
Minta adatlap honvédségi veszélyes tevékenység bejelentéséhez a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott 

adattartalommal (1. lap) 
 

 

A honvédségi veszélyes tevékenység (megkezdés/megváltoztatás/megszüntetés)1 bejelentésének adattartalma 

A. Veszélyes anyagok és a honvédségi tevékenység azonosítása 

A/1 adatlap: KATONAI OBJEKTUM-ADATOK – VESZÉLYES ANYAGOK 

A nevesített 

veszélyes anyag  

megnevezése 
(az R. melléklete 

alapján) 

Nemzetközileg elfogadott egyértelmű azonosítás 

(CAS-szám, szükség szerint IUPAC név, kereskedelmi megnevezés, fizikai forma) 
H mondatok, ADR szerinti osztályozás Jelen lévő maximális 

mennyisége (tonna) 

A besorolásnál figyelembe vett 

küszöbmennyiség az R. melléklete alapján 

(tonna) CAS 

szám IUPAC név kereskedelmi megnevezés fizikai forma 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A/2 adatlap: KATONAI OBJEKTUM-ADATOK – VESZÉLYES ANYAGOK 

A nem nevesített 

veszélyes anyag  

megnevezése 

Nemzetközileg elfogadott egyértelmű azonosítás 
(CAS-szám, szükség szerint IUPAC név, kereskedelmi 

megnevezés, 

fizikai forma) 

Az R. melléklete szerinti veszélyességi osztályba sorolás a H 

mondatok, ADR szerinti osztályozás feltüntetésével 
Jelen lévő maximális 

mennyisége (tonna) 

A besorolásnál figyelembe vett 

küszöbmennyiség az R. melléklete alapján 

(tonna) 
CAS 

szám IUPAC név kereskedelmi  

megnevezés fizikai forma H mondatok ADR 

osztály 

Az R. melléklete  

szerinti veszélyességi osztályba 

sorolás 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
 

A/3 adatlap: A VESZÉLYESSÉG SZÁMÍTÁSA  
Veszélyesség, küszöbérték számítása  

 qn/QAn értékek (az R. melléklete alapján)  
Egészségi veszélyek Fizikai veszélyek Környezeti veszélyek 

B. Veszélyes katonai objektum, küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektum adatai 

                                                 
1 A megfelelő aláhúzandó. 

B/1. adatlap: OBJEKTUMAZONOSÍTÁSHOZ ADATOK - ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 

1. Veszélyes katonai objektum, küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektum megnevezése: 
 

2. Honvédségi üzemeltető (katonai szervezet) megnevezése: 
 

3. Honvédségi üzemeltető (katonai szervezet) székhelye: 
 

4. Veszélyes katonai objektum, küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektum (telephely) pontos címe (amennyiben eltér a 

székhely adataitól): 
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Minta adatlap honvédségi veszélyes tevékenység bejelentéséhez a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében 

meghatározott adattartalommal (2. lap) 

 

 

B/2. adatlap: ÜZEMELTETÉSI INFORMÁCIÓ 

I. VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM, KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI NYILVÁNTARTOTT KATONAI OBJEKTUM 

KÖRNYEZETE 

1. Lakóövezet távolsága, üdülőövezet távolsága, közintézmények távolsága, tömegtartózkodásra szolgáló építmények/létesítmények 

távolsága (méter) 

 

2. Munkahelyek, más egyéb üzemek, irodaházak stb. távolsága (méter) 
 

3. Más veszélyes katonai objektum (küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektum), veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 

távolsága (méter) 

 

4. Lakossági ellátást szolgáló közművek távolsága (méter) (tételesen felsorolva) 
 

II. VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM (KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI NYILVÁNTARTOTT KATONAI OBJEKTUM)  
Jelenlévő személyek száma 

1. A veszélyes katonai objektum (küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektum) saját munkavállalóinak és az objektum területén 

rendszeresen vagy állandóan tartózkodó nem saját munkavállalók, ügyfelek stb. száma (fő) 

 

 
Veszélyes anyag (R. szerinti) tulajdonsága és technológiai körülményei 

2. Az R. melléklete szerinti H1., H2., H3. veszélyességi osztályba tartozó veszélyes anyagok jelenléte (igen/nem) 

 

3. Az R. melléklete szerinti P1.a, P1.b veszélyességi osztályba tartozó veszélyes anyagok jelenléte (igen/nem) 

 

4. Cseppfolyós gáz (palackos gáz kivételével) jelenléte (igen/nem) 
 

5. Nyomás (min. 300kPa túlnyomás) alatti technológiai berendezések jelenléte (igen/nem) 
 

 

5. A veszélyes katonai objektum (küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektum) tevékenységi köre, rendeltetése: 
 

6. A veszélyes katonai objektum (küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektum) levelezési címe: 
 

7. Telefon munkaidőben (központ, titkárság, ügyelet): 
 

8. Telefon munkaidőn kívül (központ, titkárság, ügyelet): 
 

9. Fax (központi): 
 

10. Kapcsolattartó neve, beosztása: 
 

11. Kapcsolattartó e-mail címe: 
 

12. Kapcsolattartó telefonszáma, fax száma: 
 

13. Kapcsolattartó mobiltelefon száma: 
 


