ká ra is ki ter jed.

818. A szol gá lat tel je sí té se idõ sza ká ban az ön kén tes
 tartalékos ka to nák jo ga it, kö te le zett sé ge it jog sza bály ál la -
pít ja meg.

1. számú melléklet
a Szolgálati Szabályzathoz

Az ügyeleti szolgálatok okmányai

Az ügyeleti szolgálatok okmányai

1. A had mû ve le ti ügye le tes és a lak ta nya- (ob jek tum-)
ügye le ti szol gá lat el lá tá sá hoz szük sé ges ok má nyo kat
 központi ren del ke zés sza bá lyoz za.

2. A ka pu ügye le ti szol gá lat ok má nyai:
a) szol gá la ti in téz ke dés;
b) fel jegy zé si fü zet;
c) át adás-át vé te li fü zet;
d) egy sze ri be lé pé si en ge dé lyek;
e) Szol gá la ti Sza bály zat;
f) Ala ki Sza bály zat;
g) Öl töz kö dé si Sza bály zat;
h) az ob jek tum ba való be lé pé si en ge dé lyek min tái, a

ki adás ra jo go sul tak név jegy zé ke, alá írás- és pe csét min ták, 
nyílt pa rancs min ták;

i) a gép jár mû igény be vé tel hez szük sé ges okmány -
minták;

j) me net ok má nyok alá írá sá ra jo go sul tak név jegy zé ke;
k) táv be szé lõ szá mok jegy zé ke;
l) a ka pu nál (ide ig le ne sen) át vett tár gyak azo no sí tá sá ra 

szol gá ló blokk, zse ton, kár tya stb.

3. A te lep hely-ügye le ti szol gá lat ok má nyai:
a) szol gá la ti in téz ke dés;
b) fel jegy zé si fü zet;
c) át adás-át vé te li fü zet;
d) te lep hely tûz vé del mi terv e;
e) for gal mi táb la vagy asz ta l;
f) me net ok mány át adás-át vé te li fü zet;
g) be lé põk nyil ván tar tá si köny ve;
h) gép jár mû vek moz gá si nap ló ja;
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i) ok mány min ták (me net le vél, üze mó ra lap, for gal mi
en ge dély, iga zo ló lap a kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat -
ról, iga zo ló lap a gép jár mû fe le lõs ség biz to sí tás hoz, bale -
seti adat köz lõ lap, kár té rí té si nyi lat ko zat, ve ze tõi en ge -
dély, ke ze lõi iga zo lás, gép jár mû-pa rancs no ki iga zol vány,
szol gá la ti iga zol vány stb.);

j) ál lan dó be lé pés re jo go sí tó ok mány min ták;
k) ki ren de lés re jo go sul tak alá írás min tái;
l) Szol gá la ti Sza bály zat;
m) Ala ki Sza bály zat;
n) a tech ni kai esz kö zök re vo nat ko zó fon to sabb szak -

uta sí tá sok;
o) tá ro ló szek rény az in dí tó kul csok és me net ok má nyok 

tá ro lá sá ra. 

4. Az épü let- (al egy ség-) ügye le tes ok má nyai:
a) szol gá la ti in téz ke dés;
b) fel jegy zé si fü zet;
c) át adás-át vé te li fü zet;
d) épü let (al egy ség) tûz vé del mi terv;
e) Szol gá la ti Sza bály zat;
f) Ala ki Sza bály zat;
g) név jegy zék (ki mu ta tás) az épü let ben el he lye zett

 személyi ál lo mány ról;
h) szol gá lat ve zény lés;
i) kulcs do boz (kulcs) nyil ván tar tás;
j) ja ví tá si igény lés köny ve;
k) gyen gél ke dõ könyv;
l) fegy ver ki adá si fü zet. 

5. E mel lék let ben fel nem so rolt szol gá la tok nál a szol -
gá la tot szer ve zõ pa rancs nok ha tá roz za meg a szük sé ges
ok má nyo kat. A szol gá la tot szer ve zõ pa rancs nok a fel so -
rolt ok má nyo kon kí vül in do kolt eset ben más ok má nyok
hasz ná la tá ra is in téz ked het.

Az ügyeleti szolgálatok megkülönböztetõ jelzései 

6. Az ügye le ti szol gá lat meg kü lön böz te tõ jel zés ként
8,5 cm × 5,5 cm-es ki tû zõt vi sel jen.

7. A fe hér ala pú ki tû zõn fe ke te nyom ta tott be tûk kel
kell az adott szol gá lat rö vi dí té sét fel tün tet ni, pél dá ul:

Had mû ve le ti ügye le tes: HDM. Ü.
Lak ta nya- (ob jek tum-) ügye le tes: LAKT. Ü.

(OBJ. Ü.)
Ka pu ügye le tes: KAPU Ü.
Te lep hely-ügye le tes: TH. Ü.
Tá ro ló hely-ügye le tes: TÁH. Ü.
Egész ség ügyi ügye le tes: EÜK. Ü.
Épü let- (al egy ség-) ügye le tes: ÉP. Ü.

(AEG. Ü.)

A he lyet te sek „H” be tû vel ki egé szí tett ki tû zõt vi sel nek.

2. számú melléklet
a Szolgálati Szabályzathoz

Az õrszolgálati okmányok

1. Az õr szol gá lat ve zény lé sé hez és el lá tá sá hoz a kö vet -
ke zõ ok má nyok szük sé ge sek:

a) õr ség le írás (ok mány min ta sze rint);
b) õr hely táb lá zat, il let ve ké szen lé tes tech ni kai õr zés

ese tén õr zés táb lá zat (ok mány min ta sze rint);
c) õr hely váz lat, il let ve õr zés váz lat;
d) õr in téz ke dés;
e) õr nap ló;
f) csa pat- és el lá tá si (anyag-) szál lít mány õr zé si terv e

(ok mány min ta sze rint); 
g) nyil ván tar tá si könyv az õr ség tar ta lék lõ sze ré rõl.

2. Tech ni kai õr zés ese tén az 1. pont ban meg je lölt
 okmányokon fe lül a kö vet ke zõ ok má nyok szük sé ge sek:

a) tech ni kai õr nap ló;
b) az õr zés tech ni kai esz köz csa pat ja ví tá si és karban -

tartási szak in téz ke dé se;
c) az õr zés tech ni kai esz köz törzs köny ve;
d) a jel zõ rend szer ke ze lé si szak in téz ke dé se.
Az 1–2. pon tok ban fel so rol ta kon kí vül az õr sé get szer -

ve zõ pa rancs nok a he lyi kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen
még más ok má nyok hasz ná la tá ra is in téz ked het.

3. Az õr ség le írást az õr sé get szer ve zõ ka to nai szer ve zet 
törzs fõ nö ke (a he lyõr ség ko men dáns) ál lít sa össze az adott
ob jek tum, il let ve ja vak õr zé sé re vo nat ko zó in téz ke dés
alap ján. A bel sõ õr sé gek õr ség le írá sát a lak ta nya- (ob jek -
tum-) pa rancs nok (hely õr sé gi õr sé ge két a helyõrség -
parancsnok, a ki kü lö ní tett õr sé gét a ki kü lö ní tõ pa rancs -
nok) hagy ja jóvá.

Az õr ség le írás tar tal mát az ok mány min ta ha tá roz za
meg.

Ha az õr zés kö rül mé nyei (az õr he lyek szá ma, az õr zés
mód ja stb.) meg vál toz nak, az õr sé get szer ve zõ pa rancs nok 
írás be li in téz ke dés sel ad jon ki új õr ség le írást.

A törzs fõ nök (he lyõr ség ko men dáns) az õr ség le írás sal
össz hang ban ál lít son össze az õr sé gek szá má ra õr hely táb -
lá za tot, õr hely váz la tot és õr in téz ke dést. Ké szen lé tes tech -
ni kai õr zés ese tén õr hely táb lá zat he lyett õr zés táb lá za tot és
õr hely váz lat he lyett õr zés váz la tot kell ké szí te ni.

4. Az õr hely táb lá zat, il let ve az õr zés táb lá zat tar tal mát
az ok mány min ta ha tá roz za meg.

5. Az õr hely váz lat tar tal maz za az õrök fel ál lí tá si he -
lyét, az õr tor nyo kat, a moz gá si kör le te ket, a fel ve ze té si út -
vo na la kat, a vi lá gí tó- és jel zõ be ren de zé sek he lyét és hasz -
ná la tát, az õr ség el he lye zé si kör le tét. Az õr zés váz lat az õr -
he lyek he lyett a jel zõ rend szer szek to ra it, a jár õrök me net -
vo na la it tar tal maz za.

6. Az õr in téz ke dés tar tal maz za:
a) az õr pa rancs nok kö te les sé ge it az õr ség re bí zott

 javak õr zé sé vel és vé del mé vel kap cso lat ban;
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b) az õr zés eset le ges meg erõ sí té sé re, il let ve a tech ni kai
jel zõ rend szer meg hi bá so dá sá ra vo nat ko zó ten ni va ló kat;

c) az õr ség ma ga tar tá sát tá ma dás, tûz vagy ele mi
 csapás ese tén;

d) az õr ség el len õr zé sé re jo go sul tak fel so ro lá sát;
e) a kü lön bö zõ (ve gyi, légi stb.) ri a dók jel zé sét;
f) az õr pa rancs nok és az õr ség fel ada tát ma ga sabb

 készenlét el ren de lé se kor;
g) a le zárt lé te sít mé nyek zá rá sá nak és fel nyi tá sá nak

rend jét;
h) a lak ta nya-ügye le tes sel (hely õr ség-ügye le tes sel)

való össze köt te tés mód ját;
i) a tar ta lék lõ szer kész le tet tar tal ma zó lá dák nyi tá sá -

nak, il let ve a lõ szer ki adá sá nak rend jét;
j) az õr pa rancs nok kö te les sé ge it gya nús (fény ké pe zõ,

váz lat ké szí tõ stb.) és fel tar tóz ta tott sze mé lyek kel szem ben 
szük sé ges in téz ke dés ese tén, il let ve ha a tech ni kai õr zés sel 
biz to sí tott te rü let re be ha to ló vagy on nan tá voz ni szán dé -
ko zó sze mélyt fog nak el;

k) a zárt lé te sít mé nyek szám sze rin ti pe csét min tá it, a
fel nyi tás en ge dé lye zé sé re jo go sul tak alá írás min tá it;

l) ahol az õr ség fog dá so kat õriz, az adott fog dá ra vo nat -
ko zó elõ írá so kat.

7. Az õr hely- (õr zés-) táb lá za tot és az õr hely- (õr zés-)
váz la tot az õr sé get szer ve zõ pa rancs nok hagy ja jóvá, az
õr in téz ke dést a pa rancs nok adja ki.

8. Az õr nap ló ba az õr szol gá lat ide je alatt tör tént ese mé -
nye ket kell fel je gyez ni. Az õr nap ló az õr ség szá mát, az õr -
ség név so rát és az õr ál lo mány nál lévõ fegy ve rek gyár tá si
szá mát, az õr he lyek fel so ro lá sát, il let ve ké szen lé tes tech -
ni kai õr zés ese tén a jár õrök moz gá si út vo na lát tar tal maz za.

Az õr nap ló ba a kö vet ke zõ ket kell be je gyez ni: az õr ség
vagy az õrök vál tá sa kor az õr he lyen ész lelt rendellenes -
séget; ha va la me lyik õr ki hív ta az õr pa rancs no kot, an nak
okát; a jár õr pa rancs nok vagy a fel ve ze tõ el len õr zé se it az
õr he lye ken és azok ered mé nye it; az õr sé get el len õr zõ sze -
mé lyek ész re vé te le it; az õr zés meg erõ sí té se cél já ból jár -
õrök ki kül dé sét és vissza té ré sét; az õr ség el he lye zé si kör -
le té be be lé põ sze mé lyek ne vét, rend fo ko za tát, a be lé pés
cél ját; az õr ség tar ta lék lõ sze rét tar tal ma zó lá dák kinyi -
tását, le zá rá sát és an nak okát; az õr zött lé te sít mény ki nyi -
tá sát és le zá rá sát; te lep hely õr zé se ese tén, ha a telephely-
 ügyeletes az õr pa rancs no kot ki hív ja és an nak okát; azok -
nak az õrök nek a fel ál lí tá sát és be vo ná sát, akik nem
24 órán át fo lya ma to san van nak az õr he lyü kön; õr ku tyák
fel ve ze té sét és be vo ná sát; ké szen lé tes tech ni kai õr zés ese -
tén a jár õr ki kül dé sét és azt, hogy mit ta pasz talt; a tech -
nikai õr zés rõl ha gyo má nyos õr zés re való át té rést és el len -
ke zõ leg; az õr zött ob jek tum ba való be ha to lás vagy on nan
való il le ték te len tá vo zás kí sér le tét és a tett in téz ke dé se ket;
ha va la kit az õr ség el fo gott; ha az õr ség va la me lyik tag ja
fi gyel mez te tõ lö vést adott le, vagy más ok ból fegy ver sült
el, és ha fegy ver hasz ná lat tör tént; ha új on nan lé te sí tett õr -
hely re fel ve ze tik az elsõ õrt, vagy meg szün te tett õr hely rõl
be von ják az utol sót; ha az õr sé get a csa pat zász ló õr zé sé vel 
bíz zák meg, be kell írni a zász ló õr zés re tör tént elsõ át vé te -
lét, a kö vet ke zõ õr ség nek való át adás-át vé te lét, ki adá sát

vagy le adá sát. Ezen kí vül fel kell je gyez ni min den olyan
ese ményt, amely az õr zé si fel adat tel je sí té sét vagy an nak
fel té te le it be fo lyá sol ja, il let ve az õr ség el he lye zé si kör le -
té nek és be ren de zé sé nek ál la po tá ban tör tént vál to zá so kat.

A fent fel so rolt va la mennyi be jegy zés al kal má val, a te -
vé keny ség gel, ese ménnyel kap cso la tos idõ pon to kat rög -
zíteni kell.

A tech ni kai õr nap ló ba az adott õr ség nél al kal ma zott
tech ni kai esz köz mû kö dé sé vel kap cso la tos ada to kat kell
fel je gyez ni. Fel épí té sét, tar tal mát az al kal ma zott tech ni kai 
esz köz sze rint köz pon ti lag ha tá roz zák meg. A tech ni kai
õr nap lót az õr zés tech ni kai rend szer mû kö dé sé ért, kar ban -
tar tá sá ért fe le lõs sze mély nek lát nia kell.

Az õr nap lót, az õr sé get adó szá zad ve zény lõ zász ló sa
ké szít tes se el, és adja ki az õr pa rancs nok nak.

Az õr pa rancs nok az õr ség le vál tá sát meg elõ zõ en je lent -
se a lak ta nya- (hely õr ség-) ügye le tes nek az õr nap ló ba írt
be jegy zé se it, ha az el len õr zé sei so rán nem lát ta azo kat. Az
õr pa rancs nok be vo nu lá sa után adja át az õr nap lót a
 századparancsnoknak (szün na pon az õr ség fegy ve ré nek,
lõ sze ré nek le vé te lé vel meg bí zott sze mély nek).

A szá zad pa rancs nok az õr nap lót ta nul má nyoz za át, lát -
ta moz za, és te gye meg a rá vo nat ko zó in téz ke dé se ket,
majd a szol gá la ti út meg tar tá sá val ter jessze fel az õr sé get
szer ve zõ ka to nai szer ve zet törzs fõ nö ké hez. A törzs fõ nök
in téz ked jen a rend el le nes ség meg szün te té sé re, és szab ja
meg azok ha tár ide jét.

A törzs fõ nök a hely õr sé gi õr ség õr nap ló ját a hiányos -
ságok meg szün te té sé re tett in téz ke dé sek fel tün te té sé vel
48 órán be lül küld je meg a he lyõr ség ko men dáns nak.

A bel sõ õr sé gek õr nap ló ját az õr sé get szer ve zõ ka to nai
szer ve zet pa rancs nok sá ga, a hely õr sé gi õr sé gét a he lyõr -
ség ko men dáns gyûjt se össze, és õriz ze más fél évig.

9. A csa pat- és el lá tá si- (anyag-) szál lít mány õr zé si ter -
vét a szál lít mány pa rancs nok vagy a szál lí tott anyag fe lett
ren del ke zõ ka to nai szer ve zet törzs fõ nö ke ál lít sa össze, és
a pa rancs nok hagy ja jóvá. Az õr zé si terv tar tal mát az ok -
mány min ta ha tá roz za meg.

10. Nyil ván tar tá si könyv az õr ség tar ta lék lõ sze ré rõl.
Eb ben kell nyil ván tar ta ni az õr ség tar ta lék lõ sze ré nek faj -
tá it, mennyi sé gét, a ki adás, a fel hasz ná lás és pót lás idõ -
pont ját, az el len õr zést és a rend el le nes ség meg szün te té sé re 
tett in téz ke dé se ket, va la mint azok vég re haj tá sát. A nyil -
ván tar tá si köny vet a törzs fõ nök (he lyõr ség ko men dáns)
 hitelesítse.

11. Az õr ség ok má nya it az õr zött ob jek tum jel le gé nek
meg fele lõen mi nõ sí te ni kell, és ik ta tá si szám mal kell el lát -
ni. Az ok má nyo kat az Ügy vi te li Sza bály zat sze rint kell
õriz ni, majd meg sem mi sí te ni.

Az ok mány min ták kö zött nem sze rep lõ õr szol gá la ti
 okmányokat a 7. mel lék let tar tal maz za.

12. A kül sõ szol gál ta tók kal õr zött ob jek tu mok ok mány -
rend sze rét a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke kü lön in téz ke dés -
ben sza bá lyoz za.
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ÕRSZOLGÁLATI OKMÁNYMINTÁK

1. szá mú õr szol gá la ti ok mány min ta

JÓVÁHAGYOM

..........................., 20..... ..... hó .....-n.

..................................................................

(az õr sé ge ket szer ve zõ pa rancs nok)

ÕRSÉGLEÍRÁS

................................... helyõrség (katonai szervezet) részére

(a helyõrség, illetve katonai szervezet megnevezése)

Az õr -
ségek

számo -
zása, foka 
és elne -
vezése

Az õr -
zendõ
 javak

megne -
vezése

Õr he lyek szá ma Jár õrök szá ma Az õr ség ál lo má nya

Meg -
jegyzésHá rom

vál tá sos
Két-

 váltásos
Õr hely

össze sen
Õr ku tya-

õr hely

Készen -
létes tech -

ni kai
õr zés nél

Ha gyo -
má nyos
õr zés nél

Õr pa -
rancs nok

Õr pa -
rancs nok
h. (jel zõ -
rend szer
ke ze lõ)

Fel ve ze tõ Õr
Jár õr be

be oszt va

Készen -
léti szol -
gá lat ban

álló

Gép ko csi- 
ve ze tõ

Össze sen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

1. sz.
õr ség

2. fokú

lak -
tanya

4 2 6 – – 1 1 – 2 16 3 – 1 23

... ...

..................................................

törzs fõ nök

(he lyõr ség ko men dáns)



2. szá mú õr szol gá la ti ok mány min ta

JÓVÁHAGYOM!

.......... 20 .................... hó .....-n

.....................................................

(az õr sé get szer ve zõ pa rancs nok)

ÕRHELYTÁBLÁZAT

a .................... sz. õrség részére

Az õr ség ál lo má nya
és az õr he lyek szá ma

A fel ve ze tõk
és õr he lye ik szá mo zá sa

Az õr he lyek szá mo zá sa,
és mit kell ott át ad ni

Az õrök kö tel mei

Meg jegy zés: Az elsõ osz lop ban az õr ség egész ál lo má nyát fel kell so rol ni, pél dá ul õr pa rancs nok (zász lós, tiszt he lyet tes,
tisz tes) – 1, õr pa rancs nok-he lyet tes – 1, fel ve ze tõ – 2, õr stb. Utá na az õr he lyek szá mát, a há rom vál tá sos õr he lye ket, a
két vál tá sos õr he lye ket, az ide ig le nes õrök fel ál lí tá si he lye i nek szá mát és az õr ku tya-õr he lyek szá mát kell fel so rol ni.

..................................................

törzs fõ nök
(he lyõr ség ko men dáns)
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3. szá mú õr szol gá la ti ok mány min ta

JÓVÁHAGYOM!

........................., 20 ......... hó .....-n

...................................................

(az õr sé get szer ve zõ pa rancs nok)

ÕRZÉSTÁBLÁZAT 

a .............. sz. õrség részére

Az õr ség ál lo má nya
és a jár õr-me net vo na lak szá ma

A ké szen lé ti szol gá lat ból ki kül den dõ jár õrök szá mo zá sa
A jár õrök me net vo na la i nak szá mo zá sa és az azo kon vég re -

haj tan dó fel ada tok
Meg jegy zés

Õr pa rancs nok 1 1. sz. jár õr 1. sz. me net vo na lon
a .......... sz. szek tor ban

Õrpk. h. (jelz. kez.) 1 .......................................

ké szen lét be be osz tott

8

jár õr-me net vo nal 2. sz. jár õr 2. sz. me net vo na lon

..................................................

törzs fõ nök

(he lyõr ség ko men dáns)



4. szá mú õr szol gá la ti ok mány min ta

JÓVÁHAGYOM!
..............................., 20 ..... hó ..... -n
..........................................................
(az õr sé get szer ve zõ pa rancs nok)

.............. sz. SZÁLLÍTMÁNY ÕRZÉSI TERVE

Az õr ség ál lo má nya
és az õr he lyek szá ma

Az õr sé get ve zény li
(nap, al egy ség)

Az õr ség és az õr pa rancs nok
kö tel mei

Az õr he lyek szá mo zá sa, he lye,
fel ve ze tõ je és az õrök kö tel mei

...........................................................
szál lít mány pa rancs nok

3. számú melléklet a Szolgálati Szabályzathoz

A katonai rendészet jelzései

Hely õr sé gi ka to nai ren dész

Pa rancs nok sá gi Ka to nai Ren dész
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Ve zér ka ri Ka to nai Ren dész

4. számú melléklet
a Szolgálati Szabályzathoz

A szolgálati beosztás
átadása-átvétele

1. Min den szol gá la ti be osz tást an nak min den te rü le té re 
ki ter je dõ en úgy kell át ad ni, il let ve át ven ni, hogy a ka to nai
szer ve zet vagy mun ka te rü let te vé keny sé gé ben ne le gyen
fenn aka dás és az új on nan ki ne ve zett (meg bí zott) sze mély
zök ke nõ men te sen ké pes le gyen foly tat ni a be osz tás sal járó 
fel ada tok tel je sí té sét.

2. Az át adás-át vé tel re az elöl já ró pa rancs nok in téz ked -
jen, és az át ve en dõ be osz tás szint jé tõl, a fel ada tok és az
anya gi, tech ni kai esz kö zök mennyi sé gé tõl, bonyolultsá -
gától füg gõ en szab ja meg az át adás-át vé tel ha tár ide jét. Ez
ál ta lá ban ne ha lad ja meg a dan dár- és an nál ma ga sabb
szin tû pa rancs nok ese tén a 15, ez red- és ön ál ló zász ló alj -
pa rancs nok nál a 10, zász ló alj- és szá zad pa rancs nok nál az
5 mun ka na pot. Hu za mos ide ig tar tó he lyet te sí tés ese tén,
ha az elöl já ró pa rancs nok pa rancs ban bíz meg egy ka to nát
az adott al egy ség pa rancs nok sá gá val, ugyan csak in téz ked -
nie kell az át adás-át vé tel re.

3. Az át adás-át vé telt el ren de lõ pa rancs nok zász ló alj- és 
an nál ma ga sabb pa rancs no ki be osz tás át adás-át vé te le
 esetén je löl jön ki bi zott sá got. Ha a tech ni kai fel sze relt ség
vagy más kö rül mé nyek szük sé ges sé te szik, szá zad pa -
rancs no ki be osz tás át adás-át vé te le ese tén is le het bizott -
ságot ki je löl ni. Az át adan dó te rü le ten ként a bi zott ság ke re -
té ben al bi zott sá go kat kell lét re hoz ni. A tá vo zó és a be osz -
tást át ve võ pa rancs nok sze mé lye sen adja, il let ve vegy e át a 
be osz tást.

4. Az át adás-át vé tel ered mé nyét jegy zõ könyv ben kell
rög zí te ni. Az alap jegy zõ könyv tar tal maz za:

a) az át adás-át vé tel tár gyát ké pe zõ be osz tás meg ne ve -
zé sét, a ki ne ve zé si (meg bí zá si) pa rancs szá mát, az át adó és 
az át ve võ sze mély ne vét, rend fo ko za tát;

b) a ké szen lét fo ko zá sá nak rend sze ré vel kap cso la tos
ügyek ál la po tát, a harc ér té ket, a sze mé lyi ál lo mány és a
ha di tech ni kai esz kö zök te rén való fel töl tött sé get;

c) az adott ka to nai szer ve zet elé ki tû zött fel ada to kat és
azok vég re haj tá sá nak me ne tét;

d) a ki kép zés hely ze tét;
e) a sze mé lyi ál lo mány er köl csi ál la po tát, fe gyel mi

hely ze tét, élet- és mun ka kö rül mé nye it, egész ség ügyi hely -
ze tét;

f) az anya gi-tech ni kai és pénz gaz dál ko dá si hely ze tet;
g) egyéb olyan kér dé se ket, amely nek rög zí té se az adott 

idõ pont ban szük sé ges;
h) a ta lált ál la pot rö vid ér té ke lé sét és a szol gá la ti be osz -

tás át adá sá ra-át vé te lé re vo nat ko zó kö vet kez te té se ket.
Az al bi zott sá gok jegy zõ köny vei a szak te rü le tek álla -

potát rög zít sék.

5. A jegy zõ köny ve ket az át adó, az át ve võ és a bi zott ság 
tag jai ír ják alá. Ez után jó vá ha gyás ra fel kell ter jesz te ni
azo kat az át adás-át vé telt el ren de lõ pa rancs nok nak. Dan -
dár pa rancs nok sá gá nak át adás-át vé te le kor a jegy zõ köny -
vet ezen kí vül fel kell ter jesz te ni el len jegy zés re a Hon véd
Ve zér kar fõ nö ké nek. A jegy zõ köny vet az ügy vi tel re
 vonatkozó elõ írásoknak meg fe le lõ ide ig meg kell õriz ni.

6. Az át adás-át vé tel meg tör tén tét mind az át adó, mind
az át ve võ je lent se az át adás-át vé telt el ren de lõ elöl já ró nak.

A ki ne ve zett egy ség- és an nál ma ga sabb szin tû pa rancs -
nok pa rancs ban te gye köz zé a pa rancs nok ság át vé te lét.

7. Kö te lék ben levõ szá zad pa rancs no ki be osz tás át adás- 
át vé te lé nek fel ügye le té re, el len õr zé sé re, ha ez nem bi zott -
sá gi lag tör té nik, az elöl já ró pa rancs nok je löl jön ki meg -
felelõ sze mélyt. A sza kasz pa rancs no ki be osz tás átadás-
 átvételekor sem bi zott sá got, sem el len õr zõ sze mélyt nem
kell ki je löl ni.

Az át adás-át vé te li jegy zõ köny vet az át adó és az át ve võ
ál lít sa össze. A jegy zõ könyv – al egy ség mé re tek nek meg -
fele lõen – ér te lem sze rû en ugyan azo kat tar tal maz za, mint a 
ma ga sabb szin tû szer ve ze tek nél le írt alap jegy zõ könyv,
 továbbá rög zít se a fegy ver ze ti és tech ni kai ál la po tot, az
anya gi el lá tott ság hely ze tét és az adott kö rül mé nyek
 közötti leg fon to sabb szak kér dé se ket.

A jegy zõ köny vet egy pél dány ban kell el ké szí te ni és
 jóváhagyás után a szer ve ze ti egy ség irat tá rá ban kell el he -
lyez ni.

8. Sza kasz pa rancs no ki és an nál ala cso nyabb szin tû be -
osz tás át adás-át vé te lé rõl csak ak kor kell jegy zõ köny vet
fel ven ni, ha sze mé lye sen a pa rancs nok ra bí zott anya got
kell át ad ni, il let ve át ven ni.

9. Nem pa rancs no ki be osz tá sú szol gá la ti sze mé lyek
be osz tá sá nak át adás-át vé te le al kal má ból az át adás-át vé telt 
el ren de lõ elöl já ró a be osz tás szint jé nek, az adott szol gá la ti
sze mé lyek fel adat kör ének és a rá juk bí zott anya gi, tech -
nikai esz kö zök mennyi sé gé nek, jel le gé nek, bonyolultsá -
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gának megfele lõen dönt sön bi zott ság vagy el len õr zõ
 személy ki je lö lé sé re, jegy zõ könyv ké szí té sé re, va la mint a
ha tár idõ re vo nat ko zó an.

Ha az egy ség- és an nál ma ga sabb szin tû pa rancs nok
 helyettese vagy ilyen szin tû fegy ver ne mi és szol gá la ti -
ág-fõ nök (-ve ze tõ) adja, il let ve ve szi át be osz tá sát, a jegy -
zõ köny vet az át adás-át vé telt el ren de lõ elöl já ró elõtt az
elöl já ró pa rancs nok ság meg fe le lõ pa rancs nok he lyet te se
(fõ nö ke) is lás sa.

10. A be osz tást át adó sze mély ab ban az eset ben, ha a
szer ve ze ti egy ség tõl más szer ve ze ti egy ség hez ke rül moz -
ga tás ra, il let ve ki vá lik a Ma gyar Hon véd ség ál lo má nyá -
ból, kö te les anyag el szá mo lá si la pon iga zol tat ni, hogy a ré -
szé re ki adott anya gok kal el szá molt. Az anyag el szá mo lá si
lap egy pél dá nyát a be osz tás át adás-át vé te li jegy zõ köny -
vek nél le ír tak sze rint kell tá rol ni.

5. számú melléklet
a Szolgálati Szabályzathoz

A csapattörténeti könyv vezetése

1. A csa pat ha gyo má nyok meg örö kí té sé re a ka to nai
szer ve zet nél csa pat tör té ne ti köny vet kell ve zet ni. Ebbe
– meg ala ku lá sá tól kezd ve – be kell je gyez ni az érin tett
 katonai szer ve zet (csa pat, in té zet) te vé keny sé gé nek, éle -
tének fon to sabb ese mé nye it, har ci út já nak ki emel ke dõ ál -
lo má sa it és ered mé nye it.

2. A csa pat tör té ne ti könyv ve ze té sé ért a ka to nai szer -
ve zet törzs fõ nö ke, ahol ilyen nincs, a pa rancs nok ál tal
meg bí zott sze mély a fe le lõs.

3. A könyv be be kell je gyez ni:
a) a csa pat zász ló ado má nyo zá sát és a vele kap cso la tos

min den ne mû vál to zást;
b) a szer ve ze ti vál to zá so kat;
c) az el he lye zés ben, disz lo ká ci ó ban vég be ment vál -

tozásokat;
d) alap ve tõ ha di tech ni kai esz kö zök rend szer be állí -

tását;
e) a ve ze tõ ál lo mány ban vég be ment sze mé lyi vál to zá -

so kat, zász ló alj pa rancs no kig be zá ró lag;
f) kül föl di misszi ók ban való rész vé telt;
g) ma ga sabb szin tû – ha zai és nem zet kö zi – gyakor -

latokon való rész vé telt és az ott ka pott ér té ke lést;
h) a fel ügye le ti pa rancs no ki el len õr zé se ken és HM

szem lé ken ka pott ér té ke lé se ket;
i) a ki kép zés idõ sza kos ér té ke lé sét;
j) ter mé sze ti ka taszt ró fák el há rí tá sá ban való rész vé telt, 

az érte ka pott ma gas szin tû el is me ré se ket;
k) az ál la mi ve ze tõk, kül föl di de le gá ci ók lá to ga tá sa it;
l) a ka to nai szer ve zet fegy ve res al kal ma zá sát;

m) har cok ban, had mû ve le tek ben való rész vé telt és
ered mé nye ket;

n) a ka to nai szer ve zet, va la mint an nak ál lo má nya
 részére ado má nyo zott ki tün te té se ket;

o) a ki emel ke dõ helyt ál lást.

4. Ezen kí vül rög zí te ni kell a ka to nai szer ve zet éle té ben 
olyan más ki emel ke dõ ese mé nye ket is, ame lyek a Ma gyar
Hon véd ség tör té net írá sa szem pont já ból je len tõ sek.

5. Csak hi va ta los do ku men tu mok ra ala po zott be jegy -
zé se ket sza bad ten ni. Mind egyik be jegy zés nél fel kell tün -
tet ni az il le tõ do ku men tum szá mát, ha do ku men tu mok nin -
cse nek, az ese ményt a részt ve võk el be szé lé se alap ján kell
be ve zet ni, de meg kell ne vez ni az adat szol gál ta tót.

Az ada tok meg bíz ha tó sá gát a törzs fõ nök alá írá sá val
iga zol ja.

6. Há bo rú ban a csa pa tok had mû ve le ti nap lót ve zet nek.
En nek fõ moz za na ta it a há bo rús te vé keny ség befejez -

tével át kell ve zet ni a csa pat tör té ne ti könyv be.

7. A csa pat tör té ne ti köny vet, ha a hon vé del mi vonat -
kozású szol gá la ti ti tok kö ri jegy zék ben sze rep lõ te rü le tek
kö zül bár me lyi ket érin ti, tit kos sá kell mi nõ sí te ni, de eb ben 
az eset ben is biz to sí ta ni kell, hogy a hi va tá sos ál lo mány a
csa pat ha gyo má nyok ápo lá sa cél já ból ta nul má nyoz has sa.

6. számú melléklet
a Szolgálati Szabályzathoz

Formanyomtatványok jegyzéke

Fsz. A nyom tat vány meg ne ve zé se Rak tá ri sz.

1. Zász ló alj nap ló (ez red nap ló) 21-0526

2. Szá zad nap ló 21-0527

3. Szol gá lat reg ge li je len té se 21-0572

4. Õr nap ló 21-0511

5. Nyil ván tar tá si könyv az õr ség
tar ta lék lõ sze ré rõl

21-0507

6. Ka pu jegy 21-0523

7. Lá to ga tó könyv 21-0538

8. Egy sze ri be lé pé si en ge dély 21-0522

9. Be ad vá nyok köny ve 21-0509

10. Szol gá lat ve zény lé si ki mu ta tás 21-0571

11. Fegy ver ki adá si fü zet 21-0513

12. Fegy ver név táb la 21-0501

13. Vizs ga bi zony la ti lap 21-0552

14. Gyen gél ke dõk köny ve 21-0524

15. Bal ese ti nap ló 21-0553
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Fsz. A nyom tat vány meg ne ve zé se Rak tá ri sz.

16. Di csé re ti és fe nyí té si lap 13-0352

17. Jár õr lap 21-0554

18. Ka to nai ren dész jár õr je len té se 21-0555

FÜGGELÉK
a Szolgálati Szabályzathoz

A katonák kötelességei a hadviselésre
és a háború áldozatainak védelmére vonatkozó
alapvetõ nemzetközi humanitárius szabályok

megtartásával kapcsolatban

ALAPELVEK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A had vi se lés re a ha zai jog sza bá lyo kon kí vül al kal maz ni 
kell mind azon, a fegy ve res össze üt kö zé sek re irány adó
nem zet kö zi egyez mé nye ket, ame lyek nek az össze üt kö zõ
ál la mok ré sze sei, to váb bá a nem zet kö zi jog nak a fegy ve -
res össze üt kö zés re vo nat ko zó ál ta lá no san el is mert el ve it
és sza bá lya it. A pol gá ri sze mé lyek és har co sok az egyez -
mé nyek ál tal nem sza bá lyo zott ese tek ben is a nem zet kö zi
jog nak a ki ala kult szo ká sok ból, az em be ri es ség tör -
vényeibõl és az em be ri ség lel ki is me re té nek követel -
ményeibõl fo lyó ál ta lá nos el vek vé del me és ha tá lya alatt
áll nak.

A had vi se lés sza bá lya it min den fegy ve res konf lik tus
ese té ben azok kez de té tõl al kal maz ni kell, füg get le nül
 annak ki vál tó oká tól és a fegy ve res konf lik tus elõidézé -
séért való fe le lõs ség tõl.

A had vi se lés sza bá lyai az össze üt kö zõ fe lek te rü le tén a
harc te vé keny ség ál ta lá nos be fe je zé se kor, a meg szállt te rü -
le tek ese té ben pe dig a meg szál lás meg szû né se kor vesz tik
ha tá lyu kat, ki vé ve mind két eset ben azo kat a sze mé lye ket,
akik nek vég le ges sza ba don bo csá tá sá ra, ha za kül dé sé re
ké sõbb ke rül sor.

A nem zet kö zi jog ál tal vé dett sze mé lyek te kin te té ben
faj, szín, nem, nyelv, val lás vagy hit, po li ti kai vagy más
meg gyõ zõ dés, nem ze ti vagy tár sa dal mi ho va tar to zás, va -
gyon, szár ma zás vagy más ál la pot, il let ve bár mely más
 hasonló szem pont sze rin ti min den ne mû hát rá nyos meg -
különböztetés ti los.

A had vi se lés sza bá lya it meg fele lõen al kal maz ni kell
 akkor is, ami kor a ka to na bé ke fenn tar tó ként vesz részt
fegy ve res konf lik tu sok ke ze lé sé ben és nem ré sze se a konf -
lik tus nak.

Az egyéni felelõsség, a felettesek
és parancsnokok kötelessége

A had vi se lé si sza bá lyok meg sér té sé ért min den sze mély
egyé ni bün te tõ jo gi és fe gyel mi fe le lõs ség gel tar to zik. A
fe let tes nem ad hat a ha di jog fel tét len al kal ma zást igény lõ
sza bá lyá val el len té tes pa ran csot.

Az a tény, hogy a had vi se lé si sza bá lyok meg sér té sét
alá ren delt sze mély kö vet te el, nem men te sí ti fe let te se it az
eset kö rül mé nye i tõl füg gõ en a bün te tõ jo gi vagy fe gyel mi
fe le lõs ség alól, ha tud ták, vagy a szük sé ges ér te sü lé sek
bir to ká ban az adott kö rül mé nyek kö zött tud hat ták vol na,
hogy az érin tett sze mély jog sér tést kö vet el vagy ké szül
 elkövetni, és ha tõ lük tel he tõ en nem tet tek meg min den
 intézkedést a jog sér tés meg aka dá lyo zá sá ra, il let ve meg -
tor lá sá ra.

A pa rancs no kok, ha tu do má suk van ar ról, hogy alá ren -
delt je ik vagy az el len õr zé sük alatt levõ más sze mé lyek a
had vi se lé si sza bá lyok meg sér té sé re ké szül nek, vagy meg -
sér tet ték azo kat, min den szük sé ges in téz ke dés sel aka dá -
lyoz zák meg a sza bá lyok meg sér té sét és a szük sé ges ese -
tek ben kez de mé nyez ze nek fe gyel mi vagy bün te tõ el já rást
a jog sér tõk el len.

A pa rancs no kok kö te le sek a pa rancs nok sá guk alá tar to -
zó fegy ve res erõk tag jai és az el len õr zé sük alatt levõ más
sze mé lyek vo nat ko zá sá ban meg elõz ni és szük ség ese tén
meg aka dá lyoz ni, to váb bá az ille té kes ha tó sá gok nak je len -
te ni a had vi se lé si sza bá lyok meg sér té sét. En nek ér de ké ben 
a pa rancs no kok kö te le sek a be osz tá suk nak meg fe le lõ mér -
ték ben gon dos kod ni ar ról, hogy a pa rancs nok sá guk alá
tar to zó fegy ve res erõk tag jai tisz tá ban le gye nek a hadvi -
selés sza bá lyai alap ján rá juk há ru ló kö te le zett sé gek kel.

A hadviselés módja

A had vi se lés so rán az em be ri es ség, a ka to nai szük ség -
sze rû ség és az ará nyos ság kö ve tel mé nye it együt te sen kell
al kal maz ni. Ti los a ka to nai szük ség sze rû ség re hi vat koz va
a had vi se lés sza bá lya it meg sér te ni.

A had vi se lés mód ja vagy esz kö ze meg vá lasz tá sá nak
joga sem mi lyen fegy ve res össze üt kö zés ben nem kor lát lan. 
A had vi se lõ fe lek csak az el len ség le gyõ zé sé hez szük sé ges 
erõ al kal ma zá sá ra jo go sul tak.

Ti los had mû ve le ti vagy meg szállt te rü le ten az el len ség -
gel, pol gá ri sze méllyel vagy ha di fo gollyal szem ben nem -
zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy vert vagy har ci esz közt
al kal maz ni, al kal maz tat ni vagy al kal ma zá sá ra irá nyu ló
elõ ké szü le tet ten ni.

Ti los olyan fegy ve re ket, lö ve dé ke ket és anya go kat, va -
la mint olyan had vi se lé si mó do kat al kal maz ni, ame lyek fe -
les le ges ká ro kat vagy szük ség te len szen ve dést okoz nak.

Ti los olyan had vi se lé si mó do kat, vagy esz kö zö ket al -
kal maz ni, ame lyek cél za to san vagy va ló szí nû en nagy ará -
nyú, hosszan tar tó és sú lyos ká ro kat okoz hat nak a ter mé -
sze ti kör nye zet ben.

Ti los a fegy ver szü net fel té te le it meg szeg ni.
Ti los az el len ség ha di kö ve tét vagy en nek kí sé rõ jét bán -

tal maz ni, jog ta la nul vissza tar ta ni, vagy el le ne más erõ -
szakot al kal maz ni.

Az el len sé get ti los hit sze gés sel meg öl ni, meg se be sí te ni, 
vagy fog lyul ej te ni. Hit sze gést ké pez nek azok a cse lek mé -
nyek, ame lyek az el len ség ben bi zal mat kelt ve, õt – e bi za -
lom mal való vissza élés szán dé ká val – ab ban a hit ben tart -

2005/90/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 123



ják, hogy a fegy ve res össze üt kö zé sek re vo nat ko zó nem -
zet kö zi jogi sza bá lyok alap ján vé de lem il le ti meg. Töb bek
kö zött az aláb bi cse lek mé nyek mi nõ sül nek hit sze gés nek:

a) a meg fe le lõ zász ló ki tû zé sé vel fegy ver szü ne ti
 tárgyalási szán dék vagy meg adás szín le lé se;

b) se be sü lés vagy be teg ség  miatti harc kép te len ség
szín le lé se;

c) pol gá ri, nem har cos mi nõ ség szín le lé se;
d) vé dett hely zet szín le lé se az ENSZ vagy sem le ges,

 illetve az össze üt kö zés ben rész nem vevõ más ál la mok jel -
zé se i nek, jel vé nye i nek vagy egyen ru há i nak vi se lé sé vel.

A ha di cse lek al kal ma zá sa meg en ge dett. Ha di cse lek az
olyan cse lek mé nyek, ame lyek cél ja az el len ség fél re ve ze -
té se, vagy meg gon do lat lan ak ci ók ra bí rá sa, de ame lyek
nem sér tik a fegy ve res össze üt kö zés re vo nat ko zó nem zet -
kö zi jogi sza bá lyo kat, s ame lyek azért nem hit sze gõ ek,
mert az el len ség ben nem kel te nek bi zal mat jogi vé dett sé ge 
te kin te té ben. Ha di csel nek te kin ten dõk töb bek kö zött az
 álcázás, a csap da, a meg té vesz tõ had mû ve le tek és a fél re -
ve ze tõ ada tok köz lé se.

Elismert jelvények

Ti los ren del te tés el le ne sen hasz nál ni a Vö rös ke reszt,
Vö rös Fél hold, Vö rös Orosz lán és Nap meg kü lön böz te tõ
jel vényt, il let ve az egyez mé nyek ben meg je lölt egyéb jel -
vé nye ket, je le ket vagy jel zé se ket. Fegy ve res összeüt közés
so rán ugyan csak ti los szán dé ko san vissza él ni más nem zet -
kö zi leg el is mert vé dõ jel vé nyek, -je lek, és -jel zé sek hasz -
ná la tá val, a fegy ver szü ne ti zász lót is ide ért ve, va la mint a
kul tu rá lis ja vak vé del mé re szol gá ló jel vénnyel.

Ti los a vö rös ke reszt (vö rös fél hold, vö rös orosz lán és
nap) jel vény vagy ha son ló célt szol gá ló és nem zet kö zi leg
el is mert más jel vény vagy jel zés ol tal ma alatt álló sze -
méllyel vagy do log gal szem ben erõ sza kos cse lek ményt
 elkövetni.

Az Egye sült Nem ze tek meg kü lön böz te tõ jel vé nyét csak 
e Szer ve zet en ge dé lyé vel sza bad hasz nál ni.

Nemzeti jelzések

Fegy ve res össze üt kö zés so rán ti los a sem le ges vagy az
össze üt kö zés ben részt nem vevõ más ál la mok zász ló it
vagy ka to nai jel vé nye it, jel zé se it, il let ve egyen ru há it hasz -
nál ni.

Tá ma dás köz ben, il let ve a had mû ve le tek lep le zé sé re,
elõ se gí té sé re, biz to sí tá sá ra vagy aka dá lyo zá sá ra ti los a
szem ben ál ló fe lek zász ló it vagy ka to nai jel vé nye it, jel zé -
se it, il let ve egyen ru há it hasz nál ni.

Kegyelem

Ti los olyan pa rancs ki adá sa, hogy sen ki sem ma rad hat
élet ben, ti los az el len sé get ez zel fe nye get ni, il let ve a had -
mû ve le te ket ilyen ala pon foly tat ni.

Megtorlás tilalma

Ti los ha di fog lyok kal szem ben meg tor ló rendszabá -
lyokat al kal maz ni.

Ti los se be sül tek kel, be te gek kel, egész ség ügyi sze mély -
zet tel, egész ség ügyi ala ku lat tal, egész ség ügyi célt szol -
gáló épü le tek kel és fel sze re lés sel szem ben meg tor ló in téz -
ke dé sek fo ga na to sí tá sa.

A pol gá ri la kos ság, il let ve pol gá ri sze mé lyek el len ti los
meg tor ló tá ma dást in téz ni. A pol gá ri ja vak nem szol gál -
hat nak meg tor lás cél pont já ul. Ti los a pol gá ri la kos ság
 létfenntartásához nél kü löz he tet len ja vak el len meg tor ló
in téz ke dé se ket fo ga na to sí ta ni.

Ti los a ter mé sze ti kör nye zet el len meg tor ló tá ma dást
 intézni.

Ti los bár mely, ve szé lyes erõ ket tar tal ma zó lé te sít mény
vagy ka to nai cél pont el len meg tor ló tá ma dást in téz ni.

Ti los a né pek kul tu rá lis vagy szel lem i örök sé gét ké pezõ 
mû em lé kek, mû vé sze ti al ko tá sok vagy kegy he lyek el len
meg tor ló in téz ke dé se ket fo ga na to sí ta ni.

HARCOSOK ÉS HADIFOGLYOK

A harcosok

Va la mely össze üt kö zõ fél fegy ve res erõ i nek tag jai – az
egész ség ügyi sze mély zet és lel ké szek ki vé te lé vel – har co -
sok nak mi nõ sül nek, akik nek jo guk van köz vet le nül részt
ven ni az el len sé ges ke dé sek ben.

A har co sok nak a tá ma dás vagy a tá ma dást elõ ké szí tõ
had mû ve le tek so rán meg kell kü lön böz tet ni ma gu kat a
pol gá ri la kos ság tól. Olyan hely zet ben, ahol az el len sé ges -
ke dé sek ter mé sze té bõl kö vet ke zõ en a fegy ve res har cos
nem tud ja ma gát meg kü lön böz tet ni, a har cost to vább ra is
har cos nak kell te kin te ni, fel té ve, hogy az ilyen hely ze tek -
ben nyíl tan vi se li fegy ve rét:

a) min den egyes ka to nai össze csa pás so rán;
b) mind ad dig, amíg az el len ség lá tó kö ré ben tartóz -

kodva részt vesz a köz re mû kö dé sé vel meg in dí tan dó tá ma -
dást meg elõ zõ ka to nai fel fej lõ dés ben.

A harcképtelen ellenség védelme

Nem sza bad meg tá mad ni azt, aki rõl fel is me rik, vagy az
adott kö rül mé nyek kö zött fel is mer he tõ, hogy harckép -
telen.

Harc kép te len az a sze mély, aki:
a) a szem ben ál ló fél ha tal má ban van,
b) egy ér tel mû en ki fe je zés re jut tat ja azt a szán dé kát,

hogy meg ad ja ma gát, vagy
c) se be sü lé se, vagy be teg sé ge kö vet kez té ben elvesz -

tette esz mé le tét, vagy egyéb ként ma ga te he tet len né vált, és
ezért ön vé de lem re kép te len,
fel té ve, hogy bár mely fel so rolt eset ben tar tóz ko dik el len -
sé ges cse lek mé nyek el kö ve té sé tõl és nem kí sé rel meg
 szökést.
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A hadifoglyok

Bár mely har cos, aki a szem ben ál ló fél ha tal má ba ke rül,
ha di fo goly nak mi nõ sül.

A ha di fog lyok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat az el len ség
 hatalmába ju tá suk idõ pont já tól kezd ve egé szen vég le ges
 szabadon bo csá tá su kig és ha za szál lí tá su kig kell al kal maz ni.

A ha di fog lyok az el len sé ges ha tal mak nak – nem pe dig
az õket fog lyul ejtõ egyé nek nek vagy csa pat tes tek nek – a
ha tal má ban van nak. Az õket fog va tar tó ha ta lom – az eset -
leg fenn ál ló egyé ni fe le lõs ség tõl füg get le nül – fe le lõs a
ve lük szem ben al kal ma zott bá nás mó dért.

Az el len sé ges ke dé sek ben részt ve võ és a szem ben ál ló
Fél ha tal má ba ke rü lõ sze mélyt ha di fo goly nak kell vé lel -
mez ni és en nél fog va meg il le ti a vé de lem, ha igényt tart a
ha di fo goly jog ál lá sá ra, vagy arra jo go sult nak tû nik, il let -
ve, ha az a Fél, amely hez tar to zik, ré szé re ilyen jog ál lás
biz to sí tá sát igény li. A ha di fo goly jog ál lá sá ra való jo go -
sult ság kér dé sé ben fel me rü lõ ké tely ese tén az érin tett
 személy mind ad dig ha di fo goly nak te kin ten dõ és en nél -
fog va vé de lem alatt áll, amíg jog ál lá sát ille té kes bí ró ság
meg nem ál la pít ja.

A ha di fog lyok kal min den kor em ber sé ge sen kell bán ni.
A ha di fog lyo kat a har ci öve zet bõl való el szál lí tá su kig

nem sza bad szük ség te le nül ve szély nek ki ten ni.
A ha di fog lyo kat min den kor vé de lem ben kell részesí -

teni, kü lö nö sen min den erõ sza kos cse lek mé nyek kel vagy
meg fé lem lí tés sel, sér te ge tés sel és a nyil vá nos kí ván csis -
ko dás sal szem ben.

A ha di fog lyok nak min den kö rül mé nyek kö zött jo guk
van sze mé lyük és be csü le tük tisz te let ben tar tá sá hoz.

A nõ ket a ne mük nek járó tel jes tisz te let tel kell ke zel ni,
és õket min den eset ben olyan ked ve zõ el bá nás ban kell
 részesíteni, mint ami lyen a fér fi a kat meg il le ti.

Min den ha di fo goly, ha erre vo nat ko zó lag hoz zá kér dést
in téz nek, csak csa lá di ne vét, utó ne ve it és rend fo ko za tát,
szü le té sé nek idõ pont ját és ka to nai szá mát, vagy ezek hi á -
nyá ban ezek kel egyen ér té kû ada to kat kö te les kö zöl ni.
Nem al kal maz ha tó sem mi fé le tes ti vagy lel ki kín zás, il let -
ve bár mi lyen egyéb kény sze rí tés a ha di fog lyok kal szem -
ben ab ból a cél ból, hogy tõ lük bár mi lyen ter mé sze tû in for -
má ci ót sze rez ze nek. Ha a ha di fog lyok meg ta gad ják a
 válaszadást, ti los õket fe nye get ni, sér te get ni, bár mi lyen
ter mé sze tû kel le met len ség nek ki ten ni, il let ve ked ve zõt len
bá nás mód ban ré sze sí te ni õket.

A sze mé lyi hasz ná lat ra szol gá ló összes dol gok és tár -
gyak, a fegy ve rek, ka to nai fel sze re lés és ka to nai ira tok
 kivételével a ha di fog lyok bir to ká ban ma rad nak, így kü lö -
nö sen a gáz ál ar cok és mind azok a tár gyak, ame lye ket sze -
mé lyes vé del mük cél já ból ad tak át ne kik. Úgy szin tén bir -
to kuk ban ma rad nak az öl töz kö dé sük re és táp lál ko zá suk ra
szol gá ló dol gok és tár gyak is, még ha ezek a dol gok és
 tárgyak hi va ta los ka to nai fel sze re lé sük höz tar toz nak is. A
rend fo ko za ti és ál lam pol gár sá gi jel vé nye ket, kitünteté -
seket és kü lö nö sen a sze mé lyi és ér zel mi ér ték kel bíró
 tárgyakat nem sza bad el ven ni a ha di fog lyok tól.

Kémek

Va la mely össze üt kö zõ Fél fegy ve res erõ i nek egyet len
olyan tag ját sem il le ti meg a ha di fo goly jog ál lá sa és kém -
ként le het vele bán ni, aki kém te vé keny ség foly ta tá sa
 közben ke rül a szem ben ál ló Fél ha tal má ba.

Va la mely össze üt kö zõ Fél fegy ve res erõ i nek az a tag ja,
aki an nak ja vá ra a szem ben ál ló Fél ál tal el len õr zött terü -
leten vé gez hír szer zést, vagy kí sé rel meg hír szer zést
 végezni, nem te kint he tõ kém te vé keny sé get foly ta tó nak,
ha eköz ben fegy ve res erõ i nek egyen ru há ját vi se li.

Zsoldosok

A zsol dos nem te kint he tõ har cos nak vagy ha di fo goly nak.
Zsol dos min den olyan sze mély, akit ki fe je zet ten ab ból a 

cél ból to bo roz tak, hogy fegy ve res össze üt kö zés ben har -
col jon, tény le ge sen köz vet le nül részt vesz az el len sé ges -
ke dé sek ben, egyé ni ha szon szer zé si vágy ból vesz részt az
el len sé ges ke dé sek ben, va la me lyik össze üt kö zõ Fél nek
nem ál lam pol gá ra, vagy va la me lyik össze üt kö zõ Fél ál tal
el len õr zött te rü let nek nem la ko sa, nem tag ja va la me lyik
össze üt kö zõ Fél fegy ve res erõ i nek, és akit nem az össze üt -
kö zés ben részt nem vevõ va la mely ál lam kül dött fegy -
veres erõ i nek tag ja ként hi va ta los szol gá lat ra.

A SEBESÜLTEK ÉS A BETEGEK VÉDELME

A megkülönböztetõ jelvény

Az egész ség ügyi ala ku la tok és szál lí tó esz kö zök, il let ve
az egész ség ügyi és egy há zi sze mély zet, fel sze re lés vagy
anya gok vé del mé re szol gá ló meg kü lön böz te tõ jel vény a
fe hér ala pon el he lye zett vö rös ke reszt, vö rös fél hold vagy
vö rös orosz lán és nap.

Sebesültek és betegek védelme

Bár me lyik Fél összes se be sült je it, be te ge it és ha jó tö röt -
te it tisz te let ben kell tar ta ni és vé de lem ben ré sze sí te ni.

Min den kö rül mé nyek kö zött em ber sé ges bá nás mód ban
és ál la po tuk tól füg gõ en a le he tõ leg tel je sebb és a le he tõ
leg gyor sabb or vo si ápo lás ban és gon do zás ban kell õket ré -
sze sí te ni. Az or vo si szem pon to kon kí vül ti los bár mi lyen
más ala pon tör té nõ meg kü lön böz te té sük.

Ti los a harc té ren az el eset te ket, se be sül te ket vagy be te -
ge ket fosz to gat ni.

Az egészségügyi személyzet és alakulatok védelme

Az egész ség ügyi ala ku la to kat min den kor tisz te let ben
kell tar ta ni, és vé de lem ben kell ré sze sí te ni, s nem sza bad
õket meg tá mad ni.
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Az egész ség ügyi ala ku la to kat sem mi lyen kö rül mé nyek
kö zött sem sza bad ka to nai ob jek tu mok nak tá ma dás tól
való vé del me zé sé re fel hasz nál ni. Az össze üt kö zõ Fe lek a
le he tõ ség sze rint kö te le sek gon dos kod ni egész ség ügyi
ala ku la ta ik olyan el he lye zé sé rõl, hogy a ka to nai ob jek tu -
mok el le ni tá ma dá sok ne ve szé lyez tes sék biz ton sá gu kat.
A pol gá ri egész ség ügyi sze mély ze tet tisz te let ben kell tar -
ta ni és vé de lem ben kell ré sze sí te ni.

Az egész ség ügyi jár mû ve ket, a se be sült- és a be teg szál -
lít má nyo kat vagy az egész ség ügyi fel sze re lés szál lít má -
nyo kat ugyan úgy tisz te let ben kell tar ta ni és vé de lem ben
kell ré sze sí te ni, mint a moz gó egész ség ügyi ala ku la to kat.

A ki zá ró lag a se be sül tek és be te gek fel ku ta tá sá ra, fel -
sze dé sé re, szál lí tá sá ra és ke ze lé sé re vagy a be teg ség meg -
elõ zé sé re, va la mint az egész ség ügyi ala ku la tok és in té ze -
tek ügy vi te lé re al kal ma zott sze mély ze tet, úgy szin tén a
fegy ve res erõk höz tar to zó tá bo ri lel ké sze ket, min den
 körülmények kö zött kí mé let ben és vé de lem ben kell ré sze -
sí te ni.

Azo kat a ka to ná kat, akik kü lön le ge sen ki van nak ké -
pez ve arra, hogy adott eset ben a se be sül tek és a be te gek
fel ku ta tá sá nál, fel sze dé sé nél, szál lí tá sá nál vagy ke ze lé sé -
nél, mint ki se gí tõ ápo lók vagy se be sült vi võk tel je sít se nek
szol gá la tot, szin tén kí mé let ben és vé de lem ben kell ré sze -
sí te ni, ha eze ket a fel ada to kat ab ban az idõ pont ban lát ják
el, ami kor az el len ség gel kap cso lat ba ke rül nek vagy an nak 
ha tal má ba es nek.

A fegy ve res erõk nek az el len fél ha tal má ba ke rült összes 
moz gó egész ség ügyi ala ku la ta i nak fel sze re lé se to vább ra
is a se be sül tek és a be te gek cél ja i ra szol gál.

A POLGÁRI LAKOSSÁG ÉS JAVAK VÉDELME

Általános rendelkezések

Min den kor kü lönb sé get kell ten ni a pol gá ri la kos ság és
a har co sok, va la mint a pol gá ri ja vak és ka to nai cél pon tok
kö zött, és en nek foly tán csak ka to nai cél pon tok el len foly -
tat ha tó har ci te vé keny ség.

A pol gá ri sze mé lye ket meg il le ti a vé de lem, amennyi ben 
és amed dig nem vesz nek köz vet le nül részt az el len sé ges -
ke dé sek ben.

A pol gá ri la kos sá got, va la mint a pol gá ri sze mé lye ket
 tilos meg tá mad ni. Ti los min den olyan erõ sza kos cse lek -
mény vagy az zal való fe nye ge tés, amely nek el sõd le ges
cél ja, hogy ret te gést kelt sen a pol gá ri la kos ság kö ré ben.

Ti los olyan meg kü lön böz te tés nél kü li tá ma dá so kat
 indítani:

a) amely nem meg ha tá ro zott ka to nai cél pont el len
 irányul;

b) amely nek so rán olyan harc mó dot vagy harc esz közt
al kal maz nak, ame lyet nem le het meg ha tá ro zott ka to nai
cél pont el len irá nyí ta ni; vagy

c) amely nek so rán olyan harc mó dot vagy harc esz közt
al kal maz nak, amely nek ha tá sa it nem le het kor lá toz ni;
és ezért min den ilyen eset ben meg kü lön böz te tés nél kül
egy aránt sújt ja a ka to nai cél pon to kat és a pol gá ri sze mé -
lye ket, il let ve pol gá ri ja va kat.

A pol gá ri la kos sá got, il let ve pol gá ri egyé ne ket nem
 szabad bi zo nyos he lyek nek vagy te rü le tek nek a had mû ve -
le tek aló li men te sí té sé re fel hasz nál ni, kü lö nö sen pe dig
arra, hogy ka to nai cél pon to kat pró bál ja nak a tá ma dás tól
meg vé de ni, il let ve had mû ve le te ket biz to sí ta ni, elõsegí -
teni, vagy meg aka dá lyoz ni.

A polgári javak védelme

Tá ma dást szi go rú an csak ka to nai cél pon tok el len le het
in dí ta ni. Csak azok a tár gyak mi nõ sül nek ka to nai cél pon -
tok nak, ame lyek jel le gük nél, el he lyez ke dé sük nél, cél juk -
nál vagy ren del te té sük nél fog va ha té ko nyan elõ se gí tik a
ka to nai mû ve le tet és ame lyek tel jes vagy rész le ges meg -
sem mi sí té se, el fog la lá sa vagy sem le ge sí té se az ak ko ri
 körülmények kö zött meg ha tá ro zott ka to nai elõnyt je len t.
Ké tely ese tén azt kell vé lel mez ni, hogy egy pol gá ri ren del -
te té sû lé te sít ményt, mint pl. kegy he lyet, há zat, la kást vagy
is ko lát nem vesz nek igény be ka to nai mû ve let ha té kony
elõ se gí té sé re.

A polgári lakosság létfenntartásához
nélkülözhetetlen javak védelme

Ti los a pol gá ri sze mé lyek éhez te té sé hez, mint hadvi -
selési mód hoz fo lya mod ni.

Ti los a pol gá ri la kos ság éle té hez nél kü löz he tet len tár -
gya kat – a pol gá ri sze mé lyek ki é hez te té se, el köl tö zés re
kész te té se cél já ból, vagy bár mely más cél ból – megtá -
madni, le rom bol ni, el hur col ni, vagy hasz nál ha tat lan ná
ten ni ki fe je zet ten azért, hogy a pol gá ri la kos ság, vagy a
szem ben ál ló Fél fenn tar tá sa szem pont já ból ér ték te len né
vál ja nak.

A polgári védelem szervezetei

A pol gá ri vé de lem szer ve ze te it és azok sze mély ze tét
 kíméletben és vé de lem ben kell ré sze sí te ni. A pa ran cso ló
ka to nai szük ség ese tét ki vé ve, jo go sul tak pol gá ri vé del mi
fel ada ta ik el lá tá sá ra.

A pol gá ri vé de lem re szol gá ló épü le tek és esz kö zök, va -
la mint a pol gá ri la kos ság óvó he lyei a pol gá ri ja vak kal
egyen lõ vé de lem alatt áll nak. A pol gá ri vé de lem re szol -
gáló lé te sít mé nye ket csak az a Fél pusz tít hat ja el, vagy
von hat ja el ren del te té sük tõl, amely hez tar toz nak.

Egyéb szabályok

A se be sül tek, a be te gek, va la mint a ter hes és a gye rek -
ágyas asszo nyok ápo lá sá ra szol gá ló pol gá ri kór há za kat
sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött sem sza bad meg tá mad ni,
az össze üt kö zõ Fe lek kö te le sek eze ket az in téz mé nye ket
min den kor kí mél ni és vé de lem ben ré sze sí te ni.
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A vé dett sze mé lyek nek min den kö rül mé nyek kö zött
 joguk van arra, hogy sze mé lyü ket, be csü le tü ket, csa lá di
jo ga i kat, val lá si meg gyõ zõ dé sü ket és gya kor la tu kat, élet -
mód ju kat és szo ká sa i kat tisz te let ben tart has sák. Min den -
kor em ber sé ges bá nás mód ban kell õket ré sze sí te ni, és meg 
kell õket vé de ni min den erõ szak kal vagy meg fé lem lí tés -
sel, sér tés sel vagy nyil vá nos kí ván csis ko dás sal szem ben.

A vé dett sze mé lyek kel szem ben sem mi fé le tes ti vagy
er köl csi kény szert nem sza bad al kal maz ni, kü lö nö sen
 abból a cél ból, hogy tõ lük vagy har ma dik sze mé lyek tõl
 információkat kap ja nak.

Ti los had mû ve le ti vagy meg szállt te rü le ten a pol gá ri ja -
va kat fosz to gat ni, il let ve a la kos sá got szol gál ta tás ki kény -
sze rí té sé vel vagy más mó don sú lyo san meg ká ro sí ta ni.

Tú szok sze dé se ti los.
A nõ ket kü lö nö sen vé de lem ben kell ré sze sí te ni min den

be csü le tük el len irá nyu ló tá ma dás sal, kü lö nö sen az erõ -
sza kos kö zö sü lés sel, a pros ti tú ci ó ra való kény sze rí tés sel
vagy sze mér mü ket sér tõ min den cse lek ménnyel szem ben.

A gyer me ke ket kü lö nö sen kí mé let ben kell ré sze sí te ni
és vé del mez ni kell õket min den il let len cse lek ménnyel
szem ben.

A fegy ve res össze üt kö zés te rü le tén ve szé lyes szak mai
ki kül de tés ben levõ új ság író kat pol gá ri sze mé lyek nek kell
te kin te ni.

A Vö rös ke reszt (vö rös fél hold, orosz lán és nap) el is -
mert nem ze ti egye sü le tei a meg ha tá ro zott vö rös ke reszt
 elveknek meg fele lõen te vé keny sé gü ket foly tat hat ják. A
töb bi se gély egye sü let nek szin tén meg kell en ged ni, hogy
ha son ló fel té te lek mel lett foly tat has sa em ber ba rá ti te vé -
keny sé gét. Ugyan ez il le ti meg a már meg le võ nem ka to nai
jel le gû kü lön le ges szer ve ze te ket is, ame lyek nek cél ja a
pol gá ri la kos ság lét fel té te le i nek a lé nye ges közszolgál -
tatások fenn tar tá sa, a se gé lyek szét osz tá sa és a men tõ szol -
gá lat meg szer ve zé se út ján való biz to sí tá sa.

A természeti környezet védelme

A had vi se lés so rán gon dos kod ni kell a ter mé sze ti kör -
nye zet nek nagy ará nyú, hosszan tar tó és sú lyos ká ro so dás -
tól való meg vé dé sé rõl. E vé de lem kö ré be tar to zik az olyan
had vi se lé si mó dok és esz kö zök al kal ma zá sá nak ti lal ma,
ame lyek cél za to san, vagy va ló szí nû en ilyen ká ro kat okoz -
nak a ter mé sze ti kör nye zet ben, és ez zel ve szé lyez te tik a
la kos ság egész sé gét, vagy élet ben ma ra dá sát.

Veszélyes erõket tartalmazó létesítmények védelme

A ve szé lyes erõ ket tar tal ma zó üze mek vagy be ren de zé -
sek, ne ve ze te sen gá tak, töl té sek és áram szol gál ta tó atom -
erõ mû vek el len ak kor sem sza bad tá ma dást in téz ni, ha
azok ka to nai cél pon tot ké pez nek; amennyi ben a tá ma dás
ve szé lyes erõ ket sza ba dít hat fel, és en nek kö vet kez té ben
sú lyos vesz te sé ge ket okoz hat a pol gá ri la kos ság kö ré ben.

Az ilyen mû vek vagy be ren de zé sek mel lett, il let ve kö ze lé -
ben levõ más ka to nai cél pon tok el len sem sza bad tá ma dást
in téz ni, ha a tá ma dás az érin tett mû vek bõl vagy be ren de -
zé sek bõl ve szé lyes erõ ket sza ba dít hat fel, és en nek kö vet -
kez té ben sú lyos vesz te sé ge ket okoz hat a pol gá ri  lakosság
kö ré ben.

Kulturális javak és kegyhelyek védelme

Ti los a né pek kul tu rá lis vagy szel lem i örök sé gét ké pe zõ 
mû em lé kek, mû vé sze ti al ko tá sok vagy kegy he lyek el len
el len sé ges cse lek mé nye ket foly tat ni és az ilyen ja va kat ka -
to nai erõ fe szí té sek tá mo ga tá sá ra fel hasz nál ni.

JOGSÉRTÉSEK

Általános szabályok

Min dig és min den hol ti lo sak a pol gá ri la kos ság gal
szem ben el kö ve tett kö vet ke zõ cse lek mé nyek akár pol gá ri,
akár ka to nai sze mé lyek kö ve tik el:

a) élet, egész ség vagy a sze mé lyek fi zi kai vagy szel -
lem i jó lé te el le ni erõ szak, kü lö nö sen:

(i) szán dé kos em ber ölés,
(ii) a kín zás min den for má ja, akár fi zi kai, akár szel lem i,
(iii) tes ti fe nyí tés, és
(iv) meg cson kí tás;
b) a sze mé lyi mél tó ság meg sér té se, kü lö nö sen a meg -

alá zó, le ala cso nyí tó bá nás mód és pros ti tú ció ki kény sze rí -
té se és a ve szé lyes fe nye ge tés bár mi lyen for má ja;

c) túsz sze dés;
d) kol lek tív bün te tés; és
e) a fen tebb em lí tett cse lek mé nyek bár me lyi ké nek

 elkövetésével való fe nye ge tés.
Ti los és a had vi se lé si sza bá lyok sú lyos meg sér té sé nek

te kin ten dõ min den olyan jog el le nes cse lek mény vagy mu -
lasz tás, amely a ha di fo goly ha lá lát okoz za, vagy sú lyo san
ve szé lyez te ti a ha di fo goly egész sé gét. Kü lö nö sen, egyet -
len ha di fo goly sem vet he tõ alá sem mi fé le ter mé sze tû tes ti
cson kí tás nak vagy olyan or vo si tu do má nyos kí sér let nek,
ame lyet az ér de kelt ha di fo goly or vo si ke ze lé se nem in do -
kol, és amely nem áll en nek ér de ké ben.

Speciális szabályok

Az ál ta lá nos sza bá lyo kon túl a kö vet ke zõ ket is al kal -
maz ni kell:

A had vi se lés sza bá lya i nak sú lyos meg sér té sé nek te kin -
ten dõk a kö vet ke zõ cse lek mé nyek is, ha azo kat szándé -
kosan kö ve tik el és ha lált, sú lyos tes ti sér tést vagy sú lyos
egész ség ká ro so dást okoz nak:

a) a pol gá ri la kos ság vagy pol gá ri sze mé lyek el le ni
 támadás;

2005/90/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 127



b) a pol gá ri la kos sá got vagy pol gá ri ja va kat érin tõ
meg kü lön böz te tés nél kü li tá ma dás in dí tá sa an nak tu da tá -
ban, hogy az a pol gá ri la kos ság kö ré ben nagy szá mú ha -
lálos ál do za tot kö ve tel, vagy se be sü lést okoz, il let ve a pol -
gá ri ja vak ban nagy mér vû ká ro kat idéz elõ;

c) a ve szé lyes erõ ket tar tal ma zó mû vek vagy lé te sít mé -
nyek el le ni tá ma dás in dí tá sa an nak tu da tá ban, hogy az a
pol gá ri la kos ság kö ré ben nagy szá mú ha lá los ál do za tot
 követel vagy se be sü lést okoz, il let ve a pol gá ri ja vak ban
nagy mér vû ká ro kat idéz elõ;

d) a nem vé del me zett hely sé gek és a de mi li ta ri zált öve -
ze tek meg tá ma dá sa;

e) harc kép te len sze mély tu da tos meg tá ma dá sa;

f) a vö rös ke reszt, vö rös fél hold, vö rös orosz lán és nap
meg kü lön böz te tõ jel vény nek vagy más el is mert vé dõ jel -
zé sek nek a vé del mük re vo nat ko zó sza bá lyok meg sér té sé -
vel tör té nõ ál nok hasz ná la ta.

A se be sül tek, a be te gek, a ha di fog lyok és a pol gá ri
 lakosság te kin te té ben a fen ti e ken kí vül sú lyos jog sér tés -
nek mi nõ sül az em ber te len bá nás mód, ide ért ve a bi o ló gi ai
kí sér le te ket, nagy fáj da lom szán dé kos elõ idé zé se, vagy a
tes ti ép ség, il let ve az egész ség sú lyos meg sér té se is.

A se be sül tek és be te gek te kin te té ben a sú lyos jog sér tés -
nek mi nõ sül to váb bá a va gyon tár gyak nak a ka to nai szük -
ség ál tal nem in do kolt nagy mér vû ön ké nyes és jog el le nes
meg sem mi sí té se vagy el tu laj do ní tá sa is.

A ha di fog lyok te kin te té ben sú lyos jog sér tés nek mi nõ -
sül to váb bá a ha di fo goly nak az el len sé ges Ha ta lom fegy -
ve res erõ i ben való szol gá lat ra kény sze rí té se, vagy a ha di -
fo goly nak a tisz tes sé ges és sza bá lyos el já rás hoz való jo -
gától tör té nõ meg fosz tá sa is.

A pol gá ri la kos ság te kin te té ben sú lyos jog sér tés nek
 minõsül to váb bá a vé dett sze mély jog el le nes el hur co lá sa
vagy át he lye zé se, il let ve a jog el le nes fog va tar tá sa, a
 védett sze mély nek az el len sé ges Ha ta lom fegy ve res erõ i -
ben való szol gá lat ra kény sze rí té se, il let ve a vé dett sze -
mély nek a tisz tes sé ges és sza bá lyos el já rás hoz való jo gá tól 
való meg fosz tá sa, va gyon tár gyak nak a ka to nai szük ség
 által nem in do kolt, nagy mér vû, jog el le nes és ön ké nyes
meg sem mi sí té se, il let ve el tu laj do ní tá sa is.

EGYEZMÉNYES VÉDÕ ÉS AZONOSÍTÓ JELEK

Ezen mel lék let csak a leg ál ta lá no sab ban hasz nált nem -
zet kö zi egyez mé nyes vi zu á lis je le ket (jel vé nye ket, emb lé -
má kat) tar tal maz za. Kü lön sza bá lyok van nak az egész ség -
ügyi, egy há zi és pol gá ri vé del mi sze mély zet iga zol vá nya i -
ra, az egész ség ügyi ala ku la tok és szál lí tó esz kö zök fény-,
rá dió-, elekt ro ni kus és víz alat ti akusz ti kai jel zé se i re, a ve -
lük hír adó esz kö zök kel tör té nõ össze köt te tés re, az egész -
ség ügyi légi jár mû vek azo no sí tá sá nak tech ni kai el já rá sá ra.

Vörös kereszt és vörös félhold

A meg kü lön böz te tõ jel vény (fe hér ala pon vö rös szí nû) a 
kö rül mé nyek nek meg fe le lõ nagy sá gú le gyen. Éj sza ka
vagy csök kent lá tá si vi szo nyok mel lett a meg kü lön böz te tõ 
jel vény vi lá gít hat vagy meg vi lá gít ha tó le het; ké szül het
olyan anyag ból is, amely azt meg fe le lõ tech ni kai meg -
figyelõ esz kö zök szá má ra fel is mer he tõ vé te szi.

A meg kü lön böz te tõ jel vényt, ami kor csak le het, la pos
fe lü le ten vagy zász ló kon kell al kal maz ni úgy, hogy a le -
hetõ leg több irány ból és leg messzebb rõl lát ha tó le gyen.

Az ille té kes ha tó ság uta sí tá sá tól füg gõ en, a har ci te rü le -
ten szol gá la tot tel je sí tõ egész ség ügyi és egy há zi sze mély -
zet le he tõ leg vi sel jen a meg kü lön böz te tõ jel vénnyel el lá -
tott fej fe dõt és ru há za tot.

Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága

Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok
Nemzetközi Szövetsége

Vö rös ke ret tel sze gé lye zett fe hér tég la lap ban egy vö rös
ke reszt és egy vö rös fél hold.

Kórházi és biztonsági zónák és övezetek

Négy zet ben, fe hér ala pon vö rös át lós sáv.
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Hadifogoly táborok

Fe hér ala pon fe ke te be tûk kel.

Polgári internálóhelyek

Fe hér ala pon fe ke te be tûk kel.

Polgári védelem

A pol gá ri vé del mi sze mély zet nem zet kö zi meg kü lön -
böz te tõ jele: kék szí nû egyen lõ ol da lú há rom szög na rancs -
sár ga ala pon.

Cél sze rû, ha

a) a kék há rom szög zász lón, kar sza la gon vagy mel lé -
nyen van el he lyez ve, a há rom szög alap ját a na rancs sár ga
zász ló vagy kar sza lag, il let ve a mel lény ké pez ze;

b) a há rom szög egyik csú csa füg gõ le ge sen fel fe lé
 mutasson;

c) a há rom szög egyik csú csa se érint se a na rancs sár ga
alap szé lét.

A nem zet kö zi meg kü lön böz te tõ jel a kö rül mé nyek nek
meg fe le lõ nagy sá gú le gyen. A nem zet kö zi meg kü lön böz -
te tõ je let, ami kor csak le het, la pos fe lü le te ken vagy zász ló -
kon kell al kal maz ni úgy, hogy a le he tõ leg több irány ból és
leg messzebb rõl lát ha tó le gyen.

Az ille té kes ha tó ság uta sí tá sa sze rint, a pol gá ri vé del mi
sze mély zet a le he tõ ség hez ké pest vi sel jen a nem zet kö zi
meg kü lön böz te tõ jel lel el lá tott fej fe dõt és ru há za tot.

Éj sza ka vagy csök kent lá tá si vi szo nyok mel lett a jel -
vény vi lá gít hat vagy meg vi lá gít ha tó le het. A jel vény ké -
szül het olyan anyag ból is, mely azt meg fe le lõ tech ni kai
meg fi gye lõ esz kö zök szá má ra fel is mer he tõ vé te szi.

Védett mûemlék

ÁLTALÁNOSAN KÜLÖNÖSEN
VÉDETT MÛEMLÉK VÉDETT MÛEMLÉK

Alul he gye se dõ, ha ránt vál ta ko zó élénk kék és fe hér
me zõk re osz tott pajzs (egy élénk kék négy zet bõl for mál va, 
mely nek egyik sar ka egy be esik a pajzs he gyé vel, a négy -
zet fe lett élénk kék há rom szög; eze ket mind két ol dal ról
egy-egy fe hér há rom szög ha tá rol ja).

A jel vényt kü lön vagy há rom szög alak ban hár ma sá val
(egy jel vény alul) kell al kal maz ni a kul tu rá lis ja vak fegy -
ve res össze üt kö zés ese tén való vé del me tár gyá ban Há gá -
ban, 1954. évi má jus hó 14. nap ján kelt nem zet kö zi egyez -
mény ren del ke zé sei sze rint.

Fehér zászló

Veszélyes erõket tartalmazó mûvek és létesítmények

1. A ve szé lyes erõ ket tar tal ma zó mû vek és lé te sít mé -
nyek nem zet kö zi kü lön le ges jele há rom egyen lõ nagy sá gú
azo nos ten ge lyen el he lye zett vi lá gos na rancs sár ga kör,
me lyek kö zött egy-egy su gár nyi tá vol ság van az áb rá nak
meg fele lõen.

2. A jel a kö rül mé nyek nek meg fe le lõ nagy sá gú le gyen.
Ha a je let na gyobb fe lü le ten he lyez ték el, ak kor azt a kö -
rül mé nyek nek meg fele lõen is mé tel ni le het. A je let, ami kor 
csak le het, la pos fe lü le ten vagy zász ló kon kell al kal maz ni
úgy, hogy a le he tõ leg több irány ból és leg messzebb rõl lát -
ha tó le gyen.

3. Zász lón el he lyez ve, a jel zés kül sõ ha tá rai és a zász ló
szé lei kö zöt ti tá vol ság a kö rök su ga rá nak nagy sá gá val
egyez zen. A zász ló alak ja le gyen négy szö gû és fe hér alap -
szí nû.

4. Éj sza ka vagy csök kent lá tá si vi szo nyok mel lett a jel
vi lá gít hat vagy meg vi lá gít ha tó le het. Ké szül het olyan
anyag ból is, ami azt meg fe le lõ tech ni kai meg fi gye lõ esz -
kö zök szá má ra fel is mer he tõ vé te szi.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként

a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he ten te, szer dán ként, 
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál lam i,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to -
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé -
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke -
sítési pá lyá za ta it, az ál lam i, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer -
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za -
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár színes oldalakon is – he lyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér -
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for -
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi -
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi va ta los lap L és C so ro zat ból áll.

Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár -
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren -
de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos la p L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel -

lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.

A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6. cí -
mén, le vél cím: 1394 Bu da pest 62., Pf. 357; fax szám:
318-6668. 

2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 13 248 Ft  áfá val.

A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes szá mai megvásárol -
hatók a ki adó köz löny bolt já ban: 1085 Bu da pest,  Somogyi 
Bé la u. 6. Te le fon/fax: 267-2780.

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2005. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6624 Ft áfá val 

egy év re 13 248 Ft áfá val 

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szóló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los 

lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.

A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy 
60 al ka lom mal je le nik meg.

A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el -
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it, 
va la mint a mi nisz té riu mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü -
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
engedélyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.;
pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax szá mán.

Éves elõ fi ze té si dí ja 2005. év re: 20 424 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban  (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6.  Tel./fax: 267-2780).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

cí mû la pot .................  pél dány ban. 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2005. évi elõ fi ze tési díj egy év re: 20 424 Ft  áfá val.

fél év re: 10 212 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................

                               cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.

A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör -
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak -
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga -
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.)
tartalmaz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos ta cím: 1394 Bu da pest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2005. évi éves elõ fi ze tés dí ja: 4968 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.
 Tel./fax:  267-2780).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye cí mû la pot .................  pél dány ban. 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez -
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se -
géd esz közt gyár tók, illetve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ -
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos ta cím: 1394 Bu da pest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2005. évi éves elõ fi ze té si díj: 19 044 Ft áfá val.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny cí mû la pot .................  pél dány ban. 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez -
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó gon do zá sá ban 2004. ja nu ár 1-jé tõl je le nik meg a
 Közbeszerzések Ta ná csá nak hi va ta los lap ja, a 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, Bu da -
pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. cí mén (pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 fax szá mán.

Éves elõ fi ze té si dí ja 2005. év re: 94 700 Ft, fél év re: 50 000 Ft, ne gyed év re: 26 100 Ft.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i
Bé la u. 6. Te l./fax: 267-2780).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

cí mû la pot .................  pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kéz be sí te ni:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .........................................................................

Ut ca, ház szám:  ........................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ............................................................................

Elõ fi ze té si díj egy év re 94 700 Ft
fél év re 50 000 Ft
ne gyed év re 26 100 Ft

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

Kel te zés: ………………………………………

               ……………………………………………………

                      cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

Tisz telt Ol va só!

Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Köz löny cél ja, hogy a mi nisz té rium ügy kö ré be tar to zó vagy azt érin tõ ki hir -
de tett min den jog sza bályt, köz zé tett  országgyûlési ha tá ro za tot, kor mány ha tá ro za tot, irány mu ta tó al kot -
mány bí ró sá gi ha tá ro za tot, to váb bá  végzést, mi nisz te ri uta sí tást, köz le ményt, tá jé koz ta tót, pá lyá za tot és
annak ered mé nyét, va la mint a  szakterületek vál lal ko zá sa i nak és ma gán sze mé lyek nek a la p pro fil já ba il lõ
hir de té se it fo lya ma to san, össze fo got tan, jól át te kint he tõ en is mer tes se az ér de kelt szak mai kö rök kel. A la p
két he ten ként, a hó nap kö ze pén és vé gén je le nik meg.

Re mél jük, hogy a la p hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé koz ta tá si esz kö ze az in for ma ti ka, to váb bá a hír -
köz lés te rü le tén te vé keny ke dõ va la mennyi szer ve zet nek és ál lam pol gár nak.

Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny -
kiadó (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos ta cím: 1394 Bu da pest 62. Pf. 357) vagy a
318-6668  faxszámán.

2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 19 872 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.
 Tel./fax:  267-2780).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az In for ma ti kai és Hír köz lé si Köz löny cí mû la pot .................  pél dány ban. 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez -
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

2005. év re meg ál la pí tott elõ fi ze tés dí ja: 19 872 Ft áfá val.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég sze rû alá írás
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban, illetve
 megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2005. évi éves elõ fi ze té si díj: 89 148 Ft. Egy pél dány ára: 184 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +161 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

05.1798 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szóló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2005. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).
Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni.
Fel hív juk szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az
elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, illetve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si
meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Köz löny bolt ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél cím: Ma gyar Hi va ta los
 Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2005. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 89 148 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 13 248 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 20 424 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 4 968 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 17 112 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 416 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 22 908 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 19 044 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 23 736 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 036 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 16 560 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 21 528 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 5 796 Ft/év
If jú sá gi és Sport Ér te sí tõ 4 416 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 14 352 Ft/év
In for ma ti kai és Hír köz lé si Köz löny 19 872 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Vízügyi Ér te sí tõ 13 524 Ft/év
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 94 700 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 22 080 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 17 112 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 17 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 13 800 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 19 872 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 27 600 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 11 868 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 14 076 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 10 488 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 5 796 Ft/év
Ma gyar Köz igaz ga tás 8 556 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram Hír le ve le 4 416 Ft/év

Élet és Tu do mány 9 936 Ft/év
L'u do vé no viny 2 484 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 140 Ft/év
Ter mé sze t Vi lá ga 5 520 Ft/év
Va ló ság 6 624 Ft/év

Ki bõ ví tett Cég köz löny CD
2005 ja nu ár já tól – elõ fi ze tõi jel zé sek alap ján – az elekt ro ni kus Cég köz löny olyan te rü le tek kel bõ vül, ame lye ket az üz le ti kör nye zet ben mû kö dõ
fel hasz ná ló ink je len tõs há nya da a nap ra kész in for má ció szol gál ta tás alap ve tõ ré szé nek te kint és igé nyel.
A to vább ra is he ti rend sze res ség gel meg je le nõ le mez a Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós adat bá zi sán kí vül ez után a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ cí mû hi va ta los la pok in for má ci ó it is tar tal maz ni fog ja.
A ki bõ ví tett CD 2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 25%-os áfá val 111 900 Ft, fél év re 55 950 Ft.

A 32 éves ha gyo má nya it vi szi to vább 2005 ja nu ár já tól a Jogta ná csa dó.

Az új név és for má tum ol va só ink igé nyei alap ján ki bõ ví tett tar tal mat, új ro va to kat és na gyobb ol dal ter je del met is ta kar.
Szer zõ ink ez után is olyan el is mert szak em be rek lesz nek, akik el mé le ti és gya kor la ti kér dé sek ben egy aránt jár ta sak, a té ma vá lasz tás ban pe dig to -
vább ra is sze m elõtt tart juk ol va só ink kí ván sá ga it.

Az új Jog ta ná csa dó 2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 5796 Ft áfá val, fél év re 2898 Ft áfá val.

A HIVATALOS CD JOGTÁR ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2005. évi éves elõ fi ze té si dí jai:
(Ára ink az áfát ne m tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 120 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 150 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 186 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 249 600 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 436 800 Ft

Egy sze ri be lé pé si díj: 7200 Ft.

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2005-ös év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ha tá lyos jog sza bá lyok on li ne el éré se: a na pon ta fris sí tett adat bá zis az in ter ne ten ke resz tül ér he tõ el a www.mhk.hu cí men. To váb bi in for má ció
kér he tõ a 06 (80) 200-723-as zöld szá mon.


