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29. sz. melléklet a 34000/953-1/2021.ált. nyt. számhoz 

 

2021. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 

 

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 107/B.§ (1) bekezdésében 

meghatározott, az állomány tiszti állománykategóriába tartozó tagja számára fokozati 

vizsgáztatásához. 

 

14. BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKMACSOPORT 

 

14.1. Munkavédelem 

14.1.01. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény; 

14.1.02. A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági 

szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási 

szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet; 

14.1.03. A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő 

rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és 

nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet; 

14.1.04. A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 

24/2005. (VI. 30.) HM rendelet;  

14.1.05. A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet; 

14.1.06. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 

vizsgálatról és véleményezésről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet; 

14.1.07. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és 

biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet; 

14.1.08. A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének 

tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet; 

14.1.09. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet; 

14.1.10. A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 

egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM 

rendelet; 
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14.1.11. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. 

(II. 20.) SzCsM-EüM rendelet; 

14.1.12. Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) 

GM rendelet; 

14.1.13. Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről 

szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet; 

14.1.14. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete (2016. 

március 9.) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv 

hatályon kívül helyezéséről; 

14.1.15. A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 

jelzésekről szóló 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet; 

14.1.16. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 

szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM rendelet; 

14.1.17. A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 

szóló 65/1999.(XII. 22.) EüM rendelet; 

14.1.18. A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi 

és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet; 

14.1.20. A munkavédelmi tevékenység rendjéről szóló 126/2011. HM (XI. 

25.) utasítás;  

14.1.21. A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi 

gazdálkodásának rendjéről szóló 47/2018. (XII. 21.) HM utasítás; 

14.1.22. A hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszerből történő 

kivonásának rendjéről szóló 52/2020. (X. 17.) HM utasítás; 

14.1.23. Segédlet a munkahelyi kockázatértékelés elvégzéséhez. 

14.1.24. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet; 

14.1.25. Az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a 

potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről 

és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet; 

14.1.26. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek 

bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet. 

 

 

14.2. Környezetvédelem 

14.2.01. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény; 
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14.2.02. Ált/218 Környezetvédelmi Doktrína; 

14.2.03. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet; 

14.2.04. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 

szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet; 

14.2.05. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, 

valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. 

rendelet; 

14.2.06. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény; 

14.2.07. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001.(X. 25.) Korm. rendelet; 

14.2.08. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 

220/2004.(VII. 21.) Korm. rendelet; 

14.2.09. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet; 

14.2.10. A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) 

VM rendelet; 

14.2.11. A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források 

kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 

szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet; 

14.2.12. A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek 

kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 

176/1997 (X. 11.) Korm. rendelet;  

14.2.13. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről szóló 275/2004 (X. 8.) Korm. rendelet; 

14.2.14. Ált/23 a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata, 24/2005. 

(VI.30.) HM rendelet a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának 

kiadásáról melléklet 

14.2.15. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, 

valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. 

rendelet; 

14.2.16. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény; 

14.2.17. Ált/20 Egységes lövészeti szakutasítás; 

14.2.18. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet; 

14.2.19. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet; 
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14.2.20. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény; 

14.2.21. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet; 

14.2.22. A honvédelmi ágazat hulladékgazdálkodásának szabályozásáról 

szóló 108/2011 (IX. 30.) HM utasítás. 

 

14.3. Tűzvédelem 

14.3.01. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

szóló 1996. évi XXXI. törvény; 

14.3.02. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM 

rendelet; 

14.3.03. A tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó 

különös szabályairól szóló 15/2017. (X. 20.) HM rendelet; 

14.3.04. A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének 

általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet; 

14.3.05. A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek 

együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet; 

14.3.06. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, 

munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről 

és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM 

rendelet; 

14.3.07. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM 

rendelet;  

14.3.08. A Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 

22.) GKM rendelet; 

14.3.09. A Magyar Honvédség tűzvédelmi tevékenysége irányításának és 

felügyeletének, valamint a honvédségi tűzoltó alegységek szervezésének 

szabályairól szóló 102/2008. (HK 15.) HM JSZÁT intézkedés; 

14.3.10. A tűzvédelmi eszközök és anyagok normáiról szóló 17/2016 (HK 6.) 

HM KÁT szakutasítás; 

14.3.11. Egységes Lövészeti Szakutasítás II. melléklet 

14.3.12. A Honvéd Vezérkar főnökének 338/2014. (HK 12.) HVKF parancsa 

„Szerelési szabályzat és normagyűjtemény a Magyar Honvédség tűzoltó 

alegységei részére” főnökségi kiadvány kiadásáról. 

 

14.4. Tűzoltás 

14.4.01. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

szóló 1996. évi XXXI. törvény; 
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14.4.02. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM 

rendelet; 

14.4.03. A tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó 

különös 

szabályairól szóló 15/2017. (X.20.) HM rendelet; 

14.4.04. A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének 

általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet; 

14.4.05. A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek 

együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet; 

14.4.06. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, 

munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről 

és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM 

rendelet; 

14.4.07. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM 

rendelet; 

14.4.08. A Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 

22.) GKM rendelet; 

14.4.09. A Magyar Honvédség tűzvédelmi tevékenysége irányításának és 

felügyeletének, valamint a honvédségi tűzoltó alegységek szervezésének 

szabályairól szóló 102/2008. (HK 15.) HM JSZÁT intézkedés; 

14.4.10. A tűzvédelmi eszközök és anyagok normáiról szóló 17/2016 (HK 6.) 

HM KÁT szakutasítás; 

14.4.11. Egységes Lövészeti Szakutasítás II. melléklet; 

14.4.12. A Honvéd Vezérkar főnökének 338/2014. (HK 12.) HVKF parancsa 

„Szerelési szabályzat és normagyűjtemény a Magyar Honvédség tűzoltó 

alegységei részére” főnökségi kiadvány kiadásáról. 

 

Budapest, 2021. január 12-én 

Andrejkovicsné Tanner Tímea sk. 

    katonai vizsgaközpont mb. vezető 


