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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 19/2013. (IX. 6.) HM rendelete
az egyes költségtérítésekről

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 22.  pontjában, a  közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5)  bekezdés q)  pontjában és (7)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet 
ÁLtALÁNOS ReNDeLKezÉSeK

1. § (1) E rendelet alkalmazásában
 1. családjától különélő: a  hivatásos és szerződéses állomány (a továbbiakban: állomány) azon tagja, aki 

a  szolgálati érdekű áthelyezése vagy vezénylése következtében, a  család együttélését lehetővé tevő 
lakhatási támogatásra a  Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló miniszteri 
rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) szabályai szerint az új szolgálatteljesítési helye szerinti településen 
igényjogosult, de annak hiányában helyközi utazásra vagy a  munkába járással kapcsolatos utazási 
költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § c) pontja szerint 
hazautazik;

 2. csapatmozgás: a  honvédnek vagy a  honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott közalkalmazottnak 
(a  továbbiakban: közalkalmazott) olyan kiképzéssel, készenlétfokozással vagy katasztrófa-elhárítással 
kapcsolatos, kötelékben történő utaztatása, amelynek lebonyolítása során a  térítésmentes szállításról, 
a  szálláshelyről és a  természetbeni élelmezési ellátásról a  honvédelmi szervezet vagy a  Magyar Honvédség 
(a továbbiakban: Honvédség) megbízása szerint más szervezet intézményesen gondoskodik;

 3. egyéb utazás: a honvéd vagy a közalkalmazott által végrehajtott, V. Fejezet szerinti belföldi utazás;
 4. helyközi utazás: a  közigazgatási határon kívülről a  lakóhely vagy a  tartózkodási hely, valamint 

a  szolgálatteljesítés vagy a  munkavégzés (a továbbiakban együtt: szolgálatteljesítés) helye között 
szolgálatteljesítési célból történő utazás, ideértve az  átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel 
megvalósuló utazást;

 5. honvédelmi szervezet: a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
2. § 13. pontja szerinti honvédségi szervezet és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ;

 6. honvédségi szálláshely: a  Lakásrendeletben meghatározott helyőrségi szállón lévő szállóférőhely, valamint 
a laktanyai tiszti vagy altiszti szálláson lévő férőhely;

 7. indokoltan felmerülő utazási költség: a  közösségi közlekedési eszközök legalacsonyabb komfortfokozatú 
menetrend szerinti járatain felmerülő, kedvezmény nélküli díjszabás szerinti összeg;

 8. lakhatási támogatás: a Lakásrendeletben meghatározott HM rendelkezésű bérlakás és garzonlakás juttatása, 
ideértve a szállóként hasznosított lakás bérbeadását, a helyőrségi szállón lévő szállóférőhelyet, a vissza nem 
térítendő juttatást, a munkáltatói kölcsönt, valamint az albérletidíj-hozzájárulást;

 9. pénzügyi és számviteli szerv: a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel
a) rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli szervezeti elem,
b) nem rendelkező honvédelmi szervezet esetében a  pénzügyi és számviteli utaltsági rend szerinti 

pénzügyi és számviteli szervezeti elem;
10. saját gépjármű: a  honvéd, a  közalkalmazott vagy házastársa tulajdonában lévő gépjármű, ideértve az  ezen 

személyek által zárt végű, pénzügyi lízingbe vett gépjárművet is;
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11. vonzáskörzet: az  a  település, amely közelebb eső közigazgatási határa a  szolgálatteljesítési hely szerinti 
település közigazgatási határától közforgalom számára nyitott, szilárd burkolatú úton mért, legfeljebb 
40 km-es távolságra van, és amelytől a szolgálatteljesítési hely szerinti település menetrend szerint közlekedő 
közösségi közlekedési eszközzel legfeljebb egy óra alatt megközelíthető.

 (2) Ahol e rendelet állományilletékes parancsnokot említ, azon közalkalmazott esetén a munkáltatói jogkört gyakorló 
vezetőt kell érteni.

 (3) E  rendelet alkalmazásában családnak minősül a  családtagok olyan közössége, melyben családtag a  házastárs, 
az élettárs, továbbá az olyan, a Hjt. 2. § 20. pontja szerinti egyéb közeli hozzátartozó, akit a házasságról, a családról 
és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény szerint az állomány tagja köteles eltartani, és akit a szolgálat érdekében 
történt áthelyezés, vezénylés időpontjában saját háztartásában ténylegesen eltartott.

2. §  A  külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló miniszteri rendelet eltérő rendelkezése hiányában 
a külföldi szolgálatot teljesítők a VI. Fejezetben foglaltakon kívül az e rendelet szerinti juttatásokra nem jogosultak.

3. §  E  rendelet eltérő rendelkezése hiányában az  elszámoláshoz szükséges számlát vagy egyszerűsített adattartalmú 
számlát (a továbbiakban együtt: számla) a honvédelmi szervezet nevére kell kiállíttatni.

II. Fejezet 
SzOLGÁLAtI KIKÜLDetÉSSeL ÖSSzeFÜGGŐ KÖLtSÉGtÉRÍtÉSeK

1. A szolgálati kiküldetés és az azokkal kapcsolatban felmerülő költségek elszámolásának  
általános szabályai

4. §  Az  e  Fejezet szerinti juttatásokra nem jogosult az  a  honvéd tisztjelölt és az  a  honvéd altiszt-jelölt, valamint 
az  állomány Hjt. 46.  § (1)  bekezdés c)  pontja alá tartozó azon tagja, aki nem a  Honvédelmi Minisztérium képzési 
igényeihez kapcsolódóan hajt végre szolgálati kiküldetést.

5. § (1) Szolgálati kiküldetést kell elrendelni a  honvéd, valamint a  közalkalmazott részére, ha a  szolgálati, munkaköri 
feladatok a szolgálatteljesítési hely, a lakóhely és a tartózkodási hely szerinti településtől eltérő belföldi településen 
való szolgálatteljesítést tesznek szükségessé, ideértve a  szolgálat érdekében elrendelt kötelező egészségügyi 
szűrővizsgálaton való részvételt, valamint a  szolgálati, munkaköri feladatok szolgálati helytől eltérő belföldi 
településen történő, egybefüggően 24 órát meghaladó szokásos ellátását.

 (2) Nem minősül szolgálati kiküldetésnek a szolgálatteljesítési hely csapatmozgás során történő elhagyása.
 (3) A szolgálati kiküldetést az állományilletékes parancsnok munkáltatói döntésben rendeli el, amelynek tartalmaznia 

kell különösen
a) a szolgálati kiküldetést teljesítő (a továbbiakban: kiküldött) nevét, foglalkoztatási jogviszonyát, az állomány 

tagja és a  tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban: önkéntes tartalékos 
katona) esetében a rendfokozatot, honvéd tisztjelölt és honvéd altiszt-jelölt esetén az évfolyamot,

b) a szolgálati kiküldetés célját,
c) a szolgálati kiküldetés helyét, megkezdésének és befejezésének időpontját,
d) az igénybe vehető közlekedési eszközt és annak komfortfokozatát,
e) az  igénybe vehető szállást, annak minőségi feltételeit, továbbá honvédségi szálláshely hiányában 

a költségtakarékossági elvek szem előtt tartásával a napi szállásköltség felső határát.

6. § (1) A szolgálati kiküldetéssel összefüggő költségek elszámolása az állományilletékes parancsnok vagy az általa kijelölt 
személy által kiadott kiküldetési rendelvény alapján történik. Ha az egymást követő szolgálati kiküldetések közötti 
időtartam nem haladja meg a négy naptári napot, folyamatos kiküldetési rendelvény is alkalmazható.

 (2) Saját gépjárművel végrehajtott szolgálati kiküldetés esetén a  12.  § (1)  bekezdés szerinti összeg kiszámítása 
érdekében a kiküldetési rendelvényen a szilárd burkolatú közforgalmú úton mért, legrövidebb oda-vissza távolságot 
kell meghatározni.

 (3) A  szolgálati kiküldetés megkezdését megelőző 5 munkanapon belül a  kiküldött kérésére az  állományilletékes 
parancsnok engedélye alapján a  pénzügyi és számviteli szerv a  várható kiadások összegének megfelelő mértékű 
előleget fizet ki.
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 (4) A szolgálati kiküldetés során indokoltan felmerült költségekkel, valamint a felvett előleggel a folyamatos kiküldetési 
rendelvény szerinti elszámolás kivételével a  kiküldött köteles a  pénzügyi és számviteli szervnél a  szolgálati 
kiküldetés befejezését követő 5. munkanapig számla ellenében elszámolni. A napidíjra felvett előleg felhasználását 
nem kell számlával igazolni. Folyamatos kiküldetési rendelvény használata esetén a  szolgálati kiküldetéshez 
kötődő költségekkel és a felvett előleggel a kiküldött a pénzügyi és számviteli szerv felé a honvédelmi szervezetnél 
meghatározott rend szerint legalább havonta köteles elszámolni.

 (5) A (4) bekezdés szerinti határidőtől eltérést az állományilletékes parancsnok egyedi elbírálás alapján engedélyezhet. 
Ha a  kiküldött a  szolgálati kiküldetéssel összefüggő költségekkel és a  felvett előleggel az  előírt határidőre nem 
számol el, a pénzügyi és számviteli szerv vezetője írásban, legfeljebb 8 napos póthatáridő kitűzésével figyelmezteti 
a  határidő lejártára. Ha a  kiküldött a  figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, 
a  pénzügyi és számviteli szerv vezetője az  állományilletékes parancsnoknál kezdeményezi az  előleg illetményből 
történő levonását.

7. §  A  szolgálati kiküldetés során a  kiküldött utazással és csatlakozási várakozással indokoltan eltöltött idejét 
legfeljebb a  munkarend szerinti, aznapi rendes szolgálatteljesítési idejének vagy munkaidejének mértékéig kell 
a szolgálatteljesítési idejébe vagy munkaidejébe beszámítani.

2. Napidíj

8. §  A  közalkalmazott részére csak a  belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről 
szóló 278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti átalány legkisebb összege adható.

9. §  A  napidíj pontos mértékének megállapításához az  állomány tagja és a  közalkalmazott a  szolgálati kiküldetés 
tényleges kezdő és befejező időpontjáról, valamint a  közalkalmazott a  térítésmentes természetbeni élelmezési 
ellátás mértékéről a  6.  § (4)  bekezdés szerinti elszámolás során a  pénzügyi és számviteli szerv felé írásbeli 
nyilatkozatot tesz.

3. Utazási és utazással kapcsolatos egyéb költségtérítés

10. § (1) A  kiküldött részére meg kell téríteni a  szolgálati kiküldetés teljesítésével összefüggő, indokolt utazási és utazással 
kapcsolatos egyéb költségeit, így különösen az  utas- és poggyászbiztosítás, a  komphasználat, az  autópálya-
használat, a parkolás költségeit.

 (2) Közösségi közlekedési eszköz igénybevétele esetén a  kiküldött részére meg kell téríteni a  gyorsvonati pótjegy, 
valamint a távolsági kiegészítő jegy árát is, ha azt az adott viszonylaton történő utazás esetén a közlekedési társaság 
kötelezően felszámítja.

11. § (1) Közösségi közlekedési eszközzel végrehajtott szolgálati kiküldetés esetén az  állomány tiszti állománycsoportba 
tartozó tagja, a  tiszti állománycsoportba tartozó önkéntes tartalékos katona, továbbá a  megbízott magasabb 
vezető, vezető közalkalmazott részére az  1.  § (1)  bekezdés 7.  pontja szerinti közlekedési eszköznél magasabb 
komfortfokozatú közlekedési eszköz – ideértve a  pótjegy-, helyjegy-köteles közlekedési eszközt – igénybevételét 
kell engedélyezni. Az  ezen kiküldöttekkel együtt szolgálati kiküldetést teljesítő személy részére a  magasabb 
komfortfokozatú közlekedési eszköz igénybevétele szolgálati érdekből felmerült indokolt esetben engedélyezhető.

 (2) Ha a  szolgálati, munkaköri feladat végrehajtása egyébként sérelmet szenvedne, a  kiküldött az  5.  § (3)  bekezdés 
szerinti munkáltatói döntésben meghatározottól eltérő, költségesebb közlekedési eszközt is igénybe vehet, 
azonban az így felmerült többletköltség csak a munkáltatói döntés módosításával számolható el.

12. § (1) Saját gépjármű szolgálati kiküldetésre történő igénybevétele esetén utazási költségként a  személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú mellékletének II.6.  pontja szerint igazolás nélkül 
elszámolható összeget kell kifizetni.

 (2) A teljes körű CASCO biztosítással nem rendelkező saját gépjármű szolgálati kiküldetés céljára történő igénybevétele 
nem engedélyezhető.
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13. § (1) A  kiküldött részére a  ténylegesen felmerült utazási és utazással kapcsolatos egyéb költségek a  pénzügyi 
és számviteli szerv részére benyújtott számla ellenében számolhatók el. Az  állományilletékes parancsnok 
engedélyezheti az  utazási és parkolási költség elszámolását a  menetjegy, parkolójegy alapján is, ha a  számla 
beszerzése többletköltséggel jár.

 (2) Nem számolható el utazási költség a kiküldött részére, ha az engedélyezett közlekedési eszközt az adott viszonylatra 
térítésmentesen jogosult igénybe venni, vagy ha az utazást szolgálati gépjárművel hajtotta végre.

4. Szállásköltség-térítés

14. § (1) Ha a  szolgálati kiküldetés során a  kiküldött a  szolgálatteljesítés helyére visszatérni azért nem tud, mert szolgálati, 
munkaköri feladatainak napközbeni befejezése nem áll módjában, vagy a  szolgálati érdek egyébként indokolja, 
honvédségi szálláshelyen történő elhelyezésre jogosult.

 (2) Ha a  kiküldött honvédségi szálláshely vagy férőhely hiányában honvédségi szálláshelyen nem helyezhető el, 
részére a kereskedelmi szálláshely igénybevételének számlával igazolt költségeit a honvédelmi szervezet megtéríti. 
A  kereskedelmi szálláshely igénybevételével összefüggésben az  5.  § (3)  bekezdés szerinti munkáltatói döntésben 
rögzített napi szállásköltség felső határának figyelembevételével meghatározott szobaáron felül a kiküldött részére 
elszámolható az értékmegőrző, a szolgálati érdekű távközlési és internet költségek, továbbá a kötelező reggeli ára.

III. Fejezet 
A MUNKÁBA jÁRÁSSAL ÉS A HeLYI SzOLGÁLAtI UtAzÁSSAL ÖSSzeFÜGGŐ KÖLtSÉGtÉRÍtÉSeK

5. A munkába járással és a helyi szolgálati utazással összefüggő költségtérítések közös szabályai

15. § (1) Az  állomány tagja, az  önkéntes tartalékos katona és a  közalkalmazott munkába járással kapcsolatos utazási 
költségeit e  rendelet eltérő rendelkezése hiányában a  Korm. rendelet szabályai szerint kell megállapítani és 
folyósítani.

 (2) Nem számolható el munkába járási költségtérítés annak, aki az  adott viszonylatra bármely más jogcímen 
térítésmentes személyszállításban részesül, továbbá helyi és helyközi bérlet, menetjegy ára azok részére, akik 
az adott viszonylatra a 16. § (3) bekezdés szerinti térítésben részesülnek.

 (3) Az önkéntes tartalékos katona 16. § (4) bekezdés szerinti utazási költsége megtérítésére vonatkozó igény kivételével 
a  helyi és a  helyközi munkába járással kapcsolatos költségek megtérítése iránti igényt az  1.  melléklet szerinti 
formanyomtatvány kitöltésével kell benyújtani az  állományilletékes parancsnok részére. A  költségtérítésre való 
jogosultságot érintő bármely változás esetén az 1. melléklet szerinti kérelmet a változás bekövetkeztétől számított 
5. munkanapig ismételten be kell nyújtani. Az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány a honvédelmi szervezet helyi 
sajátosságainak megfelelően bővíthető.

 (4) A  munkába járási költségek megtérítését az  állományilletékes parancsnok munkáltatói döntésben engedélyezi, 
amelynek tartalmaznia kell különösen
a) a  költségtérítésre jogosult nevét, foglalkoztatási jogviszonyát, az  állomány tagja és az  önkéntes tartalékos 

katona esetében a rendfokozatot,
b) az utazás kiinduló- és célállomását, azok távolságát,
c) az igénybe vehető közlekedési eszközt,
d) az utazási költségtérítés mértékét és jogalapját, formáját (napi munkába járás vagy hazautazás),
e) az egy utazásra, vagy bérlet vásárlása esetén az egy hónapra elszámolható költségtérítés összegét.

 (5) Az  önkéntes tartalékos katona részére az  e  Fejezet szerinti költségtérítések kifizetése azok (4)  bekezdés szerinti 
munkáltatói döntésben történő rögzítését követően bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában 
lakcímre történő postai utalással történik.

 (6) Az  önkéntes tartalékos katona részére a  tényleges szolgálatteljesítésből történő elbocsátás napjára szóló, előre 
megváltott menetjegy ára a  számla leadása ellenében téríthető meg. Ha a  tényleges szolgálatteljesítésből 
történő elbocsátás napjára szóló menetjegy előre nem váltható meg, a  folyósítás végrehajtásához a  menetjegyet 
postai úton, az  elbocsátást követő 30. napig kell az  állományilletékes honvédelmi szervezet részére megküldeni. 
A menetjegy megküldése során felmerülő postaköltségek az önkéntes tartalékos katonát terhelik.
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6. A munkába járás során felmerülő helyközi utazási költségek megtérítése

16. § (1) Az  állomány tagja, az  önkéntes tartalékos katona és a  közalkalmazott részére a  Korm. rendelet 3.  § (2) és 
(3) bekezdése szerinti költségek 86%-os mértékben, a menetjegy vagy bérlet pénzügyi és számviteli szerv részére 
történő leadása ellenében téríthetők meg. Az  állomány tagja hazautazással kapcsolatos költségtérítése esetén 
a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott felső korlátot nem kell alkalmazni.

 (2) A szerződéses állomány tagja részére a katonai szolgálat megkezdésével összefüggő, indokoltan felmerülő utazási 
költség (1) bekezdés szerinti mértékének megfelelő összeget az érintett írásbeli kérelmére a honvédelmi szervezet 
a  menetjegy leadását követő 3. munkanapig házipénztárból vagy banki átutalással kifizeti. A  katonai szolgálat 
megkezdését követően a szerződéses állomány tagjának írásbeli kérelmére a pénzügyi és számviteli szerv a helyközi 
munkába járásra szolgáló, első havi bérlet megvásárlásához az  (1)  bekezdésben meghatározott mértékű előleget 
ad ki. Az  előleggel való elszámolás a  bérletről szóló számla leadásával történik. Az  e  bekezdésben foglaltak nem 
alkalmazhatók a  kormányzati szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyból történő áthelyezéssel szerződéses 
katonai jogviszonyt létesítők esetén.

 (3) Az állományilletékes parancsnok a 15. § (3) és (4) bekezdésében foglalt eljárásrend szerint a Korm. rendelet 4. §-ában 
foglaltakon túl az  állomány tagja, az  önkéntes tartalékos katona és a  közalkalmazott részére engedélyezheti 
a  helyközi munkába járási költségek megtérítését akkor is, ha a  jogosult közösségi közlekedési eszközt nem 
vesz igénybe. Ebben az  esetben munkába járási költségtérítés címén a  lakóhely vagy a  tartózkodási hely és 
a szolgálatteljesítési hely közötti, szilárd burkolatú, útdíj megfizetése nélkül igénybe vehető közforgalmú úton mért 
legrövidebb oda-vissza távolságra egységesen 9 Ft/km általános személygépkocsi normaköltséget kell folyósítani. 
A  költségelszámolás csak a  tényleges szolgálatteljesítés céljából megtett utazás esetén alkalmazható, melyet 
a közvetlen szolgálati elöljáró vagy hivatali felettes a havi munkaidő-nyilvántartáson aláírásával igazol.

 (4) Az  (1) és a  (3)  bekezdéstől eltérően az  önkéntes tartalékos katona részére meg kell téríteni a  tényleges 
szolgálatteljesítésre történő bevonulás és az  onnan történő elbocsátást követő hazautazás során indokoltan 
felmerülő helyközi utazási költség teljes összegét. Ha az utazáshoz az önkéntes tartalékos katona saját gépjárművet 
vesz igénybe, részére a 12. § (1) bekezdése szerinti összeget kell kifizetni.

 (5) Nem jogosult a  (3)  bekezdés alapján hazautazás címén munkába járási költségtérítésre az  állomány 
23.  § (1) és  (2)  bekezdés, valamint 24.  § (4)  bekezdés hatálya alá nem tartozó tagja és a  közalkalmazott, 
ha a  szolgálatteljesítési hely szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében az  állomány tagja vagy 
a  közalkalmazott, illetve ezek közös háztartásban élő családtagja beköltözhető lakástulajdonnal rendelkezik, vagy 
a Lakásrendelet alapján
a) HM rendelkezésű lakást bérel,
b) albérletidíj-hozzájárulás igénybevételével bérel vagy lízingel lakást, vagy
c) munkáltatói kölcsön, illetve vissza nem térítendő juttatás igénybevételével szerzett lakástulajdont.

 (6) A  Korm. rendelet 5.  §-a szerinti munkába járás költségeinek megtérítését az  állományilletékes parancsnok 
a rendelkezésére álló költségvetési fedezet megléte esetén engedélyezheti.

 (7) A helyközi munkába járásra szolgáló félhavi, havi vagy 30 napos bérletektől eltérő időtartamra szóló és a helyközi 
munkába járással összefüggésben vásárolt helyi negyedéves, féléves és éves bérlet elszámolását a gazdaságosság 
és az esetleges visszatérítési lehetőség figyelembevételével az állományilletékes parancsnok jogosult engedélyezni. 
A MÁV START Klub kártyacsaládból kizárólag a „Bónusz kártya” árának (1) bekezdés szerinti mértéke számolható el.

 (8) A  negyedévesnél hosszabb időszakra érvényes bérlet vagy azt helyettesítő kártya gazdaságosságának 
megállapításakor figyelembe kell venni, hogy a bérlet használatára jogosító feltételekben bekövetkező változások, 
különösen a  szolgálati viszony vagy a  közalkalmazotti jogviszony esetleges megszűnése esetén az  ezekkel 
összefüggésben keletkező kár miként térül meg.

 (9) A negyedéves, féléves és éves bérlet vásárlására az állományilletékes parancsnok a jogosult írásbeli kérelmére előleg 
folyósítását engedélyezheti, ha az ehhez szükséges fedezet a kérelem elbírálásakor rendelkezésre áll. Az előleggel 
való elszámolás a bérletről szóló számla leadásával történik.

7. A munkába járáshoz kapcsolódó helyi utazási költségek megtérítése

17. §  Az  állomány tagja és a  közalkalmazott a  szolgálatteljesítési helyen és a  lakóhelyen vagy a  tartózkodási helyen 
a  munkába járáshoz vásárolt helyi bérlet árának miniszteri utasításban meghatározott mértékű megtérítésére 
jogosult. A költségtérítés kifizetése utólag, a számla és a bérlet leadása ellenében teljesíthető.
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8. A helyi szolgálati utazások

18. § (1) A  honvéd és a  közalkalmazott jogosult a  szolgálatteljesítési hely szerinti település közigazgatási határán belül 
a  szolgálati, munkaköri feladat elvégzésével kapcsolatosan felmerülő, számlával igazolt utazási és utazással 
összefüggő egyéb költségei, így különösen a  parkolási díjak megtérítésére. Az  állományilletékes parancsnok 
engedélyezheti a parkolási költség elszámolását a parkolójegy alapján is, ha a számla beszerzése többletköltséggel 
jár.

 (2) A  helyi szolgálati utazás végrehajtásához elsősorban közösségi közlekedési eszközt kell igénybe venni. 
Az  állományilletékes parancsnok a  szolgálati, munkaköri feladat jellegétől függően engedélyezheti a  vonaljegy, 
a menetjegy vagy a helyi bérlet árának megtérítését.

 (3) A  helyi szolgálati utazáshoz szolgálati gépjármű, taxi, valamint a  12.  §-ban foglaltak figyelembevételével saját 
gépjármű az állományilletékes parancsnok előzetes engedélyével vehető igénybe.

IV. Fejezet 
Az ÁtHeLYezÉSSeL ÉS VezÉNYLÉSSeL KAPCSOLAtOS KÖLtSÉGtÉRÍtÉSeK

9. Az áthelyezéssel kapcsolatos költségtérítések jogosultsági szabályai

19. § (1) A  20–23.  §-t kell alkalmazni a  honvédelmi szervezet más helységbe történő áttelepítése, vagy az  állomány 
tagjának szolgálati érdekből történő, szolgálati hely- vagy szolgálatteljesítési hely-váltással járó kinevezése, 
áthelyezése (a továbbiakban együtt: áthelyezés) esetén, ha az  állomány tagja szolgálati viszonyának módosítása 
a  szolgálatteljesítés helyére tekintettel másik belföldi helységbe történő átköltözéssel jár, ideértve azt is, amikor 
az áthelyezett a 23. § (3) bekezdés alapján helyközi utazást vesz igénybe.

 (2) Ha az állomány tagja az állományba vételét követően a lakóhelye és a tartózkodási helye szerinti településtől eltérő 
településre kerül első beosztásba kinevezésre, vagy rendelkezési állományból szolgálatteljesítésre vezénylésre, 
esetében a  20–22.  §-t kell alkalmazni. Ha az  állomány tagja az  állományba vételét követő első beosztásba való 
kinevezése vagy rendelkezési állományból szolgálatteljesítésre vezénylése következtében családjától különélővé 
válik, esetében a 20–23. §-t kell alkalmazni.

 (3) Nem jogosult az e Fejezet szerinti költségtérítésekre az állomány azon tagja, akit saját kérelmére helyeznek át más 
településen lévő szolgálatteljesítési helyre, vagy saját érdekkörében felmerülő ok miatt, saját elhatározásából nem 
költözik át oda. Aki a  szolgálatteljesítés helyével megegyező településen részére a  Lakásrendeletben foglaltaknak 
megfelelően felajánlott, jogosultságának megfelelő lakást nem fogadja el, úgy kell tekinteni, mint aki saját 
elhatározásából nem költözik át oda.

 (4) Az  e  Fejezetben foglalt költségek megelőlegezésére az  állományilletékes parancsnok a  jogosult kérelmére, 
legfeljebb a várható kiadások összegével megegyező előleg folyósítását engedélyezheti.

10. Az áthelyezéssel összefüggő költözködési költségtérítés

20. § (1) Az állomány áthelyezett tagját az átköltözéssel felmerülő kiadásai megtérítésére, költözködési költségtérítés címén
a) a bútorok és az egyéb ingóságok szállítási költségének megtérítése,
b) számla ellenében a saját és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók indokoltan felmerülő egyszeri, 

odaútra szóló utazási költségének megtérítése, továbbá
c) költözködési átalány
illeti meg.

 (2) Az azonos településre áthelyezett házastársakat vagy élettársakat együttesen illeti meg a költözködési költségtérítés 
azzal, hogy az  (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti költségtérítések kérelemre 50-50%-os mértékben megosztva is 
folyósíthatók, az (1) bekezdés b) pontja szerinti utazási költségtérítés azonban csak az egyikük részére téríthető meg.

 (3) Az állományilletékes parancsnok engedélyezheti a költözködési költségtérítés folyósítását akkor is, ha az állomány 
tagja nem az  új szolgálatteljesítési helyével azonos településre, hanem annak vonzáskörzetébe költözik. 
Az engedélyezés a honvédelmi szervezet részére többletköltséggel nem járhat akkor sem, ha később az állomány 
tagja átköltözik arra a településre, ahová a szolgálatteljesítési helye szerint eredetileg is költöznie kellett volna.

 (4) Honvédségi szálláshelyen történő elhelyezés esetén költözködési költségtérítés címén legfeljebb 200 kg ingóság 
szállítási költsége számolható el.
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21. § (1) A  20.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti szállítási költségként a  fuvarozó által kiállított számlával és a  szállítás 
megtörténtét alátámasztó, a  fuvarozó által kiállított további dokumentummal igazolt, indokolt mértékű 
csomagolási, rakodási, fuvarozási költségeket és a  számlával igazolt biztosítási költségeket lehet megtéríteni. 
Indokoltnak kell tekinteni a  jogosult családi körülményeire jellemző, szokásos mennyiségű ingóság szállítási 
költségeit. Az  állományilletékes parancsnok egyéni elbírálás alapján engedélyezheti a  szokásos mennyiséget 
meghaladó ingóság szállítási költségének és a  speciális szállítóeszközök igénybevételének elszámolását, valamint 
a több ütemben történő átköltözésből eredő esetleges többletköltség megtérítését.

 (2) A  20.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti költözködési átalány folyósításával a  számlával igazolt és indokolt egyéb 
költségeket lehet részben vagy egészben megtéríteni. Költözködési átalány különösen a  költözködéssel okozati 
összefüggésben, a  bútorok és az  egyéb ingóságok megrongálódásából eredően felmerült és egyéb módon meg 
nem térült kár összegéig, legfeljebb azonban a (3) és (4) bekezdés szerint megállapított mértékben igényelhető.

 (3) A  költözködési átalány maximális összegét a  (2)  bekezdés szerinti számlán szereplő összeg, de legfeljebb azon 
ingatlan lakószobáinak száma alapján kell meghatározni, amelybe az  állomány tagja újonnan beköltözött. 
A lakószobák számának megállapításánál legfeljebb az állomány tagja és a vele költöző közeli hozzátartozói részére, 
a Lakásrendeletben meghatározott lakásigény jogos mértékének felső határát kell figyelembe venni.

 (4) A költözködési átalány mértéke legfeljebb a Hjt. 2. § 15. pontjában meghatározott illetményalap
a) 150%-a, ha a jogosult másfél szobás vagy annál kisebb lakásba költözik,
b) 150%-a, valamint szobánként további 50%-a, félszobánként további 25%-a, ha a  jogosult másfél szobásnál 

nagyobb lakásba költözik.

11. Az áthelyezéssel összefüggő egyéb költségtérítések

22. § (1) Ha az  áthelyezés következtében az  állomány tagjának gyermeke az  állomány tagjának lakóhelye és tartózkodási 
helye szerinti településtől eltérő településen folytatja középfokú vagy felsőfokú tanulmányait, az állomány tagjának 
írásbeli kérelmére a  gyermek által igénybevett elhelyezéssel összefüggésben a  (2)–(4)  bekezdésben foglalt 
támogatás biztosítható.

 (2) Diákotthoni elhelyezés igénybevétele esetén az  oktatás idejére a  diákotthoni térítési díj és a  diákotthonból 
közösségi közlekedési eszközzel, havonta két alkalommal történő haza- és visszautazás során indokoltan felmerülő 
utazási költséget kell megtéríteni.

 (3) Diákotthoni elhelyezés hiányában a gyermek részére a Lakásrendeletben foglalt feltételekkel honvédségi szálláshely 
biztosítható. Ha a tanintézet szerinti településen honvédségi szálláshely vagy szabad férőhely nem áll rendelkezésre, 
az  állomány tagja részére írásbeli kérelme alapján elhelyezési támogatást vagy naponkénti utazási költségtérítést 
kell folyósítani.

 (4) Elhelyezési támogatás címén a  gyermek által a  Lakásrendeletben meghatározott lakásigény jogos mértékének 
figyelembevételével igénybevett albérlet bérleti díja és a (2) bekezdés szerinti utazási költség folyósítható, amelyek 
együttes összege azonban nem haladhatja meg a  felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az  általuk 
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szerinti maximális kollégiumi térítési díj 
kétszeresét.

 (5) Az  e  § szerinti térítési díjakat az  állomány tagja részére a  költségtérítésre jogosító gyermekre való tekintettel 
a pénzügyi és számviteli szerv a számla és a menetjegy vagy a bérlet leadása ellenében fizeti ki.

12. Az áthelyezettek munkába járási költségtérítése

23. § (1) Ha az  áthelyezés következtében az  állomány tagja családjától különélővé válik, részére meg kell téríteni 
a hazautazással kapcsolatos helyközi utazási költségek indokoltan felmerülő teljes összegét.

 (2) Az  állomány családjától különélő tagja részére az  (1)  bekezdésben foglalt költségtérítésen túlmenően meg kell 
téríteni a napi munkába járás helyközi utazási költségeinek teljes összegét is, ha lakhatási támogatás hiányában nem 
az új szolgálatteljesítési helye szerinti településen, hanem annak vonzáskörzetében létesít tartózkodási helyet.

 (3) Ha a  család együttélését lehetővé tevő lakhatási támogatás hiányában az  állomány áthelyezett tagja sem 
a  szolgálatteljesítési helye szerinti településre, sem annak vonzáskörzetébe nem költözik át, akkor részére a  napi 
munkába járás helyközi utazási költségeinek teljes összegét meg kell téríteni.

 (4) Ha az  állomány áthelyezett tagja a  család együttélését lehetővé tevő lakhatási támogatás hiányában családjával 
együtt az  új szolgálatteljesítési helye szerinti település vonzáskörzetébe költözik, részére az  állományilletékes 
parancsnok engedélyezheti a napi munkába járás helyközi utazási költségeinek teljes összegű megtérítését.
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 (5) Az állomány (1)–(3) bekezdés szerinti költségtérítésben részesülő tagja részére meg kell téríteni a szolgálatteljesítés 
helye szerinti településen a helyi munkába járás költségeinek teljes összegét.

 (6) Ha az  állomány (1)–(3)  bekezdés szerinti költségtérítésben részesülő tagja esetén a  szolgálatteljesítési hely és 
a tartózkodási hely szerinti település egybeesik, akkor esetében a  lakóhelyre érvényes, munkába járáshoz vásárolt 
helyi bérlet árát a 17. § szerinti mértékben és rendben lehet megtéríteni.

 (7) Ha az  állomány (1)–(3)  bekezdés szerinti költségtérítésben részesülő tagjának a  szolgálatteljesítés helye és 
a  tartózkodási helye szerinti települések eltérnek egymástól, akkor részére a  lakóhely vagy a  tartózkodási hely 
szerinti településen a helyi munkába járási költségek megtérítésére a 17. §-t kell alkalmazni.

 (8) Az  állomány áthelyezett tagja részére teljes összegű munkába járási költségtérítés a  Lakásrendeletben 
meghatározott helyi lakásgazdálkodási szerv által kiállított igazolás alapján állapítható meg.

 (9) Az  állomány e  § alapján teljes összegű munkába járási költségtérítésre jogosult tagja esetén alkalmazni kell 
a 16. § (3) bekezdését is.

 (10) Menetjeggyel történő elszámolás esetén nem jár az  állomány tagjának a  teljes összegű, napi munkába járási 
utazási költségtérítés arra az  időszakra, amelyre a  családjától való különélésére tekintettel térítésmentes 
természetbeni élelmezési ellátásban részesül, továbbá a Hjt. 109. §-a és 110. §-a szerinti szabadsága, 114. §-a szerinti 
pótszabadsága, 115.  §-a szerinti szülési szabadsága, 116.  §-a és 117.  §-a szerinti illetmény nélküli szabadsága, 
119.  §-a és 120.  §-a szerinti egészségügyi szabadsága időtartamára és azokra a  napokra, amelyeken mentesül 
a szolgálatteljesítési kötelezettség alól.

 (11) A  munkába járási költségtérítés kifizetésének engedélyezése és elszámolása vonatkozásában az  e  §-ban nem 
szabályozott kérdésekben a 15. § (2)–(4) bekezdését és a 16. §-t kell alkalmazni.

13. A vezényléssel kapcsolatos költségtérítések

24. § (1) A szolgálatteljesítési helyétől, a lakóhelyétől és a tartózkodási helyétől eltérő belföldi településre
a) az állomány képzésben való részvétel vagy szolgálati feladat ellátása céljából vezényelt tagja,
b) szolgálati feladat ellátása céljából vezényelt önkéntes tartalékos katona, valamint
c) képzésre beiskolázott vagy a kinevezéstől eltérő foglalkoztatásban érintett, kirendelt közalkalmazott
részére a felmerülő költségeket az 5–7. § és a 10–14. § alkalmazásával kell megtéríteni.

 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően a folyamatos, 6 hónapnál hosszabb időtartamú vezénylés, beiskolázás, kirendelés esetén 
a  felmerülő utazási költségeket a  15–17.  §-ban meghatározott rendben kell megtéríteni azzal az  eltéréssel, hogy 
közösségi közlekedési eszköz igénybevétele esetén a helyközi munkába járási költségek és a szolgálatteljesítési hely 
szerinti településen a helyi munkába járási költségek teljes összegét ki kell fizetni.

 (3) Nem téríthetők meg az  önkéntes tartalékos katona részére az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti vezénylés során 
a lakóhely és a tartózkodási hely szerinti településen a helyi munkába járási költségek.

 (4) 12 hónapot meghaladó belföldi képzésre vezénylés esetén az  állomány tagja részére írásbeli kérelme alapján 
a 20–22. § szerinti költségtérítések folyósítását kell engedélyezni.

 (5) Az e § szerinti juttatásokra nem jogosult az a honvéd tisztjelölt és az a honvéd altiszt-jelölt, valamint az állomány 
Hjt. 46.  § (1)  bekezdés c)  pontja alá tartozó azon tagja, aki nem a  Honvédelmi Minisztérium képzési igényeihez 
kapcsolódóan vesz részt belföldi képzésben.

V. Fejezet 
eGYÉB UtAzÁSSAL KAPCSOLAtOS KÖLtSÉGtÉRÍtÉSeK

14. Az egyéb utazással kapcsolatos költségtérítések közös szabályai

25. § (1) E  Fejezet eltérő rendelkezése hiányában a  honvéd és a  közalkalmazott egyéb utazása során felmerülő utazási 
költségek megtérítésével összefüggésben a 10. §-t, a 11. §-t és a 13. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a Korm. rendelet 
3. § (1) bekezdése szerint kedvezményes áron igénybe vett helyközi utazási költségek is elszámolhatók.

 (2) A  közösségi közlekedés igénybevételével végrehajtott egyéb utazás költségeinek teljes összegű megtérítéséhez 
a számla és a menetjegy pénzügyi és számviteli szerv részére történő leadása szükséges. A kedvezményes térítési 
díj ellenében igénybevett közösségi közlekedés esetén a jogosult nevére kiállított számla és a menetjegy leadásával 
kerül sor az elszámolásra.
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 (3) A 27–31. § szerinti utazás elrendelésére és az utazási költségek elszámolására alkalmazni kell az 5. § (3) bekezdés 
a)–d) pontját és a 6. §-t.

26. §  A  honvéd és a  közalkalmazott egyéb utazása esetében az  állományilletékes parancsnok kivételesen indokolt 
esetben engedélyezheti a 12. § (1) bekezdés szerinti költségtérítés kifizetését.

15. Rendkívüli utazási költség

27. § (1) A  honvéd és a  közalkalmazott jogosult az  indokoltan felmerülő utazási költségek – ideértve a  saját gépjárművel 
történő utazás 12.  § (1)  bekezdés szerinti költségét is – megtérítésére, ha a  szolgálati, munkaköri feladatai 
végrehajtása miatt a  szokásos munkarendjétől eltérő időpontban kell a  szolgálatteljesítési helyén jelen lennie, és 
emiatt utazási többletköltsége merül fel.

 (2) E  § szerint kell továbbá megtéríteni a  Hjt. 135.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjában foglaltak és a  laktanyán kívüli 
készenléti szolgálat alatti berendelés során felmerülő utazási költségeket. Akkor is engedélyezhető az  utazási 
többletköltség elszámolása, ha annak felmerülését előre nem látható, elháríthatatlan okok és körülmények idézik 
elő.

16. A katonai fegyelmi vagy méltatlansági eljárás során megjelenésre kötelezettek utazásai

28. §  A katonai fegyelmi vagy méltatlansági eljárás során megjelenésre kötelezett honvéd és közalkalmazott részére meg 
kell téríteni a felmerülő helyközi utazási költségeket.

17. Egészségügyi ellátással kapcsolatos utazások

29. §  A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 22.  §-ában foglalt költségtérítéseken túl 
az  állományilletékes parancsnok az  illetékes egészségügyi szolgálat orvosának javaslatára katona-egészségügyi 
jogosultság vagy szociális ráutaltság alapján, egyéni elbírálás szerint engedélyezheti az állomány tagja egészségügyi 
ellátásával összefüggő, indokoltan felmerülő helyközi utazási költségeinek megtérítését.

30. §  A  regeneráló pihenés vagy missziós regeneráló pihentetés esetén a  lakóhelyről vagy a  tartózkodási helyről 
a  pihenés vagy pihentetés helyére utazás és az  onnan történő visszautazás során az  állomány tagja jogosult 
az indokoltan felmerülő helyközi utazási költségei megtérítésére.

18. A ruházati ellátással kapcsolatos utazások

31. § (1) Az  állomány tagja részére évente legfeljebb két alkalommal megtéríthetők az  egyenruházat beszerzésével 
kapcsolatos utazás során felmerülő utazási költségek, ha ahhoz szolgálati gépjármű nem áll rendelkezésre. 
Ha az egyenruha beszerzésére a szolgálatteljesítési hely szerinti településen kerül sor, a 18. §-t kell alkalmazni.

 (2) Ha a szolgálatteljesítés helye szerinti településen nincs lehetőség az egyenruha beszerzésére, akkor az  indokoltan 
felmerülő helyközi utazási költségeket kell megtéríteni.

VI. Fejezet 
Az eGYeS PÉNzBeLI jUttAtÁSOK FIzetÉSI SzÁMLÁRÓL tÖRtÉNŐ FeLVÉteLe tÖBBLetKÖLtSÉGeIHez 
VALÓ HOzzÁjÁRULÁS

32. § (1) Ha az állomány tagja, a közalkalmazott, a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt rendelkezik fizetési számlával, 
részére az  egyes pénzbeli juttatások fizetési számláról történő felvétele többletköltségeihez való hozzájárulásként 
–  a  (2)  bekezdésben meghatározott eltérésekkel – miniszteri utasításban meghatározott összegű térítést kell 
kifizetni.

 (2) Az  év közben jogviszonyt létesítők részére, ha az  állományba vételre a  tárgyév július 1-je előtt került sor, teljes 
összegű, ha a tárgyév június 30-a után, 50%-os hozzájárulás jár.
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 (3) Nem minősül a (2) bekezdés szerinti állományba vételnek
a) a honvédelmi szervezetek közötti áthelyezés, továbbá a Honvédségen belüli jogviszony-váltás, valamint
b) a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt első beosztásba történő kinevezése.

 (4) Azoktól, akiknek év közben szűnik meg a jogviszonyuk, a tárgyévre kifizetett hozzájárulást nem lehet visszavonni.

33. §  A  32.  § szerinti hozzájárulást évente egy összegben, a  tárgyév január 1-jén állományban lévőknek a  január havi 
illetménnyel, ösztöndíjjal, az  év közben állományba kerülők részére pedig az  állományba vételt követő első 
illetménnyel, ösztöndíjjal együtt kell kifizetni.

VII. Fejezet 
eGYÉB KÖLtSÉGtÉRÍtÉS

34. §  Ha az  állomány tagja első alkalommal költözik önálló lakásba, részére az  állományilletékes parancsnok 
engedélyezheti a  20. és a  21.  § szerinti költözködési költségtérítés kifizetését a  közigazgatási határon belüli helyi, 
valamint helyközi költözködés esetén is.

VIII. Fejezet 
zÁRÓ ReNDeLKezÉSeK

35. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 37. § 2014. március 15-én lép hatályba.

36. § (1) E rendeletet a hatályba lépésekor már fennálló szolgálati, önkéntes tartalékos szolgálati, tisztjelölti szolgálati, altiszt-
jelölti szolgálati viszonyokra és közalkalmazotti jogviszonyokra, továbbá a – (2) és (3) bekezdésben meghatározott 
eltérésekkel a – hatályba lépése előtt megkezdett szolgálati kiküldetés, helyi szolgálati és egyéb utazás, vezénylés, 
tényleges szolgálatteljesítés, elrendelt áthelyezés esetén is alkalmazni kell.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdés 11.  pontja és a  19.  § (2)  bekezdése helyett az  állomány tagjának e  rendelet hatálybalépését 
megelőző kinevezése vagy áthelyezése esetében újabb, szolgálatteljesítési hely-váltással járó kinevezéséig vagy 
áthelyezéséig az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályokat kell alkalmazni.

 (3) A  14.  § helyett a  honvéd vagy a  közalkalmazott e  rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett szolgálati 
kiküldetése esetében az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályokat kell alkalmazni.

37. §  Az  1.  § (3)  bekezdésében az „a házasságról, a  családról és a  gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény” szövegrész 
helyébe az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” szöveg lép.

38. §  Hatályát veszti a  hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, valamint a  honvédségi közalkalmazottak egyes 
költségtérítéseiről szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 19/2013. (IX. 6.) HM rendelethez

……………………………………….
(honvédelmi szervezet megnevezése)

KÉRELEM
munkába járási költségtérítéshez

Név, rendfokozat/foglalkoztatási jogviszony, beosztás/munkakör:  .....................................................................................................
Szolgálati hely, munkahely:  ................................................................................................................................................................................
Közvetlen szolgálati elöljáró vagy hivatali felettes neve, rendfokozata/foglalkoztatási jogviszonya, beosztása/
munkaköre:  ...............................................................................................................................................................................................................

 1. A napi munkába járási és hazautazási költségtérítésre való jogosultság elbírálásához szükséges adatok:
1.1. Lakóhely: ............................................................................................................................................................................................................
1.2. Bejelentett tartózkodási hely:  ....................................................................................................................................................................
1.3. Albérletidíj-, lízingdíj-hozzájárulásban részesül*:     IGEN NEM
1.4. Munkáltatói kölcsönben részesült*:      IGEN NEM
1.5. Vissza nem térítendő juttatásban részesült*:     IGEN NEM

 2. Szolgálat érdekében áthelyezett vagy vezényelt állomány által kitöltendő adatok
2.1. A szolgálat érdekében történt áthelyezésével1 egyidejűleg vagy azt követően a szolgálatteljesítési hely szerinti 
településen vagy annak vonzáskörzetében2 HM rendelkezésű lakást kapott*   IGEN NEM
2.2. A lakóhelyén/bejelentett tartózkodási helyén együtt élő közeli hozzátartozó van*: IGEN NEM
2.3. A 2.2. pont szerinti közeli hozzátartozón kívül tartásra kötelezett hozzátartozó neve, címe:  ............................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................

 3. Különélésre vonatkozó nyilatkozat:
Családi állapot:  ........................................................................................................................................................................................................
Alulírott kijelentem, hogy a szolgálat érdekében történt
       – áthelyezésem
       – belföldi képzésre vezénylésem
       – egyéb szolgálati feladatra vezénylésem*
       következtében .........................................................................
       (szolgálatteljesítési hely szerinti 
       település/vonzáskörzet)
       – az egyébként velem közös háztartásban élő 
       családtagjaimtól, eltartásra kötelezett 
       hozzátartozómtól3 külön élek és hétvégi 
       hazautazásra kényszerülök
       – a család együttélését lehetővé tevő lakhatási 
       támogatás hiányában napi helyközi munkába 
       járásra kényszerülök*.

 4. Az utazásra vonatkozó adatok:
4.1. A fenti adatok figyelembevételével 20….. (év) … (hó) …….. (nap)-tól …………………………………. útvonalon 
részemre „napi munkába járási”, „hétvégi hazautazási”* költségtérítés folyósítását kérem.
4.2. Igénybe vett utazási eszköz(ök)*:   – belföldi közforgalmú vasút
       – helyközi, elővárosi autóbuszjárat
       – helyi érdekű vasút (HÉV)
       – menetrend szerint közlekedő hajó, komp, rév
       – helyi tömegközlekedési eszköz,
       – saját gépjármű

1 Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet 19. § (1)–(3) bekezdése szerint szolgálat érdekében áthelyezettek vagy 24. §-a 
szerint vezényeltek.
2 Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet 1. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti vonzáskörzet.
3 Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti családtagok.
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4.3. Szolgálatteljesítési hely, munkavégzés helye, címe: ...........................................................................................................................
4.4. Napi munkába járás esetén a munkába járás lakóhelyről/bejelentett tartózkodási helyről* történik.
4.5. Saját gépjármű igénybevétele (9 Ft/km)
Kiindulási- és célállomás távolsága (km):       ………… km
Egy útra elszámolható összeg (km x 9 Ft/km):       .…………. Ft
4.6. Helyközi közösségi közlekedési eszköz igénybevétele:
4.6.1. Egy utazási eszköz igénybevétele esetén:
Kiindulási- és célállomás (közlekedési vállalat által közzétett) távolsága:    ..……….. km
Havi bérlet/egy útra szóló menetjegy* teljes ára:      ..………… Ft
Igényelt költségtérítés módja*:
– helyközi bérlet/menetjegy leadása ellenében (térítés mértéke: 86%)
– helyi bérlet/menetjegy leadása ellenében átmenő közlekedés miatt (térítés mértéke: 86%)
– helyközi bérlet/menetjegy leadása ellenében (térítés mértéke: 100%) – vezényelt állomány vagy családjától 
különélő, szolgálat érdekében áthelyezett állomány
– helyi bérlet/menetjegy leadása ellenében átmenő közlekedés miatt (térítés mértéke: 100%) – vezényelt állomány 
vagy családjától különélő, szolgálat érdekében áthelyezett állomány
4.6.2. Átszállással végrehajtott utazás esetén:
Igényelt költségtérítés módja*:
– helyközi bérlet/menetjegy leadása ellenében (térítés mértéke: 86%)
– helyi bérlet/menetjegy leadása ellenében átmenő közlekedés miatt (térítés mértéke: 86%)
– helyközi bérlet/menetjegy leadása ellenében (térítés mértéke: 100%) – vezényelt állomány vagy családjától 
különélő, szolgálat érdekében áthelyezett állomány
– helyi bérlet/menetjegy leadása ellenében átmenő közlekedés miatt (térítés mértéke: 100%) – vezényelt állomány 
vagy családjától különélő, szolgálat érdekében áthelyezett állomány
a) Az útszakasz és a távolság megjelölése: ................................................–  ..........................................................................................km
Az útszakaszon igénybe vett utazási eszköz: ................................................................................................................................................
A havi bérlet/egy útra szóló menetjegy* teljes ára: ................................................................................................................................ Ft
b) Az útszakasz és a távolság megjelölése: ................................................– ...........................................................................................km
Az útszakaszon igénybe vett utazási eszköz: ................................................................................................................................................
A havi bérlet/egy útra szóló menetjegy* teljes ára: ................................................................................................................................ Ft
c) Az útszakasz és a távolság megjelölése: ................................................–  ..........................................................................................km
Az útszakaszon igénybe vett utazási eszköz: ................................................................................................................................................
A havi bérlet/egy útra szóló menetjegy* teljes ára: ................................................................................................................................ Ft
4.7. Helyi közösségi közlekedés (a szolgálatteljesítési, munkavégzési hely és a  lakóhely vagy a  tartózkodási hely 
szerinti településen)
4.7.1. Helyi bérlethez hozzájárulást kér*:   IGEN NEM
4.7.2. Helyi bérlethez való hozzájárulás mértéke*: – 100% (csak a vezényelt és a családjától különélő, szolgálat 
      érdekében áthelyezett állomány esetében) – bérletszelvény 
      és számla leadása ellenében
      – miniszteri utasításban meghatározott mérték – bérletszelvény 
      és számla leadása  ellenében
4.7.3. Teljes bérlet ára: ……………,– Ft
4.7.4. Jellege*: Budapest-Bérlet, Helyi bérlet, egyéb: .................................................................................................................................
A helyi bérletről a számlát minden esetben az állományilletékes honvédelmi szervezet nevére és címére kell kiállíttatni.
Polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a  fenti adatok és a  különélésre vonatkozó 
nyilatkozat a  valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a  fenti adatokban, valamint az  utazási 
költségtérítési jogosultságomat érintő feltételekben bekövetkező minden változást a  változás bekövetkeztétől 
számított 5. munkanapig köteles vagyok bejelenteni.

…………………………, 20…. év …………………. hó ……... nap

  ……………………………………. 
  igénylő aláírása (tel.:)
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 5. A személyügyi ügyintéző záradéka:
5.1. A  személyes adatszolgáltatási kötelezettség alapján, a  nyilvántartott személyi adatok és az  igénylő által 
feltüntetett adatok:
– megegyeznek,
– nem egyeznek meg, de azok átvezetése a benyújtott dokumentumok alapján megtörtént.
5.2. Jelenlegi szolgálati helyére kinevezés/áthelyezés ideje:  ..................................................................................................................
5.3. A kérelmező a rendelkezésre álló adatok alapján különélőnek minősül:  IGEN / NEM

…………………………, 20…. év …………………. hó ……... nap

P. H.

  …………………………………. 
  személyügyi ügyintéző aláírása

 6. A pénzügyi és számviteli szerv záradéka:
6.1. Nevezett a jelenleg érvényben lévő jogszabályok alapján ………………..– …………… útvonalon 20..... (év) 
……………… (hó) …….. (nap)-tól napi munkába járási, hétvégi hazautazási* költségtérítésre jogosult.
6.2. Az utazási eszköz igénybevételi formája*: – belföldi közforgalmú vasút
      – helyközi, elővárosi autóbuszjárat
      – helyi érdekű vasút
      – menetrend szerint közlekedő hajó, komp, rév
      – helyi tömegközlekedési eszköz,
      – saját gépjármű
6.3. Napi km: …………. (napi munkába járás esetén)
6.4. Hétvégi km: …………… (hétvégi hazautazás esetén).
6.5. Nevezett ………. km-es bérlet/egy útra* szóló menetjegy árának ………..%-ára, ……..…….. Ft összegben, 
illetve saját gépjármű választása esetén ………….. km × 9 Ft/km-re, …….……… Ft összegben jogosult.**
6.6. Szolgálat érdekében történt áthelyezés, vezénylés miatt 100%-os mértékű, ……………. Ft összegű helyi bérlet 
költségtérítésre jogosult.
6.7. Helyi bérlettérítéshez ..….%-os mértékű ……………. Ft összegű hozzájárulásra jogosult.

…………………………, 20…. év …………………. hó ……... nap

P. H.

  ...................................................................................................... 
  pénzügyi és számviteli szerv vezetőjének aláírása

 7. Munkáltatói döntésben történő rögzítés céljából átvettem:

…………………………, 20…. év …………………. hó ……... nap

  ……………………………….. 
  aláírás

 * A megfelelő rész aláhúzandó!
** A felesleges szövegrészek kihúzandók!
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A nemzeti fejlesztési miniszter 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelete
a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 20.  alpontjában, a  vasúti közlekedésről szóló  
2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 24. pontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 
15. pontjában, és az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatás köréről szóló 212/2010. (VII. 1.)  
Korm. rendelet 84. § e) pontjában és a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 
1. § c) pontjában meg határozott feladatkörömben eljárva,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatás köréről szóló 212/2010. (VII. 1.)  
Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladat körében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel, és
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatás köréről szóló 212/2010. (VII. 1.)  
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladat körében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,
a 6.  § (5)–(10)  bekezdése és a  11.  § tekintetében az  atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68.  § (1)  bekezdés 
a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatás köréről szóló 212/2010. (VII. 1.)  
Korm. rendelet 84. § e) pontjában és a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 
1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatás köréről szóló 212/2010. (VII. 1.)  
Korm. rendelet 37. § e) és n) pontjában meghatározott feladat körében eljáró belügyminiszterrel,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatás köréről szóló 212/2010. (VII. 1.)  
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladat körében eljáró emberi erőforrások miniszterével,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatás köréről szóló 212/2010. (VII. 1.)  
Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladat körében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) E  rendelet az  atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a  továbbiakban: Atv.) alkalmazási körébe tartozó 
radioaktív anyagok szállítására, fuvarozására és csomagolására terjed ki.

 (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a) a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek által – a saját üzemeltetésükben lévő gép járművel, vasúti és 

vízi járművel – végzett szállításra,
b) a telephelyen belüli szállításra,
c) a  talált, illetve a  lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 

kormányrendelet hatálya alá tartozó szállításokra.

2. § (1) A radioaktív anyag közúti szállítását – a 6. §-ban foglalt kivétellel –
a) az  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a  népegészségügyi szakigazgatási feladatok 

ellátásáról, valamint a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kor mány rendeletben 
meghatározott illetékességi területén a  fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szak igaz gatási 
szerv sugáregészségügyi decentruma (a továbbiakban: sugáregészségügyi decentrum),

b) több sugáregészségügyi decentrum illetékességét érintő szállítás esetében – amennyiben az  a)  pontban 
megjelölt engedélyt az  engedélyes székhelye (telephelye) szerint illetékes sugár egész ségügyi decentrum 
megadta – az  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala 
(a továbbiakban: OTH),

c) amennyiben a szállítást a sugáregészségügyi decentrum végzi, akkor az OTH
– a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi 
alkalmazásáról szóló 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet (a  továbbiakban: ADR rendelet) 2. mellékletével kiegészített 
1.  melléklet 5.4.1 és 7.5.11  szakaszában, valamint 8.1 és 8.5 fejezetében foglalt, az  okmányokra, a  járműre, 
a  járműszemélyzetre, továbbá az  egészségügyért felelős miniszternek a  közúti szállító eszközökre vonatkozó 
sugárvédelmi követelményeket az  Atv. 68.  § (2)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján megállapító 
rendeletében foglalt előírások teljesülése esetén – szállítási engedélyben engedélyezi.
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 (2) Az (1) bekezdésben foglalt engedéllyel az engedélyes az ugyanazon radioaktív anyag alkalmazására jogosult másik 
engedélyes részére radioaktív anyag közúti fuvarozását – az arra vonatkozó engedély nélkül – 3,5 tonna legnagyobb 
megengedett össztömeget meg nem haladó járművel díj ellenében is végezheti.

 (3) A szállítási engedély iránti kérelemhez az 1. mellékletben meghatározott tartalmú adat lapot kell csatolni.

3. § (1) Radioaktív anyag
a) közúti fuvarozását – a  2.  § (2)  bekezdése kivételével – az  ADR rendelet 1.  melléklet 2.  mellékletével 

kiegészített 5.4.1 és 7.5.11 szakaszában, valamint 8.1 és 8.5 fejezetében,
b) belvízi szállítását, fuvarozását, a  Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi 

Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról 
szóló 2013. évi CXI. törvény (a továbbiakban: ADN törvény) 1. melléklet 5.4.1, 7.1.6 szakaszában és 7.1.4.14.7 
pontjában, valamint 8.1 fejezetében

foglalt előírások teljesülése esetén a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) engedélyezi.
 (2) Az (1) bekezdésben foglalt engedélyek visszavonásig, de legfeljebb a kiadásuktól számított 5 évig hatályosak.

4. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti engedély megadása, visszavonása, módosítása során hozott határozatot közölni kell
a) a sugáregészségügyi decentrummal, ha azt az OTH adta ki,
b) az Országos Atomenergia Hivatallal (a továbbiakban: OAH),
c) az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézettel (a  továbbiakban: 

OSSKI),
d) az engedélyes székhelye (telephelye) szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési 

szakigazgatási szervével, ha azt a sugáregészségügyi decentrum adta ki,
e) az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalával, ha azt az OTH adta ki,
f ) az engedélyes székhelye (telephelye) szerint illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatósággal, 

ha azt a sugáregészségügyi decentrum adta ki,
g) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal (a továbbiakban: OKF), valamint annak 

illetékes szervével, ha azt az OTH adta ki.
 (2) A 3. § (1) bekezdése szerinti engedély megadása, visszavonása, módosítása során hozott határozatot közölni kell

a) az OAH-val,
b) az OTH-val,
c) az OSSKI-val,
d) az engedélyes székhelye (telephelye) szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési 

szakigazgatási szervével és
e) az OKF-fel.

5. § (1) Állati erővel vont vagy ember által mozgatott járművel radioaktív anyag csak akkor továbbítható, ha a  közvetlen 
felhasználás helye másként nem közelíthető meg.

 (2) Közforgalmú személyszállító járművel kézi vagy útipoggyászként radioaktív anyagot továbbítani nem szabad.

6. § (1) Az  ADR rendelet, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról 
szóló miniszteri rendelet és az  ADN törvény szerinti különleges formájú radioaktív anyagok mintáit; a  radioaktív 
anyagoknak „külön megegyezés” alapján történő szállítását; a  kis mértékben diszpergálódó radioaktív anyagok 
mintáit; az  A1 és A2 értékek számítását; valamint – ha a  veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok azt 
engedélyhez kötik – a  radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabok küldeménydarab-mintáit és szállítását 
az OAH engedélyezi.

 (2) A  különleges formájú radioaktív anyagok mintáira, a  kis mértékben diszpergálódó anyagok mintáira, az  A1 és A2 
értékek számítására, valamint a radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabok mintáira vonatkozó engedélyek 
– külföldi származási, illetve szállítási kiindulási ország hatáskörrel rendelkező hatósága által kiadott engedélyek 
többoldalú jóváhagyását kivéve – legfeljebb a  kiadásuktól számított 3 évig hatályosak. Külföldi származási, illetve 
szállítási kiindulási ország hatáskörrel rendelkező hatósága által kiadott engedélyek többoldalú jóváhagyását kivéve, 
az engedélyek érvényessége – kérelemre, a hatályos előírásoknak és műszaki feltételeknek való megfelelés esetén, 
felülvizsgált engedélyokirat kiadásának formájában – 3 évvel meghosszabbítható.
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 (3) Az OAH az  (1) bekezdésben említett jogszabályok vonatkozó követelményei teljesülésének elbírálásához – az Atv. 
17.  § (3)  bekezdésében meghatározott intézményen kívül – igénybe veheti anyagszerkezeti, nukleárisbaleset-
elhárítási, gépészeti, hőtani, kritikussági, minőségbiztosítási, sugárvédelmi, szállítási és szilárdságtani, 
az  atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértő közreműködését is. A  szakértői eljárás 
időtartama legfeljebb 40 nap.

 (4) A  küldeménydarab-minták engedélyezési eljárása során az  OAH az  (1)  bekezdésben hivatkozott jogszabályokban 
foglaltakon túlmenően, hasadóképes izotópok esetében előírhatja a kritikussági analízis elvégzését is.

 (5) Az engedélyezési eljáráshoz beadandó engedélyezési dokumentáció példányszámát a 2. melléklet tartalmazza.
 (6) Az  engedélyes az  (1)  bekezdésben foglalt engedélyezési eljárás során a  3.  mellékletben szereplő igazgatási 

szolgáltatási díjat (a továbbiakban: igazgatási szolgáltatási díj) köteles fizetni az OAH-nak, amely magában foglalja 
az OAH által az eljárásba bevont szakértők díját is.

 (7) Az  igazgatási szolgáltatási díjat az  eljárást kezdeményező fél az  eljárás megindításakor köteles az  OAH 10032000-
01409268-00000000 számú fizetési számlájára átutalással megfizetni. Az  igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 
a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

 (8) Az igazgatási szolgáltatási díj az OAH bevétele. Az OAH a bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.
 (9) Az  igazgatási szolgáltatási díj nyilvántartására és elszámolására az  államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
 (10) Az  e  rendeletben a  díjfizetésre vonatkozóan meg nem határozott kérdésekben az  illetékekről szóló 1990. évi  

XCIII. törvény V. Fejezetének előírásait megfelelően alkalmazni kell.

7. §  A  6.  § (1)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyott küldeménydarab-minták alapján gyártott minden 
csomagolás egyedi sorozatszámát – az  elkészültétől számított 30 napon belül – a  gyártó köteles bejelenteni 
az OAH-nak.

8. § (1) Azokban az esetekben, amikor a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok a szállítást az útvonal teljes hosszára 
kiterjedő értesítési kötelezettséghez kötik, a nemzetközi értesítéseket az OAH adja meg.

 (2) Ha a  járművön radioaktív anyagot tartalmazó berendezés állandó jelleggel történő vagy a  radioaktív anyagot 
tartalmazó küldemény különleges elhelyezése miatt a  jármű átalakítása válik szükségessé, a  közúti járművek 
műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott átalakítási engedélyhez az  OSSKI 
sugáregészségügyi szakvéleményét előzetesen be kell szerezni.

9. § (1) A feladó – a fuvarlevél vagy menetlevél (fuvarokmány) azonosító számát is magában foglaló – nyilvántartást vezet 
a felhasznált fuvarlevelekről és menetlevelekről (fuvar okmányokról).

 (2) A radioaktív anyag szállítója, fuvarozója köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a címzett, a feladó, a szállítás 
időpontja, a jármű és a radioaktív anyag kétséget kizáró módon azonosítható.

10. §  Radioaktív anyag belföldi szállításánál, valamint a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, 
valamint a  kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló miniszteri rendelet szerinti 10D feletti aktivitású radioaktív anyag 
nemzetközi szállításánál a feladónak – a szállítás megkezdése előtt – az anyag feladásáról a címzettet értesítenie kell.

11. § (1) A radioaktív anyag szállításának és fuvarozásának hatósági ellenőrzését
a) a rendőrség,
b) a közlekedési hatóság,
c) az illetékes sugáregészségügyi decentrum,
d) az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv
végzi.

 (2) Az (1) bekezdésben foglalt szervek tájékoztatják egymást a lefolytatott ellenőrzésekről.

12. § (1) A  jármű üzemben tartója köteles haladéktalanul bejelenteni a  radioaktív anyag szállítása közben bekövetkezett 
minden rendkívüli eseményt és balesetet az illetékes rendőrkapitányságnak, az OSSKI Országos Sugáregészségügyi 
Készenléti Szolgálatnak (a  továbbiakban: OSKSZ), az  OKF Központi Főügyeletének, az  illetékes környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek, továbbá a  3.  §-ban meghatározott engedély alapján végzett 
szállításoknál, fuvarozásoknál a közlekedési hatóságnak is.



66630	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	146.	szám	

 (2) Az üzemben tartó az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettségen kívül
a) a  környezetszennyezéssel járó rendellenességet az  illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának, valamint a  növény- és talajvédelmi 
igazgatóságának,

b) minden, a szállítmánnyal kapcsolatos rendkívüli eseményt és balesetet a 4. melléklet szerinti bejelentő lapon, 
10 órán belül, faxon vagy e-mailben az OAH-nak

köteles bejelenteni.
 (3) Az  OSKSZ a  helyszíni vizsgálatai alapján elvégzi az  esemény elsődleges Nemzetközi Nukleáris és Radiológiai 

Eseményskála (INES) szerinti besorolását. Az  OSKSZ INES bejelentő lapon küldött tájékoztatása és a  vizsgálati 
jegyzőkönyvek alapján az  OAH elvégzi az  eseménynek a  lakosság tájékoztatására szolgáló INES szerinti végleges 
besorolását. Az  INES 1 vagy annál magasabb besorolású esemény esetében a  Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökséget az OAH tájékoztatja az esemény bekövetkezését vagy felfedezését követő 24 órán belül.

13. § (1) A  nukleáris üzemanyag szállítását megelőzően külföldi címzett   és hazai   feladó esetében a  hazai feladónak, 
külföldi feladó és hazai címzett esetében a  hazai címzettnek, egyéb esetekben a  feladónak vagy a  címzettnek 
vagy a  szállítónak, fuvarozónak Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervet (a  továbbiakban: BEIT) kell készíteni 
az  ország területén bekövetkező nukleáris balesetek megelőzése és következményeinek enyhítése céljából. 
A BEIT-et az OAH hagyja jóvá.

 (2) Rendkívüli esemény esetében a  szállítóeszköz különleges berendezéseit kiszolgáló műszaki személyzet vezetője 
azonnal értesíti a szállítás vezetőjét (vagy a szállító eszköz vezetőjét) a hatáskörrel rendelkező hatóságok szükséges 
értesítése céljából.

 (3) A szállítmányt kísérő személyzetet
a) ki kell képezni és utasításokkal kell ellátni a nukleáris balesetek esetében való teendőkre, valamint a kiégett 

nukleáris üzemanyag minden szállítását megelőzően megfelelő felkészítésben és eligazításban kell 
részesíteni, amit a szállítás megkezdése előtt írásban dokumentálni kell; valamint

b) el kell látni személyi védőfelszereléssel, sugárvédelmi ellenőrző műszerekkel, orvosi mentőfelszereléssel, 
tűzoltó felszereléssel, valamint nukleáris  baleseti tartalékként – a  szállító eszközöknek a  kísérő személyzet 
által megkezdendő sugármentesítéséhez szükséges – egyéni védőfelszereléssel, továbbá a nukleáris baleset 
helyszínének elkerítésére szolgáló és figyelmeztető (veszélyjelző) eszközökkel.

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti

a) a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet és
b) a kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos vasúti szállításáról szóló szabályzat kihirdetéséről szóló 13/1997. 

(IX. 3.) KHVM rendelet.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelethez

Adatszolgáltatás a radioaktív anyagok közúti szállításának engedélykérelméhez

1. A kérelmező neve, címe.
2. A kérelmező engedélyezendő tevékenységért felelős vezetőjének a neve, beosztása.
3. A sugárvédelmi megbízott és helyettesének neve, sugárvédelmi végzettsége.
4. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó neve és bizonyítványának száma.
5. A szállítandó radioaktív anyag fajtái a maximális aktivitásokkal.
6. A szállítandó radioaktív anyag csomagolási módja.
7. A szállítandó radioaktív anyag UN száma ADR szerinti helyes szállítási megnevezése.
8. A szállítás során alkalmazni kívánt sugárzásmérő típusa.
9. A kérelemhez a következőket kell mellékelni:
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9.1.  a jóváhagyásra kötelezett küldeménydarab-minták engedélyokiratát,
9.2.  a fuvarokmány mintáját,
9.3.  a  járművezető sugárvédelmi és az  ADR képzettségét igazoló dokumentumok másolatait (ha 

jogszabály előírja),
9.4.  a  sugáregészségügyi decentrum által kiadott, a  szállítóeszköz használatát sugárvédelmi 

szempontból engedélyező határozat másolatát.

2. melléklet az 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelethez

 1.  A mellékletként beadandó engedélyezési dokumentáció példányszámai:
A B

1.1. Hasadó-engedményes szintet meghaladó maximális hasadóanyag-
mennyiség szállítására tervezett küldeménydarab mintája 8 példány

1.2. Nem hasadó anyag, valamint legfeljebb a hasadó-engedményes szintnek 
megfelelő maximális hasadóanyag- mennyiség szállítására tervezett 
B(U), B(M) és C típusú, továbbá a legalább 0,1 kg nem hasadó vagy 
hasadó-engedményes urán-hexafluoridot tartalmazó küldeménydarab 
mintája

8 példány

1.3. Különleges formájú radioaktív anyag, továbbá kismértékben diszpergálódó 
radioaktív anyag mintája 3 példány

1.4. Hasadó-engedményes szintet meghaladó maximális hasadóanyag-
mennyiség külön megegyezés szerinti szállítás engedélye 3 példány

1.5. Nem hasadó, valamint legfeljebb a hasadó-engedményes szintnek 
megfelelő maximális hasadóanyag-mennyiség külön megegyezés szerinti 
szállítás engedélye

3 példány

1.6. A1 és A2 értékek számításának jóváhagyása 3 példány
1.7. Ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok a szállítást külön 

engedélyhez kötik, a szállítás engedélye 3 példány

 2.  A  beadott engedélyezési dokumentáció példányai közül legalább egynek eredeti, nyomtatott példánynak kell 
lennie. A további példányok beadhatók elektronikus adathordozón (például CD, DVD) is. Az OAH az általa elfogadott 
fájlformátumok jegyzékét honlapján közzéteszi.

3. melléklet az 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelethez

Az OAH-nak fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

A B

ezer forint

1. Hasadó-engedményes szintet meghaladó maximális hasadóanyag- mennyiség 
szállítására tervezett küldeménydarab mintája:

1.1. új engedélyokirat kiadása 1638
1.2. érvényes engedélyokirat meghosszabbítása, valamint

érvényességi záradék kiadása
975

2. Nem hasadó, valamint legfeljebb a hasadó-engedményes szintnek megfelelő 
maximális hasadóanyag-mennyiség szállítására tervezett B(U), B(M) és C 
típusú, továbbá a legalább 0,1 kg nem hasadó, vagy hasadó-engedményes 
urán-hexafluoridot tartalmazó küldeménydarab mintája:

2.1. új engedélyokirat kiadása 1371
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2.2. érvényes engedélyokirat meghosszabbítása, valamint
érvényességi záradék kiadása 819

3. Kis mértékben diszpergálódó radioaktív anyag mintája:
új engedélyokirat kiadása, valamint érvényes engedélyokirat meghosszabbítása 773

4. Különleges formájú radioaktív anyag mintája:
új engedélyokirat kiadása, valamint érvényes engedélyokirat meghosszabbítása 506

5. Hasadó-engedményes szintet meghaladó maximális hasadóanyag- mennyiség külön 
megegyezés szerinti szállítás engedélyezése 883

6. Nem hasadó, valamint legfeljebb a hasadó-engedményes szintnek megfelelő 
maximális hasadóanyag-mennyiség külön megegyezés szerinti szállítás 
engedélyezése

506

7. A1 és A2 értékek számításának jóváhagyása 303
8. Ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok a szállítást külön engedélyhez 

kötik, a szállítás engedélyezése 506

4. melléklet az 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelethez

Radioaktív anyagok szállítása során bekövetkező baleset vagy a radioaktív anyag szállításával 
kapcsolatos rendkívüli esemény bejelentése az Országos Atomenergia Hivatal számára (az eseményt 
követő 10 órán belül)
(A bejelentőlapot az OAH a beérkezését követően haladéktalanul továbbítja az OSKSz részére. A bejelentés az eseményről 
az  OAH által a  Nemzetközi Atomenergia Ügynökség számára 24 órán belül küldendő tájékoztatás elkészítését is 
szolgálja.)

 1. A szállított radioaktív anyag:

Radioaktív anyag aktivitás [Bq] aktivitás dátuma UN szám

 2.  A rendkívüli esemény vagy nukleáris baleset (a továbbiakban: esemény) helyszíne:
 3. Az esemény időpontja:
 4. Az esemény rövid leírása:
 5. A csomagolás állapota az eseményt követően:
 6. Az eseményt követően értesítettek köre:
 7. Az értesítést követően a helyszínre érkezettek köre:
 8. A helyszínen tett intézkedések, és egyéb elsődleges kárelhárítási/kárenyhítési tevékenység rövid leírása:
 9. Utalt-e mérés vagy bármi más arra, hogy radioaktív anyag szabadult ki a csomagolásból:
 10. Amennyiben radioaktív anyag szabadult ki a csomagolásból, annak mért vagy becsült mennyisége:
 11. Utal-e mérés vagy bármi más arra, hogy a csomagolás sugárárnyékoló képessége meggyengült:
 12. Utal-e mérés vagy bármi más arra, hogy valakit a vonatkozó dóziskorlátokat meghaladó sugárterhelés ért:
 13. Feltételezhető-e, hogy az esemény több országot is érintett:
 14. Feltételezhető-e szabotázs, radioaktív anyaggal elkövetett szándékos károkozás vagy radioaktív anyag jogtalan 

eltulajdonítása:

Kitöltötte (név, aláírás):   ........................................................................................................................................................................................

Cég neve, fax és/vagy telefonszám:  .................................................................................................................................................................

Útmutató a bejelentő lap kitöltéséhez

Minden olyan esetben ki kell tölteni a  bejelentő lapot, amikor a  radioaktív anyag szállítása közben olyan 
rendkívüli, illetve nem tervezett esemény vagy nukleáris baleset történik, ami azt eredményezi, hogy a  szállításra 
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vonatkozó előírások nem teljesülnek maradéktalanul. Ez  magában hordozza a  radioaktív anyagokkal kapcsolatos 
súlyosabb esemény kialakulásának lehetőségét, például a  szállított radioaktív anyag kikerülését a  környezetbe. 
Az  ilyen esemény a  biztonságot kedvezőtlenül befolyásolhatja, és az  emberek nem tervezett sugárterhelését 
eredményezheti.
Az adatokat az OAH honlapján közzétett címre kell küldeni.
  1. A radioaktív anyag fajtája (izotóp, fizikai forma; hulladék vagy NORM), aktivitása, az  aktivitás dátuma és 

a csomagolás UN száma meg van adva a fuvarokmányokban és kísérő okmányokban.
  2. Az esemény megtörténtének helyszíne (ország és település). Ha nem eldönthető, akkor az észlelés helyszínét 

kell megadni.
  3. Az esemény megtörténtének ideje. Ha nem eldönthető, akkor az időintervallumot kell megadni, amely során 

az esemény bekövetkezhetett.
  4. A nukleáris baleset vagy rendkívüli esemény és az ahhoz vezető előzmények, körülmények leírása.
  5. A csomagolás állapotának leírása, milyen típusú sérülések keletkeztek rajta.
  6. Az eseményt követően 10 órán belül (illetve ezen bejelentő lap elküldéséig) értesítettek köre.
  7. Az eseményt követően 10 órán belül (illetve ezen bejelentő lap elküldéséig) értesített, majd a  helyszínre 

érkezett bármely hatóság.
  8. A helyszínre kiérkezett szakemberek által az  esemény következményeinek csökkentése, felszámolása 

érdekében tett cselekményeinek leírása, továbbá, hogy milyen további intézkedéseket javasoltak.
  9. Igen. / Nem. / A rendelkezésre álló információ alapján nem eldönthető.
10. A teljes szállított radioaktív izotóp mennyiség kiszabaduló részének becsült mennyisége. Amennyiben 

a  helyszínre érkezett hatóságok műszeres méréseket végeztek, akkor a  mért aktivitás (Bq) és/vagy 
dózisteljesítmény értékének megadása.

11. Igen. / Nem. / A rendelkezésre álló információ alapján nem eldönthető.
12. Amennyiben a a helyszínre érkezett hatóságok műszeres méréseket végeztek, akkor a mért dózisteljesítmény 

értékének megadása.
13. Igen. / Nem. / A rendelkezésre álló információ alapján nem eldönthető.
14. Szabotázs, radioaktív anyaggal elkövetett szándékos károkozás vagy radioaktív anyag jogtalan 

eltulajdonítása feltételezhető, például ha a sérülés alapján nem zárható ki az idegenkezűség.

A vidékfejlesztési miniszter 75/2013. (IX. 6.) VM rendelete
az egyes állatjóléti támogatások feltételeiről szóló miniszteri rendeletek, valamint az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 
módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében,
a 7.  § tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 8. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában
kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a)–c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem 
el:

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló  
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A  baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet  
[a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1. § (6a), (6b) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
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„(6a) A  (6)  bekezdéstől eltérően a  2013. évi támogatási évben legfeljebb 4,8 milliárd forint összegig nyújtható 
támogatás.
(6b) A 4. számú mellékletben foglaltaktól eltérően a 2013. I., II., III. és IV. negyedévre vonatkozó támogatási keretek 
a  6. számú mellékletben foglaltak alapján baromfi megnevezésenként elkülönített támogatási keretek szerint 
kerülnek felosztásra.
(7) A  támogatást baromfi megnevezésenként (baromfifaj és annak hasznosítási iránya) elkülönítve a  4. számú 
mellékletben rögzített támogatási keretek alapján az adott tárgynegyedévben bekövetkezett gazdasági események 
után lehet igényelni. A növendék csirke (vágócsirke), a szabadtartásos csirke, a gyöngyös, a vágási célra előállított 
pecsenyeliba, a növendék liba, a fiatal liba, a pecsenyekacsa és a vágásra nevelt növendék kacsa esetében az összes 
támogatási jogcím után igényelhető támogatás.”

 (2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  (7)  bekezdéstől eltérően a  támogatást a  2013. évben baromfi megnevezésenként elkülönítve a  6. számú 
mellékletben rögzített támogatási keretek alapján az adott tárgynegyedévben bekövetkezett gazdasági események 
után lehet igényelni. A növendék csirke (vágócsirke), a szabadtartásos csirke, a gyöngyös, a vágási célra előállított 
pecsenyeliba, a növendék liba, a fiatal liba, a pecsenyekacsa és a vágásra nevelt növendék kacsa esetében az összes 
támogatási jogcím után igényelhető támogatás.”

2. § (1) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (7) és (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) Amennyiben az  adott baromfi megnevezésre benyújtott, az  adott tárgynegyedévre vonatkozó jogos igény 
meghaladja a  4. számú mellékletben a  tárgynegyedévre rögzített, baromfi megnevezésenként elkülönített 
támogatási keretet, az MVH az érintett tárgynegyedévre vonatkozóan – a 4. számú mellékletben rögzített baromfi 
megnevezésenként elkülönített támogatási keretek alapján – megállapítja a  visszaosztás mértékét és ennek 
figyelembevételével a kérelmenként maximálisan adható támogatás összegét.
(7a) A  (7)  bekezdéstől eltérően amennyiben 2013. évben az  adott baromfi megnevezésre benyújtott, az  adott 
tárgynegyedévre vonatkozó jogos igény meghaladja a  6. számú mellékletben a  tárgynegyedévre rögzített, 
baromfi megnevezésenként elkülönített támogatási keretet, az  MVH az  érintett tárgynegyedévre vonatkozóan  
– a  6. számú mellékletben rögzített baromfi megnevezésenként elkülönített támogatási keretek alapján – 
megállapítja a visszaosztás mértékét és ennek figyelembevételével a kérelmenként adható támogatás összegét.”

 (2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A (9) bekezdéstől eltérően a 2013. év I. és II. negyedévére vonatkozó jogos igények kifizetésére a 2013. évben 
kerül sor.”

3. §  A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § E  rendeletnek az  egyes állatjóléti támogatások feltételeiről szóló miniszteri rendeletek, valamint az  Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 
2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosításáról szóló 
75/2013. (IX. 6.) VM rendelettel megállapított 1. § (6a), (6b), (7) és (7a) bekezdését, 2. § (7), (7a) és (10) bekezdését 
a 2013. év I. negyedévére és az azt követő tárgynegyedévekre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmek alapján 
indult eljárásokban kell alkalmazni.”

2. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló  
140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

4. §  A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet  
[a továbbiakban: 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) A  (6)  bekezdéstől eltérően a  2013. évi támogatási évben legfeljebb 7,2 milliárd forint összegig nyújtható 
támogatás.”

5. §  A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (9a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9a) A  (9)  bekezdéstől eltérően a  2013. év I., II. és – a  2013. évben elsőfokú döntéssel lezárt – III. negyedévére 
vonatkozó jogos igények kifizetésére 2013. évben kerül sor.”
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6. §  A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § E  rendeletnek az  egyes állatjóléti támogatások feltételeiről szóló miniszteri rendeletek, valamint az  Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 
2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosításáról szóló 
75/2013. (IX. 6.) VM rendelettel megállapított 1. § (6a) bekezdését és 2. § (9a) bekezdését a 2013. év I. negyedévére 
és az azt követő tárgynegyedévekre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban kell 
alkalmazni.”

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló  
35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása

7. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet  
[a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 13.  § (1)  bekezdésében a „de legkésőbb 2013. augusztus 31-én  
18:00 óráig” szövegrész helyébe a „de legkésőbb 2013. szeptember 30-án 18:00 óráig” szöveg lép.

 (2) A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet a következő 25. §-sal egészül ki:
„25.  § E  rendeletnek az  egyes állatjóléti támogatások feltételeiről szóló miniszteri rendeletek, valamint az  Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 
2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosításáról szóló 
75/2013. (IX. 6.) VM rendelettel [a továbbiakban: 75/2013. (IX. 6.) VM rendelet] módosított 13.  § (1)  bekezdését 
a 75/2013. (IX. 6.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

8. §  Hatályát veszti a gyümölcsborok előállításáról szóló 116/2004. (VII. 9.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 8. § 2013. október 1-jén lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5018/2013/6. számú határozata
 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
a prof. dr. Szabó Máté, az  alapvető jogok biztosa (1051 Budapest, Nádor utca 22.) Indítványozónak, a  dr. Csiszár 
Miklós jegyző (3525 Miskolc, Városház tér 8.) által képviselt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 
Miskolc, Városház tér 8.), Érintett Önkormányzat ellen, a  szmogriadó-tervről szóló 23/2009. (VI. 30.) számú 
önkormányzati rendeletének törvényességi felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban meghozta az alábbi

határozatot:

 1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa 
  megállapítja, hogy a  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a  szmogriadó-tervről szóló 23/2009. (VI. 30.) 

számú rendelete jogellenes, ezért azt 2013. október 30. napjával megsemmisíti.
 2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli a határozata Magyar Közlönyben való közzétételét.
 3. A  Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy határozatát – a  Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc 

napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon hirdessék ki.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

I. 1. A  jövő nemzedékek országgyűlési biztosa (a továbbiakban: JNO Biztosa) JNO-1975/2008. számon jelentést 
adott ki Miskolc Megyei Jogú Város szmogriadó-tervéről szóló rendelet tervezetéhez kapcsolódóan, amelyben 
számos visszásságot állapított meg és jogalkotási javaslatot tett. Az  Érintett Önkormányzat a  jelentést követően 
alkotta meg a  szmogriadó-tervről szóló 23/2009. (VI. 30.) számú rendeletét (a továbbiakban: Ör.). Az  Ör. a  JNO 
Biztosa jelentésének kiadását és az  Ör. megalkotását követően a  Kormány elfogadta a  levegő védelméről szóló 
306/2010.  (XII. 23.) Kormányrendeletet (a továbbiakban: Lr.). A  2011. január 15-jétől hatályba lépő Lr. olyan új 
feltételt, tartalmi követelményt, intézkedési kötelezettséget, és mérlegelési szempontot vezetett be, amely 
indokolta azt, hogy az  alapvető jogok biztosa a  rávonatkozó törvény alapján, jogutódi minőségben a  JNO 
Biztosának eljárását – a JNO-1975/2008. számú jelentés hivatalból indított utóvizsgálatának keretében – folytassa és 
a Kúria Önkormányzati Tanácsa előtt Indítványozóként fellépjen.

 2. Az  alapvető jogok biztosa az  Ör. több rendelkezésével összefüggésben érdemi törvény-, illetve jogszabálysértés 
megállapítását indítványozta.
Az indítványban foglaltak szerint
– az Ör. alapján a  polgármester évente tájékozódik a  rendelet területi hatálya szerinti helyhez kötött 

légszennyező forrásokról, azok rendeleti meghatározása helyett;
– az Ör. – törvényi felhatalmazásán túlterjeszkedve – feladatokat állapít meg a  Szmog Intéző Bizottság 

tagjaként egyes államigazgatási szervek részére;
– az Ör. többszintű és párhuzamos szabályozást alakít ki az  államigazgatási és az  önkormányzati 

környezetvédelmi hatóság közötti együttműködés szabályozásával;
– az Ör. rendelkezései túlterjeszkednek a törvényi és jogszabályi felhatalmazáson, illetve ellentétesek törvényi 

és rendeleti szabályokkal a  polgármesternek a  füstködriadó terv végrehajtása tekintetében megállapított 
hatásköre tekintetében;

– az Ör. más jogszabályokban foglaltakkal ellentétesen rendelkezik a  lakosság tájékoztatásának tartalmát 
illetően;

– végül az  Ör. a  füstködriadó riasztási fokozatának elrendelése esetén a  rendeleti szintű szabálynál kisebb 
mértékű korlátozást enged a forgalomkorlátozás tekintetében.

Az Ör. több rendelkezése a  fenti érdemi, tartalmi okból a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
(a továbbiakban: Jat.), a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 
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Kvtv.), az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Etv.), az Lr., 
és más miniszteri szintű jogszabály rendelkezéseibe ütközik.
Az alapvető jogok biztosa ezért indítványozta az  Ör. 4.  § (1)  bekezdésének, az  5–7.  §-ainak, a  10–11.  §-ainak, 
a 12. § (2) bekezdés d) pontjának, a 14. §-ának, az Ör. 1. számú mellékletének a riasztási fokozatban elrendelhető, 
a  közlekedést érintő rendelkezések közül a  c)  pont szerinti rendelkezés, valamint az  1. számú mellékletből 
a forgalomkorlátozás alól kivételt képező gépjárművek körére vonatkozó rendelkezések megsemmisítését.

 3. Az Érintett Önkormányzat állásfoglalásában nem vitatta az indítványban megjelölt hiányosságokat. Egyúttal jelezte, 
hogy folyamatban van az  Ör. felülvizsgálata és figyelemmel a  közgyűlés munkarendjére is, az  Ör. módosítására 
avagy új rendelet megalkotására 2013. szeptember 30. napjáig kerül sor.

II. 1. Az  Európai Parlament és a  Tanács 2008. május 21-i 2008/50/EK irányelve (a továbbiakban: irányelv) a  környezeti 
levegő minőségéről és a  Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról 2008. május 21-én kelt és 
a  kihirdetéssel hatályba lépett. Az  irányelv 33.  cikke értelmében a  tagállamok 2010. június 11-ig voltak kötelesek 
megalkotni azokat a  törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 
az irányelvnek megfeleljenek.

 2. A  jogalkotó meghagyva a  korábbi szabályozás három szintjét, módosította a  Kvtv. egyes rendelkezéseit, valamint 
újraalkotta a kormányrendeleti és a miniszteri rendeleti szintű szabályozást.
Az Lr. hatálya változatlanul a  levegőterhelőkre terjed ki. Az  irányelvben foglaltaknak – a  korábbi szabályozás 
logikáját követve – részben levegőminőségi követelményeket ír elő (levegőterheltségi szint – imisszió), 
részben pedig a  levegőminőségi célok elérése érdekében a  légszennyező források kibocsátásait szabályozza 
(levegőszennyezés – emisszió). A  változások alapvetően a  levegőminőségi követelményeket (immissziós értékek, 
expozíciós mutatók, PM2,5 – szállópor értékek), valamint új elemként a  bűzzel kapcsolatos szabályozást és 
a felügyeleti feladatokat érintik.

 3. Az  irányelv 24.  cikke értelmében a  tagállamoknak – a  levegőminőségi terveken túlmenően – a  meghozandó 
intézkedések meghatározásával rövidtávú cselekvési tervet kell kidolgozniuk, ha egy adott zónában vagy 
agglomerációban fennáll a veszélye annak, hogy a szennyező anyagok szintje meghaladja az irányelvben rögzített 
mértékű riasztási küszöbértéket. A rövidtávú cselekvési tervben megjelölt hatékony intézkedések a tevékenységek 
ellenőrzésén túl, szükség esetén a tevékenység – gépjárműforgalom, az építkezési munkák, a kikötőben lévő hajók, 
az  ipari üzemek vagy termékek alkalmazása vagy a  lakossági fűtőberendezések használata – felfüggesztésére is 
kiterjedhetnek.

 4. A  Kvtv. 48.  § (4)  bekezdés a)  pontja értelmében „[a] települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe 
tartozik a füstködriadó terv” rendelettel történő elfogadása. A 48. § (6) bekezdés a)–b) pontjai pedig a polgármester 
levegő-tisztaságvédelmi feladatkörébe, illetőleg államigazgatási, hatósági hatáskörébe sorolja a  füstködriadó 
terv kidolgoztatását és végrehajtását. A  Kvtv. a  polgármester feladatkörébe, illetőleg hatáskörébe sorolja továbbá 
„a füstködriadó terv végrehajtása során a  légszennyezést okozó, szolgáltató, illetve termelő tevékenységet 
ellátó létesítmények üzemeltetőinek más energiahordozó, üzemmód használatára kötelezését, az  üzemeltető 
tevékenységének, valamint a  közúti közlekedési eszközök üzemeltetésének időleges korlátozását vagy 
felfüggesztését [48.  § (6)  bekezdés b)  pont]. A  Kvtv. értelmében ugyancsak a  polgármester feladata és hatósági 
hatásköre „a külön jogszabályban meghatározott szmoghelyzet (füstködállapot)  bekövetkezése esetén az  érintett 
lakosság tájékoztatása a  meglévő és várható túllépés helyéről, mértékéről és időtartamáról, a  lehetséges 
egészségügyi hatásokról és a  javasolt teendőkről, valamint a  jövőbeli túllépés megelőzése érdekében szükséges 
feladatokról”.
A törvényi rendelkezések értelmében tehát a  füstköd-riadó tervvel, mint rövidtávú cselekvési tervvel 
összefüggésben a polgármester központi szerepet játszik: a füstköd-riadó tervet a polgármester dolgozza ki, a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete rendelettel fogadja el és a polgármester faladata, illetve hatósági jogköre annak 
végrehajtása.

 5. Rövidtávú cselekvési tervként a  füstköd-riadó tervet, annak tartalmi elemeit – a  szmoghelyzet definiálása, és 
a lakosság tájékoztatásának – az Lr. intézményesíti. Az Lr. 20. §-a rögzíti azon települések körét, ahol a füstköd- riadó 
terv elkészítése kötelező, a  Kvtv. alapján az  alkalmazható korlátozó intézkedéseket, a  polgármester által – egyes 
hatósági vélemények beszerzését követően elrendelendő, illetve elrendelhető – korlátozó jellegű intézkedéseinek 
körét.
Ebből következőleg a  polgármester az, aki a  szmogriadóhelyzet fennálltát megállapítja és korlátozó intézkedések 
elrendeléséről – egyes hatósági vélemények beszerzését követően – döntést hoz.
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Az Lr. 36.  § (3)  bekezdése egyértelművé teszi, hogy a  polgármester „a füstköd-riadó terv végrehajtásával 
kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben” első fokon eljáró hatóságnak minősül. A polgármester tehát 
meghatározza a korlátozó intézkedések körét, és hatósági jogkörében eljárva kikényszeríti azok betartását.
A füstköd-riadó tervről szóló önkormányzati rendelet tartalmát az Lr. 2. számú melléklete, a végrehajtását a 3. számú 
melléklet A) pontja, az elrendelhető intézkedések körét pedig a 3. számú melléklet B) pontja rendezi.
Az Lr. több rendelkezése is előírja szmoghelyzet esetére a  lakosság tájékoztatását, a  tájékoztatás tartalmára és 
felelősére vonatkozó szabályokkal együtt [19. § (2) bek., 20. § (3) bek., 20. § (5) bek.].

 6. Az  Alaptörvény 32.  cikk (1)  bekezdése „a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között” hatalmazza 
fel a  helyi önkormányzatokat rendeletalkotásra. A  korábbi törvényi szabályt emelte az  alkotmányozó 
az  Alaptörvény 32.  cikk (2)  bekezdésébe, amely szerint „[f ]eladatkörében eljárva a  helyi önkormányzat törvény 
által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján 
önkormányzati rendeletet alkot”.
A jelen eljárásban törvényességi vizsgálatnak alávetett Ör. a  Kvtv. korábban hatályos, valamint a  21/2001.  (II.  14.) 
Korm. rendelet rendelkezéseinek felhatalmazása alapján született meg. Következésképpen az  Érintett 
Önkormányzat a törvényi és kormányrendeleti keretek között rögzíthet a helyi sajátosságokhoz igazodó normákat, 
magatartási szabályokat. Az  Alaptörvény 32.  cikk (3)  bekezdése értelmében „[a]z önkormányzati rendelet más 
jogszabállyal nem lehet ellentétes”. A végrehajtási jelleggel kiadott önkormányzati rendelet tehát más jogszabályba 
ütközően jogsértő akkor, ha a felhatalmazása kereteit túllépve szabályoz.

 7. Az  alapvető jogok biztosának indítványa annak megállapítására irányul, hogy az  Ör. hatályos rendelkezései több 
esetben a felhatalmazás keretein túlterjeszkedve szabályoznak. Tekintettel arra, hogy az Érintett Önkormányzat nem 
vitatta az indítványban foglaltakat, ezért a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. utólagos absztrakt kontrollját a Kvtv. 
és az Lr. rendelkezéseire tekintettel elegendőnek ítélte elvégezni.
7.1. A  Kúria Önkormányzati Tanácsa több határozatában leszögezte: az  Alaptörvényből eredő feladata, hogy 

„az önkormányzati normákat a  törvényekkel összhangba hozza, illetőleg – az  új jogalkotást tekintve – 
összhangban tartsa”. [5031/2012., MK 2012. 76.] Az Ör.-nek tehát a mindenkor hatályos jogszabályokkal kell 
összhangban állnia.

7.2. Az  Ör. 5.  §-a hozza létre a  Szmog Intéző Bizottságot (a továbbiakban: SZIB), amelynek tagja több hatóság 
területi szerve (Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, az ÁNTSZ 
Kistérségi Intézete, a  Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága). Az  Ör. 
számos, a  szmoghelyzet kezelésével összefüggő, a  Kvtv. és az Lr. értelmében a  polgármestert terhelő 
feladatot telepít a SZIB-re. E feladatok részben a füstkör-riadó elrendelésével (5–7. §-ok, 14–18. §-ok), részben 
pedig a lakosság tájékoztatásával állnak összefüggésben (6–7. §-ok, 10. §, 13. §).

 Az. Lr. 20.  § (4)  bekezdése az  – egyéb hatósági feladataik mellett – a  füstköd-riadó terv végrehajtása 
kapcsán e  hatóságoknak véleményező feladatot szán. Ezért minden további, az  Ör.-ben – az  5–7.  §-okban, 
a  10–11.  §-okban, a  12.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, 13–18.  §-okban – megállapított hatáskör 
az államigazgatási szervek területi szervei vonatkozásában meghaladja az Érintett Önkormányzat jogalkotói 
kompetenciáját, és a Kvtv., illetve az. Lr. fentiekben megjelölt rendelkezéseibe ütközően jogsértő.

 Az indítványban foglaltakkal egyezően, és a  fentiekkel párhuzamosan megállapítható az  is, hogy az  Ör. 
polgármester hatáskörére vonatkozó szabályai ellentétesek a  Kvtv. 46.  § (6)  bekezdésében foglaltakkal. 
A  Kvtv. értelmében ugyanis a  füstköd-riadó esetében a  korlátozó intézkedéseket a  polgármester rendeli 
el, döntésének tartalmára a hatóságok nem javaslatot adnak [Ör. 11. § c) pont; 12. § (2) bekezdés d) pont], 
hanem az Lr. 20. § (4) bekezdése szerinti tárgykörben véleményt fogalmaznak meg.

7.3. Megjegyzendő továbbá az  is, hogy az  Lr. 34–35.  §-ai a  levegővédelmi követelmények megsértésére önálló 
szankciórendszert hoztak létre, amelyek részben az  Lr. 9. számú mellékletében meghatározott mértékű 
levegőtisztaság-védelmi bírság kiszabását [Lr. 34. § (2) bekezdés], illetve füstköd-riadó terv alapján elrendelt 
intézkedés be nem tartása esetén a  levegőterhelő tevékenység betiltását jelentheti. Ezért az  Ör. 24.  § 
(2) bekezdésében megjelölt, – egyebekben 2012. IV. 15-től hatálytalan – 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendeleten 
alapuló szankciórendszere sem felel meg a hatályos jogi szabályozásnak.

A kifejtettek értelmében a  Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az  Ör. 3.  §-a, 4.  § (1)  bekezdése, 
5–7.  §-ai, 10.  §-a, 11.  § c)  pontja, 12.  § (2)  bekezdés c)  pontja, 13–18.  §-ainak államigazgatási hatóságok területi 
szerveit érintő, valamint a  polgármester feladat- és hatáskörét érintő rendelkezései, a  20.  §-a, valamint 24.  § 
(2)  bekezdése a  Kvtv. 48.  § (2) és (6)  bekezdéseibe, valamint az  Lr. 20.  §-ába 36.  § (3)  bekezdésébe, valamint 
az Lr. 2. és 3. számú mellékletébe ütközően jogellenesek.
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 8. Összefoglalva rögzíteni szükséges azt is, hogy az Ör.-t az Érintett Önkormányzat a levegő védelméről szóló korábbi 
törvényi és kormányrendeleti felhatalmazásra tekintettel alkotta meg, és tartja hatályban a  kúriai felülvizsgálat 
idején is. A  2010-es és a  2011-es években a  levegőminőség védelem területének országos szintű szabályozása 
– jogharmonizációs okokra visszavezethetően – alapvető változáson ment át, amely érintette a levegő minőségének 
védelmét garantáló intézményrendszert, a  hatáskörök megosztását, a  szmoghelyzet kialakulásának határértékeit 
is és a  jogsértések szankciórendszerét is. A  jelen határozat II.2.  pontjában hivatkozott háromszintű szabályozást 
a Kvtv. és az Lr. mellett miniszteri rendeletek egészítik ki [a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, a  levegőterheltségi szint 
és a  helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 
szabályokról szóló 6/2011. (I. 24.) VM rendelet], amelyek tartalmazzák a  megváltozott határértékeket. Ezért az  Ör. 
jogszerűsége egészében megkérdőjelezendő, hiszen a  megalkotására adott törvényi felhatalmazás, a  levegő 
védelmére vonatkozó 2001-ben megalkotott rendeleti szintű szabályok, így a  levegő védelmével kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet, valamint a  légszennyezettségi határértékekről, 
a  helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM 
együttes rendelet (Ör. 3. §), már nem hatályosak. Ezért az Ör. nem alkalmazza a hatályos joganyag fogalomkészletét, 
értékmeghatározásait, a szmoghelyzet esetén alkalmazandó és alkalmazható intézkedéseket, az egyes hatásköröket 
pedig nem megfelelően és nem egyértelműen választja szét.

 9. A  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 55.  § 
(1)  bekezdésében kapott felhatalmazással élve a  Kúria Önkormányzati Tanácsa a  szoros összefüggésre 
és a  megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel az  Ör. egészét felülvizsgálva állapította meg annak 
jogsértő jellegét, és az  55.  § (2)  bekezdés a)  pontja alapján az  Ör. egészére nézve vonta le a  jogellenesség 
jogkövetkezményeit.
A Bszi. 55.  § (2)  bekezdése értelmében „[a] megsemmisített önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése 
a  határozatnak a  Magyar Közlönyben való közzétételét követő napon hatályát veszti”. Az  56.  § (3)  bekezdése 
értelmében azonban a hatályvesztést „eltérően is megállapíthatja, ha azt a jogbiztonság vagy a rendelet hatálya alá 
tartozó jogalanyok különösen fontos érdeke indokolja”.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a  jogalkotáshoz szükséges időigényt értékelve az  Ör.-t a  jövő nézve semmisítette 
meg. Az  Érintett Önkormányzat 2013. október 30-ig megfelelő idővel rendelkezik arra, hogy a  levegőminőség 
védelmére vonatkozó korszerű szabályozását kidolgozza és elfogadja. A  határidő elmulasztása pedig 
a kormányhivatali törvényességi felügyeleti eljárást válthat ki és adott esetben rendeletpótlási eljáráshoz vezethet.
A határozat közzétételéről a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontjai alapján határozott.

Budapest, 2013. június 23.

Dr. Kozma György s. k.,
az Önkormányzati Tanács elnöke

 Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k., Dr. Balogh zsolt s. k.,
 előadó bíró bíró
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Helyesbítés:

A Magyar Közlöny 2013. szeptember 5-én megjelent 145. számának 66531. oldalán kihirdetett 330/2013. (IX. 5.) 
Korm. rendelet 2. §-a helyesen a következő:
„2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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