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Mi nisz te ri uta sí tá sok
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A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság és a Hon vé del mi Mi nisz té ri um kö -
zött 1998. ja nu ár 15-én meg kö tött Va gyon ke ze lé si Szer zõ dés vég re -
haj tá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló 42/1998. (HK 13.) HM uta sí tás
mó do sí tá sá ról 14

112/2005. (HK 1/2006.)
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Mi nisz te ri biz to s ki ne ve zé sé rõl, fel adat- és ha tás kö ré rõl 18

113/2005. (HK 1/2006.)
HM uta sí tás

A köz al kal ma zot ti il let mény gaz dál ko dás ról 19

114/2005. (HK 1/2006.)
HM uta sí tás

A fo lya mat ba épí tett elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zé si rend -
szer ki ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok ról 23

115/2005. (HK 1/2006.)
HM uta sí tás

A 2005. évi ka rá cso nyi és új évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka -
rend rõl 48

116/2005. (HK 1/2006.)
HM uta sí tás

A hon véd sé gi köz al kal ma zot tak ru há za ti költ ség té rí té sé nek 2005.
évi egy sze ri ki egé szí té sé rõl 49

117/2005. (HK 1/2006.)
HM uta sí tás

A ru há za ti il let mény nor ma 2005. évi össze ge i nek meg ál la pí tá sá ról
 szóló 52/2005. (HK 11.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 49

118/2005. (HK 1/2006.)
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A 3008/2004. (III. 10.) Kor m. ha tá ro zat vég re haj tá sá val össze füg gõ
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119/2005. (HK 1/2006.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá -
nak és Ha tás kö ri Jegy zé ké nek mó do sí tá sá ról 50

Ál lam tit ká ri ren del ke zé sek

176/2005. (HK 1/2006.)
HM KÁT in téz ke dés

A hon vé del mi bal ese tek kel kap cso la tos egyes adat szol gál ta tá sok ról 51

178/2005. (HK 1/2006.)
HM KÁT in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség nél fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk év vé gi
meg aján dé ko zá sá ról 52

Hon véd Ve zér kar fõ nö ki ren del ke zé sek

100/2005. (HK 1/2006.)
HVKF pa rancs

A had erõ át ala kí tás VI. üte me szer ve zé si fel ada ta i nak vég re haj tá sá -
ról  szóló 68/2005. (HK 15.) HVKF pa rancs mó do sí tá sá ról 53

102/2005. (HK 1/2006.)
HVKF pa rancs

A szer ve ze ti kor sze rû sí tés és lét szám csök ken tés I. üte mé vel össze -
füg gõ szer ve zé si fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 20/2005. (HK 5.)
HVKF pa rancs mó do sí tá sá ról 53

103/2005. (HK 1/2006.)
HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nek 2005. évi ka rá cso nyi
és új évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka rend jé rõl 53

101/2005. (HK 1/2006.)
HVKF in téz ke dés

A „Misszi ós Ka rá csony 2005” ren dez vény elõ ké szí té sé re és vég re -
haj tá sá ra 53

104/2005. (HK 1/2006.)
HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség 2006. (2007–2008.) évi fel ké szí té si és ki kép -
zé si fel ada ta i ról 53

06/2005. (HK 1/2006.)
HVKF in téz ke dés

A NA TO Re a gá ló Erõk (NA TO Res pon se For ces) 6. vál tá sá nak kö -
te lé ké be fel aján lott erõk ké szen lé ti be so ro lá sá ról és szol gá lat ba lép -
te té sé rõl 53
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MH fõ nö ki ren del ke zé sek
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HVK KTFCSF in téz ke dés
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34/2005. (HK 1/2006.)
HVK KTFCSF in téz ke dés

A had erõ-át ala kí tás VI. üte me szer ve zé si fel ada tok hír adó és in for -
ma ti kai szak fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról  szóló 20/2005. (HK 17.)
HVK KTFCSF in téz ke dés mó do sí tá sá ról 54
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ma ti kai tá mo ga tá sá ról 54

36/2005. (HK 1/2006.)
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A 33/2005. (HK 1/2006.) HVK KTFCSF in téz ke dés mó do sí tá sá ra 54
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tá ro zá sá ra és a be fe je zést kö ve tõ adat szol gál ta tá sok ra 55

662/2005. (HK 1/2006.)
MH ÖLTP in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (EVE STA NAG 3756 „Re pü lõ -
pet ró le um és gáz olaj szál lí tá sá ra és át fej té sé re szol gá ló lé te sít mé -
nyek és esz kö zök”, Edi ti on 4) nem ze ti be ve ze té sé rõl 56

663/2005. (HK 1/2006.)
MH ÖLTP in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (EVE STA NAG 3967 „Re pü -
lõ-haj tó anyag szû rõ há zak, va la mint a víz le vá lasz tó- és szû rõ ele mek
ter ve zé si és tel je sít mény kö ve tel mé nyei”, Edi ti on 1) nem ze ti be ve -
ze té sé rõl 57

664/2005. (HK 1/2006.)
MH ÖLTP in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (EVE STA NAG 3784 „Mû sza ki
út mu ta tó a NA TO re pü lõt erek szá raz föl di és re pü lõ-üzem anyag lé te -
sít mé nye i nek ter ve zé sé hez és ki vi te le zé sé hez”, Edi ti on 4) nem ze ti
be ve ze té sé rõl 57

665/2005. (HK 1/2006.)
MH ÖLTP in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (EVE STA NAG 3682 „Repülõ-
 hajtóanyag ke ze lé se kor és fo lyé kony üzem anyag fel töl té si/le fej té si
mû ve le te i nél al kal ma zan dó elekt ro szta ti kus biz ton sá gi össze kö té si
el já rá sok föl di át fej tés és re pü lõ gép fel töl té se/le fej té se so rán”,
 Edition 5) nem ze ti be ve ze té sé rõl 58

673/2005. (HK 1/2006.)
MH ÖLTP in téz ke dés

A szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák ter mé szet be ni té rí tés men tes ebéd
ét kez te té sé nek szak fel ada ta i ról  szóló 562/2004. (HK 27.) MH ÖLTP 
in téz ke dés mó do sí tá sá ról 58

259/2005. (HK 1/2006.)
MH EÜPK in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség Egész ség ügyi Pa rancs nok ság fo lya mat ba épí -
tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zé si rend szer e sza bály za tá -
nak ki adá sá ról 59

Szer zõ dé sek

HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal 61

HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal 62

MH Had táp anyag El lá tó Köz pont 62

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 63

Köz le mé nyek

175/2005. (HK 1/2006.)
HM VGHÁT köz le mény

NA TO egy sé ge sí té si egyez mé nyek el fo ga dá sá nak mó do sí tá sá ról 64

HVKF Pá lyá zat 64
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JOGSZABÁLYOK

A hon vé del mi mi nisz ter
42/2005. (XI. 29.) HM

r e n  d e  l e  t e

a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának
kiadásáról  szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  § (1) be kez dé sé nek n) pont já -
ban, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény 287.  § (2) be kez dé sé nek k) pont já ban, va la mint a ka -
to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i -
nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló 1996.
évi XLV. tör vény 50.  § b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö dé si Sza bály za tá nak
ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.) HM ren de le tet (a továb -
biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az R. mel lék le te 6. pont já nak el sõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ün ne pi öl tö ze tet vi sel a tisz ti és tiszt he lyet te si ál lo -
mány tag ja, va la mint a hall ga tó a lak ta nyán be lül és kí vül
ün ne pi ál lo mány gyû lé sek, ka to nai ren dez vé nyek, kül föl di
ka to nai kül dött sé gek fo ga dá sa, ba rá ti és nyug dí jas ta lál ko -
zók, va la mint kul tu rá lis ese mé nyek al kal má val.”

2.  §

Az R. mel lék le té nek 23. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„23. E ren de let ha tá lya alá tar to zó ka to na szol gá lat tel je -
sí té si idõn túl pol gá ri ru hát vi sel het.”

3.  §

Az R. mel lék le té nek 24. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„24. Szol gá la ton kí vül, sza bad sá gon, kül föl dön tar tóz -
ko dó ka to na pol gá ri ru hát vi sel.”

4.  §

(1) Az R. mel lék le te 40. pont já nak c) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ka to ná nak ti los:)
„c) az egyen ru há hoz ék szert – ki vé ve a ka ri ka gyû rût, a

pe csét gyû rût, ka to na nõk ese té ben az egyen ru ha szel le mi -

sé gé hez il lõ fül be va lót, ha az a mun ka vég zést nem aka dá -
lyoz za, ille tõ leg, ha az a tes ti ép sé get nem ve szé lyez te ti –
lát ha tó mó don vi sel ni,”

(2) Az R. mel lék le te 40. pont já nak m) al pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ka to ná nak ti los:)
„m) a 2003 M si va ta gi ha di- (gya kor ló-) öl tö ze tet – a

fel ké szí té si idõ szak, a bú csúz ta tó, il let ve vissza fo ga dó
 ünnepség, va la mint a szol gá la ti ér de kû uta zá sok ki vé te lé -
vel – ho ni te rü le ten vi sel ni,”

(3) Az R. mel lék le te 40. pont já nak p) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ka to ná nak ti los:)
„p) a gya kor ló zub bonyt és a gya kor ló pó lót a gya kor ló -

nad rá gon, il let ve a köz na pi (tár sa sá gi) in get a köz na pi (tár -
sa sá gi) pan tal lón (szok nyán) kí vül hor da ni,”

(4) Az R. mel lék le té nek 40. pont ja a kö vet ke zõ t) al -
pont tal egé szül ki:

(A ka to ná nak ti los:)
„t) az egyen ru há hoz eser nyõt hor da ni.”

5.  §

(1) Az R. mel lék le té nek 45. A) pont ja a „Nyá ron” al cím
elõtt a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„2/A. vál to zat
Nyá ri gya kor ló sap ka
Gya kor ló zub bony
Gya kor ló pó ló
Gya kor ló nad rág
Nyá ri gya kor ló zok ni
Ál ta lá nos ba kancs
He ve der öv”

(2) Az R. mel lék le te 45. A) pont já nak „Nyá ron” al cí mé -
ben az „5. vál to zat” meg ne ve zé sû osz lop a „He ve der öv”
ki fe je zés sel egé szül ki.

(3) Az R. mel lék le te 45. C) pont já nak c) al pont ja a har -
ma dik gon do lat je les be kez dést köve tõen a kö vet ke zõ gon -
do lat je les be kez dés sel egé szül ki:

„– 2000 M nyá ri hosszú uj jú gya kor ló zub bony uj ja fel -
hajt va, fel sõ gomb ja ki gom bol va, alat ta pó ló,”

(4) Az R. mel lék le te 45. C) pont já nak m) al pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„m) a Hon véd ség tény le ges ál lo má nya csa pa dé kos idõ -
já rás ese tén a ha di- (gya kor ló-) öl tö zet összes vál to za tá -
hoz, rend fo ko za tá nak meg fe le lõ, té põ zá ras hím zett rend -
fo ko za ti jel zés sel el lá tott esõ vé dõ öl tönyt vi sel, az esõ vé -
dõ zub bony ön ál ló an, fel sõ ru ha da rab ként (esõ vé dõ nad -
rág nél kül) is vi sel he tõ,”
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(5) Az R. mel lék le te 45. C) pont já nak n) al pont ja a kö -
vet ke zõ gon do lat je les be kez dés sel egé szül ki:

„– a mun ka vé del mi elõ írások be tar tá sa mel lett a 93 M
re pü lõ sze re lõ ha di- (gya kor ló-) öl tö zet meg kí mé lé se cél já -
ból mun ka ru hát (ove rallt) vi sel het.”

(6) Az R. mel lék le te 45. C) pont ja v) al pont já nak har ma -
dik gon do lat je les be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép, ezen al pont ki egé szül a kö vet ke zõ új gon do lat -
je les be kez dés sel, és az ere de ti ne gye dik gon do lat je les be -
kez dés ötö dik be kez dés re vál to zik:

„– kár min szí nû ha de rõ ne mi sá lat hord az MH Összhad -
erõnemi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság, to váb bá
az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság, va la mint az alá ren -
delt sé gük be tar to zó ka to nai szer ve ze tek ál lo má nya,

– bú za vi rág kék szí nû ha de rõ ne mi sá lat hord az MH
Hír adó Pa rancs nok ság tel jes sze mé lyi ál lo má nya,”

(7) Az R. mel lék le té nek 45. C) pont ja az x) al pon tot
köve tõen a kö vet ke zõ y) al pont tal egé szül ki:

„y) a 2/A. vál to zat nyá ron is vi sel he tõ.”

(8) Az R. mel lék le te 45. D) pont já nak el sõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A 2003 M re pü lõ ha jó zó ha di- (gya kor ló-) vé dõ öl tö ze -
tet a Hon véd ség hi va tá sos re pü lõ ha jó zó (re pü lõ gép ve ze tõ
és he li kop ter ve ze tõ) ál lo má nya vi se li szak fel ada tai vég re -
haj tá sa kor, ka to nai ren dez vé nye ken, ala ki szem lén, ké -
szen lét fo ko zá sa kor, had mû ve le ti ter ve zõ és elõ ké szí tõ
fog lal ko zá so kon, va la mint ké szült sé gi szol gá lat ban.”

(9) Az R. mel lék le te 45. D) pont c) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) a re pü lõ ha jó zó ál lo mány, amennyi ben a te re pen
vég re haj tott fog lal ko zás nem esik egy be szak fel ada ta tel -
je sí té sé vel, a 2003 M re pü lõ ha jó zó ha di- (gya kor ló-) vé -
dõ öl tö zet meg kí mé lé se cél já ból – a 45. A) pont ban meg ha -
tá ro zott hord mód vál to za tok be tar tá sá val – 90 vagy 2000
M ha di- (gya kor ló-) öl tö ze tet vi sel,”

(10) Az R. mel lék le te 45. E) pont c) al pont ja a har ma dik
gon do lat je les be kez dést köve tõen a kö vet ke zõ gon do lat je -
les be kez dés sel egé szül ki:

„– 2003 M si va ta gi nyá ri gya kor ló zub bony uj ja fel hajt -
va, fel sõ gomb ja ki gom bol va, alat ta pó ló,”

(11) Az R. mel lék le te 45. E) pont j) al pont já ban, va la -
mint a 45. F) pont e) al pont já ban sze rep lõ „Ca mel-bag”
meg ne ve zés he lyé be „Ca mel Ba k” meg ne ve zés lép.

(12) Az R. mel lék le te 45. F) pont a) al pont ja a má so dik
gon do lat je les be kez dést köve tõen a kö vet ke zõ gon do lat je -
les be kez dés sel egé szül ki:

„– 2000 M nyá ri hosszú uj jú gya kor ló zub bony uj ja fel -
hajt va, fel sõ gomb ja ki gom bol va, alat ta pó ló,”

(13) Az R. mel lék le te 45. F) pont g) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„g) a ka to na csa pa dé kos idõ já rás ese tén a tró pu si ha di-
(gya kor ló-) öl tö zet összes vál to za tá hoz, rend fo ko za tá nak
meg fe le lõ, té põ zá ras hím zett rend fo ko za ti jel zés sel el lá -

tott esõ vé dõ öl tönyt vi sel, az esõ vé dõ zub bony ön ál ló an,
fel sõ ru ha da rab ként (esõ vé dõ nad rág nél kül) is vi sel he tõ,”

6.  §

(1) Az R. mel lék le té nek 46. B) pont ja a t) al pon tot köve -
tõen a kö vet ke zõ u) al pont tal egé szül ki:

„u) az ál ta lá nos köz na pi öl tö ze tet vi se lõ ál lo mány a
köz na pi öl tö zet nyá ri vál to za ta i hoz a köz na pi sap ka he -
lyett köz na pi Bocs kai sap kát is vi sel het.”

(2) Az R. mel lék le té nek 46. D) pont ja a v) al pon tot
köve tõen a kö vet ke zõ w) al pont tal egé szül ki:

„w) az ál ta lá nos köz na pi öl tö ze tet vi se lõ ka to na nõ a
köz na pi öl tö zet nyá ri vál to za ta i hoz a köz na pi sap ka he -
lyett nõi ka la pot is vi sel het.”

7.  §

Az R. mel lék le te 47. pont já nak el sõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ün ne pi öl tö ze tet vi sel a tisz ti és tiszt he lyet te si ál lo -
mány tag ja, va la mint a hall ga tó a lak ta nyán be lül és kí vül
ün ne pi ál lo mány gyû lé sek, ka to nai ren dez vé nyek, kül föl di
ka to nai kül dött sé gek fo ga dá sa, ba rá ti és nyug dí jas ta lál ko -
zók, va la mint kul tu rá lis ese mé nyek al kal má val.”

8.  §

(1) Az R. mel lék le te 50. B) pont 1–2. vál to zat ban sze -
rep lõ „dísz zsi nór” meg ne ve zés he lyé be „ezüst szí nû dísz -
zsi nór” meg ne ve zés lép.

(2) Az R. mel lék le té nek 50. B) pont ja a c) al pon tot
köve tõen a kö vet ke zõ d) al pont tal egé szül ki:

„d) a dí szel gõ tiszt he lyet te si ál lo mány a bar na dísz övet
ezüst szí nû csat tal vi se li,”

9.  §

Az R. mel lék le te 51. A) pont já nak e) al pont já ban, va la -
mint az 51. B) pont já nak f) al pont já ban sze rep lõ „lé gi erõ
ze ne kar” meg ne ve zés he lyé be „MH Lé gi erõ Pa rancs nok -
ság alá ren delt ka to nai szer ve ze te i nél meg lé võ ze ne ka rok”
meg ne ve zés lép.

10.  §

Az R. mel lék le te 53., 54. és 55. pont já ban sze rep lõ „fe -
hér pisz toly tás ka” meg ne ve zés he lyé be „pisz toly tás ka”
meg ne ve zés lép.
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11.  §

Az R. mel lék le té nek 106–109. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„106. Arany dí szí té sû (arany szí nû) köz na pi, il let ve tár -
sa sá gi pa ro li rend fo ko za ti jel zést vi sel a tá bor nok a köz na -
pi és tár sa sá gi zub bo nyon.

107. a) Arany dí szí té sû (fegy ver ne mi szí nû) köz na pi, il -
let ve tár sa sá gi pa ro li rend fo ko za ti jel zést vi sel az ál ta lá nos 
köz na pi, tár sa sá gi öl tö ze tet vi se lõ fõ tiszt, tiszt a köz na pi és 
tár sa sá gi zub bo nyon; az MH 32. Bu da pest Õr- és Dísz ez -
red dísz zász ló alj nál a dísz zub bo nyon; a ka to na ze ne kar nál
a ze nész tár sa sá gi zub bo nyon, il let ve a ka to na nõ a köz na pi 
nõi zub bo nyon és tár sa sá gi kosz tüm ka bá ton.

b) Arany dí szí té sû (vi lá gos kék fegy ver ne mi szí nû) köz -
na pi, il let ve tár sa sá gi pa ro li rend fo ko za ti jel zést vi sel a lé -
gi erõ ál lo má nyá ba tar to zó fõ tiszt, tiszt a sö tét kék köz na pi
és tár sa sá gi zub bo nyon, va la mint a ka to na ze ne kar nál a sö -
tét kék ze nész tár sa sá gi zub bo nyon, il let ve a ka to na nõ a sö -
tét kék köz na pi nõi zub bo nyon és sö tét kék tár sa sá gi kosz -
tüm ka bá ton.

108. a) Ezüst- és arany dí szí té sû (fegy ver ne mi szí nû)
köz na pi, il let ve tár sa sá gi pa ro li rend fo ko za ti jel zést vi sel
az ál ta lá nos köz na pi, tár sa sá gi öl tö ze tet vi se lõ zász lós a
köz na pi és tár sa sá gi zub bo nyon; az MH 32. Bu da pest Õr-
és Dísz ez red dísz zász ló alj nál a dísz zub bo nyon; a ka to na -
ze ne kar nál a ze nész tár sa sá gi zub bo nyon, il let ve a ka to na -
nõ a köz na pi nõi zub bo nyon és tár sa sá gi kosz tüm ka bá ton.

b) Ezüst- és arany dí szí té sû (vi lá gos kék fegy ver ne mi
szí nû) köz na pi, il let ve tár sa sá gi pa ro li rend fo ko za ti jel zést
vi sel a lé gi erõ ál lo má nyá ba tar to zó zász lós a sö tét kék köz -
na pi és tár sa sá gi zub bo nyon, va la mint a ka to na ze ne kar nál
a sö tét kék ze nész tár sa sá gi zub bo nyon, il let ve a ka to na nõ
a sö tét kék köz na pi nõi zub bo nyon és sö tét kék tár sa sá gi
kosz tüm ka bá ton.

109. a) Ezüst dí szí té sû (fegy ver ne mi szí nû) köz na pi, il -
let ve tár sa sá gi pa ro li rend fo ko za ti jel zést vi sel az ál ta lá nos 
köz na pi, tár sa sá gi öl tö ze tet vi se lõ tiszt he lyet tes a köz na pi
és tár sa sá gi zub bo nyon; az MH 32. Bu da pest Õr- és Dísz -
ez red dísz zász ló alj nál a dísz zub bo nyon; a ka to na ze ne kar -
nál a ze nész tár sa sá gi zub bo nyon, il let ve a ka to na nõ a köz -
na pi nõi zub bo nyon és tár sa sá gi kosz tüm ka bá ton.

b) Ezüst dí szí té sû (vi lá gos kék fegy ver ne mi szí nû) köz -
na pi, il let ve tár sa sá gi pa ro li rend fo ko za ti jel zést vi sel a lé -
gi erõ ál lo má nyá ba tar to zó tiszt he lyet tes a sö tét kék köz -
napi és tár sa sá gi zub bo nyon, va la mint a ka to na ze ne kar nál
a sö tét kék ze nész tár sa sá gi zub bo nyon.”

12.  §

Az R. mel lék le té nek 111. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„111. Fe hér se lyem dí szí té sû (fegy ver ne mi szí nû) pa ro li
rend fo ko za ti jel zést vi sel az MH 32. Bu da pest Õr- és Dísz -

ez red dísz zász ló alj nál a tisz te si rend fo ko za tú és a rend fo -
ko zat nél kü li szer zõ dé ses ka to na a dísz zub bo nyon.”

13.  §

Az R. mel lék le te 137. pont já nak a) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, e pont ki egé szül a kö vet ke zõ új 
b)–d) al pont tal, és az ere de ti b)–c) al pont meg je lö lé se
e)–f) al pont ra vál to zik:

„a) a re pü lõ ha jó zó hi va tá sos szak ál lo mány a Re pü lõ -
gép- és he li kop ter ve ze tõ jel vényt, meg ha tá ro zott kép zett -
sé gi szint fö lött az Arany ko szo rús Re pü lõ gép- és he li kop -
ter ve ze tõ jel vényt a köz na pi és tár sa sá gi zub bony bal fel sõ
zseb ta ka ró tû zé sén, il let ve a 2003 M re pü lõ ha jó zó ove rall
mell ré szén el he lyez ve, hím zett ki vi tel ben vi se li,

b) a re pü lõ fe dél ze ti be osz tást el lá tó hi va tá sos szak ál lo -
mány a Re pü lõ fe dél ze ti be osz tást el lá tó szak sze mély zet
jel vényt, meg ha tá ro zott kép zett sé gi szint fö lött az Arany -
ko szo rús Re pü lõ fe dél ze ti be osz tást el lá tó szak sze mély zet
jel vényt a köz na pi és tár sa sá gi zub bony bal fel sõ zseb ta ka -
ró tû zé sén, il let ve a 2003 M re pü lõ ha jó zó ove rall mell ré -
szén el he lyez ve, hím zett ki vi tel ben vi se li,

c) a re pü lõ-mû sza ki be osz tá sú hi va tá sos és szer zõ dé ses 
tiszt, tiszt he lyet tes szak ál lo mány a Re pü lõ-mû sza ki jel -
vényt, meg ha tá ro zott kép zett sé gi szint fö lött a Mes ter fo -
ko za tú Re pü lõ-mû sza ki jel vényt a köz na pi és tár sa sá gi
zub bony bal fel sõ zseb ta ka ró tû zé sén vi se li,

d) a va dász irá nyí tó-meg fi gye lõ és lé gi for gal mi irá nyí tó 
hi va tá sos és szer zõ dé ses tiszt, tiszt he lyet tes szak ál lo mány
a Va dász irá nyí tó-meg fi gye lõ és lé gi for gal mi irá nyí tó jel -
vényt, meg ha tá ro zott kép zett sé gi szint fö lött a Mes ter fo -
ko za tú Va dász irá nyí tó-meg fi gye lõ és lé gi for gal mi irá nyí -
tó jel vényt a köz na pi és tár sa sá gi zub bony bal fel sõ zseb ta -
ka ró tû zé sén vi se li,”

14.  §

Az R. mel lék le té nek 145. C) pont ja az i) al pon tot köve -
tõen a kö vet ke zõ j) és k) al pon tok kal egé szül ki:

„j) a 2000 M rö vid uj jú nyá ri gya kor ló zub bony 2010.
de cem ber 31-ig vi sel he tõ,

k) a 65 M és 85 M ba kancs 2014. de cem ber 31-ig vi sel -
he tõ.”

15.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A hon vé del mi mi nisz ter
43/2005. (XII. 6.) HM

r e n  d e  l e  t e

a katonák illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól, valamint a közalkalmazottak

jutalmazásáról  szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet
kiegészítésérõl

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut -
ta tá sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról
 szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren de le tet (a továb biak ban: R.)
a kö vet ke zõk sze rint egé szí tem ki:

1.  §

Az R. 98.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Amennyi ben a (2) és (3) be kez dés sze rin ti ju tal mat

a mi nisz té ri um ál la mi ve ze tõi, va la mint a Hon véd Ve zér -
kar fõ nö ke és he lyet te sei más pa rancs nok (ve ze tõ) szol gá -
la ti vagy hi va ta li alá ren delt sé gé be tar to zó sze mély nek
 adják, a meg ju tal ma zott állományille té kes pa rancs no ka
(ve ze tõ je) elõ ze tes vé le mé nyét ki kell kér ni.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

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

A hon vé del mi mi nisz ter
44/2005. (XII. 15.) HM

r e n  d e  l e  t e

a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
tartós vagy ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítõ,

valamint külföldi tanulmányokat folytató tagjai
ellátásáról  szóló 28/2004. (XI. 8.) HM rendelet

módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) 287.  § (2) be kez dé sé nek e) és
f) pont ja i ban, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 85.  § (3) be kez dé sé nek
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a Hjt. 52.  §
(4) be kez dé sé ben fog lal tak ra is fi gye lem mel – a Hon vé -

del mi Mi nisz té ri um és a Ma gyar Hon véd ség tar tós vagy
ide ig le nes kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ, va la mint kül föl di
ta nul má nyo kat foly ta tó tag jai el lá tá sá ról  szóló 28/2004.
(XI. 8.) HM ren de le tet (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk
sze rint mó do sí tom:

1.  §

(1) Az R. 1.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té -
ri um ra (a továbbiak ban: HM), a HM hi va ta la i ra, hát tér in -
téz mé nye i re, a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ra, a
hon vé del mi mi nisz ter ál tal irá nyí tott vagy fel ügyelt szer ve -
ze tek re, a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény re, a Ma gyar
Hon véd ség (a továb biak ban: hon véd ség) ka to nai szer ve -
ze te i re, ille tõ leg ezen szer ve ze tek ál lo má nyá ba tar to zó,
kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ vagy kül föl di ta nul má nyo kat
foly ta tó]

„d) ön kén tes je lent ke zés alap ján tar ta lé kos ka to nai szol -
gá la tot tel je sí tõk re (a továb biak ban: ön kén tes tar ta lé kos
ka to na). Az a)–d) pon tok ban fel so rol tak együt tes meg ne -
ve zé se a továb biak ban: ki kül dött.”

(2) Az R. 1.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg az 1.  § a kö vet ke zõ
(4) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A nem zet kö zi szer ve ze tek hez [így kü lö nö sen az
Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té hez (ENSZ), az Eu ró pai
Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve zet hez (EBESZ), az
Eu ró pai Uni ó hoz (EU) és az Af ri kai Uni ó hoz (AU)] ve zé -
nyelt ka to nai meg fi gye lõk re csak a 3.  § i) pont 7. al pont, a
3.  § s) pont, a 4.  §, a 25.  §, a 27.  § és a 48/A.  § ren del ke zé sei 
vo nat koz nak.

(4) A NATO Re a gá ló Erõk (a továb biak ban: NRF) kö te -
lé ké be fel aján lott egy ség ben, al egy ség ben kül föl dön szol -
gá la tot tel je sí tõk re a kül föl di szol gá lat meg kez dé sé tõl an -
nak be fe je zé sé ig az I. és III. fe je zet ren del ke zé se it ér te lem -
sze rû en al kal maz ni kell.”

2.  §

(1) Az R. 3.  §-a i) pont já nak 3. al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[i) en ge dé lye zõ elöl já ró: az a pa rancs nok (ve ze tõ), aki
a jog kö ré be utal tak szá má ra az e ren de let ben fog lalt sza -
bá lyok figye lembe véte lével meg ha tá ro zott jut ta tá sok ki fi -
ze té sé nek, el szá mo lá sá nak en ge dé lye zé sé re jo go sult. Így
en ge dé lye zõ elöl já ró:]

„3. a Szö vet sé ges Transz for má ci ós Pa rancs nok ság
(ACT, Nor folk) alá ren delt sé gé ben, va la mint az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok Fegy ve res Erõi pa rancs nok sá ga in a
Ma gyar Köz tár sa ság ré szé re biz to sí tott be osz tást be töl tõk

1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 7



ese té ben: az MH Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se let kép vi se -
let ve ze tõ je;”

(2) Az R. 3.  §-a i) pont já nak 6–7. al pont jai he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[i) en ge dé lye zõ elöl já ró: az a pa rancs nok (ve ze tõ), aki
a jog kö ré be utal tak szá má ra az e ren de let ben fog lalt sza -
bá lyok figye lembe véte lével meg ha tá ro zott jut ta tá sok ki fi -
ze té sé nek, el szá mo lá sá nak en ge dé lye zé sé re jo go sult. Így
en ge dé lye zõ elöl já ró:]

„6. a Ma gyar Köz tár sa ság dip lo má ci ai kép vi se le te in a
véd erõ-, ka to nai és lég ügyi at ta sé hi va ta lok ál lo má nyá ban
szol gá la tot tel je sí tõk ese té ben: az MK Ka to nai Fel de rí tõ
Hi va tal (a továb biak ban: MK KFH) fõ igaz ga tó ja;

7. a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben részt ve võk, a ka to nai
meg fi gye lõk és az NRF kö te lé ké ben kül föl di szol gá la tot
tel je sí tõk ese té ben: a hon vé del mi mi nisz ter ál tal az adott
mû ve le ti tí pus hoz iga zo dó an a mû ve let irá nyí tá si, ko or di -
ná lá si, el len õr zé si és fel ügye le ti fel ada ta i nak el lá tá sá ra ki -
je lölt szer ve ze ti egy ség pa rancs no ka (ve ze tõ je);”

(3) Az R. 3.  §-ának j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„j) NATO- és nem ze ti be osz tást be töl tõk: az i) pont

1–6. al pont ja i ban fel so rolt szer ve ze tek nél tar tós kül föl di
szol gá la tot tel je sí tõk;”

(4) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ s) pont tal egé szül ki:
[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„s) ka to nai meg fi gye lõ: nem zet kö zi szer ve zet fel ké ré se

alap ján fegy ver te len bé ke tá mo ga tó mû ve let ke re té ben tel -
je sít kül föl di szol gá la tot, mely alatt az el lá tá sát rész ben
vagy egész ben a nem zet kö zi szer ve zet biz to sít ja.”

3.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) A ki kül dött – a rá vo nat ko zó il let mény rend szer

sza bá lyai sze rint, a (2)–(6) be kez dé sek ben fog lalt el té ré -
sek kel – a kül föl di szol gá la ta vagy ta nul má nyai idõ tar ta ma 
alatt is jo go sult ha zai il let mény re.

(2) A hi va tá sos ka to na a Hjt. 52.  § (4) be kez dé se sze rin ti 
ve zény lés ese tén az an nak idõ tar ta má ra fo lyó sí tott egyéb
jut ta tá sok ra (de vi za el lát mány stb.) te kin tet tel ha zai il let -
mény ként alap il let mény re, il let mény ki egé szí tés re, arany -
ko szo rús pót lék meg szû né se  miatti ki egé szí tõ il let mény re, 
va la mint a (3)–(6) be kez dé sek sze rin ti fel té te lek kel il let -
mény pót lék ra jo go sult.

(3) A Hjt. 2.  § (32) be kez dé sé nek a), b), d), f), i) és
j) pont ja alap ján kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos ka -
to na ré szé re – a Hjt.-be n és a ka to nák il let mé nyé rõl  szóló
kü lön jog sza bály ban* sza bá lyo zott fel té te lek nek va ló
meg fe le lés ese tén – a kül föl di szol gá lat ide je alatt csak a
Hjt. 111–112.  §-ai, a 114.  § (1) be kez dé sé nek a) és p) pont -
jai, va la mint a 252.  §-a sze rin ti pót lé kok ál la pít ha tók meg.

(4) A Hjt. 2.  § (32) be kez dés c) és e) pont ja alap ján kül -
föl di szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos ka to na ré szé re – a

Hjt.-be n és a ka to nák il let mé nyé rõl  szóló kü lön jog sza -
bály ban* sza bá lyo zott fel té te lek nek va ló meg fe le lés ese -
tén – a kül föl di szol gá lat ide je alatt csak a Hjt.
111–112.  §-ai és 114.  § (1) be kez dé sé nek p) pont ja, va la -
mint 252.  §-a sze rin ti pót lé kok ál la pít ha tók meg.

(5) A Hjt. 2.  § (32) be kez dés h) pont ja sze rint kül föl di
ta nul má nyo kat foly ta tó hi va tá sos ka to na ré szé re – a
Hjt.-be n és a ka to nák il let mé nyé rõl  szóló kü lön jog sza -
bály ban* sza bá lyo zott fel té te lek nek va ló meg fe le lés ese -
tén – a kül föl di ta nul má nyok ide je alatt csak a Hjt.
111–112.  §-ai és 114.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti 
pót lé kok ál la pít ha tók meg.

(6) A Hjt. 2.  § (32) be kez dés a), c), d), e), i) és j) pont ja
alap ján kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ, va la mint h) pont ja
sze rint kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó hi va tá sos ka to na
ré szé re a Hjt. 111.  §-a sze rin ti pót lé kot a kül föld re ve zény -
lé sét meg elõ zõ be osz tá sa figye lembe véte lével kell meg ál -
la pí ta ni.

(7) A ki kül dött ha zai il let mé nyét a kül föl di szol gá lat
vagy ta nul mány ide je alatt a sze mé lyi ál lo mányt érin tõ ál -
ta lá nos il let mény eme lé sek al kal má val – an nak mértéké -
vel – emel ni kell.

(8) A ki kül dött a kül föl di szol gá lat vagy ta nul mány idõ -
tar ta ma alatt a sze mé lyi ál lo mány ju tal ma zá si rend sze ré -
ben elõ ír tak sze rint ju tal maz ha tó.”

4.  §

(1) Az R. 6.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A de vi za el lát mány össze gét a ki kül dõ ve zény lé si – a
3.  § i) pont 6. al pont já ban sze rep lõ szer ve zet ál lo má nyá ba
tar to zók ese té ben az MK KFH fõ igaz ga tó ja kü lön – ha tá -
ro zat ban (pa rancs ban) ál la pít ja meg.”

(2) Az R. 6.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A ki kül dött de vi za szor zó szá mát a kül föl di szol gá -
lat meg kez dé sé nek nap já tól szá mí tott éven ként

a) a 3.  § i) pont já nak 1–5. al pont ja i ban sze rep lõ szer ve -
ze tek ál lo má nyá ba tar to zók ese té ben a HM Sze mély ze ti
Fõ osz tály és a HM KPSZH kö zös – az en ge dé lye zõ elöl já -
ró ja vas la ta alap ján ké szí tett – elõterjesz tésének figye -
lembe véte lével a ki kül dõ,

b) a 3.  § i) pont já nak 6. al pont já ban sze rep lõ szer ve zet
ál lo má nyá ba tar to zók ese té ben az MK KFH fõ igaz ga tó ja
0,2-del fel emel he ti az zal, hogy az így fel emelt szor zó szám 
mér té ke sem lép he ti túl a ki kül dött be osz tá sá hoz elõ írt
szor zó sáv ha tár fel sõ ér té két.”

(3) Az R. 6.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A ki kül dött ál lo más he lyén rész mun ka idõ ben fog -
lal koz ta tott (ki kül dött nek nem mi nõ sü lõ) csa lád tag ja is jo -
go sult de vi za el lát mány ra, mely nek össze gét a fog lal koz ta -
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tás idõ tar ta má nak figye lembe véte lével kell az 1. szá mú
mel lék let sze rin ti szor zó szá mok, a KüM R. ál tal az ál lo -
más hely re meg ha tá ro zott alap el lát mány és a 7.  § (1) be -
kez dés sze rin ti de vi za el lát mány-pót lék össze ge alap ján
ará nyo san meg ál la pí ta ni.”

5.  §

(1) Az R. 16.  §-a (3) be kez dé sé nek ötö dik mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a be -
kez dés az aláb bi ha to dik mon dat tal egé szül ki:

„Az uta zá si költ ség áta lány után fenn ál ló sze mé lyi jö ve -
de lem adó, egész ség biz to sí tá si és nyug díj já ru lék (ma -
gánnyug díj pénz tá ri tag díj) fi ze té si kö te le zett ség a vo nat -
ko zó jog sza bá lyok alap ján a ki kül döt tet ter he li. Az uta zá si
költ ség áta lányt fo rint ban kell a ki kül dött ré szé re ki fi zet ni,
s az eh hez szük sé ges át vál tás nál a ki fi ze tés hó nap já nak ti -
zen ötö dik nap ján, il le tõ leg amennyi ben a ki fi ze tés re ezen
idõ pont nál ko ráb ban ke rül sor, az azt meg elõ zõ hó nap ti -
zen ötö dik nap ján ér vé nyes, hi va ta los MNB de vi za ár fo lya -
mot kell figye lembe ven ni.”

(2) Az R. 16.  §-a (5) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha a ki kül dött és csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó hoz -
zá tar to zó ja a (4) be kez dés sze rin ti uta zá sa i hoz szol gá la ti
vagy sa ját gép jár mû vet vesz igény be, ré szé re az 53. és
57.  §-ok ban fog lal tak sze rin ti költ ség té rí té sek fi zet he tõk.”

6.  §

(1) Az R. 19.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ har ma -
dik mon dat tal egé szül ki:

„A 3.  § i) pont já nak 6. al pont ja sze rin ti szer ve ze tek ál lo -
má nyá ban szol gá la tot tel je sí tõk ese té ben az ille té kes en ge -
dé lye zõ elöl já ró az elõ zõ ek tõl el té rõ en ha vi el szá mo lást is
en ge dé lyez het.”

(2) Az R. 19.  §-a (4) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Amennyi ben a lak bér a kü lön szol gál ta tá sok alap dí ját
is ma gá ban fog lal ja, úgy a szol gál ta tá sok dí ja ként a tény le -
ges össze get kell meg ál la pí ta ni, amely azon ban nem ha -
lad hat ja meg a ki kül dött éves [a 3.  § i) pont já nak 6. al pont -
ja sze rin ti szer ve ze tek ál lo má nyá ban szol gá la tot tel je sí tõk
ese té ben a 19.  § (3) be kez dé sé ben sze rep lõ en ge dély meg -
adá sa ese tén ha vi] össz el lát má nyá nak 5%-át.”

7.  §

(1) Az R. 21.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„Amennyi ben az igé nyelt egész ség ügyi el lá tás nem tar -
to zik az e be kez dés ben em lí tett jog sza bá lyok sze rint meg -

ha tá ro zott sür gõs szük ség kö ré be, az eset le ges ma gyar or -
szá gi ke ze lés rõl, va la mint a kap cso ló dó uta zá si költ ség té -
rí tés rõl elõ ze tesen – az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság
út ján – az OEP ille té kes szer ve dön té sét kell kér ni.”

(2) Az R. 21.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy út tal az azt kö ve -
tõ har ma dik mon dat tal egé szül ki:

„A meg té rí té si igény ér vé nye sí té sé vel kap cso la tos el já -
rás ban a sze mé lyi sé gi jo gok ma xi má lis tisz te let ben tar tá sa
ér de ké ben hasz nál ha tók a be teg sé gek és az egész ség gel
kap cso la tos prob lé mák nem zet kö zi sta tisz ti kai osz tá lyo -
zá sa (BNO) sze rin ti, va la mint az Egész ség ügyi Vi lág szer -
ve zet (WHO) ál tal elõ írt kó dok, ame lye ket az el já rás ban
köz re mû kö dõ szer ve ze tek kö te le sek el fo gad ni. Amennyi -
ben a ki kül dött vagy csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó hoz zá tar -
to zó ja nem já rul hoz zá az egész ség ügyi ada ta i nak a hon -
véd ség ál ta li ke ze lé sé hez, vagy egyéb ok ból nem kí ván ja
igény be ven ni a hon véd sé gen ke resz tül tör té nõ el szá mo -
lást, az (1) be kez dés sze rin ti egész ség ügyi el lá tás költ sé -
gé nek meg té rí té sét az FPEP-tõl köz vet le nül is kér he ti.

(3) Az R. 21.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„A ki kül dött kö te les le ad ni az egész ség ügyi in té zet ál tal 
ki ál lí tott, az or vo si vizs gá la ton va ló meg je le nés rõl  szóló
iga zo lás egy má so la ti pél dá nyát az ille té kes pénz ügyi el lá -
tó szerv ré szé re.”

(4) Az R. 21.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Az ille té kes pénz ügyi el lá tó szerv a meg té rí té si
igény ér vé nye sí té se elõtt el len õr zi, hogy a ki kül dött ál tal
be nyúj tott szám la tar tal maz za-e a (2) be kez dés sze rin ti
meg ál la po dás ban elõ írt tar tal mi ele me ket. Amennyi ben
nem, vagy nem egy ér tel mû a szám la tar tal ma, ak kor az
ille té kes pénz ügyi el lá tó szerv – a 3.  § i) pont 6. al pont sze -
rin ti szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zók ese té ben az ille té kes
pénz ügyi el lá tó szerv adat szol gál ta tá sa alap ján a kikül -
dött – kon zu li ta nú sít ványt kér az egész ség ügyi szol gál ta -
tás igény be vé te lé nek or szá ga sze rint ille té kes ma gyar kül -
kép vi se le ti szerv tõl ar ról, hogy a szám lát az adott or szág
szám vi te li rend sze ré nek meg fele lõen bo csá tot ták-e ki.”

(5) Az R. 21.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül
ki, egy út tal az ed di gi (7)–(8) be kez dé sek szá mo zá sa
(8)–(9) be kez dés re vál to zik:

„(7) Az (1) be kez dés sze rin ti el szá mo lás ese tén a ki kül -
dött ré szé re az egész ség ügyi el lá tás költ sé gé nek hon véd -
ség ál ta li ki fi ze té se csak an nak az FPEP-pel va ló vég le ges
el szá mo lá sát köve tõen tör tén het meg. Az egy sze ri al ka -
lom mal fel me rült és leg alább 300 EUR, ille tõ leg an nak
meg fe le lõ össze gû költ ség ese tén – az FPEP-pel va ló vég -
le ges el szá mo lás meg tör tén té ig – a ki kül dött ré szé re, ké -
rel mé re az ille té kes pénz ügyi el lá tó szerv az iga zolt költ -
ség 85%-ával azo nos össze gû elõ le get fo lyó sít. Az FPEP
ál tal tör té nõ vissza té rí tés vég le ges el ma ra dá sa ese tén
azon ban a ki kül dött nek a fel vett elõ le get az el szá mo lás si -
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ker te len sé gé re vo nat ko zó írá sos ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül vissza kell fi zet nie.”

(6) Az R. 21.  §-ának új (8) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„Ez utób bi le he tõ ség vá lasz tá sa ese tén az (1)–(7) be kez -
dés ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell.”

8.  §

Az R. III. fe je ze té nek cí me he lyé be a kö vet ke zõ szö veg
lép:

„A BÉKETÁMOGATÓ MÛVELETEK KERETÉBEN
KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTÕKRE

VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK”

9.  §

Az R. a 48.  § után a kö vet ke zõ al cím mel és az azt kö ve tõ 
48/A.  §-s al egé szül ki:

„A katonai megfigyelõkre vonatkozó sajátos szabályok

48/A.  § (1) Ha a nem zet kö zi szer ve zet ál tal a ka to nai
meg fi gye lõ ré szé re fi ze tett na pi díj ha vi össze ge nem éri el
az adott or szág ra az 51.  § sze rint meg ál la pít ha tó kül föl di
na pi díj egy hó nap ra szá mí tott össze gé nek 150%-át, a kü -
lön bö ze tet kül föl di na pi díj ki egé szí tés ként kell ré szé re fo -
lyó sí ta ni.

(2) Ha a nem zet kö zi szer ve zet ál tal ha von ta fo lyó sí tott
na pi díj a kül föl di na pi díj egy hó nap ra szá mí tott össze gé -
nek 150%-át meg ha lad ja, a ka to nai meg fi gye lõ a ki kül dõ -
tõl el lá tás ra nem jo go sult.

(3) Amennyi ben a nem zet kö zi szer ve zet ál tal fo lyó sí tott 
na pi díj pénz ne me el tér a ka to nai meg fi gye lõ ré szé re meg -
ál la pí tott kül föl di na pi díj pénz ne mé tõl, ab ban az eset ben a
nem zet kö zi szer ve zet ál tal fo lyó sí tott össze get a jo go sult -
ság idõ pont ját meg elõ zõ hó nap ti zen ötö dik nap ján ér vé -
nyes, hi va ta los MNB de vi za ár fo lya mon át kell szá mí ta ni a
kül föl di na pi díj pénz ne mé re.”

10.  §

Az R. 49.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok fõ igaz ga -

tói a sa ját szer ve ze tük költ ség ve té se ter hé re el ren delt
 ideiglenes kül föl di szol gá lat ese té ben a „Ki uta zá si en ge -
dély” tar  ta l  mát  az  (5)  be  kez dés  ben fog la l  tak
figyelembevéte lével sa ját ha tás kö rük ben ha tá roz zák meg.
A „Ki uta zá si en ge dély” az (5) be kez dés a)–e) pon to kat
tar tal maz za, az zal az el té rés sel, hogy a ka to nai iga zo ló jegy 
szá mát és az út le vél szá mot azon nem kell fel tün tet ni.”

11.  §

Az R. 51.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„Amennyi ben egy adott or szág ra vo nat ko zó an a KüM R.
nem ha tá roz za meg a kül föl di na pi díj össze gét, ak kor ab ban
az eset ben a szom szé dos or szá gok ra meg ál la pí tott kül föl di
na pi dí jak át la gá nak meg fe le lõ össze get kell al kal maz ni.”

12.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, azon ban a 3. és 14.  §-ának ren del ke zé se it 2005.
ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

13.  §

A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg:

a) az R. pre am bu lu má ban a „a had kö te les ka to nák szol -
gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIV. tör vény 3.  §-a
(2) be kez dé sé ben,” szö veg rész, az R. 1.  § (1) be kez dé sé -
nek e)–f) pont jai, az 51.  § (2) be kez dés b) pont já nak má so -
dik fran cia be kez dé se, c) pont já nak má so dik és har ma dik
fran cia be kez dé sei, va la mint d) pont já nak má so dik és har -
ma dik fran cia be kez dé sei ha tá lyu kat vesz tik;

b) az R. 3.  § i) pont já nak 2. al pont já ban az „MK Ál lan -
dó NATO Kép vi se let Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let
(Mons)” szö veg rész „MH Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let
(Mons)”-ra mó do sul;

c) az R. 3.  § i) pont já nak 4. és 9. al pont ja i ban a „HM
HVK Sze mély ügyi Cso port fõ nök ség cso port fõ nö ke” szö -
veg rész he lyé be a „HM Sze mély ze ti Fõ osz tály ve ze tõ je”
meg ne ve zés lép;

d) az R. 3.  § k) pont 1. al pont já nak má so dik fran cia be -
kez dé sé ben a „HM Pro to koll és Nem zet kö zi Ren dez vény -
szer ve zõ Igaz ga tó ság (a továb biak ban: HM PNRI)” szö -
veg rész he lyé be a „HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer -
ve zõ Hi va tal (a továb biak ban: HM NRH)” meg ne ve zés
lép. Ez zel egy ide jû leg az R. 3.  § k) pont 1. al pont já nak har -
ma dik, to váb bá 5. al pont já ban, va la mint 3.  § l) pont 1. al -
pont já ban a „HM PNRI” szö veg rész „HM NRH”-ra mó -
dosul;

e) az R. 15.  § (5) be kez dé sé ben, 21.  § (3) be kez dé sé nek
má so dik mon da tá ban és (5) be kez dé sé ben a „HM HVK
Egész ség ügyi Cso port fõ nök ség cso port fõ nö ke” szö veg -
rész he lyé be az „MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság pa -
rancs no ka” meg ne ve zés lép;

f) az R. 21.  §-ának új (9) be kez dé sé ben a hi vat ko zás
„(8) be kez dés”-r e vál to zik.
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14.  §

A ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá sa i -
ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló
3/2002. (I. 25.) HM ren de let 9.  §-a a kö vet ke zõ har ma dik
mon dat tal egé szül ki:

„Ugyan csak jo go sul tak re pü lé si pót lék ra a kül föl dön re -
pü lõ ha jó zó kép zé sen részt ve võ, nem re pü lõ ha jó zó be osz -
tást be töl tõ ál lo mány tag jai is.”

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

A hon vé del mi mi nisz ter
45/2005. (XII. 15.) HM

r e n  d e  l e  t e

a személyi állomány pihentetésével és a szociális
gondoskodással kapcsolatos feladatokról  szóló

31/2002. (V. 3.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo -
ciális el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény ben fog lal -
tak ra – a sze mé lyi ál lo mány pi hen te té sé vel és a szo ci á lis
gon dos ko dás sal kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 31/2002.
(V. 3.) HM ren de le tet (a to váb bi ak ban: R.) a kö vet ke zõk
sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az R. a kö vet ke zõ 3/A.  §-s al és az azt meg elõ zõ al cím -
mel egé szül ki:

„Nyugállományú katonák nyugdíjasotthoni elhelyezését
biztosító egyszeri szociális támogatás

3/A.  § (1) Amennyi ben a nyug ál lo má nyú ka to na szo ci á -
lis hely ze te és egész sé gi ál la po ta a nyug dí jas ott ho ni el lá -
tást in do kol ja és az érin tett ma ga gon dos ko dik en nek meg -
va ló sí tá sá ról (el he lye zé sé rõl), azt a hon vé del mi tár ca – a
ren del ke zés re ál ló gaz dál ko dá si ke ret függ vé nyé ben –
pénz be li hoz zá já ru lás for má já ban tá mo gat hat ja.

(2) A tá mo ga tás nak az (1) be kez dés sze rin ti mód ja ki zá -
ró lag ab ban az eset ben al kal maz ha tó, ha a tár ca nem tu d a
IV. fe je zet ben meg ha tá ro zott mó don fé rõ he lyet biz to sí ta -
ni, vagy ha a ren del ke zés re ál ló fé rõ he lyet a jo go sult
– mél tá nyol ha tó ok  miatt – nem fo gad ja el, de élet hely ze te
kü lö nö sen in do kolt tá te szi a gyors el he lye zést. A tá mo ga -
tás nem ál la pít ha tó meg az igény lõ ré szé re ak kor, ha az el -
uta sí tott nyug dí jas ott ho ni fé rõ he lyet a hon vé del mi szerv
az igény lõ ko ráb bi ké rel me alap ján sze rez te be.

(3) A tá mo ga tás az egy sze ri hoz zá já ru lás egy ré szé nek
át vál la lá sá ra ter jed het ki, mér té ke leg fel jebb a 15/B.  §
(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott le het.

(4) A tá mo ga tás igény be vé te lét a jo go sult ké rel me zi a
te rü le ti leg ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs nok nál. A pa -
rancs nok a ké rel met a nyil ván tar tás ba vé telt köve tõen so -
ron kí vül a köz pon ti sze mély ügyi szerv út ján az 1. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott szak ér tõk bõl ál ló bi zott ság el -
nö ké hez to váb bít ja.

(5) A be ér ke zett ké rel mek el bí rá lá sát a 2. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján a bi zott ság a be -
ér ke zés sor rend jé ben vég zi.

(6) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak mér té ké rõl vagy a ké re -
lem el uta sí tá sá ról a HM hu mán po li ti kai fõ osz tály ve ze tõ
dönt az 1. szá mú mel lék let ben ki je lölt szak ér tõi bi zott ság
ja vas la ta alap ján. Dön té sé rõl írás ban tá jé koz tat ja a ké rel -
me zõt, va la mint a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály és a HM In -
gat lan ke ze lé si Hi va tal ve ze tõ jét.

(7) A tá mo ga tás igény be vé te le tár gyá ban a jo go sult, a
HM ne vé ben el já ró HM Sze mély ze ti Fõ osz tály és a nyug -
dí jas ott hon meg ál la po dást köt.

(8) A pénz be li hoz zá já ru lás fo lyó sí tá sá nak rend jé re a
HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal fõ igaz ga tó -
ja ha tás kö ré ben in téz ke dik.”

2.  §

Az R. 7.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új b) pont tal
egé szül ki, és az ere de ti b)–d) pont meg je lö lé se c)–e) pont -
ra vál to zik:

(Az ál lo mány tag ja, va la mint a köz tiszt vi se lõ, köz al kal -
ma zott és hon véd sé gi mun ka vál la ló ré szé re a ci vil mun ka -
erõ pi ac ra tör té nõ vissza il lesz ke dés elõ se gí té se ér de ké ben
tá mo ga tá sok nyújt ha tók. Ezek kü lö nö sen a kö vet ke zõk:)

„b) a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ kép zés tel jes költ sé gé -
nek, de leg fel jebb 100 000 Ft át vál la lá sa azok ré szé re, akik 
ön hi bá ju kon kí vül kény sze rül nek el hagy ni a Hon véd sé -
get;”

3.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be ezen ren de let mel lék -
le te lép.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Melléklet
a 45/2005. (XII. 15.) HM rendelethez

[1. számú melléklet 
a 31/2002. (V. 3.) HM rendelethez

A szakértõi bizottság összetétele

1. A bi zott ság el nö ke:

a HM hu mán po li ti kai fõ osz tály ve ze tõ ál tal de le gált sze -
mély.

2. Tag jai:

– a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ ál tal de le gált 1 fõ,
– a HM vé de lem gaz da sá gi fõ osz tály ve ze tõ ál tal de le -

gált 1 fõ,

– a HM jo gi és in for má ció vé del mi fõ osz tály ve ze tõ ál -
tal de le gált 1 fõ,

– a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal fõ -
igaz ga tó ál tal de le gált 1 fõ,

– a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal fõ igaz ga tó ál tal de le -
gált 1 fõ,

– az MH egész ség ügyi pa rancs nok ál tal de le gált 1 fõ,

– a Hon vé del mi Idõs ügyi Ta nács ál tal de le gált 1 fõ,

– a Hon vé del mi Ér dek egyez te tõ Fó rum mun ka vál la lói
ol da lá nak szer ve ze tei ál tal kö zö sen de le gált 1 fõ.

A bi zott ság szük ség sze rint, de éven te leg alább négy al -
ka lom mal ülé se zik. Ügy rend jét ma ga ha tá roz za meg, és a
HM hu mán po li ti kai fõ osz tály ve ze tõ hagy ja jó vá.

HATÁROZATOK

A Köz tár sa ság El nö ké nek
177/2005. (XI. 29.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A.  § (1) be kez dés i) pont ja, a hon vé de lem rõl és a Ma -
gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  §
(2) be kez dé sé nek b) pont ja, va la mint a Ma gyar Hon véd ség 
hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jogállá -
sáról  szóló 2001. évi XCV. tör vény 62.  § (1) be kez dés
a) pont ja és 56.  § k) pont ja alap ján – figye lembe vé ve,
 hogy szol gá la ti vi szo nyá nak meg hosszab bí tá sa le jár –
 Kalmár  Ferenc dan dár tá bor nok hi va tá sos szol gá la ti vi szo -
nyát 2005. no vem ber 30-i ha tállyal meg szün te tem, és õt
2005. de cem ber 1-jei ha tállyal szol gá la ti nyug ál lo mány ba
he lye zem.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 6.

Só lyom Lász ló s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke

El len jegy zem:

Bu da pest, 2005. ok tó ber 10.

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

KEH ügy szám: V-5/4631/2005.

A honvédelmi miniszter
171/2005. (HK 1/2006.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és
Adatfeldolgozó Központ alapító okiratának

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 89.  § (1) be kez dé sé ben, az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Kor m. ren de let 10.  §-ára, va la mint a hon vé del mi szer vek
mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ
sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Kor m. ren de let ben
fog lal tak ra – a Ma gyar Hon véd ség Ka to nai Igaz ga tá si és
Adat fel dol go zó Köz pont 74/2003. (HK 17.) HM ha tá ro -
zat tal, va la mint a 119/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat tal mó -
do sí tott, az 1996. de cem ber 31-én kelt, 50/1996. HM ha tá -
ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira tát az aláb bi ak sze rint mó do sí -
tom:

1. A ha tá ro zat 3. pont b) al pont ja he lyé be az aláb bi szö -
veg rész lép:

„b) a Hvt. 7–9.  §-ai ban, va la mint a sze mély azo no sí tó je l 
he lyé be lé põ azo no sí tá si mó dok ról és az azo no sí tó kó dok
hasz ná la tá ról  szóló 1996. évi XX. tör vény 32.  § f) pont já -
ban elõ ír tak sze rint – mint a „Ma gyar Hon véd ség köz pon ti
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adat fel dol go zó szer ve” – ke ze li a Ma gyar Köz tár sa ság po -
ten ci á lis had kö te les és had kö te les ál lam pol gá rai ada ta i nak 
köz pon ti nyil ván tar tá sát, biz to sít ja a meg ha tá ro zott or szá -
gos sze mé lyi nyil ván tar tá si rend sze rek és a ka to nai nyil -
ván tar tás kö zöt ti adat szol gál ta tá si kap cso la tot;”

2. A ha tá ro zat 3. pont i) al pont ja he lyé be az aláb bi szö -
veg rész lép:

„i) együtt mû kö dik – a tör vényekben meg ha tá ro zott fel -
ada tai vég re haj tá sa ér de ké ben – a sze mély ügyi és a had kö -
te les nyil ván tar tás ve ze té sé ben érin tett hon vé del mi szer -
ve ze tek kel, a Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Adat fel dol -
go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va ta lá val, a mi nisz té ri -
u mok, az érin tett or szá gos ha tás kö rû szer vek, to váb bá a
rend vé del mi szer vek or szá gos pa rancs nok sá gai köz pon ti
adat szol gál ta tó szer ve i vel, a Nem zet biz ton sá gi Szol gá la -
tok érin tett szer ve i vel, va la mint a HM Had tör té ne ti In té zet 
és Mú ze um Had tör té nel mi Le vél tá rá val és Irat tá rá val.”

3. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

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

A honvédelmi miniszter
172/2005. (HK 1/2006.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes
Szakképzõ Iskola alapító határozatának

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 89.  § (1) be kez dé sé ben, a köz ok ta -
tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény ben, a szak kép zés -
rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény ben, az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Kor m. ren -
de let (a továb biak ban: Kor m. ren de let) 10.  §-ában, va la -
mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar -
tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004.
(VII. 27.) Kor m. ren de let ben fog lal tak ra – a Ma gyar Hon -
véd ség Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet tes Kép zõ Köz pont
45/2001. (HK 11.) HM ha tá ro zat tal, 63/2002. (HK 24.)
HM ha tá ro zat tal, 41/2003. (HK 13.) HM ha tá ro zat tal,
88/2004. (HK 21.) HM ha tá ro zat tal és a 93/2005. (HK 12.) 
HM ha tá ro zat tal mó do sí tott 26/2001. (HK 6.) HM ha tá ro -

zat tal ki adott ala pí tó ok ira tát az aláb bi ak sze rint mó do sí -
tom:

1. A ha tá ro zat 2. pont já nak har ma dik be kez dé se az
aláb bi ak sze rint mó do sul:

„te lep he lye: Itt ebei Kis s Jó zsef He li kop ter Bá zis, 5008
Szol nok, Ki li án út 1.”

2. A ha tá ro zat 4. b) al pont ja el sõ fran cia be kez dé se he -
lyé be az aláb bi be kez dés lép:

„– csak szak kép zé si év fo lyam mal mû kö dõ szak kö zép -
is ko la, a kö zép is ko lai vég zett ség gel ren del ke zõ, 18. élet -
évü ket be töl tött hall ga tók szá má ra a ka to nai szak ké pe sí té -
sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról  szóló
15/2004. (VI. 18.) HM ren de let ben fel so rolt, az Or szá gos
Kép zé si Jegy zék ben meg je lent 52 8917 12 Hon véd Tiszt -
he lyet tes I. (az ága zat meg je lö lé sé vel), 54 8917 04 Hon véd 
Zász lós (az ága zat meg je lö lé sé vel) szak ké pe sí té sek meg -
szer zé sé re az 1/13. év fo lya mon.”

3. A ha tá ro zat 4. b) al pont ja má so dik fran cia be kez dé se 
he lyé be az aláb bi be kez dés lép:

„– csak szak kép zé si év fo lyam mal mû kö dõ szak is ko la,
nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko -
lai vég zett ség gel és bár mi lyen szak ké pe sí tés sel ren del ke -
zõ, ki zá ró lag a Ma gyar Hon véd ség gel szol gá la ti vi szony -
ban ál ló hall ga tók szá má ra a ka to nai szak ké pe sí té sek szak -
mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 15/2004.
(VI. 18.) HM ren de let ben fel so rolt, az Or szá gos Kép zé si
Jegy zék ben meg je lent 32 8917 01 Hon véd Tiszt he lyet tes
II. (az ága zat meg je lö lé sé vel) szak ké pe sí tés meg szer zé sé -
re az 1/9. év fo lya mon.”

4. A ha tá ro zat 6. pont ja he lyé be az aláb bi 6. pont lép:
„6. Az MH KPTSZI ala pí tó ja és fenn tar tó ja a Ma gyar

Köz tár sa ság hon vé del mi mi nisz te re, át adott jog kör ben a
fel ügye le ti szer vei: a tan ügy igaz ga tás te rü le tén a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Hu mán po li ti kai Fõ osz tály, a ka to nai
szol gá la ti elöl já rói te rü le ten a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
Hon véd Ve zér kar Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség.

Az ala pí tó, fenn tar tó és az át adott jog kört gya kor ló szer -
ve ze tek cí me: 1055 Bu da pest, Ba la ton u. 7–11.

A tör vényességi el len õr zést a szé ke lyen Pest Me gye
Ön kor mány za tá nak fõ jegy zõ je, a te lep he lyen Jász-Nagy -
kun-Szol nok Me gye Ön kor mány za tá nak fõ jegy zõ je
végzi .”

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, ez zel
egy ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet -
tes Kép zõ Köz pont ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló
93/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 5. pont ja ha tá lyát vesz ti.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A honvédelmi miniszter
173/2005. (HK 1/2006.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a HM Katonai Légügyi Hivatal alapító okiratának
módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 89.  § (1) be kez dé sé ben, az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Kor m. ren de let (a továb biak ban: Kor m. ren de let)
10.  §-ában, va la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról
 szóló 226/2004. (VII. 27.) Kor m. ren de let ben fog lal tak ra – 
a HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal 49/2002. (HK 23.) HM ha -
tá ro zat tal, 109/2004. (HK 27.) HM ha tá ro zat tal és
29/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat tal mó do sí tott, 44/1997.
(HK 18.) HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira tát az aláb -
bi ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 8. pont ja g) al pont já nak he lyé be az aláb -
bi g) al pont lép:

„g) ki vizs gál ja az ál la mi lé gi jár mû vek kel elõ for du ló
bal ese te ket, és – ha nem utal ta az üzem ben tar tó ha tás kö ré -
be – a re pü lõ ese ményt, a rend el le nes sé get, in do kolt eset -
ben le foly tat ja a lé gi köz le ke dé si bal ese tek kel, re pü lõ ese -
mé nyek kel, rend el le nes sé gek kel kap cso la tos köz igaz ga tá -
si ha tó sá gi el já rást; meg te szi az ál la mi cé lú lé gi köz le ke dés 
el le ni jog el le nes cse lek mé nyek meg elõ zé sé vel, fel szá mo -
lá sá val kap cso la tos ha tó sá gi in téz ke dé se ket;”

2. A ha tá ro zat az aláb bi 13. pont tal egé szül ki:

„13. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz -
ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el -
len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és
köz zé té te li kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004.
(HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí -
tó és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.”

3. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2005. no vem ber 30.

MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
111/2005. (HK 1/2006.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Honvédelmi
Minisztérium között 1998. január 15-én megkötött
Vagyonkezelési Szerzõdés végrehajtásának egyes
szabályairól  szóló 42/1998. (HK 13.) HM utasítás

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény és a vég re haj tá sa tár gyá ban ki adott kor mány ren -
de le tek ren del ke zé se i vel össz hang ban – a Kincs tá ri Va -
gyo ni Igaz ga tó ság és a Hon vé del mi Mi nisz té ri um kö zött
1998. ja nu ár 15-én meg kö tött Va gyon ke ze lé si Szer zõ dés
vég re haj tá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló 42/1998.
(HK 13.) HM uta sí tást (a továb biak ban: Ut.) a kö vet ke zõk
sze rint mó do sí tom:

1.  §

(1) Az Ut. 2/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um (a továb biak ban:
HM) va gyon ke ze lé sé ben lé võ in gat lan (in gat lan rész) bér -
be adá sá ra el sõ sor ban a hon vé del mi szer vek fel ada tai tel je -
sí té sé nek elõ se gí té se, tá mo ga tá sa, biz to sí tá sa, il let ve a
hon vé del mi szer vek sze mé lyi ál lo má nya kul tu rá lis, sport,
jó lé ti, szo ci á lis hely ze té nek ja ví tá sa cél já ból ke rül het sor.
Et tõl el té rõ cé lú in gat lan bér le ti szer zõ dés kö tés re irá nyu ló
el já rás le foly ta tá sát az in gat lan fe lett hasz ná la ti jo got gya -
kor ló költ ség ve té si szerv ve ze tõ je (pa rancs no ka) csak kü -
lö nö sen in do kolt eset ben, a va gyon ke ze lõ kép vi se lõ jé nek
(HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal fõ igaz ga tó; a továb biak ban:
HM IKH fõ igaz ga tó) írás be li en ge dé lye bir to ká ban kez de -
mé nyez het.”

(2) Az Ut. 2/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:
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„(3) Amennyi ben az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 108.  § (1) be kez dé sé ben, va la mint a
kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról  szóló 58/2005.
(IV. 4.) Kor m. ren de let (a továb biak ban: Kor m. ren de let)
17.  §-ában fog lal tak ra fi gye lem mel a bér be adás ra csak
nyil vá nos (il le tõ leg ki vé te le sen, in do kolt eset ben zárt kö -
rû) ver se nyez te tés út ján ke rül het sor, a ver se nyez te té si el -
já rást – a (4) be kez dés ben és a 11/C.  §-ban fog lalt ki vé tel -
lel – a HM IKH fõ igaz ga tó foly tat ja le.”

(3) Az Ut. 2/A.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A 8.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a
(3) be kez dés sze rin ti ver se nyez te té si el já rást az in gat lan
fe lett hasz ná la ti jo got gya kor ló költ ség ve té si szerv ve ze tõ -
je (pa rancs no ka) foly tat ja le.”

2.  §

Az Ut. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Je len uta sí tás al kal ma zá sá ban va gyon ke ze lõ képvi -
selõ:]

„a) az in gat la nok te kin te té ben a HM IKH fõ igaz ga tó;”

3.  §

(1) Az Ut. 8.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A ki lenc évet meg nem ha la dó ha tá ro zott idõ tar -
tam ra  szóló, szer zõ dé si ér té két te kint ve leg fel jebb 15 mil -
lió fo rint éves brut tó bér le ti dí jig ter je dõ bér le ti szer zõ dést
– az (1) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés ki vé te lé vel – a
HM IKH fõ igaz ga tó kö ti meg.”

(2) Az Ut. 8.  §-ának (8)–(10) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(8) Az idõ sza ko san hasz no sít ha tó in gat la nok (in gat -
lan ré szek) kö rét a hasz ná la ti jo got gya kor ló költ ség ve té si
szerv ve ze tõ jé nek fel ter jesz té se alap ján a HM IKH fõ igaz -
ga tó ha tá roz za meg, il let ve je lö li ki.

(9) A (8) be kez dés sze rin ti ki je lö lé si ja vas la tot a hasz -
ná la ti jo got gya kor ló költ ség ve té si szerv ve ze tõ je a szol -
gá la ti út be tar tá sá val meg kül di a HM IKH fõ igaz ga tó ré -
szé re.

(10) A sa ját ha tás kör ben nem meg köt he tõ bér le ti szer -
zõ dés ter ve ze tét a hasz ná la ti jog gal ren del ke zõ költ ség ve -
té si szerv ve ze tõ je a szol gá la ti út be tar tá sá val meg kül di a
HM IKH fõ igaz ga tó nak. A HM IKH fõ igaz ga tó a bér le ti
szer zõ dés ter ve ze té nek szak mai fe lül vizs gá la tát köve tõen, 
egyet ér té se ese tén a (3) be kez dés ben fog lal tak ra fi gye lem -
mel meg kö ti a bér le ti szer zõ dést, il le tõ leg a szol gá la ti út
be tar tá sá val fel ter jesz ti azt a bér le ti szer zõ dés meg kö té sé -
re jo go sult szerv ré szé re.”

4.  §

(1) Az Ut. 9.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A 15 mil lió fo rint éves brut tó bér le ti dí jat meg nem
ha la dó, ha tá ro zat lan idõ re  szóló bér le ti szer zõ dést a HM
IKH fõ igaz ga tó kö ti meg.”

(2) Az Ut. 9.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A hon vé del mi ér dek bõl ha tá ro zat lan idõ re hasz no -
sít ha tó in gat la nok (in gat lan ré szek) kö rét a hasz ná la ti jo got 
gya kor ló költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek fel ter jesz té se
alap ján a HM IKH fõ igaz ga tó ha tá roz za meg, il let ve je lö li
ki.”

5.  §

Az Ut. 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in gat la nok
hasz no sí tá sa te kin te té ben – amennyi ben jog sza bály vagy
az ál la mi irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze más képp nem ren -
del ke zik – az uta sí tás ren del ke zé sei al kal ma zan dó ak az -
zal, hogy az uta sí tás 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt
eset ben a bér le ti szer zõ dést a HM IKH fõ igaz ga tó kö ti
meg.”

6.  §

(1) Az Ut. 11/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Nem HM va gyon ke ze lé sû in gat lan nak a hon vé del -
mi szer vek fel ada tai tel je sí té sé nek elõ se gí té se, tá mo ga tá -
sa, biz to sí tá sa, il let ve a hon vé del mi szer vek sze mé lyi ál lo -
má nya kul tu rá lis, sport, jó lé ti, szo ci á lis hely ze té nek ja ví -
tá sa cél já ból, ha tá ro zott idõ tar tam ra a hon vé del mi szerv
ré szé re tör té nõ bér be vé te lé re e § elõ írásait kell alkal -
mazni.”

(2) Az Ut. 11/B.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A 10 évet meg nem ha la dó ha tá ro zott idõ tar tam ra
 szóló, szer zõ dé si ér té két te kint ve leg fel jebb 20 mil lió fo -
rint éves brut tó bér le ti dí jig ter je dõ bér le ti szer zõ dést a
HM IKH fõ igaz ga tó kö ti meg.”

(4) Az Ut. 11/B.  §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(5) A 40 mil lió fo rint éves brut tó bér le ti díj fe let ti, va la -
mint a 20 év nél hosszabb idõ tar tam ra  szóló, il let ve a ha tá -
ro zat lan idõ tar tam ra  szóló bér le ti szer zõ dést a hon vé del mi
mi nisz ter kö ti meg.

(6) A bér be vé tel re vo nat ko zó szer zõ dés ter ve ze tét a
hasz ná la ti jo got gya kor ló költ ség ve té si szerv ve ze tõ je (pa -
rancs no ka) ké szí ti el, és – a szol gá la ti út be tar tá sá val – a
HM IKH fõ igaz ga tó út ján kül di meg a (3)–(5) be kez dé sek -
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ben fog lal tak sze rint a szer zõ dés meg kö té sé re jo go sult
szerv ré szé re.”

7.  §

(1) Az Ut. a 11/B.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
az aláb bi 11/C.  §-sal egé szül ki:

„A Hon vé del mi Mi nisz té ri um va gyon ke ze lé sé ben lé võ
in gat la nok rek lám táb lák el he lye zé se cél já ból tör té nõ bér -
be adá sá nak sza bá lyai

11/C.  § A Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és a HM va gyon -
ke ze lé sé ben lé võ in gat la nok rek lám táb lák el he lye zé se cél -
já ból tör té nõ bér be adá sá nak rész let sza bá lyai meg ha tá ro -
zá sa, va la mint a bér be adói jo gok gya kor lá sá nak és kö te le -
zett sé gek tel je sí té sé nek sza bá lyo zá sa ér de ké ben a HM
köz igaz ga tá si ál lam tit kár a 3. szá mú mel lék let ben fog lalt
min ta sze rint ke ret-meg ál la po dást köt a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um egye dü li rész vé te lé vel ala pí tott, a hon vé del mi
mi nisz ter ál tal a bér be adói jo gok gya kor lá sá ra és kö te le -
zett sé gek tel je sí té sé re ki je lölt köz hasz nú szer ve zet tel.”

8.  §

Az Ut. 14/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A va gyon ke ze lõi jog át vé te lé vel kap cso la tos, va la -
mint in gat lan vá sár lás ese tén – be le ért ve a la kás meg vá sár -
lá sát is – az adás vé te li szer zõ dé se ket a HM IKH ké szí ti
elõ, és 10 mil lió fo rint brut tó ér ték ha tá rig a HM VGHÁT,
10 mil lió fo rint brut tó ér ték ha tár fö lött a hon vé del mi mi -
nisz ter kö ti meg.

(2) A HM va gyon ke ze lõi jo gá nak ki je lö lé sé vel kap cso -
la tos el já rást a HM IKH fõ igaz ga tó foly tat ja le.”

9.  §

Az Ut. ezen uta sí tás mel lék le tét ké pe zõ 3. szá mú mel -
lék let tel egé szül ki.

10.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sát kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba*, 
ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az Ut. 8.  §-ának (2),
(7) be kez dé se, 9.  §-ának (2) be kez dé se, 10.  §-a, va la mint
11/B.  §-ának (2) be kez dé se.

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

Melléklet
a 111/2005. (HK 1/2006.) HM utasításhoz

„3. számú melléklet a 42/1998. (HK 13.) HM utasításhoz

„MINTA”

KERET-MEGÁLLAPODÁS

amely lét re jött egy rész rõl a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
(szék he lye: ..............................................; le ve le zé si cí -
me: ..................................................................) – kép vi -
se lõ je: ................................... Hon vé del mi Mi nisz té ri um
köz igaz ga tá si ál lam tit kár – (a továb biak ban: HM)
más rész rõl a ............................................. Kht. (szék he -
lye: ...............................; le ve le zé si cí me: .....................;
cég jegy zék-szá ma: .....................................) – kép vi se lõ -
je: ................................... ügy ve ze tõ – (a továb biak ban:
Kht.) kö zött (a továb biak ban együtt: Fe lek) az alább meg -
je lölt he lyen és idõ pont ban, a kö vet ke zõ fel té te lek mel lett:

Fe lek a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és a HM va gyon ke -
ze lé sé ben lé võ in gat la nok rek lám táb lák el he lye zé se cél já -
ból tör té nõ bér be adá sá nak rész let sza bá lyai meg ha tá ro zá -
sa, va la mint a bér be adói jo gok gya kor lá sá nak és kö te le -
zett sé gek tel je sí té sé nek sza bá lyo zá sa tár gyá ban az aláb bi
ke ret-meg ál la po dást kö tik:

1. Je len ke ret-meg ál la po dás ke re té ben a HM fel ha tal -
maz za a Kht.-t, hogy a kincs tá ri va gyon gaz dál ko dás ra vo -
nat ko zó jog sza bá lyok ban (kü lö nös te kin tet tel az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény, va la mint a
kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról  szóló 58/2005.
(IV. 4.) Kor m. ren de let ren del ke zé se i re), va la mint a Ma -
gyar Ál lam tu laj do ná ban és a HM va gyon ke ze lé sé ben lé võ 
in gat la nok kal va ló gaz dál ko dás ra vo nat ko zó sza bá lyo zók -
ban (kü lö nös te kin tet tel a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság
és a Hon vé del mi Mi nisz té ri um kö zött 1998. ja nu ár 15-én
meg kö tött Va gyon ke ze lé si Szer zõ dés vég re haj tá sá nak
sza bá lya i ról  szóló – a 89/2003. (HK 24.) HM uta sí tás sal és 
a .../2005. (HK. ...) HM uta sí tás sal mó do sí tott – 42/1998.
(HK 13.) HM uta sí tás min den kor ha tá lyos ren del ke zé se i -
re), to váb bá je len ke ret-meg ál la po dás ban fog lal tak figye -
lembe véte lével a HM va gyon ke ze lé sé ben lé võ in gat la nok -
nak (a továb biak ban: in gat lan) hir de tõ- és rek lám táb lák
(a továb biak ban: rek lám táb la) el he lye zé se cél já ból tör té nõ 
bér be adá sa tár gyá ban gaz dál ko dó szer ve ze tek kel leg fel -
jebb négy év ha tá ro zott idõ tar tam ra, sa ját ne vé ben bér le -
ti/al bér le ti szer zõ dést (a továb biak ban: bér le ti szer zõ dés)
kös sön.

2. Je len ke ret-meg ál la po dás ha tá lya – a fe les le ges sé
vált, üres la kó épü le tek és a la kás gaz dál ko dá si kör bõl a
Hon vé del mi Mi nisz té ri um ren del ke zé se alatt lé võ la ká sok
és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la mint a lak -
ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM ren de let
183.  § r) pont já ra fi gye lem mel ki vont HM va gyon ke ze lé sû 
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la kó épü le tek (la ká sok és a la kó épü le tek ben lé võ nem la kás 
cé lú he lyi sé gek) ki vé te lé vel – nem ter jed ki a HM ren del -
ke zé sé ben lé võ la ká sok ra és a la kó épü le tek ben lé võ nem
la kás cé lú he lyi sé gek re.

3. Kht. kö te le zett sé get vál lal ar ra, hogy a ha tá lyos jog -
sza bá lyok ban, a HM bel sõ sza bá lyo zó i ban és a je len ke -
ret-meg ál la po dás ban fog lal tak sze rint köt az 1. pont ban
meg ha tá ro zott in gat lan kör re néz ve, rek lám táb la el he lye -
zé se cél já ból bér le ti szer zõ dést gaz dál ko dó szer ve ze tek -
kel.

4. A bér le ti szer zõ dés kö tés re irá nyu ló el já rás meg in dí -
tá sát meg elõ zõ en a Kht. kö te les a HM In gat lan ke ze lé si Hi -
va tal (a továb biak ban: HM IKH) fõ igaz ga tó nak a bér be -
adá si szán dék ra vo nat ko zó egye di írás be li en ge dé lyét be -
sze rez ni. A bér le ti szer zõ dés kö tés re irá nyu ló el já rás le -
foly ta tá sá ra csak és ki zá ró lag a HM IKH fõ igaz ga tó írás -
be li en ge dé lye bir to ká ban ke rül het sor.

5. A rek lám táb la el he lye zé se tár gyá ban ér vé nye sen lét -
re jött bér le ti jog vi szony ból fa ka dó bér be adói jo go kat és
kö te le zett sé ge ket – ide ért ve a bér le ti díj be sze dé sé re, el -
szá mo lá sá ra és fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó jo go kat és kö te -
le zett sé ge ket is – a Kht. gya ko rol ja.

6. Ti los in gat lan olyan rek lám táb la el he lye zé se cél já -
ból tör té nõ bér be adá sa, amely al kal mas

a) a lel ki is me re ti meg gyõ zõ dés be fo lyá so lá sá ra,
b) a szol gá la ti rend és fe gye lem za va rá sá ra,
c) a Hon véd ség irán ti köz bi za lom meg in ga tá sá ra,
d) meg bot rán koz ta tás ra, il le tõ leg amely
e) a Hon véd ség fel ada ta i val el len té tes cél ra irá nyul,

vagy a Hon véd ség fel ada ta i nak el lá tá sát za var ja,
f) po li ti kai célt szol gál, vagy
g) amellyel a kö zöl ni kí vánt tar ta lom jog sza bály ba üt -

kö zik.

7. A bér be adás rend jé re és a meg kö ten dõ bér le ti szer -
zõ dés tar tal má ra a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság és a
Hon vé del mi Mi nisz té ri um kö zött 1998. ja nu ár 15-én meg -
kö tött Va gyon ke ze lé si Szer zõ dés vég re haj tá sá nak egyes
sza bá lya i ról  szóló, a 89/2003. (HK 24.) HM uta sí tás sal és
a .../2005. (HK. ...) HM uta sí tás sal mó do sí tott 42/1998.
(HK 13.) HM uta sí tás min den kor ha tá lyos ren del ke zé sei
meg fele lõen irány adó ak, fi gye lem mel ar ra, hogy a rek lám -
táb lák el he lye zé se cél já ból kö ten dõ szer zõ dé sek ter mé sze -
tük nél fog va fõ sza bály ként nem he lyi ség bér let nek mi nõ -
sül nek.

8. A bér be adá si el já rás le foly ta tá sá ra az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény – kü lö nö sen an -
nak 108.  § (1) be kez dé se –, va la mint a kincs tá ri va gyon nal
va ló gaz dál ko dás ról  szóló 58/2005. (IV. 4.) Kor m. ren de -
let – kü lö nö sen an nak 7.  §-a – ren del ke zé sei sze rint ke rül -
het sor.

9. A bér le ti szer zõ dé sek ben min den eset ben ki kell köt -
ni, hogy a rek lám táb la el he lye zé sé re csak a szük sé ges ha -
tó sá gi és egyéb en ge dé lyek bir to ká ban ke rül het sor, me -
lyek be szer zé se a bér lõ fel ada ta. Ki kell köt ni azt is, hogy
az en ge dé lyek hi á nyá ból adó dó min den ne mû fe le lõs ség a
Bér lõt ter he li, il let ve a rek lám táb la ki he lye zé sé re a bér le ti
szer zõ dés ér vé nyes lét re jöt té ig, il le tõ leg hatályba lépéséig
nem ke rül het sor.

10. Amennyi ben a rek lám táb la ren del te tés sze rû üze -
mel te té sé hez bér lõ köz üze mi szol gál ta tást vesz igény be, a
bér le ti szer zõ dés ben ren del kez ni kell ar ról, hogy a köz üze -
mi szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek rend jé re és a díj fi ze -
tés re néz ve bér lõ kö te les a HM IKH fõ igaz ga tó val a bér le ti 
szer zõ dés ér vé nyes lét re jöt té tõl szá mí tott 15 na pon be lül
üze mel te té si/szol gál ta tá si szer zõ dést köt ni.

11. Kht. kö te les a meg kö tött bér le ti szer zõ dés egy ere -
de ti pél dá nyát a HM IKH fõ igaz ga tó ré szé re meg kül de ni.

12. Kht. kö te le zett sé get vál lal ar ra, hogy az ál ta la lé te -
sí tett bér le ti jog vi szo nyok kal össze füg gés ben bár mely ha -
tó ság ál tal a HM-mel mint va gyon ke ze lõ vel szem ben tá -
masz tott kö te le zett sé ge kért (kö te le zé sért) helyt áll.
Amennyi ben ezen kö te le zett sé gé nek Kht. nem tesz ele get,
úgy a HM a kö te le zett ség tel je sí té sé vel kap cso lat ban fel -
me rü lõ va la mennyi költ sé get jo go sult Kht.-vel szem ben
ér vé nye sí te ni.

13. Kht. je len ke ret-meg ál la po dás alá írá sá val ki je len ti,
hogy rész le te sen meg is mer te a gaz da sá gi rek lám te vé keny -
ség rõl  szóló 1997. évi LVIII. tör vény, a köz úti köz le ke dés -
rõl  szóló 1988. évi I. tör vény [kü lö nö sen a 12.  § (3)–(6) be -
kez dé sei] és a vég re haj tá sá ra ki adott 30/1988. (IV. 21.)
MT ren de let [kü lö nö sen a 6.  § (1)–(2) be kez dé sei], az
egyes épít mé nyek kel, épí té si mun kák kal és épí té si te vé -
keny sé gek kel kap cso la tos épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye -
zé si el já rá sok ról  szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM ren de let
[kü lö nö sen a 9.  § (1) be kez dé sé nek cd) és ce) pont jai], a
Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal el já rá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyok ról  szóló 16/2001. (X. 18.) NKÖM ren de let (kü -
lö nö sen a 7–8.  §-ai) ren del ke zé se it, va la mint a je len ke -
ret-meg ál la po dás ban ko ráb ban ne ve sí tett jog sza bá lyo kat
és bel sõ sza bá lyo zó kat, to váb bá a rek lám táb lák ki he lye zé -
sé re vo nat ko zó egyéb jog sza bá lyo kat, bel sõ sza bá lyo zó -
kat. Kht. ki je len ti, hogy a bér le ti jog vi szony lé te sí té se so -
rán ezek ma ra dék ta lan figye lembe véte lével fog el jár ni.

14. Fe lek je len ke ret-meg ál la po dást ha tá ro zat lan idõ -
tar tam ra kö tik, me lyet bár me lyi kük in do ko lás nél kül, a
má sik fél ré szé re cím zett írás be li nyi lat ko zat tal, leg alább 6 
hó na pos fel mon dá si idõ vel fel mond hat. Eb ben az eset ben
a Kht. a fel mon dá si idõn be lül kö te les a fel mon dá si idõ el -
tel tét köve tõen még ha tály ban lé võ bér le ti szer zõ dé sek ben
sze rep lõ bér lõ ket írás ban tá jé koz tat ni ar ról, hogy a HM
IKH a Kht. mint bér be adó he lyé be lép és kö te les a bér le ti

1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 17



szer zõ dés ren del ke zé sei sze rint el jár ni. A fenn ál ló bér le ti
jog vi szo nyok ban a bér be adói jo gok és kö te le zett sé gek to -
váb bi gya kor ló ja – a bér be adó sze mé lyé ben be kö vet ke zett
vál to zás foly tán – a HM IKH fõ igaz ga tó, így a fel mon dá si
idõ el tel té nek nap já tól ese dé kes bér le ti dí jat a HM
IKH-nak az ál ta la meg je lö len dõ bank szám la szá má ra kell
utal ni. A tá jé koz ta tás nak úgy kell meg tör tén nie, hogy az
még a fel mon dá si idõ le tel tét meg elõ zõ en a bér lõ ré szé re
kéz be sít he tõ le gyen.

15. Je len ke ret-meg ál la po dás írás ban tör té nõ, azon na li
ha tá lyú rend kí vü li fel mon dá sá ra ak kor ke rül het sor, ha va -
la me lyik fél a je len ke ret-meg ál la po dás ból fa ka dó kö te le -
zett sé gét sú lyo san meg sze gi. A je len ke ret-meg ál la po dás
14. pont já ban fog lalt ren del ke zé sek eb ben az eset ben is
meg fele lõen al kal ma zan dó ak.

16. A Kht. a je len ke ret-meg ál la po dás nak a 14. és 15.
pont sze rin ti meg szû né se ese tén is kö te les a 12. pont ban
meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge kért helyt áll ni.

17. Fe lek a je len ke ret-meg ál la po dás sal kap cso lat ban
fel me rü lõ vi tás kér dé sek ben kö te le sek meg kí sé rel ni az
egyez ség kö tést. Amennyi ben az egyez ség 30 na pon be lül
nem jön lét re, a Fe lek bí ró ság hoz for dul hat nak. Fe lek ki -
kö tik – per tárgy ér ték tõl füg gõ en – a Pes ti Köz pon ti Ke rü -
le ti Bí ró ság, il le tõ leg a Fõ vá ro si Bí ró ság ille té kességét.

18. Je len ke ret-meg ál la po dás ban nem sza bá lyo zott
kér dé sek ben a Ma gyar Köz tár sa ság jog sza bá lyai az irány -
adók.

19. Fe lek ki je len tik, hogy ré szük rõl a je len ke ret-meg -
ál la po dás meg kö té sét ki zá ró kö rül mény nem áll fenn.

20. Je len ke ret-meg ál la po dás 6 ere de ti pél dány ban ké -
szült, és pél dá nyon ként ... egy más sal min den ben meg -
egye zõ lap ból áll. 3 ere de ti pél dány a HM-et, 3 ere de ti pél -
dány a Kht.-t il le t meg.

21. HM a je len ke ret-meg ál la po dás ban fog lalt jo ga it –
ide nem ért ve a je len ke ret-meg ál la po dás 14. és 15. pont já -
ban fog lalt fel mon dá si jo got, ame lyet a HM köz igaz ga tá si
ál lam tit kár gya ko rol hat – a HM IKH fõ igaz ga tó út ján gya -
ko rol ja.

22. Fe lek je len ke ret-meg ál la po dást el ol va sás és ér tel -
me zés után, mint aka ra tuk kal min den ben egye zõt jó vá ha -
gyó lag alá ír ják.

Kelt:

.............................. ..............................
HM Kht.”

A honvédelmi miniszter
112/2005. (HK 1/2006.) HM

u t a  s í  t á  s a

miniszteri biztos kinevezésérõl, feladat-
és hatáskörérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  § (1) be kez dé sé nek o) pont já ban 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, te kin tet tel a be ru há zás vo lu -
me né re, bo nyo lult sá gá ra és a meg va ló sí tás hoz ren del ke -
zés re ál ló idõ rö vid sé gé re, a Ma gyar Hon véd ség Dr. Ra dó
György Köz pon ti Hon véd kór ház (a továb biak ban: MH
KHK) re konst ruk ci ós be ru há zás be fe je zé sé vel kap cso la -
tos ki vi te le zé si fel ada tok ko or di ná lá sa ér de ké ben mi nisz -
te ri biz to s ki ne ve zé sé rõl, a mi nisz te ri biz to s fel adat- és ha -
tás kö ré rõl a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
(a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len
irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek, a mi nisz -
ter nek köz vet le nül alá ren delt szer ve ze tek, va la mint a Ma -
gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze -
tek fel adat tal érin tett szer ve ze te i re ter jed ki.

2.  §

Az MH KHK re konst ruk ci ós be ru há zás be fe je zé se ér -
de ké ben 2005. de cem ber 1-jei ha tállyal MH KHK mi nisz -
te ri biz to si tiszt sé get ho zok lét re (a továb biak ban: mi nisz -
te ri biz to s). A mi nisz te ri biz to s HM fõ osz tály ve ze tõt meg -
il le tõ jut ta tá sok ra jo go sult sze mély.

3.  §

(1) A mi nisz te ri biz to s fel ada ta:

a) az MH KHK re konst ruk ci ós be ru há zás meg va ló sí tá -
sa fo lya ma tos sá gá nak biz to sí tá sa, az együtt mû kö dõ szer -
ve ze tek kö zöt ti ko or di ná ció elõ se gí té se, a fel me rült prob -
lé mák gyors és ha té kony ren de zé se;

b) a meg va ló sí tás hely ze té rõl ,,a Ma gyar Hon véd ség
Köz pon ti Hon véd kór ház re konst ruk ci ós be ru há zás be fe je -
zé sé vel kap cso la tos fel ada tok ról”  szóló a je len uta sí tás sal, 
va la mint a 93/2005. (HK 20.) HM uta sí tás sal mó do sí tott
23/2003. (HK 10.) HM uta sí tás (a továb biak ban: ut.) 3.  §
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(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bi zott ság ve ze tõ jé nek fo -
lya ma tos tá jé koz ta tá sa.

(2) A mi nisz te ri biz to s a fel adat kö ré be tar to zó ügyek ben 
fel ada tot szab hat a je len uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve -
ze tek nek. E kör ben ha tár idõ ket ál la pít hat meg, és jo go sult
a fel ada tok vég re haj tá sá nak el len õr zé sé re is.

(3) A mi nisz te ri biz to s ko or di ná ci ós te vé keny sé get a be -
ru há zás meg va ló sí tás ban szer zõ dés sel részt ve võ pol gá ri
szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban csak a meg ren de lõ út ján vé -
gez het.

(4) A mi nisz teri biz to s jo go sult:

a) az ut.-ban meg ha tá ro zott bi zott ság ülé se in részt ven -
ni,

b) a re konst ruk ci ós be ru há zás meg va ló sí tá sa ér de ké -
ben össze hí vott ér te kez le tek mun ká já ban részt ven ni, il let -
ve ér te kez let össze hí vá sát kez de mé nyez ni.

(5) A mi nisz te ri biz to s fel ada tai vég re haj tá sa so rán kö -
te les be tar ta ni ,,A Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Hon véd -
kór ház re konst ruk ci ós be ru há zás be fe je zé sé vel kap cso la -
tos ügy vi te li rend re vo nat ko zó an” ki adott 30/2003. HM
KÁT in téz ke dés elõ írásait.

4.  §

A mi nisz te ri biz to s meg hí vott ként, a fel adat kö rét érin tõ
ügyek ben részt vesz a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta ál tal meg ha tá ro zott ve ze tõi
ér te kez le te ken. En nek so rán ön ál ló elõ ter jesz tésre, ja vas -
lat té tel re jo go sult.

5.  §

A mi nisz te ri biz to s a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len
alá ren delt sé gé ben lát ja el fel ada ta it. Irá nyí tá sát a mi nisz ter 
a ka bi net fõ nök, he lyet tes ál lam tit kár be vo ná sá val gya ko -
rol ja.

6.  §

Ez az uta sí tás 2005. de cem ber 1-jén lép ha tály ba, és a
be ru há zás be fe je zé sét kö ve tõ hó nap el sõ nap ján ha tá lyát
vesz ti. Az uta sí tás hatályba lépésével egy ide jû leg a
23/2003. (HK 10.) HM uta sí tás nak a 93/2005. (HK 20.)
HM uta sí tás 2.  §-ával meg ál la pí tott 3.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben fel so rolt ta gok kö zül a „HM po li ti kai fõ ta nács adó”
he lyé be a „HM mi nisz te ri biz to s” lép.

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

A honvédelmi miniszter
113/2005. (HK 1/2006.) HM

u t a  s í  t á  s a

a közalkalmazotti illetménygazdálkodásról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  § (1) be kez dé sé nek n) pont já ban 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a köz al kal ma -
zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény ben
(a továb biak ban: Kjt.) fog lal tak ra is – a köz al kal ma zot ti il -
let mény gaz dál ko dás vég re haj tá sá ra a kö vet ke zõ uta sí tást
adom ki.

Általános rendelkezések

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer -
ve ze te i re, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um nak köz vet le nül
alá ren delt, va la mint a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá -
nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó köz al kal ma zot ta kat fog -
lal koz ta tó szer ve ze tek re (a továb biak ban együtt: hon vé -
del mi szer ve ze tek) ter jed ki.

2.  §

(1) A hon vé del mi szer ve ze tek nél fog lal koz ta tott köz al -
kal ma zot tak il let mény- és il let mény jel le gû já ran dó sá gai
költ ség ve té si elõ irány za ta i nak, gaz dál ko dá si ke re te i nek
ke ze lé se a fe je ze ti szin tû köz pon ti gaz dál ko dás rend sze ré -
be tar to zik. Kü lön meg ha tá ro zott bér alap ter hé re al kal -
maz ha tók a hon vé del mi szer ve ze tek fel ada ta i hoz ren delt
ál lan dó lét szá mon fe lü li idõ sza ki (csak meg ha tá ro zott fel -
adat ra vagy idõ tar tam ra igény be ve he tõ) fõ fog lal ko zá sú,
il let ve rész fog lal ko zá sú (rész mun ka idõs) (a továb biak ban: 
idõ sza ki- és rész fog lal ko zá sú) köz al kal ma zot tak. Va la -
mennyi il let mény- és il let mény jel le gû jut ta tás a fe je ze ti
szin tû költ ség ve té si elõ irány za tok hoz, gaz dál ko dá si ke re -
tek hez, va la mint lét szám ke re tek hez kap cso lód va ke rül jó -
vá ha gyás ra.

(2) Az il let mény gaz dál ko dás ope ra tív fel ada ta it a HM
Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat (a továb biak ban: HM
PSZSZ), va la mint a spe ci á li san gaz dál ko dó szer ve ze tek
pénz ügyi és szám vi te li szer vei lát ják el.

(3) A hon vé del mi szer ve ze tek nél fog lal koz ta tott köz al -
kal ma zot tak köz pon ti lag jó vá ha gyott il let mény-elõ irány -
za ta i nak és gaz dál ko dá si ke re te i nek fel hasz ná lá sa in téz -
mé nyi gaz dál ko dá si kör be tar to zik. A jó vá ha gyott ke re tek
fe let ti ren del ke zé si jog (kö te le zett ség vál la lás, utal vá nyo -
zás) a mun kál ta tói jog gya kor ló ját il le ti meg.
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Az állandó fõfoglalkozású közalkalmazottakra
vonatkozó szabályok

3.  §

(1) Az ál lan dó fõ fog lal ko zá sú köz al kal ma zot tak il let -
mény gaz dál ko dá si ke re te it (a továb biak ban: bér alap) min -
den hon vé del mi szer ve zet nél az egy fõ re esõ át lag il let -
mény és az ál lo mány táb lá ban (mun ka kö ri jegy zék ben) en -
ge dé lye zett lét szám szor za ta ké pe zi.

(2) A hon vé del mi szer ve ze tek nél al kal maz ha tó köz al -
kal ma zot ti lét szá mot a min den ko ri ál lo mány táb lák (mun -
ka kö ri jegy zé kek) tar tal maz zák.

(3) A jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány za ton be lül a
(2) be kez dés sze rin ti lét szá mok hoz az át lag il let mé nye ket a 
HM hi va ta lok, hát tér in téz mé nyek, a mi nisz ter köz vet len
fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek, a ha de rõ ne mi pa rancs -
nok sá gok, va la mint a kö zép irá nyí tó szer ve ze tek ré szé re –
fi gye lem mel a had rend re, va la mint a HM PSZSZ szer ve -
ze ti szint je i re és el lá tá si rend sze ré re – a HM Köz pon ti
Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal (a továb biak ban: HM
KPSZH) fõ igaz ga tó ja hagy ja jó vá. A ha de rõ ne mi pa rancs -
nok sá gok, va la mint a kö zép irá nyí tó szer ve zet alá ren delt -
sé gé be tar to zó hon vé del mi szer ve ze tek szá má ra – a HM
KPSZH ál tal elõ ze tesen ki adott bér alap figye lembe véte -
lével – a HM Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó sá -
gok igaz ga tó i nak ja vas la tai alap ján az át lag il let mé nye ket a 
ha de rõ ne mi (kö zép irá nyí tó) pa rancs no kok hagy ják jó vá.

(4) Az ál lo mány táb lá ban (mun ka kö ri jegy zék ben) en -
ge dé lye zett lét szá mot, il le tõ leg a jó vá ha gyott át lag il let -
ményt a hon vé del mi szer ve zet fel ada ta i nak meg vál to zá sa -
kor és a köz pon ti il let mény fej lesz té sek al kal má val új ra
meg kell ha tá roz ni.

(5) Az (1) be kez dés sze rint jó vá ha gyott bér alap ból:
a) az át lag il let ményt (bér szín vo na lat) ter he li a fi ze té si

fo ko zat sze rin ti il let mény, az állományille té kes pa rancs -
nok egye di dön té se alap ján biz to sí tott ke re set ki egé szí tés,
a kül sõ he lyet te sek fi ze té si fo ko zat sze rin ti il let mé nye, va -
la mint a b) pont ban fog lal tak ki vé te lé vel va la mennyi il let -
mény pót lék;

b) a mun ká ból tá vol lé võk utá ni, il let ve a fel töl tet len sé -
gi meg ta ka rí tás össze gé bõl kell fe dez ni

– a be teg sza bad ság ide jé re já ró tá vol lé ti díj 80%-át,
– a be teg sza bad ság ide jé re fi ze tett „ki egé szí tõ pót -

lék”-ot,
– az ügye le ti-, ké szen lé ti dí jat,
– a he lyet te sí té si dí jat,
– a gya kor la ti pót lé kot,
– a 24 órát meg nem ha la dó idõ tar ta mú KFR el len õr zé -

se  miatt el ren delt ügye le ti szol gá la tért já ró dí ja zást és
– a tá vol lé ti díj ki egé szí tõ pót lé kot.

4.  §

A hon vé del mi szer ve zet il let mény gaz dál ko dá sát a kö vet -
ke zõ szem pon tok figye lembe véte lével kell meg szer vez ni:

a) a 3.  § sze rint jó vá ha gyott bér alap az ál lo mány táb lá -
ban (mun ka kö ri jegy zék ben) en ge dé lye zett lét szám ra vo -
nat ko zik;

b) a fel töl tet len mun ka kö rök bér alap ját az 5.  §-ban fog -
lal tak sze rint meg kell ta ka rí ta ni;

c) az egy fõ re esõ át lag il let mény ha vi összeg ben, egész
év re ke rül meg ha tá ro zás ra;

d) a gaz dál ko dá si ke re tet úgy kell ke zel ni, hogy a kö -
vet ke zõ év re át nyú ló, a bá zis ke re ten fe lü li, tar tós kö te le -
zett ség ne ke let kez zen.

5.  §

A lét szám fel töl tet len ség  miatti meg ta ka rí tás kép zé sé nél 
– a hon vé del mi szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban – a kö vet ke -
zõ ket kell figye lembe ven ni:

a) min den fel töl tet len mun ka kör után meg kell ta ka rí ta -
ni leg alább az adott mun ka kör ben leg utóbb fog lal koz ta tott 
köz al kal ma zott fi ze té si fo ko zat sze rin ti il let mé nyét és
rend sze re sen já ró pót lé ka it;

b) ha a mun ka kört utol já ra rész mun ka idõ ben fog lal -
koz ta tott köz al kal ma zott töl töt te be, meg üre se dés ese tén a
tel jes mun ka idõ re já ró il let ményt kell meg ta ka rí ta ni;

c) ha az üres mun ka kör még nem volt fel tölt ve, de az il -
let mény már biz to sí tott, ott olyan össze get kell meg ta ka rí -
ta ni, hogy ab ból az fel tölt he tõ le gyen.

6.  §

(1) A hon vé del mi szer ve zet köz al kal ma zot ti bér -
alap-meg ta ka rí tá sai a vo nat ko zó ren del ke zé sek be tar tá sá -
val, sa ját ha tás kör ben a kö vet ke zõk sze rint hasz nál ha tók
fe l:

a) az en ge dé lye zett és fel hasz nált (le kö tött) bér alap kö -
zöt ti kü lönb ség össze ge (bér szín vo nal-meg ta ka rí tás) fel -
hasz nál ha tó:

– a fi ze té si fo ko zat sze rin ti il let mé nyek eme lé sé re;
– va la mely il let mény pót lék – jog sza bály ke re te in

 belüli – meg ál la pí tá sá ra és eme lé sé re;
b) az ál lo mány ba tar to zó köz al kal ma zot tak il let mény re 

nem jo go sí tó tá vol lé te (ke re sõ kép te len ség, fi ze tés nél kü li
sza bad ság stb.), il le tõ leg a fel töl tet len ség  miatt kép zõ dött
meg ta ka rí tás a 3.  § (5) be kez dés b) pont já ban fel so rolt jut -
ta tá sok ra, dí ja zá sok ra for dít ha tó az zal, hogy a bel sõ he -
lyet te sí té si díj össze ge (több he lyet te sí tõ ese tén is) leg fel -
jebb a tá vol lé võ köz al kal ma zott fi ze té si fo ko zat sze rin ti il -
let mé nyé nek 50%-áig ter jed het.

(2) Ab ban az eset ben, ha a köz al kal ma zott ka to nát he -
lyet te sít, a bel sõ he lyet te sí tés ide jé re a köz al kal ma zott(ak)
ré szé re he lyet te sí té si díj ként mind össze sen leg fel jebb a tá -
vol lé võ ka to na (üres be osz tás ese tén a be osz tás hoz tar to zó
be so ro lá si ka te gó ria alap ján meg ál la pí tott) be osz tá si il let -
mé nyé nek 50%-a ál la pít ha tó meg, amely a 3.  § (5) be kez -
dés b) pont ja sze rin ti meg ta ka rí tást ter he li. Amennyi ben a
ren del ke zés re ál ló meg ta ka rí tás nem fe de zi a ka to nák he -
lyet te sí té se  miatti igényt, kü lö nö sen in do kolt eset ben a
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HM KPSZH-tól szol gá la ti úton bér alap-ki egé szí tés igé -
nyel he tõ.

(3) A köz pon ti in téz ke dés alap ján át me ne ti leg nem be -
tölt he tõ, „zá rolt” köz al kal ma zot ti mun ka kör re biz to sí tott
il let ményt az eset le ges bel sõ he lyet te sí tés re te kin tet tel az
(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti 50%-os mér té kig le het fel -
hasz nál ni a HM KPSZH fõ igaz ga tó elõ ze tes en ge dé lyé vel.

(4) A mun ká ból tar tó san tá vol lé võ köz al kal ma zott kül -
sõ he lyet te se ré szé re fi ze té si fo ko zat sze rin ti il let mény -
ként leg fel jebb a tá vol lé võ köz al kal ma zott fi ze té si fo ko zat 
sze rin ti il let mé nye biz to sít ha tó. A Kjt. sze rin ti ga ran tált il -
let mény fo lyó sí tá sá hoz hi ány zó össze get, il le tõ leg a kül sõ
he lyet tes sa ját jo go sult sá ga alap ján já ró pót lé kot a ka to nai
(vagy elöl já ró) szer ve zet bér szín vo nal-meg ta ka rí tá sá ból
kell fe dez ni.

(5) Ab ban az eset ben, ha a kül sõ he lyet tes köz al kal ma -
zott ka to nát he lyet te sít, ré szé re fi ze té si fo ko zat sze rin ti il -
let mény ként leg fel jebb a tá vol lé võ ka to na (üres be osz tás
ese tén a be osz tás hoz tar to zó be so ro lá si ka te gó ria alap ján
meg ál la pí tott) be osz tá si il let mé nyé nek meg fe le lõ összeg
biz to sít ha tó, me lyen fe lül köz al kal ma zot ti pót lék a he lyet -
te sí tõ sa ját jo go sult sá ga alap ján ál la pít ha tó meg. A szük sé -
ges lét szá mot és bér ala pot szol gá la ti úton kell a HM
KPSZH-tól igé nyel ni, meg fele lõen al kal maz va a 8.  §-ban
fog lal ta kat.

(6) Nem ál la pít ha tó meg he lyet te sí té si díj:
a) az éves ren des sza bad sá gon lé võ ka to na vagy köz al -

kal ma zott he lyet te sí té sé ért,
b) a szer ve zet sze rû he lyet tes nek a szer ve zet ve ze tõ jé -

nek he lyet te sí té sé ért,
c) a fel men tett sze mély he lyet te sí tõ jé nek a fel men té si

idõ nek a tör vény sze rin ti mun ka vég zés aló li kö te le zõ men -
te sí tés elõt ti idõ sza ká ban.

7.  §

Az ál lan dó fõ fog lal ko zá sú köz al kal ma zot ti lét szám és
bér alap igény lé se kor, va la mint le mon dá sa kor a kö vet ke -
zõk sze rint kell el jár ni:

a) az új on nan rend sze re sí tett mun ka kör fel töl té sé hez a
bér ala pot a hon vé del mi szer ve zet át lag il let mé nye – de leg -
alább a ga ran tált il let mény – össze gé vel a HM KPSZH-tól
a szol gá la ti út be tar tá sá val, a ter ve zett fog la lkoz ta tást
meg elõ zõ en leg alább 30 nap pal kell igé nyel ni;

b) az ál lo mány táb la (mun ka kö ri jegy zék) mó do sí tá sa
ese tén a meg szûnt mun ka kört az utol só mun ká ban töl tött
na pot kö ve tõ 30 na pon be lül az oda le kö tött il let ménnyel
(fi ze té si fo ko zat sze rin ti il let mény és pót lé kok) le kell
mon da ni, mely hez csa tol ni kell a hon vé del mi szer ve zet tõl
ki vá ló sze mély utol só ha vi vál to zás-vissza iga zo lá sát is. A
10 fõt meg ha la dó le mon dás ese tén a vál to zás-vissza iga zo -
lás he lyett a hon vé del mi szer ve zet pa rancs no ká nak alá írá -
sá val és a pénz ügyi re fe rens el len jegy zé sé vel el lá tott, a
hon vé del mi szer ve zet tõl ki vá ló köz al kal ma zot tak ne vét,
fi ze té si osz tá lyát és fo ko za tát, va la mint il let mé nyét össze -

te võn ként tar tal ma zó ki mu ta tást kell csa tol ni. Fel töl tet len
(üres) mun ka kör le mon dá sa ese tén meg kell kül de ni a bér -
alap-nyil ván tar tás, vagy az il let mény fej lesz té si pa rancs
azon ré szé nek hi te le sí tett má so la tát, mely bõl az adott
mun ka kör re le kö tött il let mény össze ge meg ál la pít ha tó. Ha 
az utol só mun ká ban töl tött na pot kö ve tõ 30 na pon be lül a
bér alap nem ke rül le mon dás ra, az érin tett pénz ügyi ve ze -
tõ vel szem ben fe gyel mi fe le lõs ség re vo nást kell alkal -
mazni;

c) a mun ka jo gi ál lo mány ba ke rü lõk ese tén a lét szá mot
és il let ményt a mun ka kör meg szû né sé nek nap ján le kell
mon da ni, majd a jog sza bály ál tal elõ írt kö te le zõ fog lal koz -
ta tás (fel men té si ti la lom) ide jé re egy hó nap idõ tar tam ra
meg kell igé nyel ni;

d) az új on nan lét re jö võ hon vé del mi szer ve zet ré szé re
az ál lo mány táb lá ban (mun ka kö ri jegy zék ben) en ge dé lye -
zett lét szá mot és bér ala pot a HM KPSZH-tól a szol gá la ti út 
be tar tá sá val kell igé nyel ni. A HM KPSZH az át lag il let -
ményt a he lyi kö rül mé nyek, va la mint az adott hon vé del mi
szer ve zet elöl já ró já nak alá ren delt sé gé be tar to zó töb bi
hon vé del mi szer ve zet át lag il let mé nyé nek figye lembe véte -
lével ál la pít ja meg.

A katonai beosztásban foglalkoztatott
közalkalmazottakra vonatkozó sajátos szabályok

8.  §

(1) Ka to nai be osz tás köz al kal ma zot tal tör té nõ fel töl té se 
ese tén a lét szám és bér alap igény lé se kor, va la mint le mon -
dá sa kor a kö vet ke zõk sze rint kell el jár ni:

a) a ka to nák ré szé re rend sze re sí tett be osz tá sok csak ab -
ban az eset ben tölt he tõk fe l köz al kal ma zot tak kal, ha azt az
ál lo mány táb la (mun ka kö ri jegy zék) le he tõ vé te szi. Ezt az
igény fel ter jesz té se kor je len te ni kell;

b) az érin tett köz al kal ma zott ki ne ve zé si ok má nyá ban
csak a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let 1. szá mú mel lék le té -
ben sze rep lõ mun ka kö ri meg ne ve zé sek al kal maz ha tók. Ha 
a ka to nai be osz tás meg ne ve zé se nem fe le l meg pon to san a
ren de let sze rin ti va la mely meg ne ve zés nek, ak kor az ah hoz 
– lé nye gét te kint ve – leg kö ze lebb ál ló köz al kal ma zot ti
mun ka kö ri meg ne ve zést kell al kal maz ni;

c) a ka to nai be osz tá sok ban fog lal koz ta tott köz al kal ma -
zot tak bér alap ját ál lo mány ka te gó ri án ként el kü lö nít ve, a
bér alap-nyil ván tar tás ban kü lön so ron kell ke zel ni;

d) a ka to nai be osz tás ban fog lal koz tat ni ter ve zett köz al -
kal ma zott ré szé re a jog vi szony lé te sí tés kor – fi ze té si fo ko -
zat sze rin ti il let mény ként – leg fel jebb az ál lo mány táb lá -
ban (mun ka kö ri jegy zék ben) az adott be osz tás hoz tar to zó
be so ro lá si ka te gó ria figye lembe véte lével meg ál la pí tott
be osz tá si il let mény nek meg fe le lõ fi ze té si fo ko zat sze rin ti
il let mény ad ha tó, il let ve a Kjt. sze rin ti ga ran tált il let mény
biz to sí tan dó. Az il let mé nyen túl me nõ en sa ját jo go sult ság
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fenn ál lá sa ese tén csak a köz al kal ma zot tak nak fo lyó sít ha tó 
pót lé kok meg ál la pí tá sá ra van le he tõ ség. A ki ne ve zés hez
szük sé ges össze ge ket a HM KPSZH-tól a szol gá la ti út be -
tar tá sá val kell igé nyel ni;

e) ha a ka to nai be osz tás ba ki ne ve zett köz al kal ma zott
jog vi szo nya bár mely ok ból meg szû nik, a fog lal koz ta tá sá -
hoz en ge dé lye zett bér ala pot az utol só ha vi vál to -
zás-vissza iga zo lás csa to lá sá val a HM KPSZH ré szé re ha -
la dék ta la nul vissza kell je len te ni;

f) ab ban az eset ben, ha a ko ráb ban ka to nai be osz tás ban
fog lal koz ta tott sze mély be osz tá sa a szer ve ze ti vál to zá sok
kap csán köz al kal ma zot ti mun ka kör ré ke rül át mi nõ sí tés re,
a köz al kal ma zot ti (össz)il let mé nyét a ko ráb bi be osz tá si il -
let mény, il let mény ki egé szí tés és rend sze res pót lé kok
együt tes össze gé ben kell meg ha tá roz ni, oly mó don, hogy a 
köz al kal ma zot ti pót lé kok meg ál la pí tá sa után fenn ma ra dó
összeg fi ze té si fo ko zat sze rin ti il let mény ként ke rül jön fo -
lyó sí tás ra.

(2) A ka to nai be osz tás ban fog lal koz ta tott köz al kal ma -
zot tak il let mény gaz dál ko dá sa so rán az ál lan dó fõ fog lal ko -
zá sú ak ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kell el jár ni. A jog vi -
szony meg szün te té se kor, vagy hi va tá sos (szer zõ dé ses) ál -
lo mány ba vé tel kor a ki adott tel jes bér ala pot vissza kell je -
len te ni.

Az idõ sza ki- és rész fog lal ko zá sú köz al kal ma zot tak ra
vo nat ko zó sza bá lyok

9.  §

(1) Idõ sza ki- és rész fog lal ko zá sú bér alap ter hé re tör té nõ 
fog lal koz ta tás ra ki vé te le sen és csak a kö vet ke zõ fel té te lek
va la me lyi ké nek meg va ló su lá sa ese tén ke rül het sor:

a) a hon vé del mi szer ve zet mû kö dé si kö ré be tar to zó,
alap ren del te tés sze rin ti fel adat(ok) vég re haj tá sá ra nincs
szer ve zet sze rû be osz tás, ál lo mány táb la (mun ka kö ri jegy -
zék) sze rin ti mun ka kör, és a fog lal koz ta tás ra ter ve zett sze -
mély a hon vé del mi szer ve zet fel ada tai te kin te té ben ma gas
szin tû fel ké szült ség gel ren del ke zik;

b) a hon vé del mi szer ve zet te rü le ti el he lyez ke dé se vagy 
egyéb ok nem te szi le he tõ vé a fel ada tok el lá tá sá ra az ál lan -
dó ál lo mány ba tar to zó, meg fele lõen kép zett fõ fog lal ko zá -
sú(ak) al kal ma zá sát;

c) a hon vé del mi szer ve zet nél rend kí vü li, nem ter vez he -
tõ, vagy je len tõs mér té kû fel adat nö ve ke dés kö vet ke zett
be, de az ál lan dó fõ fog lal ko zá sú lét szám még nem bõ vült.

(2) A költ ség ve tés ben jó vá ha gyott idõ sza ki- és rész fog -
lal ko zá sú lét szám fel hasz ná lá sát a HM szer ve ze tek, va la -
mint a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa, fel -
ügye le te alá tar to zó hon vé del mi szer ve ze tek ré szé re a HM
köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra, a HM HVK alá ren delt sé gé be
tar to zó hon vé del mi szer vek ré szé re HM Hon véd Ve zér kar
fõ nö ke en ge dé lye zi.

(3) A fe je zet szin tû idõ sza ki- és rész fog lal ko zá sú il let -
mény gaz dál ko dá si ke re tet a HM KPSZH ke ze li. A (2) be -
kez dés alap ján en ge dé lye zett lét szám ra fel hasz nál ha tó il -
let mény össze gét a HM KPSZH fõ igaz ga tó ja ál la pít ja
meg.

(4) A jó vá ha gyott idõ sza ki- és rész fog lal ko zá sú bér alap
csak az en ge dé lye zett mun ka kör(ök) be töl té sé re, il let ve
fel adat(ok) el lá tá sá ra hasz nál ha tó fe l, az en ge dély ben
meg ál la pí tott idõ tar tam és mér ték sze rint.

(5) Az év ele jén jó vá ha gyott éves bér alap ki egé szí té sé re 
csak ab ban az eset ben van le he tõ ség, ha a szük sé ges lét -
szám ke ret-ki egé szí tés elõ ze tesen biz to sí tás ra ke rült.

A rendkívüli munkavégzési díjkeretre vonatkozó
szabályok

10.  §

(1) A rend kí vü li mun ka vég zés sel össze füg gés ben ki fi -
ze tés re ke rü lõ dí ja zá sok biz to sí tá sa ér de ké ben a hon vé del -
mi szer ve ze tek ré szé re az év ele jén jó vá ha gyás ra ke rü lõ ja -
nu ár ha vi ál lan dó fõ fog lal ko zá sú és ka to nai be osz tás ban
fog lal koz ta tott köz al kal ma zot ti bér alap 20%-ának, il le tõ -
leg az idõ sza ki- és rész fog lal ko zá sú ak ré szé re biz to sí tott
éves bér alap 1/12-ed ré sze 20%-ának meg fe le lõ éves rend -
kí vü li mun ka vég zé si díj ke re tet kell ké pez ni, amely az
elöl já ró (kö zép irá nyí tó) szer ve zet szint jén össze von ha tó.
Az így fel szá mí tott éves ke re tet túl lép ni nem le het, vagy is
rend kí vü li mun ka vég zés csak ak kor ren del he tõ el, ha az
érin tett köz al kal ma zott ese té ben a rend kí vü li mun ka vég -
zés nap tá ri éven ként elõ írt fel sõ ha tá ra el éré sé ig min d az
óra szám, min d a fel szá mí tott túl óra díj ke ret bõl a ki fi ze tés -
hez szük sé ges összeg ren del ke zés re áll.

(2) A rend kí vü li mun ka vég zé si díj ke ret év köz be ni ki -
egé szí té sét a HM KPSZH hagy ja jó vá, amely re csak át -
szer ve zés vagy új fel adat el ren de lé se ese tén, elõ ze tes jó vá -
ha gyás alap ján ke rül het sor. A HM KPSZH ré szé re szol gá -
la ti úton meg kül dött igény nek tar tal maz nia kell az év ele -
jén fel szá mí tott ke re tet (és az év köz ben eset leg en ge dé -
lye zett ke ret ki egé szí tést), to váb bá a már el szá molt túl óra -
dí jak össze gét, in do ka it, az igé nyelt ke ret ki egé szí tést, va -
la mint an nak in do ko lá sát.

(3) A rend kí vü li mun ka vég zés díj ke re té nek ki egé szí té -
sé re vo nat ko zó ké rel met a ke ret túl lé pé se elõtt olyan idõ -
pont ban kell igé nyel ni, hogy a ki egé szí tés össze gé re vo -
nat ko zó dön tés kéz hez vé te le kor a hon vé del mi szer ve zet -
nél ke ret-tar ta lék még ren del ke zés re áll jon.

(4) A fel szá mí tott rend kí vü li mun ka vég zé si ke ret rõl,
va la mint az ab ból tör té nõ fel hasz ná lás ról ana li ti kus nyil -
ván tar tást kell ve zet ni.

Vegyes rendelkezések

11.  §

(1) Új – a ko ráb bi val meg egye zõ (kép zett sé gû) szin tû –
mun ka kör be tör té nõ át he lye zés ese tén a ki ne ve zés kor a
hon vé del mi szer ve zet a köz al kal ma zott ré szé re csak an nak 
ko ráb bi mun ka kö re fi ze té si fo ko zat sze rin ti il let mé nyé nek 
meg fe le lõ össze gig vál lal hat kö te le zett sé get és csak a köz -
al kal ma zott új mun ka kö re sze rin ti il let mény pót lé kok fo -
lyó sít ha tók (a ko ráb bi pót lé kok ak kor, ha az ar ra jo go sí tó
fel té te lek az új mun ka kör ben is fenn áll nak).

22 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám



(2) Ab ban az eset ben, ha az át he lye zés ka to na ré szé re
rend sze re sí tett be osz tás ba tör té nik, a köz al kal ma zott il let -
mé nyé nek meg ál la pí tá sá ra az (1) be kez dést kell meg fele -
lõen al kal maz ni.

(3) Köz al kal ma zot ti jog vi szony fel men tés sel tör té nõ
meg szün te té se ese tén az adott mun ka kör ben más köz al -
kal ma zot tat fog lal koz tat ni csak a fel men té sét töl tõ köz al -
kal ma zott fel men té si ide jé nek mun ka vég zé si kö te le zett -
ség aló li, tör vény sze rin ti kö te le zõ men te sí té se idõ pont já -
nak kez de té tõl le het, még ak kor is, ha a hon vé del mi szer -
ve zet ve ze tõ jé nek a men te sí tés kez de té re vo nat ko zó dön -
té se et tõl el té rõ.

(4) Fel men tett sze mély köz al kal ma zot ti mun ka kör be
tör té nõ ki ne ve zé sé re csak ak kor ke rül het sor, ha a sa ját
vagy más hon vé del mi szer ve zet nél a fel men té si ide je le -
járt, vagy az érin tett a tör vény ál tal kö te le zõ en elõ írt mun -
ka vég zés aló li men te sí té sét töl ti.

(5) A (4) be kez dés ben fog lal ta kat pá lyá zat hoz kö tött
mun ka kö rök ese tén nem kell al kal maz ni.

(6) Az idõ sza ki- és rész fog lal ko zá sú éves bér alap és a
fel szá mí tott rend kí vü li mun ka vég zé si (túl óra) díj ke ret
nap tá ri év re ke rül meg ha tá ro zás ra. Az adott év rend kí vü li
mun ka vég zé si díj ke re tét elõ ször a ja nu ár ban tel je sí tett és
ezt köve tõen ki fi ze tett, míg utol já ra a de cem ber ben tel je sí -
tett és a kö vet ke zõ év ben ki fi ze tett rend kí vü li mun ka vég -
zés el len té te le zé se ter he li.

(7) A hon vé del mi szer vek nél az en ge dé lye zett lét szám -
ról és bér alap ról, a fel töl tet len he lyek rõl és az oda le kö tött
bé rek rõl ana li ti kus, nap ra kész nyil ván tar tást kell ve zet ni.

12.  §

Ez az uta sí tás 2006. ja nu ár 01-jén lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg a Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je zet köz pon ti
és in téz mé nyi gaz dál ko dá si rend jé rõl  szóló 9/1998.
(HK 4.) HM uta sí tás 42–47/A.  §-ai, va la mint a nép had se -
reg pol gá ri al kal ma zot tai bér gaz dál ko dá si rend jé rõl  szóló
40/1968. MN PüF uta sí tás, és a nép had se reg pol gá ri al kal -
ma zot ta i nak bér rend sze ré rõl  szóló 10/1984. (HK 12.) MN
PüF in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
114/2005. (HK 1/2006.) HM

u t a  s í  t á  s a

a folyamatba épített elõ ze tes és utólagos
vezetõi ellenõrzési rendszer

kialakításával kapcsolatos feladatokról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) és 97.  §
(1) be kez dé sé nek p) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -

ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 121.  § (1) be kez dé sé ben elõ ír tak ra, va -
la mint az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Kor m. ren de let (a továb biak ban:
Ámr.) 145/A-C.  §-ai ban, to váb bá a hon vé del mi szer vek
mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ
sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Kor m. ren de let ben
fog lal tak ra – a hon vé del mi tár ca költ ség ve té si szer vei fo -
lya mat ba épí tett elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zé si
rend sze ré nek (a továb biak ban: FEUVE rend szer) egy sé -
ges ki ala kí tá sá ra az aláb bi

u t a  s í  t á s t

adom ki:

Az utasítás hatálya

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a HM köz vet len alá ren delt sé gé be
tar to zó szer ve ze tek re, a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa,
fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re (a továb biak ban együtt:
hon vé del mi szer vek) ter jed ki.

Általános rendelkezések

2.  §

(1) A FEUVE rend szer olyan pénz ügyi irá nyí tá si és el -
len õr zé si rend szer, mely nek se gít sé gé vel a hon vé del mi
szerv ér vé nye sí ti a fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges elõ -
irány za tok kal, lét szám mal és va gyon nal va ló sza bály sze -
rû, gaz da sá gos, ha té kony és ered mé nyes gaz dál ko dás kö -
ve tel mé nye it.

(2) A hon vé del mi szer vek FEUVE rend szer e ki dol go zá -
sá nak, il let ve fe lül vizs gá la tá nak alap ját ezen uta sí tás
1–5. szá mú mel lék le tei ké pe zik, ame lyek az aláb bi „Min -
tá kat” tar tal maz zák:

a) sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el já rás rend je;
b) el len õr zé si nyom vo nal;
c) koc ká za tok ke ze lé sé nek sza bály za ta.
(3) A FEUVE rend szer ki ala kí tá sá ért, mû köd te té sé ért és

fej lesz té sé ért, az elõ írt ok má nyok el ké szí té sé ért, il let ve azok 
ak tu a li zá lá sá ért a hon vé del mi szerv ve ze tõ je a fe le lõs.

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

3.  §

A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el já rás rend je a hon vé -
del mi szerv mû kö dé si rend jé ben, a költ ség ve té si gaz dál -

1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 23



ko dás bár mely gaz da sá gi ese mé nyé ben, az egyes mû ve le -
tek ben elõ for du ló, va la mely nor má tól, bel sõ ren del ke zés -
tõl, fe let te si uta sí tás tól, elöl já rói pa rancs tól va ló el té rés
ese tén a ve ze tõk, il let ve a be osz tott ál lo mány ál tal al kal -
ma zan dó – a ha tá lyos jog sza bá lyok ban, az ál la mi irá nyí tás 
egyéb jo gi esz kö ze i ben elõ ír ta kon ala pu ló – el já rá si ren det 
és el já rá si sza bá lyo kat rög zí ti.

Ellenõrzési nyomvonal

4.  §

(1) Az el len õr zé si nyom vo nal a hon vé del mi szerv nél
meg va ló su ló, a szer ve zet re jel lem zõ, az alap ren del te tés bõl 
adó dó fel ada to kat is tar tal ma zó ter ve zé si, pénz ügyi le bo -
nyo lí tá si és el len õr zé si fo lya ma tok táb lá zat ba fog lalt, vagy 
fo lya mat áb rá val szem lél te tett le írá sa.

(2) Az el len õr zé si nyom vo nal ban a hon vé del mi szerv
te vé keny sé gé re jel lem zõ összes fo lya ma tot fe l kell tün tet -
ni, amit oly mér ték ben kell rész fo lya ma tok ra bon ta ni,
hogy az ala pul szol gál jon a koc ká za ti té nye zõk fel mé ré sé -
re és a koc ká za tok ke ze lé sé re is.

(3) Az el len õr zé si nyom vo nal pon to sí tá sát a hon vé del -
mi szerv fel ada ta i nak vál to zá sá val össz hang ban, de leg -
alább éven kén ti fe lül vizs gá lat alap ján szük sé ges el vé gez -
ni.

Kockázatkezelés

5.  §

(1) A hon vé del mi szerv te vé keny sé gé ben, gaz dál ko dá -
sá ban rej lõ koc ká za tok azo no sí tá sa, meg ál la pí tá sa, mé ré se 
és ke ze lé se ér de ké ben koc ká zat elem zést kell vé gez ni.
A koc ká zat ke ze lés fel ada ta it és el já rás rend jét a hon vé del -
mi szerv koc ká zat ke ze lé si sza bály za tá ban kell rög zí te ni.

(2) A koc ká zat ke ze lés rend jé nek ki ala kí tá sa so rán meg
kell ha tá roz ni azon in téz ke dé se ket és meg té te lük mód ját,
ame lyek csök ken tik, il let ve meg szün te tik a hon vé del mi
szerv te vé keny sé gé ben, gaz dál ko dá sá ban rej lõ kockáza -
tokat.

(3) A koc ká zat ke ze lé si sza bály zat alap ján a hon vé del mi 
szerv te vé keny sé ge i nek, fo lya ma ta i nak koc ká zat elem zé -
sét az el len õr zé si nyom vo nal fe lül vizs gá la tá val, pon to sí tá -
sá val össz hang ban, de leg alább éven kén ti fe lül vizs gá lat
alap ján kell vég re haj ta ni, és a vál to zá so kat a koc ká -
zat-nyil ván tar tás ban át ve zet ni.

Az okmányok kidolgozása a honvédelmi szerveknél

6.  §

(1) A FEUVE rend szer mû köd te té se ér de ké ben a hon -
vé del mi szer vek el ké szí tik:

a) a FEUVE rend szer mû köd te té sé nek ál ta lá nos sza bá -
lya it és elõ írásait;

b) a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el já rás rend jét;
c) az el len õr zé si nyom vo na lat;
d) a koc ká zat ke ze lé si sza bály za tot.
(2) A hon vé del mi szer vek az (1) be kez dés a) pont sze -

rin ti FEUVE rend sze rük kel össz hang ban mó do sít ják, ki -
egé szí tik a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tuk el len õr zé -
sek rend jé re vo nat ko zó elõ írásait.

(3) A hon vé del mi szer vek az (1) be kez dés b)–c) pon tok
sze rin ti ok má nyo kat – a pénz ügy mi nisz ter ál tal ki adott
mód szer ta ni út mu ta tók Ma gyar Hon véd ség sa já tos sá ga i ra
adap tált min ták alap ján – az éves fe lül vizs gá lat ke re té ben
ki dol goz zák, il let ve a már ki mun kál ta kat pon to sít ják.

(4) A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el já rás rend je, va -
la mint az el len õr zé si nyom vo nal a hon vé del mi szerv szer -
ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá nak a mel lék le te it ké pe zik.

(5) A spe ci á lis gaz dál ko dást1 foly ta tó hon vé del mi szer -
vek FEUVE rend sze rü ket, az ab ban elõ írt ok má nyo kat a
HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal lal együtt -
mû köd ve dol goz zák ki. Az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal
és az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal a rend sze rü ket ön ál -
ló an ala kít ják ki, amely hez szük ség sze rint igény be ve he -
tik a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal szak -
mai köz re mû kö dé sét.

(6) A hon vé del mi szer vek FEUVE rend sze rü ket az ala -
pí tó ok ira tuk ban meg ha tá ro zott gaz dál ko dá si jo go sult ság -
ra fi gye lem mel a pénz ügyi és szám vi te li, el he lye zé si, il let -
ve lo gisz ti kai utalt sá gi ren dek nek meg fele lõen, az el lá tást
biz to sí tó ille té kes hon vé del mi szer vek kel együtt mû köd ve
dol goz zák ki.

(7) Az el lá tást biz to sí tó hon vé del mi szer vek ve ze tõi
szer ve ze tü ket il le tõ en kö te le sek in téz ked ni az utalt hon vé -
del mi szer vek FEUVE rend szer e ki dol go zá sá ban tör té nõ
szak mai együtt mû kö dés re.

(8) A hon vé del mi szerv ve ze tõ je a FEUVE rend szer
mû köd te té sét az Ámr. 23. szá mú mel lék le te sze rint ér té ke -
li, ar ról nyi lat ko zik és azt az éves költ ség ve té si be szá mo -
ló val együtt meg kül di a fel ügye le ti szerv ré szé re. A spe ci -
á lis gaz dál ko dást foly ta tó szer vek ki vé te lé vel a be szá mo -
ló hoz csa to lan dó a költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek ön ál ló,
jog sza bály ban elõ írt nyi lat ko za tán kí vül a HM Pénz ügyi
és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze te ve ze tõ jé nek az 
uta sí tás 5. szá mú mel lék le te sze rin ti, az adott szerv re vo -
nat ko zó nyi lat ko za ta is.

Az okmányok kidolgozása a HM-nél, mint
intézménynél

7.  §

(1) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé -
si Sza bály za tá nak – az érin tett HM szer vek köz re mû kö dé -
sé vel, azok be dol go zá sai alap ján – ki ala kí tott FEUVE
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rend szer nek meg fe le lõ mó do sí tá sát és ezen uta sí tás 6.  §
(4) be kez dé se sze rin ti mel lék le te ket a HM ter ve zé si és ko -
or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ ter jesz ti fe l.

(2) Az el len õr zé si nyom vo nal ki dol go zá sát a HM ter ve -
zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ ko or di nál ja, amely -
nek el ké szí té se ér de ké ben:

a) meg ha tá roz za a ki dol go zás ban érin tet tek kö rét, a ki -
dol go zás ha tár ide jét;

b) a ki dol go zás ban érin tett HM szer vek (fõ osz tá lyok,
il let ve fõ osz tály szin tû szer ve ze tek) a pénz ügyi és lo gisz ti -
kai el lá tás te kin te té ben érin tett pénz ügyi és szám vi te li
szer ve ze tek kel, a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal lal, az MH
Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság gal, va la mint az MH 
Tá mo ga tó Ez red del együtt mû köd ve el ké szí tik, és a HM
Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály (a továb biak ban:
HM TKF) ré szé re meg kül dik sa ját el len õr zé si nyom vo na -
lu kat.

(3) A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el já rás rend jét az
érin tett HM szer vek be vo ná sá val a HM jo gi és in for má ció -
vé del mi fõ osz tály ve ze tõ dol goz za ki és kül di meg a HM
TKF ré szé re.

(4) A HM koc ká zat ke ze lé si sza bály za tát – a (2) be kez -
dés b) pont sze rin ti HM szer vek és szer ve ze tek köz re mû -
kö dé sé vel – a HM vé de lem gaz da sá gi fõ osz tály ve ze tõ dol -
goz za ki.

Záró rendelkezések

8.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sát kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.*

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

1. számú melléklet
a 114/2005. (HK 1/2006.) HM utasításhoz

FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELÕZETES
ÉS UTÓLAGOS

VEZETÕI ELLENÕRZÉSI RENDSZER
megszervezésének, mûködtetésének

általános szabályai és elõ írásai

1. A jog sza bá lyi elõ írások
1.1. A fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi

el len õr zés (FEUVE) fo gal mát, a ki ala kí tá sá nak és mû köd -
te té sé nek fe le lõs sé gi rend jét, va la mint a kap cso ló dó kö ve -
tel mé nye ket az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (Áht.) elõ írásai az aláb bi ak ban ha tá roz -
ták meg:

„121.  § (1) A fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos
ve ze tõi el len õr zés a szer ve ze ten be lül a gaz dál ko dá sért fe -

le lõs szer ve ze ti egy ség ál tal foly ta tott el sõ szin tû pénz ügyi 
irá nyí tá si és el len õr zé si rend szer, amely nek létrehozá -
sáért, mû köd te té sé ért és fej lesz té sé ért a költ ség ve té si
szerv ve ze tõ je fe le lõs a pénz ügy mi nisz ter ál tal köz zé tett
irány el vek fi gye lem be vé te lé vel. A költ ség ve té si szerv ve -
ze tõ je kö te les olyan sza bály za to kat ki ad ni, fo lya ma to kat
ki ala kí ta ni és mû köd tet ni a szer ve ze ten be lül, ame lyek
biz to sít ják a ren del ke zés re ál ló for rá sok sza bály sze rû, sza -
bá lyo zott, gaz da sá gos, ha té kony és ered mé nyes fel hasz ná -
lá sát. A pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr zé si fel ada tok ma -
guk ban fog lal ják:

a) a pénz ügyi dön té sek do ku men tu ma i nak el ké szí té sét
(ide ért ve a költ ség ve té si ter ve zés, a kö te le zett ség vál la lá -
sok, a szer zõ dé sek, a ki fi ze té sek, a sza bály ta lan ság  miatti
vissza fi zet te té sek do ku men tu ma it is),

b) az elõ ze tes és utó la gos pénz ügyi el len õr zést, a pénz -
ügyi dön té sek sza bály sze rû sé gi és sza bá lyo zott sá gi szem -
pont ból tör té nõ jó vá ha gyá sát, il let ve el len jegy zé sét,

c) a gaz da sá gi ese mé nyek el szá mo lá sát (a ha tá lyos jog -
sza bá lyok nak meg fe le lõ könyv ve ze tés és be szá mo lás).

(2) Az (1) be kez dés a)–c) pont já ban fel so rolt te vé keny -
sé gek fel adat kö ri el kü lö ní té sét biz to sí ta ni kell.

(3) A pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr zé si rend szer nek biz -
to sí ta nia kell, hogy

a) a költ ség ve té si szerv va la mennyi, gaz dál ko dás sal
kap cso la tos te vé keny sé ge és cél ja össz hang ban le gyen a
sza bály sze rû ség, sza bá lyo zott ság és meg bíz ha tó gaz dál -
ko dás el ve i vel;

b) az esz kö zök kel és for rá sok kal va ló gaz dál ko dás ban
ne ke rül jön sor pa zar lás ra, vissza élés re, ren del te tés el le nes
fel hasz ná lás ra;

c) meg fe le lõ, pon tos és nap ra kész in for má ci ók áll ja nak 
ren del ke zés re a költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá sá val kap -
cso la to san;

d) a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el -
len õr zés har mo ni zá ci ó já ra és össze han go lá sá ra vo nat ko zó 
irány el vek vég re haj tás ra ke rül je nek;

e) a ren del ke zés re ál ló esz kö zök és for rá sok a sza bály -
sze rû ség, sza bá lyo zott ság és meg bíz ha tó gaz dál ko dás el -
ve i vel össz hang ban ke rül je nek fel hasz ná lás ra.”

1.2. Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Kor m. ren de let (Ámr.) 145/A-C.  §-ai -
nak elõ írásai a FEUVE rend sze ré vel kap cso lat ban az aláb -
bi a kat ha tá roz zák meg:

„145/A.  § (1) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je a szerv
gaz dál ko dá sá nak fo lya ma tá ra (ter ve zés, vég re haj tás, be -
szá mo lás) és sa já tos sá ga i ra te kin tet tel kö te les ki ala kí ta ni,
mû köd tet ni és fej lesz te ni a FEUVE rend sze rét.

(2) A FEUVE rend szer tar tal maz za mind azon el ve ket,
el já rá so kat és bel sõ sza bály za to kat, me lyek alap ján a költ -
ség ve té si szerv ér vé nye sí ti a fel ada tai el lá tá sá ra szol gá ló
elõ irány za tok kal, lét szám mal és a va gyon nal va ló sza bály -
sze rû, gaz da sá gos, ha té kony és ered mé nyes gaz dál ko dás
kö ve tel mé nye it.

(3) A FEUVE rend szer ki ala kí tá sa és mû köd te té se so rán 
a költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek figye lembe kell ven nie a
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pénz ügy mi nisz ter ál tal köz zé tett mód szer ta ni út mu ta tók -
ban fog lal ta kat.

(4) A FEUVE fej lesz té se so rán figye lembe kell ven ni az 
ál lam ház tar tá si kül sõ pénz ügyi el len õr zést és bel sõ el len -
õr zést vég zõ szer vek ál tal meg fo gal ma zott aján lá so kat és
ja vas la to kat.

(5) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je kö te les sza bá lyoz ni a
sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el já rás rend jét, amely e
ren de let 10.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály zat mel lék le tét ké pe zi.

Ellenõrzési nyomvonal

145/B.  § (1) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je kö te les el ké -
szí te ni a költ ség ve té si szerv el len õr zé si nyom vo na lát,
amely a költ ség ve té si szerv ter ve zé si, pénz ügyi le bo nyo lí -
tá si és el len õr zé si fo lya ma ta i nak szö ve ges vagy táb lá zat ba 
fog lalt, vagy fo lya mat áb rák kal szem lél te tett le írá sa.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el len õr zé si
nyom vo nal a költ ség ve té si szerv e ren de let 10.  §-ának
(4) be kez dé sé ben fog lalt szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály -
za tá nak mel lék le tét ké pe zi.

Kockázatkezelés

145/C.  § (1) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je kö te les a
koc ká za ti té nye zõk figye lembe véte lével koc ká zat elem -
zést vé gez ni, és koc ká zat ke ze lé si rend szert mû köd tet ni.

(2) A koc ká zat elem zés so rán fe l kell mér ni, és meg kell
ál la pí ta ni a költ ség ve té si szerv te vé keny sé gé ben, gaz dál -
ko dá sá ban rej lõ koc ká za to kat.

(3) A koc ká zat ke ze lés rend jé nek ki ala kí tá sa so rán meg
kell ha tá roz ni azon in téz ke dé se ket és meg té te lük mód ját,
me lyek csök ken tik, il let ve meg szün te tik a koc ká za to kat.

(4) A FEUVE rend szer ben rej lõ koc ká za tos te rü le tek ki -
vá lasz tá sá ra ob jek tív koc ká zat elem zé si mód szert kell al -
kal maz ni a pénz ügy mi nisz ter ál tal ki adott mód szer ta ni út -
mu ta tók alap ján.”

1.3. Az Ámr. 149.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja a fel -
ügye le ti szerv ré szé re meg ha tá roz za, hogy a költ ség ve té si
szer vei ré szé re elõ ír ja:

„...az Áht. 97.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le -
zett ség nek megfele lõen e ren de let 23. szá mú mel lék le te
sze rint ér té kel je a FEUVE rend szer mû kö dé sét, és az éves
költ ség ve té si be szá mo ló val együt te sen küld je meg a fel -
ügye le ti szerv nek.”

2. Az Áht. és az Ámr. elõ zõ ek ben idé zett elõ írásai új
ele me ket ve zet tek be a FEUVE rend sze ré be, ame lyek
alap ján kö te le zõ ki ala kí ta ni

– a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el já rás rend jét,
– az el len õr zé si nyom vo na lat, va la mint
– a koc ká zat ke ze lést.

3. A HM/MH szer ve zet FEUVE rend sze rét a jog sza bá -
lyi elõ írásokkal össz hang ban, a pénz ügy mi nisz ter ál tal
2005. ja nu ár 31-én (PK 2/2005.) kö zé tett, a Ma gyar Hon -
véd ség sa já tos sá ga i ra adap tált mód szer ta ni út mu ta tók ban
fog lal tak ra fi gye lem mel ké szí ti.

A HM/MH szer ve zet FEUVE rend sze ré vel kap cso la tos
kö ve tel mé nye ket a füg ge lék fog lal ja össze.

A HM/MH szer ve zet – a jog sza bá lyi elõ írásnak meg -
fele lõen – a sza bály ta lan sá gok kal kap cso la tos el já rás rend -
jét, va la mint az el len õr zé si nyom vo na lát rész le te sen meg -
ha tá roz za, és az SZMSZ mel lék le te ként ké szí ti el.

A koc ká zat ke ze lé si sza bály zat ki ala kí tá sá val kap cso la -
tos kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sán túl me nõ en a koc ká -
zat ke ze lés és -elem zés rész le tes sza bá lyai kü lön bel sõ in -
téz ke dés ben ke rül nek el ren de lés re.

4. Az al kal ma zott fon to sabb fo gal mak
4.1. Sza bá lyos ság: a szer ve zet, szer ve ze ti egy ség mû -

kö dé se meg fe lel a vo nat ko zó sza bá lyok nak, elõ írásoknak.
4.2. Sza bá lyo zott ság: a szer ve zet, szer ve ze ti egy ség

mû kö dé se, te vé keny sé ge, il let ve va la mely te vé keny sé gi
fo lya ma ta, rész fo lya ma ta, alap te vé keny sé gi kö ré be tar to -
zó szak fel ada ta meg fele lõen sza bá lyo zott-e, a ha tá lyos
jog sza bá lyok nak, fe je zet szin tû bel sõ ren del ke zé sek nek
meg fe lel nek-e.

4.3. Gaz da sá gos ság: a te vé keny ség el lá tá sá hoz fel hasz -
nált erõ for rá sok költ sé gé nek op ti ma li zá lá sát je len ti a meg -
fe le lõ mi nõ ség mel lett.

4.4. Ha té kony ság: a te vé keny ség so rán elõ ál lí tott ter -
mé kek, szol gál ta tá sok, egyéb ered mé nyek, va la mint az
elõ ál lí tá suk hoz fel hasz nált for rá sok kö zöt ti kap cso lat.

4.5. Ered mé nyes ség: a te vé keny ség cél jai meg va ló sí tá -
sá nak mér té ke, a te vé keny ség szán dé kolt és tény le ges ha -
tá sa kö zöt ti kap cso lat.

Füg ge lék: A HM/MH szer ve zet FEUVE rend sze ré vel
kap cso la tos kö ve tel mé nyek

Függelék az 1. számú melléklethez

A HM/MH szervezet FEUVE rendszerével kapcsolatos 
követelmények

1. A FEUVE rend szer és a sza bá lyo zott ság
A szer ve zet ve ze tõ je gon dos ko dik ar ról, hogy
– a szer ve zet el sõ szin tû pénz ügyi és el len õr zé si fel ada -

ta i nak meg fe le lõ sza bá lyo zá sa ér de ké ben a ha tá lyos jog -
sza bá lyok ról kel lõ tá jé ko zott ság le gyen;

– a bel sõ sza bá lyo zás nál figye lembevételre ke rül je nek
az ala pí tó, il let ve a fenn tar tó ál tal meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyek, cél ki tû zé sek, el vá rá sok;

– a ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján elõ írt bel sõ sza bá -
lyo zók ki ala kí tá sa meg tör tén jen, azok meg is mer te té se biz -
to sít va le gyen;

– a he lyi sa já tos sá gok  miatt sza bá lyo zan dó te rü le tek
fel tá rás ra ke rül je nek.
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A meg fe le lõ sza bá lyo zott ság biz to sí tá sa ér de ké ben:
– meg kell ha tá roz ni azo kat a te rü le te ket, ame lyek sza -

bá lyo zá sá ról a köz pon ti elõ írások kö vet kez té ben he lyi leg
kell gon dos kod ni;

– ob jek tív koc ká zat elem zés se gít sé gé vel fe l kell tár ni
azo kat a te rü le te ket, ame lyek

= sza bá lyo zá sa köz pon ti elõ írás nél kül, a szer ve zet
mû kö dé se, szer ve ze te és az el lá tott fel ada tok sa já -
tos sá ga  miatt szük sé ges;

= je len tõs koc ká za ti te rü le tet je len te nek, így a sza -
bá lyo kat gyak ran fe lül kell vizs gál ni;

= az in téz mény mû kö dé se szem pont já ból meg ha tá -
ro zó, így a sza bá lyo zá sát elõ tér be kell he lyez ni;

– új bel sõ sza bá lyo zás ese tén a fo lya mat gaz dá val elõ -
ze tes kon zul tá ci ót kell foly tat ni, il let ve a ki dol go zott bel sõ 
sza bá lyo zót vég le ge sí tés elõtt is mét egyez tet ni kell az
érin tet tek kel;

– a szer ve ze ti szin tû sza bá lyo zott ság meg fe le lõ mi nõ -
sé ge ér de ké ben az ér vény ben lé võ bel sõ sza bá lyo kat rend -
sze res idõ kö zön ként fe lül kell vizs gál ni, amely nél figye -
lembe kell ven ni a mun ka fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és
utó la gos ve ze tõi el len õr zés ta pasz ta la ta it, a füg get len bel -
sõ el len õr zés meg ál la pí tá sa it, va la mint a kül sõ el len õr zé -
sek ész re vé te le it, ja vas la ta it.

A bel sõ sza bály za tok fõbb cso port jai:
– a szer ve ze ti mû kö dé si sza bály zat an nak mel lék le te i -

vel;
– a szak mai te vé keny ség gel, a mû kö dés sel, a mun ka -

vál la lók jog ál lá sá val kap cso la tos sza bá lyo zók;
– a kü lön fé le ter vek, meg ál la po dá sok;
– a pénz ügyi és gaz dál ko dá si sza bá lyo zók.
A szük sé ges bel sõ sza bá lyo zók ról az ak tu á lis jegy zé ket

a sza bá lyo zók fe lül vizs gá la ti idõ sza ka i nak és ha tár nap ja i -
nak, va la mint a fe lül vizs gá la tért fe le lõs be osz tá sok meg -
ne ve zé sé nek fel tün te té sé vel a szer ve zet ki je lölt egy sé ge
tart ja nyil ván.

2. A FEUVE rend szer és a sza bá lyos ság
A szer ve zet ve ze tõ je a sza bá lyos ság be tar tá sa ér de ké -

ben biz to sít ja a sze mé lyi ál lo mány ré szé re
– a jog sza bá lyok és más kö te le zõ sza bá lyok meg is mer -

he tõ sé gét;
– a bel sõ sza bá lyok hoz va ló hoz zá fér he tõ sé get.

A sza bá lyos ság biz to sí tá sa ér de ké ben gon dos ko dik
– a szer ve zet min den na pi te vé keny sé gé ben al kal ma -

zás ra ke rü lõ jog sza bály hoz va ló könnyû hoz zá fér he tõ ség -
rõl;

– azok meg fe le lõ al kal ma zá sát elõ se gí tõ to vább kép zé -
se ken, ér te kez le te ken, kon zul tá ci ó kon va ló rész vé tel rõl,
egyéb szak mai anya gok (szak köny vek, fo lyó ira tok
stb.) be szer zé sé rõl, az in ter net-hon la po kon lé võ anya gok -
hoz va ló hoz zá fé rés rõl;

– a bel sõ sza bály za tok hoz va ló könnyû hoz zá fér he tõ -
ség rõl;

– a nagy koc ká za tot rej tõ fel ada tok el lá tá sát vég zõ sze -
mé lyi ál lo mány, a fo lya mat gaz dák fi gyel mét fe l kell hív ni
a sza bály za tok elõ írásainak be tar tá sá ra.

A sza bá lyok be tar tá sát az elõ ze tes ve ze tõi el len õr zés, az 
egy más ra épü lõ, egy mást el len õr zõ fo lya mat rend, az utó -
la gos ve ze tõi el len õr zés, va la mint a füg get len bel sõ el len -
õr zés esz kö ze i vel kell elõ se gí te ni.

3. A FEUVE rend szer és a gaz da sá gos ság
A szer ve zet ve ze tõ je biz to sít ja, hogy a fel ada tok el lá tá -

sá ra szol gá ló erõ for rá sok a gaz da sá gos ság követelmé -
nyeit sze m elõtt tart va ke rül je nek be szer zés re és fel hasz ná -
lás ra.

A gaz da sá gos ság kö ve tel mé nye, hogy az adott fel adat,
te vé keny ség el lá tá sá hoz fel hasz nált erõ for rá sok költ sé gei
– a mi nõ ség fenn tar tá sa mel lett – op ti ma li zál va le gye nek.

A gaz da sá gos ság biz to sí tá sa ér de ké ben
– az ob jek tív koc ká zat elem zés esz kö zét fel hasz nál va

meg kell ál la pí ta ni a gaz da sá gos ság te kin te té ben leg na -
gyobb koc ká za tot rej tõ költ ség ve té si elõ irány za tok kö rét;

– a gaz da sá gos ság nö ve lé se ér de ké ben szá mí tá sok kal
alá tá masz tott mód sze re ket, el já rá so kat kell ja va sol ni;

– a va gyon gaz dál ko dás gaz da sá gos sá gát rend sze re sen
vizs gál ni kell.

A FEUVE rend szer gaz da sá gos ság gal kap cso la to san
ki emelt te rü le tei:

– a kész let be szer zés sel, szol gál ta tás igény be vé tel lel
kap cso la tos te vé keny ség,

– az en ge dé lye zett lét szám és a sze mé lyi jut ta tá sok elõ -
irány za tai és fel hasz ná lá suk.

A gaz da sá gos ság sze m elõtt tar tá sa ér de ké ben fo lya ma -
to san vizs gál ni kell a ki emelt te rü le te ket. A gaz da sá gos sá -
gi szá mí tá sok el vég zé sé hez szük sé ges ana li ti kus nyil ván -
tar tá sok ve ze té sért a szer ve zet szer ve ze ti egy sé ge fe le lõs.

Az adott szin tû gaz da sá gos sá gi szá mí tá sok el vég zé sé ért 
az alap ren del te té si fel adat el lát ás ra irá nyu ló an a szer ve ze ti
egy sé gek ve ze tõi a fe le lõ sök.

4. A FEUVE rend szer és a ha té kony ság
A szer ve zet ve ze tõ je biz to sít ja, hogy a ha té kony ság kö -

ve tel mé nye it sze m elõtt tart va tör tén jen
– a ki adá si elõ irány za tok kal,
– az en ge dé lye zett lét szám mal, va la mint
– a hasz ná lat ra ren del ke zés re bo csá tott va gyon nal va ló

gaz dál ko dás.
A ha té kony ság kö ve tel mé nye, hogy adott fel adat el lá tá -

sa és a fel hasz nált for rá sok kö zött meg fe le lõ le gyen a kap -
cso lat.

A fel adat el lát ás ak kor ha té kony, ha a le he tõ leg ke ve -
sebb tár gyi és mun ka erõ fel hasz ná lás sal a le he tõ leg több
és leg jobb mi nõ sé gû fel adat vég zés tör té nik.

A ha té kony ság biz to sí tá sa ér de ké ben
– ha té kony sá gi szá mí tá so kat kell vé gez ni a ki adá si elõ -

irány za tok meg ál la pí tá sa és fel hasz ná lá sa, az en ge dé lye -
zett lét szám al kal ma zá sa, va la mint a va gyon hasz ná lat te -
kin te té ben;

– az ob jek tív koc ká zat elem zés esz kö zét fel hasz nál va
meg kell ke res ni a költ ség ve té si elõ irány za tok fel hasz ná -
lá sa kö ré ben a ha té kony ság te kin te té ben leg na gyobb koc -
ká za tot rej tõ elõ irány za to kat;
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– a ha té kony ság ja ví tá sa ér de ké ben szá mí tá sok kal alá -
tá masz tott ja vas la to kat kell meg fo gal maz ni;

– a va gyon gaz dál ko dás ha té kony sá gát rend sze re sen
vizs gál ni kell.

A FEUVE rend szer ha té kony ság gal kap cso la to san ki -
emelt te rü le tei:

– a szer ve ze ti fel épí tés, ez zel össze füg gés ben az
SZMSZ,

– a szak mai mû kö dés re vo nat ko zó szak mai elõ írások.
A ha té kony sá gi szá mí tá sok el vég zé sé hez adott szint en

szük sé ges ana li ti kus nyil ván tar tá sok meg szer ve zé sé ért, ve -
ze té sé ért az érin tett szer ve ze ti egy ség ve ze tõk a fe le lõ sök.

A ha té kony sá gi szá mí tá sok adott szint en va ló el vég zé -
sé ért az alap ren del te té si fel adat el lát ás ra irá nyu ló an a szer -
ve ze ti egy ség ve ze tõk a fe le lõ sök.

5. A FEUVE rend szer és az ered mé nyes ség
Az ered mé nyes ség a cé lok meg va ló sí tá sá nak mér té ke,

vagy is a fel adat el lát ás és a szer ve ze ti cé lok meg va ló sí tá sa
kö zöt ti kap cso lat.

Az ered mé nyes ség azt mu tat ja, hogy a fel adat el lát ás,
szol gál ta tás nyúj tás hoz zá já rul-e cé lok meg va ló sí tá sá hoz.

A fel adat el lát ás ak kor ered mé nyes, ha a ki tû zött cél el -
éré sét szol gál ja.

Az ered mé nyes ség biz to sí tá sa ér de ké ben
– az ob jek tív koc ká zat elem zés esz kö zét fel hasz nál va

meg kell ke res ni az ered mé nyes ség te kin te té ben leg na -
gyobb koc ká za tot rej tõ te vé keny sé ge ket;

– az ered mé nyes ség ja ví tá sa ér de ké ben szá mí tá sok kal,
fel mé ré sek kel alá tá masz tott ja vas la to kat kell meg fo gal -
maz ni;

Az ered mé nyes sé gi szá mí tá sok el vég zé sé hez az adott
szint en szük sé ges ana li ti kus nyil ván tar tá sok meg szer ve -
zé sért és ve ze té sé ért az érin tett szer ve ze ti egy ség ve ze tõk a
fe le lõ sök.

Az ered mé nyes sé gi szá mí tá sok adott szint en va ló el -
vég zé sé ért az alap ren del te té si fel adat el lát ás ra irá nyu ló an a 
szer ve ze ti egy ség ve ze tõk a fe le lõ sök.

2. számú melléklet
a 114/2005. (HK 1/2006.) HM utasításhoz

Követelmények és minta
A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK

ELJÁRÁSRENDJE
ki dol go zá sá hoz

HM/MH . számú melléklet a .... HM/MH1 számhoz

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE

Az Ámr. 145/A.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg -
fele lõen a HM/MH szer ve zet mû kö dé se so rán elõ for du ló

sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé re a je len sza bály zat ban meg -
ha tá ro zott el já rás ren det kell al kal maz ni.

1. A sza bály ta lan ság fo gal ma
A sza bály ta lan ság va la mely nor má tól (tör vény, ren de -

let), bel sõ ren del ke zés tõl, (ve ze tõi in téz ke dés, ha tá ro zat),
va la mint fe let te si uta sí tás tól, vagy elöl já rói pa rancs tól
 való el té rést je len t, amely az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé ben a költ ség ve té si gaz dál ko dás bár mely gaz da sá gi
ese mé nyé ben, az egyes mû ve le tek ben elõ for dul hat.

A sza bály ta lan sá gok fo ga lom kö re szé les, a kor ri gál ha tó 
mu lasz tá sok vagy hi á nyos sá gok, il let ve a fe gyel mi-, bün -
te tõ-, sza bály sér té si-, vagy kár té rí té si el já rás megindítá -
sára okot adó cse lek mé nyek egy aránt be le tar toz nak.

A sza bály ta lan sá gok alap ese tei:
– a nem szán dé ko san oko zott sza bály ta lan ság (fi gyel -

met len ség bõl, ha nyag ma ga tar tás ból, hely te le nül ve ze tett
nyil ván tar tás ból stb. szár ma zó sza bály ta lan ság);

– a szán dé ko san oko zott sza bály ta lan ság (fél re ve ze tés,
csa lás, sik kasz tás, meg vesz te ge tés, szán dé ko san oko zott
sza bály ta lan ki fi ze tés stb.).2

A sza bály ta lan sá gok ki ala ku lá sá nak meg elõ zé sét szol -
gál ja:

– a szer ve zet jog sza bá lyok nak meg fe le lõ sza bá lyo zók
alap ján tör té nõ mû köd te té se;

– a sza bá lyo zott ság és a sza bá lyok be tar tá sá nak fo lya -
ma tos fi gye lem mel kí sé ré se;

– a sza bály ta lan sá gok ese tén szü le tõ in téz ke dé sek ha -
té kony sá ga.

A sza bály ta lan sá gok kal kap cso la tos in téz ke dé sek ál ta -
lá nos cél ja:

– a sza bály ta lan sá gok ki ala ku lá sá nak meg aka dá lyo zá -
sa (meg elõ zés);

– a meg fe le lõ ál la pot hely re ál lí tá sa (a hi bák, hi á nyos -
sá gok, té ve dé sek kor ri gá lá sa);

– a fe le lõs ség meg ál la pí tá sa.
A HM/MH szer ve zet hi va tá sos és köz al kal ma zot ti ál lo -

má nya – sa ját mun ka kö rét és sze mé lyét il le tõ en – a jog sza -
bá lyo kat, a bel sõ ren del ke zé se ket a szer ve zet nél, il let ve
szer ve ze ti ele mek nél biz to sí tott köz lö nyök fel dol go zá sá -
val, il let ve a he lyi bel sõ ren del ke zé sek ta nul má nyo zá sá val 
kö te les is mer ni, és be tar ta ni.

A leg fon to sabb jog sza bá lyok, fe je zet szin tû, il let ve he -
lyi bel sõ ren del ke zé sek ki adá sa kor, il let ve je len tõ sebb
mó do sí tá suk ese tén azok fel dol go zá sát az egy sé ges ér tel -
me zés és al kal ma zás elõ se gí té se ér de ké ben té ma kö ré tõl
füg gõ en a HM/MH szer ve zet szin tû to vább kép zé se ken (ál -
lo mány gyû lé se ken), il let ve az érin tett szer ve ze ti egy sé gek
ve ze tõi ré szé rõl sa ját ha tás kör ben kell üte mez ni.

2 Te kin tet tel ar ra, hogy a szán dé kos ság kér dé se az adott el já rá sok le foly -
ta tá sa so rán, a meg fe le lõ szank ci ók ki sza bá sa kor ke rül ér té ke lés re, a sza bály -
ta lan sá gok ke ze lé sé nek sza bá lyo zá sa nem fog lal ko zik ez zel a meg kü lön böz -
te tés sel, a sza bály ta lan sá go kat ezen a té ren azo nos ala pon ke ze li.
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A HM/MH szer ve zet mû kö dé sé vel kap cso la to san a vo -
nat ko zó jog sza bá lyok kal, il let ve fe je zet szin tû bel sõ ren -
del ke zé sek kel össz hang ban ki adott alap ve tõ he lyi bel sõ
ren del ke zé sek jegy zé két az 1. szá mú füg ge lék tartal -
mazza.

2. A sza bály ta lan ság ész le lé se (út vo na la)

A sza bály ta lan sá gok ész le lé se a FEUVE rend sze ré ben
tör tén het a HM/MH szer ve zet be osz tott sze mé lyi ál lo má -
nya, a HM/MH szer ve zet egyes szer ve ze ti egy sé ge i nek ve -
ze tõi, va la mint a HM/MH szer ve zet ve ze tõ je (pa rancs no -
ka) ré szé rõl egy aránt, to váb bá a bel sõ, il let ve a kül sõ el -
len õr zés ál tal.

2.1. A FEUVE rend sze ré ben ész lelt sza bály ta lan ság
ke ze lé se

2.1.1. A HM/MH szer ve zet be osz tott ál lo má nya ré szé rõl 
ész lelt sza bály ta lan ság ke ze lé se

a) Amennyi ben a sza bály ta lan sá got a be osz tott sze mé -
lyi ál lo mány tag ja ész le li, kö te les ar ról ér te sí te ni a
HM/MH szer ve zet állományille té kes szer ve ze ti egy sé gé -
nek ve ze tõ jét (pa rancs no kát).

b) Amennyi ben az állományille té kes szer ve ze ti egy ség 
ve ze tõ je (pa rancs no ka) az adott ügy ben érin tett, a be osz -
tott sze mé lyi ál lo mány tag ja a szol gá la ti sza bály zat ban, il -
let ve a mun ka kö ri le írás ban rög zí tett sza bá lyok sze rint kö -
te les el jár ni.

c) Amennyi ben az a) pont ban ér te sí tett szer ve ze ti egy -
ség ve ze tõ je meg ala po zott nak ta lál ja a sza bály ta lan sá got,
a fel adat- és ha tás kö ri, il let ve fe le lõs sé gi rend nek meg fele -
lõen in téz ke dik a sza bály ta lan ság kor ri gá lá sá ra, meg szün -
te té sé re, il let ve ha tás kör hi á nyá ban az ügyet kö te les je len -
te ni a HM/MH szer ve zet ve ze tõ je ré szé re.

d) A HM/MH szer ve zet ve ze tõ je gon dos ko dik a meg fe -
le lõ in téz ke dé sek meg té te lé rõl, il let ve in do kolt eset ben a
szük sé ges el já rá sok meg in dí tá sá ról.

2.1.2. A HM/MH szer ve zet szer ve ze ti egy sé ge i nek ve ze -
tõi ré szé rõl ész lelt sza bály ta lan ság ke ze lé se

a) Amennyi ben a sza bály ta lan sá got a HM/MH szer ve -
zet szer ve ze ti egy sé gé nek ve ze tõ je (pa rancs no ka) ész le li,
a fel adat- és ha tás kö ri, il let ve fe le lõs sé gi rend nek meg fele -
lõen kö te les in téz ked ni a sza bály ta lan ság kor ri gá lá sá ra,
meg szün te té sé re, il let ve ha tás kör hi á nyá ban kö te les az
ügyet je len te ni köz vet len fe let te se (elöl já ró ja) ré szé re.

b) Amennyi ben a köz vet len fe let tes (elöl já ró) az ügy -
ben érin tett, an nak fe let te sét (elöl já ró ját) kell ér te sí te ni.

c) A HM/MH szer ve zet ve ze tõ je a ré szé re je len tett ese -
tek ben gon dos ko dik a meg fe le lõ in téz ke dé sek meg té te lé -
rõl, il let ve in do kolt eset ben a szük sé ges el já rá sok meg in -
dí tá sá ról.

2.1.3. A HM/MH szer ve zet ve ze tõ je (pa rancs no ka) ál tal
ész lelt sza bály ta lan ság ke ze lé se

A HM/MH szer ve zet ve ze tõ je a köz vet le nül ész lelt sza -
bály ta lan ság alap ján, an nak meg ala po zott sá ga ese tén
meg te szi az ügy ben érin tett ve ze tõ je fe lé a szük sé ges lé pé -
se ket, il let ve a ha tás kö ré be tar to zó an in téz ke dést hoz. In -

do kolt eset ben gon dos ko dik a szük sé ges el já rás meg in dí -
tá sá ról.

2.2. A HM/MH szer ve zet bel sõ el len õre, il let ve bel sõ
el len õr zé si ve ze tõ ré szé rõl ész lelt sza bály ta lan ság ke ze -
lé se

A HM/MH szer ve zet ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si
ve ze tõ, il let ve a meg bí zás alap ján fel ada tot el lá tó kül sõ ál -
lam ház tar tá si bel sõ el len õr el len õr zé si te vé keny sé ge so rán 
ész lelt sza bály ta lan ság ese tén a költ ség ve té si szer vek bel -
sõ el len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. (XI. 26.) Kor m. ren de let
(Ber.), va la mint a 91/2004. (HK 26.) HM uta sí tás ren del -
ke zé se i ben elõ ír tak ra fi gye lem mel a HM/MH szer ve zet
bel sõ el len õr zé si ké zi köny vé ben fog lal tak nak meg fele -
lõen kö te les el jár ni.

Az ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr, il let ve a sa ját ma ga ál -
tal ész lelt sza bály ta lan ság gya nú ja ese tén az ál lam ház tar -
tá si bel sõ el len õr zé si ve ze tõ az Áht. 121/A.  § (9) be kez dé -
se, il let ve a Ber. 12.  § f) pont já ban fog lal tak alap ján kö te -
les a hon vé del mi szerv ve ze tõ jét, a hon vé del mi szerv ve -
ze tõ jé nek érin tett sé ge ese tén a fel ügye le ti szerv ve ze tõ jét
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni.

A hon vé del mi szerv ve ze tõ jé nek (illet ve a hon vé del mi
szerv ve ze tõ jé nek érin tett sé ge ese tén a fel ügye le ti szerv
ve ze tõ jé nek) a Ber. 2.  § g) pont ja ér tel mé ben kö te les sé ge
gon dos kod ni a meg fe le lõ in téz ke dé sek meg ho za ta lá ról, il -
let ve az el já rá sok meg in dí tá sá ról, ez azon ban az ál lam ház -
tar tá si bel sõ el len õr zés le zá rá sát nem be fo lyá sol ja.

Az el len õr zé si je len tés ben fog lalt sza bály ta lan sá gok
meg szün te té se ér de ké ben a HM/MH szer ve zet ve ze tõ je ál -
tal jó vá ha gyás ra ke rü lõ in téz ke dé si terv alap ján kell az
érin tet tek nek az el ren delt fel ada tot tel je sí te ni an nak ér de -
ké ben, hogy a bel sõ el len õr zés meg ál la pí tá sai alap ján fel -
tárt sza bály ta lan ság meg szün te tés re ke rül jön.

2.3. A kül sõ el len õr zõ szerv ré szé rõl ész lelt sza bály -
ta lan ság ke ze lé se

A kül sõ el len õr zõ szer vek meg ál la pí tá sa it, a sza bály ta -
lan sá gok meg szün te té sé re vo nat ko zó ja vas la ta it az érin tett 
kül sõ el len õr zõ szerv ve ze tõ je ál tal le zárt el len õr zé si je -
len tés tar tal maz za.

A bün te tõ-, sza bály sér té si, kár té rí té si, il let ve fe gyel mi
el já rás meg in dí tá sá ra okot adó cse lek mény, mu lasz tás
vagy hi á nyos ság gya nú ja ese tén az el len õr zõ szerv a mû -
kö dé sét sza bá lyo zó tör vény, ren de let alap ján jár el.

A kül sõ el len õr zés tár gya, ha tó kö re, il let ve a sza bály ta -
lan ság ra vo nat ko zó meg ál la pí tá sa i nak jel le gé nek függ vé -
nyé ben a fe je zet szint jén a fe let tes (elöl já ró), vagy a
HM/MH szer ve zet ve ze tõ ha tás kör ben jó vá ha gyott in téz -
ke dé si terv alap ján ke rül sor a kül sõ el len õr zés ál tal fel ve -
tett sza bály ta lan sá gok meg szün te té sé re.

A fõbb kül sõ el len õr zé se ket meg ala po zó jog sza bá lyok:

– az Ál la mi Szám ve võ szék rõl  szóló 1989. évi
XXXVIII. tör vény;

– a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal ról  szóló 70/2004.
(IV. 15.) Kor m. ren de let;

– az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény;

1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 29



– a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról  szóló
58/2005. (IV. 4.) Kor m. ren de let.

3. A szük sé ges in téz ke dé sek, el já rá sok meg ha tá ro -
zá sa

A HM/MH szer ve zet ve ze tõ je (pa rancs nok, igaz ga tó,
fõ igaz ga tó stb.) ré szé rõl ki adás ra ke rü lõ bel sõ ren del ke zé -
sek a sza bály ta lan ság oka i nak fel tá rá sá ra, a sza bá lyos mû -
kö dés hely re ál lí tá sá ra, il let ve az érin tett szer ve ze ti egy ség
ve ze tõ je ál tal köz vet le nül meg sza bott uta sí tá sok a sza -
bály ta lan mû kö dés meg szün te té sé re irá nyul nak.

Amennyi ben az okok fel tá rá sa szé le sebb kö rû vizs gá la -
tot igé nyel, a HM/MH szer ve zet ve ze tõ je (pa rancs no ka)
vizs gá lót vagy vizs gá ló bi zott sá got je löl ki a fel ada ta ik
meg sza bá sá val.

A sza bá lyos mû kö dés hely re ál lí tá sát az okok fel tá rá sa
után a HM/MH szer ve zet ve ze tõ je (pa rancs no ka) ren de li el 
a bel sõ sza bá lyok (mû kö dést sza bá lyo zó ok má nyok) szük -
sé ges mó do sí tá sá val.

A sza bály ta lan mû kö dés meg szün te té sé re az ille té kes
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je (pa rancs no ka) köz vet le nül uta -
sít ja az érin tett be osz tá sú sze mély(eke)t.

Amennyi ben vé lel mez he tõ, hogy a sza bály ta lan sá got
fe gyel mi vét ség, kár oko zás, sza bály sér tés vagy bûn cse -
lek mény okoz ta, a szük sé ges el já rás meg in dí tá sa, ille tõ leg
an nak kez de mé nye zé se a HM/MH szer ve zet ve ze tõ jé nek
ha tás kö re.

A fe gyel mi, ille tõ leg kár el já rás le foly ta tá sá ra a HM/MH 
szer ve zet ve ze tõ je köz vet le nül in téz ke dik. Az el já rás rend -
jét a vo nat ko zó el já rá si, il let ve jog ál lá si tör vények ha tá -
roz zák meg.

Sza bály sér té si, ille tõ leg bün te tõ el já rást a ve ze tõ fel je -
len tés sel kez de mé nye zi az ügyész ség nél vagy az ille té kes
nyo mo zó ha tó ság nál.

A HM/MH szer ve zet sze mé lyi ál lo má nya te kin te té ben
az egyes el já rá sok ra irány adó jog sza bá lyok fõbb elõ írásait
a 2. szá mú füg ge lék, a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el -
já rás rend jét meg ala po zó jog sza bá lyok jegy zé két a 3. szá -
mú füg ge lék tar tal maz za.

4. A tet t in téz ke dé sek, el já rá sok nyo mon kö ve té se
A HM/MH szer ve zet ve ze tõ je nyo mon kö ve ti az el ren -

delt vizs gá la to kat, az ál ta la meg ho zott dön té sek alap ján
tet t in téz ke dé se ket, meg in dí tott el já rá sok hely ze tét, a ki je -
lölt vizs gá ló, ille tõ leg vizs gá ló bi zott ság mû kö dé sét. Fi -
gye lem mel kí sé ri az ál ta la el ren delt in téz ke dé sek, il let ve a
vizs gá la tok so rán tet t ja vas la tok vég re haj tá sát.

A HM/MH szer ve zet ve ze tõ je a ta pasz ta la to kat össze -
gez ve más ha son ló sza bály ta lan sá gok meg elõ zé sé nek ér -
de ké ben in téz ke dik:

– az érin tett szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je fe lé a ve ze té si
te vé keny ség elõ se gí té se, ille tõ leg;

– a bel sõ el len õr fe lé az el len õr zõ te vé keny ség meg fe -
le lõ irá nyú ki ter jesz té se ér de ké ben, va la mint szük ség sze -
rint el ren de li a sze mé lyi ál lo mány ok ta tá sát az adott té má -
ban.

5. A fel tárt sza bály ta lan sá gok és a tet t in téz ke dé sek
nyil ván tar tá sa, elem zé se

A HM/MH szer ve zet te kin te té ben a sza bály ta lan sá gi fe -
le lõ si te en dõ ket fel adat kö ré be tar to zó an a ki je lölt ve ze -
tõ-he lyet tes lát ja el.

A sza bály ta lan sá gi fe le lõs fel adat kö ré be tar to zik a fel -
tárt sza bály ta lan sá gok és a kap cso ló dó in téz ke dé sek ko or -
di ná lá sa ér de ké ben a fel tárt sza bály ta lan sá gok ról a nap ra -
kész pon tos nyil ván tar tás ve ze té sé nek meg szer ve zé se,
biz to sí tá sa.

A sza bály ta lan sá gok kal kap cso la to san kö te les biz to sí -
ta ni min den írá sos do ku men tum – kü lö nö sen a fel tá rást
rög zí tõ, az in téz ke dé sek vég re haj tá sát, ille tõ leg az el já rá -
sok le foly ta tá sát bi zo nyí tó ira tok – nyil ván tar tá sát és meg -
õr zé sét, a ve ze tõ ré szé re a nyo mon kö ve tést cél zó összeg -
zõ je len té sek el ké szí té sét.

Azo kat az el já rá si ira to kat, ame lyek sze mé lye ket érin te -
nek, a vo nat ko zó sza bá lyok sze rint a sze mély ügyi szerv nél 
kell nyil ván tar ta ni és meg õriz ni.

A sza bály ta lan sá gi fe le lõs rész le tes fel ada ta it, a
HM/MH szer ve zet ve ze tõ je ré szé re tör té nõ je len té si kö te -
le zett sé get a mun ka kö ri le írá sa tar tal maz za.

6. A sza bály ta lan sá gok meg elõ zé se ér de ké ben vég -
zett ér té ke lés

A HM/MH szer ve zet ve ze tõ je a sza bály ta lan sá gok meg -
aka dá lyo zá sa ér de ké ben leg alább éven te egy al ka lom mal
ér té ke li az egyes fõ fo lya ma tok és azok rész fo lya ma tai mû -
kö dé sét. Az ér té ke lés be más sze mé lye ket, kü lö nö sen a fo -
lya mat gaz dá kat is be von hat ja.

Az ér té ke lés so rán át te kin tés re ke rül az, hogy
– a fel adat el lát ás nál mennyi re tu da tos a FEUVE te vé -

keny ség;
– a FEUVE rend szer fej lesz té se, ja ví tá sa meg fe le lõ

ütem ben tör té nik-e, kel lõ ered mé nyes ség gel tör té nik-e a
fel tárt sza bály ta lan sá gok ke ze lé se;

– az el len õr zé si ta pasz ta la tok nem utal nak-e olyan te rü -
le tek re, ahol a FEUVE rend szer nem ke rült ki ala kí tás ra;

– a FEUVE rend szer hez kap cso ló dó an meg fe le lõ ek-e a 
ki ala kí tott el len õr zé si nyom vo na lak;

– a FEUVE sza bály za tá nak be tar tá sá ra kel lõ fi gyel met
for dí ta nak-e.

A HM/MH szer ve zet ve ze tõ je a FEUVE rend szer mû kö -
dé sé nek ér té ke lé se kor figye lembe ve szi a bel sõ el len õr,
va la mint a kül sõ el len õr zõ szerv meg ál la pí tá sa it is.

7. A FEUVE rend szer rel kap cso la tos je len té sek

7.1. A HM/MH szer ve zet meg bí zott ál lam ház tar tá si bel -
sõ el len õr zé si ve ze tõ je az éves ál lam ház tar tá si bel sõ el len -
õr zé si je len tés ben kö te les szá mot ad ni a Ber. 31.  § (3) be -
kez dés

– ad) al pont ja alap ján az el len õr zé sek so rán bün te tõ-,
sza bály sér té si, kár té rí té si, il let ve fe gyel mi el já rás meg in -
dí tá sá ra okot adó cse lek mény, mu lasz tás vagy hi á nyos ság
gya nú ja kap csán tet t je len té sek szá má ról, to váb bá
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– ae) al pont ja alap ján a FEUVE rend szer sza bály sze rû -
sé gé nek, gaz da sá gos sá gá nak, ha té kony sá gá nak és ered -
mé nyes sé gé nek nö ve lé se, ja ví tá sa ér de ké ben tet t fon to -
sabb ja vas la ta i ról.

7.2. A HM/MH szer ve zet ve ze tõ je az éves ál lam ház tar -
tá si bel sõ el len õr zé si je len tés ben a Ber. 31.  § (3) be kez dés
b) pont ja alap ján a bel sõ el len õr zés ál tal tet t meg ál la pí tá -
sok és ja vas la tok hasz no su lá sá nak ta pasz ta la tai kö zött
összeg zi a FEUVE rend szert érin tõ kér dé se ket is.

7.3. Az éves költ ség ve té si be szá mo ló ke re té ben a
HM/MH szer ve zet ve ze tõ – az Áht. 97.  § (2) be kez dé sé ben
fog lalt kö te le zett sé gé nek meg fe le lõ en az Ámr. 149.  § (2) be -
kez dé sé nek c) pont já val össz hang ban az éves költ ség ve té si
be szá mo ló ké szí té sé re vo nat ko zó ak tu á lis bel sõ ren del ke -
zés ben fog lal tak alap ján – ad szá mot a FEUVE rend szer mû -
kö dé sé nek ér té ke lé sé rõl, amely nek tar tal mát az Ámr.
23. szá mú mel lék le te ha tá roz za meg. A be szá mo ló so rán az
MH Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat illeté kes szer ve ze té -
nek ve ze tõ je – az adott költ ség ve té si szer vet il le tõ en, a fo -
lya mat ba épí tett elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zé si
rend szer ki ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok ról  szóló
..../2005. (HK .) HM uta sí tás 5. sz. mel lék le te sze rint – nyi -
lat ko zik a ha tás kö ré be tar to zó pénz ügyi, szám vi te li fel ada -
tok ma ra dék ta lan, jog sza bá lyok ban elõ írt vég re haj tá sá ról.

Füg ge lé kek:

1. szá mú: Min ta ,,a HM/MH szer ve zet mû kö dé sét meg -
ha tá ro zó bel sõ ren del ke zé sek” jegy zé ké nek
el ké szí té sé hez

2. szá mú: Min ta ,,Az egyes el já rá sok ese té ben irány -
adó jog sza bá lyok fõbb ren del ke zé sei” ki dol -
go zá sá hoz

3. szá mú: Min ta ,,A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el -
já rás rend jét meg ala po zó jog sza bá lyok jegy -
zé ke” össze ál lí tá sá hoz

1. számú függelék a 2. számú melléklethez

Minta ,,A HM/MH szervezet mûködését meghatározó
belsõ rendelkezések” jegyzékéhez

HM/MH 1. számú függelék a ..... HM/MH szám mellékletéhez

A szervezet mûködését meghatározó alapvetõ belsõ
rendelkezések (vezetõi intézkedések)

Fsz. Tárgy

1. A szer ve zet költ ség ve té si gaz dál ko dá sá nak bel sõ
rend je (mel lék let ként a bi zony la ti al bum)

2. A szer ve zet (köz)be szer zé si sza bály za ta

3. A szer ve zet koc ká zat ke ze lé sé nek rend je

4. A szer ve zet ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ké zi -
köny ve (ki egé szí té sek a HM fe je zet egy sé ges ál -
lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ké zi köny vé hez)

 5. Mi nõ sí té si és be te kin té si jo go sult ság megállapí -
tása

 6. A kulcs do bo zok tá ro lá sa

 7. A te le fa xon ér ke zõ ügy ira tok ke ze lé si sza bá lyai

 8. A sok szo ro sí tó esz kö zök, a szá mí tó gé pek és a
hor doz ha tó szá mí tó gé pek hasz ná la ta

 9. A szer ve zet mû kö dé sé hez biz to sí tott szol gá la ti
gép jár mû vek hasz ná la ta

10. Mun ka idõ-nyil ván tar tás ve ze té sé nek sza bá lyai

11. A szer ve zet la kás ügyi tár sa dal mi bi zott sá gá nak
mû kö dé se

12. A szer ve zet Ügye le ti Szol gá la tá nak ve zény lé se,
el lá tá sa

13. A hi va tal-ügye let esi, il let ve a bal ese ti ké szen lé ti
szol gá lat mo bil te le fon hasz ná la ta

14. A szer ve zet hi va tá sos ál lo má nyú tag jai fi zi kai fel -
ké szí té se

15. A szer ve zet sze mé lyi ál lo má nya egész sé gé nek
meg óvá sa

16. A szer ve zet mû kö dé se so rán ke let ke zett ve szé lyes 
hul la dé kok ke ze lé sé nek, tá ro lá sá nak és nyil ván -
tar tá sá nak rend je

17. Tûz vé del mi sza bály zat

18. A nem do hány zók vé del mé rõl és a do hány ter mé -
kek fo gyasz tá sá nak, for gal ma zá sá nak egyes sza -
bá lya i ról  szóló tör vény he lyi vég re haj tá sá nak
sza bá lyo zá sa

19. A sze mé lyi ál lo mány mun ka- és tûz vé del mi ok ta -
tá sa

20. A mun ka- és tûz vé del mi bi zott sá gi el len õr zés

21. Stb.

2. számú függelék a 2. számú melléklethez

Minta ,,Az egyes eljárások esetében irányadó
jogszabályok fõbb rendelkezései” kidolgozásához

HM/MH 2. számú függelék a ..... HM/MH szám mellékletéhez

Az egyes eljárások esetében irányadó jogszabályok
fõbb rendelkezései

(a hivatásos és szerzõdéses katona, valamint a
közalkalmazotti állományt illetõen)

A Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény
10.  § (1) be kez dé se sze rint bûn cse lek mény az a szán dé ko -
san vagy – ha a tör vény a gon dat lan el kö ve tést is bün te ti –
a gon dat lan ság ból el kö ve tett cse lek mény, amely ve szé lyes 
a tár sa da lom ra, és amely re a tör vény bün te tés ki sza bá sát
ren de li.
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A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(a továb biak ban Be.) 6.  § (1) be kez dé se ki mond ja, hogy a
bí ró ság nak, az ügyész nek és a nyo mo zó ha tó ság nak kö te -
les sé ge a tör vény ben fog lalt fel té te lek meg lé te ese tén bün -
te tõ el já rást meg in dí ta ni. A Be. 171.  § (2) be kez dé se elõ ír -
ja, hogy a hi va ta los sze mély kö te les a ha tás kö ré ben tu do -
má sá ra ju tott bûn cse lek ményt érin tõ en fel je len tést ten ni.
A fel je len tést rend sze rint az ügyész ség nél vagy a nyo mo -
zó ha tó ság nál kell meg ten ni.

Ha az ál lo mány tag já val szem ben bün te tõ el já rás in dul, a 
szol gá la ti be osz tá sá ból az el já rás be fe je zé sé ig fel füg geszt -
he tõ, ha az ál lo mány tag ja ter hé re rótt bûn cse lek mény a
Ma gyar Hon véd ség te kin té lyét sú lyo san sér ti vagy ve szé -
lyez te ti, il let ve a bün te tõ el já rás  miatt az el kö ve tõ nek a
szol gá lat tól va ló tá vol tar tá sa in do kolt.

A sza bály sér té sek rõl  szóló LXIX. tör vény 1.  § (1) be kez -
dé se sze rint sza bály sér tés az a jog el le nes, te vé keny ség -
ben vagy mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló cse lek mény, ame -
lyet tör vény, kor mány ren de let vagy ön kor mány za ti ren de -
let sza bály sér tés nek nyil vá nít, s amely nek el kö ve tõ it az e
tör vény ben meg ha tá ro zott jog hát rány fe nye get. A tör vény
má so dik ré sze fog lal ko zik rész le te sen a sza bály sér té si el -
já rás sal, a 82.  § (1) be kez dé se ki mond ja, hogy sza bály sér -
té si el já rás fel je len tés, ille tõ leg a sza bály sér té si ha tó ság ré -
szé rõl el já ró sze mély ész le lé se vagy tu do má sa alap ján in -
dul hat meg.

A Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény
(Ptk.) 339.  § (1) be kez dé se ki mond ja, hogy aki más nak
jog el le ne sen kárt okoz, kö te les azt meg té rí te ni. Men te sül
a fe le lõs ség alól, ha bi zo nyít ja, hogy úgy járt el, ahogy az
adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó. A kár té rí té si el já rás
meg in dí tá sá ra a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi
III. tör vény ren del ke zé sei (el sõ sor ban a XXIII. fe je zet, a
mun ka vi szony ból és a mun ka vi szony jel le gû jog vi szony -
ból szár ma zó pe rek) az irány adók.

Kár té rí té si fe le lõs ség te kin te té ben irány adók to váb bá:
– a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör -

vény (Mt.),
– a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi

XXXIII. tör vény (Kjt.),
– a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -

má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény (Hjt.),

– a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to nái kár té rí té si fe le lõs sé gé nek egyes sza bá lya i -
ról  szóló 17/2002. (IV. 5.) HM ren de let,

– a Ma gyar Hon véd ség nek a hi va tá sos és szer zõ dé ses
ál lo má nyú ka to ná i val szem ben fenn ál ló kár té rí té si fe le lõs -
sé ge egyes sza bá lya i ról  szóló 18/2002. (IV. 5.) HM ren de -
let,

– a kár té rí té si fe le lõs ség kö ré ben meg nem té rü lõ kár
le írá sá nak és tör lé sé nek egyes sza bá lya i ról  szóló 19/2002. 
(IV. 5.) HM ren de let elõ írásai.

Az ál lo mány tag ja a szol gá la ti vi szony ból ere dõ kö te -
les sé gé nek vét kes (szán dé kos vagy gon dat lan) meg sze gé -
sé vel oko zott ká rért kár té rí té si fe le lõs ség gel tar to zik.

A kár oko zó vét kes sé gét, a kár be kö vet kez tét és mér té -
két, va la mint az oko za ti össze füg gést a Ma gyar Hon véd -
ség nek kell bi zo nyí ta nia.

Gon dat lan kár oko zás ese tén a kár té rí tés mér té ke – a kö -
vet ke zõ ki vé te lek tõl el te kint ve – a kár oko zó 1 ha vi alap il -
let mé nyé nek 50%-át nem ha lad hat ja meg.

A kár oko zó a 3 ha vi alap il let mé nyé nek ere jé ig fe le l, ha

– a Ma gyar Hon véd ség gaz dál ko dá sá ra, az anya -
gi-tech ni kai esz kö zök ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bá lyok
meg sér té sé vel,

– az el len õr zé si kö te le zett sé ge el mu lasz tá sá val vagy
hi á nyos tel je sí té sé vel,

– ha tó sá gi jog kör ben el jár va a jog sza bá lyok meg sér té -
sé vel okoz ta a kárt, vagy

– a kár olyan – jog sza bály ba üt kö zõ – pa rancs, uta sí tás
tel je sí té sé bõl ke let ke zett, amely nek kö vet kez mé nye i re az
uta sí tott elõ zõ leg a fi gyel met fel hív ta.

Szán dé kos kár oko zás ese tén a kár oko zó a tel jes kárt kö -
te les meg té rí te ni.

Gon dat lan kár oko zás ese tén a köz al kal ma zott há rom ha -
vi il let mé nye ere jé ig fe le l, amennyi ben

– a mun kál ta tó gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok
sú lyos meg sér té sé vel,

– az el len õr zé si kö te le zett ség el mu lasz tá sá val, il let ve
hi á nyos tel je sí té sé vel okoz ta a kárt, vagy

– a kár olyan – jog sza bály ba üt kö zõ – uta sí tá sa tel je sí -
té sé bõl ke let ke zett, amely nek vár ha tó kö vet kez mé nye i re
az uta sí tott köz al kal ma zott elõ zõ leg a fi gyel mét fel hív ta.

A köz al kal ma zot tak kár té rí té si fe le lõs sé gét, an nak mér -
té két és for má it dön tõ en a Mun ka Tör vény köny ve ren de zi. 
A kár té rí té si fe le lõs ség cél ja ket tõs:

– biz to sít ja, hogy a köz al kal ma zott ál tal a köz al kal ma -
zot ti jog vi szony ke re té ben a mun kál ta tó nak oko zott kárt
rész ben vagy egész ben meg té rít se, va la mint

– kö te le zi a köz al kal ma zot tat gon dos, pon tos mun ka -
vég zés re.

Amennyi ben a Kol lek tív Szer zõ dés le he tõ vé te szi, hogy 
a mun kál ta tó a köz al kal ma zot tat köz vet le nül kár té rí tés re
kö te lez ze, a fe le lõs ség meg ál la pí tá sá ra a fe gyel mi el já rás
sza bá lya it az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy az el já -
rás meg in dí tá sá ra az el évü lés re vo nat ko zó ren del ke zé sek
az irány adók.

Fe gyel mi el já rás, il let ve fe le lõs ség te kin te té ben a Hjt.,
il let ve a Kjt. ren del ke zé sei az irány adók.

A hi va tá sos ál lo mány ese té ben a Hjt. sze rint, ha az ál lo -
mány tag ja a szol gá la ti vi szo nyá val kap cso la tos kö te le -
zett sé gét vét ke sen (szán dé ko san vagy gon dat la nul) meg -
sze gi – amennyi ben cse lek mé nye vagy ma ga tar tá sa nem
mi nõ sül bûn cse lek mény nek vagy sza bály sér tés nek – fe -
gye lem sér tést kö vet el.

Fe gyel mi el já rás ke re té ben kell el bí rál ni az ál lo mány
tag ja ál tal

– szol gá la ti he lyén, ille tõ leg a szol gá lat tal össze füg -
gés ben el kö ve tett sza bály sér tést, va la mint
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– kül föl di szol gá la ti ide je alatt kül föl dön el kö ve tett
bár mely sza bály sér tést, ha an nak el bí rá lá sát nem zet kö zi
szer zõ dés le he tõ vé te szi.

Fe gyel mi el já rás nem in dít ha tó, il let ve a fe gyel mi el já -
rást meg kell szün tet ni, ha az ál lo mány tag ja:

– meg halt;
– a cse lek ményt a Hjt. fe gyel mi fe le lõs ség re vo nat ko zó 

sza bá lyai sze rint, il let ve más tör vényes el já rás ban már el -
bí rál ták;

– szol gá la ti vi szo nya a fe nyí tés jog erõs ki sza bá sa elõtt
meg szûnt;

– a fe gye lem sér tés el évült.
A fe gye lem sér tés el évü lé se  miatt nem in dít ha tó fe gyel -

mi el já rás, ha
– a fe gye lem sér tés el kö ve té se óta 1 év, vagy a fe gyel mi 

jog kört gya kor ló ve ze tõ nek a fe gye lem sér tés rõl va ló tu do -
más szer zé sé tõl szá mít va 30 nap el telt, a ha tár idõ ket a kül -
föl dön el kö ve tett fe gye lem sér tés ese tén az ál lo mány tag ja
bel föld re tör té nõ vissza té ré sé tõl kell szá mí ta ni, ha azt bel -
föl dön bí rál ják el;

– a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
sze rint a sza bály sér tés el évü lé se be kö vet ke zett, il let ve a
fe gyel mi jog kört gya kor ló ve ze tõ nek az ar ról tör tént tu do -
más szer zé sé tõl szá mít va 30 nap el telt.

A köz al kal ma zot tak ese té ben a Kjt. sze rint fe gyel mi vét -
séget kö vet el a köz al kal ma zott, ha a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony ból ere dõ lé nye ges kö te le zett sé gét vét ke sen meg -
sze gi.

Nem le het fe gyel mi el já rást in dí ta ni, ha
– a fe gyel mi vét ség el kö ve té sé nek ala pos gya nú já ról

va ló tu do más szer zés tõl egy hó nap, vagy
– a fe gyel mi vét ség el kö ve té sé tõl egy év el telt.
Ha a kö te le zett ség sze gés  miatt bün te tõ- vagy sza bály -

sér té si el já rás in dult és az nem vég zõ dött fel men tés sel (az
in dít vány el uta sí tá sá val), az egy hó na pos ha tár idõ jog erõs
ha tá ro zat nak a mun kál ta tó val tör tént köz lé sé tõl, az egy -
éves ha tár idõ az el já rás jog erõs be fe je zé sé tõl szá mít. Ha a
fe gyel mi el já rás meg in dí tá sá ra a mun kál ta tón kí vü li szerv
vagy sze mély jo go sult, a mun kál ta tó a kéz hez vé tel tõl szá -
mí tott öt na pon be lül a jog erõs ha tá ro za tot kö te les a fe -
gyel mi el já rás meg in dí tá sá ra jo go sult ré szé re meg kül de ni.

Az egy éves ha tár idõ
– ma ga sabb ve ze tõ be osz tá sú köz al kal ma zott ese té ben

há rom év re,
– ve ze tõ be osz tá sú köz al kal ma zott ese té ben két év re

emel ke dik.
Kül föl dön el kö ve tett kö te le zett ség sze gés ese tén a ha -

tár idõ ket a köz al kal ma zott bel föld re tör té nõ vissza ér ke zé -
sé tõl kell szá mí ta ni.

A Ma gyar Hon véd ség ka to nai nyo mo zó ha tó sá ga i ról és 
a bûn cse lek mé nyek ve ze tõi nyo mo zá sá ról  szóló 19/2003.
(V. 8.) HM–IM együt tes ren de let ha tá roz za meg a szolgá -
lati vi szony tar ta ma alatt el kö ve tett ka to nai vét ség  miatt a
Ma gyar Hon véd ség tény le ges ka to nai ál lo má nyú tag ja el -
len in dí tott bün te tõ el já rás ban – ha a nyo mo zás nem tar to -
zik a ka to nai ügyész ki zá ró la gos ha tás kö ré be – a ka to nai

nyo mo zó ha tó ság ként el já ró ille té kes ve ze tõ meg ne ve zé -
sét, va la mint ha tás kö rét és a ve ze tõi nyo mo zás rész le tes
sza bá lya it.

A ve ze tõ a nyo mo zó ha tó sá gi jog kö rét a jo gi és igaz ga -
tá si fõ nök, va la mint az e fel adat el lá tá sá val meg bí zott nyo -
mo zó tiszt út ján vagy sze mé lye sen gya ko rol ja. Ha a ve ze tõ
a nyo mo zás so rán ész le li, hogy a gya nú sí tott bûn cse lek -
mé nye, vagy több bûn cse lek mény ese tén azok va la me lyi -
ke nem tar to zik nyo mo zá si ha tás kö ré be, a fel je len tést, ille -
tõ leg az el já rás so rán ke let ke zett ira to kat há rom na pon be -
lül – sür gõs eset ben ha la dék ta la nul – a ka to nai ügyész hez
ter jesz ti fe l.

A kár té rí té si el já rás ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket a Ma -
gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to -
nái kár té rí té si fe le lõs sé gé nek egyes sza bá lya i ról  szóló
17/2002. (IV. 5.) HM ren de let, va la mint a kár té rí té si fe le -
lõs ség kö ré ben meg nem té rü lõ kár le írá sá nak és tör lé sé -
nek egyes sza bá lya i ról  szóló 19/2002. (IV. 5.) HM ren de let
tar tal maz za.

3. számú függelék a 2. számú melléklethez

Minta ,,A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét
megalapozó jogszabályok jegyzéke” összeállításához

HM/MH 3. számú függelék a .... HM/MH szám mellékletéhez

Jogszabályi háttér
(a hivatásos és a szerzõdéses katona, valamint a

közalkalmazotti állományt illetõen)

 1. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény;

 2. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Kor m. ren de let;

 3. az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról
 szóló 249/2000. (XII. 24.) Kor m. ren de let;

 4. a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló
193/2003. (XI. 26.) Kor m. ren de let;

 5. A hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház -
tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Kor m. ren de let;

 6. a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör -
vény;

 7. a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény;
 8. a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör -

vény;
 9. a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -

vény;
10. a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -

vény;
11. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII.

tör vény;
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12. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény;

13. a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény;

14. a Ma gyar Hon véd ség ka to nai nyo mo zó ha tó sá ga i -
ról és a bûn cse lek mé nyek ve ze tõi nyo mo zá sá ról
 szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együt tes ren de let;

15. a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to nái kár té rí té si fe le lõs sé gé nek egyes
sza bá lya i ról  szóló 17/2002. (IV. 5.) HM ren de let;

16. a kár té rí té si fe le lõs ség kö ré ben meg nem té rü lõ kár
le írá sá nak és tör lé sé nek egyes sza bá lya i ról  szóló
19/2002. (IV. 5.) HM ren de let;

17. az Ál la mi Szám ve võ szék rõl  szóló 1989. évi
XXXVIII. tör vény;

18. a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal ról  szóló
70/2004. (IV. 15.) Kor m. ren de let;

19. az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény;
20. a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról  szóló

58/2005. (IV. 4.) Kor m. ren de let.

3. számú melléklet
a 114/2005. (HK 1/2006.) HM utasításhoz

Követelmények és minta az
ELLENÕRZÉSI NYOMVONAL

kidolgozásához

1. Az el len õr zé si nyom vo nal fo gal ma
Az Ámr. 145/B. pont ja alap ján az el len õr zé si nyom vo -

nal a költ ség ve té si szerv ter ve zé si, pénz ügyi le bo nyo lí tá si
és el len õr zé si fo lya ma ta i nak szö ve ges, vagy táb lá zat ba
fog lalt, vagy fo lya mat áb rák kal szem lél te tett le írá sa.

Az el len õr zé si nyom vo nal egy stan dar dot je len t, amely:
– meg ha tá roz za a fo lya ma tok fe le lõ se it és el len õr zé si

pont ja it;
– se gít a hi bás mû kö dés és a hoz zá tar to zó fe le lõs gyors 

azo no sí tá sá ban;
– meg mu tat ja, hogy a fo lya mat mi nõ sé ge mely rész te -

vé keny sé ge kért fe le lõs köz re mû kö dõ kön is mú lik.
Az el len õr zé si nyom vo nal ki ala kí tá sa elõ se gí ti a szer ve -

ze ten be lü li együtt mû kö dést, mi vel:

– a kü lön bö zõ szer ve ze ti egy sé gek kap cso la tá ban na -
gyobb együtt mû kö dést, ko or di ná ci ót ered mé nyez, to váb -
bá

– a tel jes mû kö dést le fe di, és a fel adat el lát ás egé szé re
ki ter jed.

Az el len õr zé si nyom vo nal se gít sé gé vel fel tér ké pez he tõ
a szer ve zet va la mennyi fo lya ma tá ban rej lõ koc ká zat, ez ál -
tal a mû köd te tés job bí tá sá nak esz kö ze.

2. Az el len õr zé si nyom vo nal el ké szí té se

Az el len õr zé si nyom vo nal ké szí té sé nek kö te le zett sé ge
fel öle li a hon vé del mi szerv tel jes te vé keny sé gét, ezen be -
lül ki e mel ten azo kat a fo lya ma to kat, te vé keny sé ge ket,
ame lyek költ ség ve té si, pénz ügyi ki ha tás sal bír nak.

A HM/MH szer ve zet el len õr zé si nyom vo na la a te vé -
keny sé get jel lem zõ összes fo lya mat figye lembe véte lével
ké szül, a gaz da sá gi ese mé nyek és mû ve le tek fo lya mat -
rend jé nek meg ha tá ro zá sá nál, a mû ve le tek ben részt ve võk
fe le lõs sé gé nek meg ál la pí tá sá nál ki fe je zés re ke rül a rész -
ben ön ál ló an, va la mint az el lá tá si utalt sá gok ból adó dó an
rész ben az érin tett el lá tó hon vé del mi szer vek kel együtt -
mû kö dés ben vég re haj tás ra ke rü lõ folyamatok.

A fõ fo lya ma tok vég re haj tá sá ért fe le lõs fo lya mat gaz dá -
kat azo no sí ta ni kell.

A hon vé del mi szerv el len õr zé si nyom vo na la va la -
mennyi fõ fo lya mat hoz, rész fo lya mat hoz kap cso ló dó an a
fe le lõs sé gi és az in for má ci ós szin te ken a kap cso la to kat, az
irá nyí tá si és az el len õr zé si funk ci ó kat tar tal maz za, amely
az egyes rész fo lya ma tok táb la rend szer ben tör té nõ le írá sá -
val ke rült ki ala kí tás ra.

Az el len õr zé si nyom vo nal pon to sí tá sa, il let ve ki egé szí -
té se a hon vé del mi szerv fel adat rend szer ében, szer ve ze té -
ben be kö vet ke zõ vál to zá sok kal össz hang ban, il let ve az
éven ként kö te le zõ fe lül vizs gá lat so rán ke rül végrehaj -
tásra.

Füg ge lé kek:

1. szá mú: Min ta a hon vé del mi szerv ,,El len õr zé si
nyom vo nal”-a ki dol go zá sá hoz

2. szá mú: Min ta ,,A HM/MH szer ve zet te vé keny sé gé -
nek fo lya mat lis tá ja” ki ala kí tá sá hoz
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1. számú függelék a 3. számú melléklethez

Minta a honvédelmi szerv ,,Ellenõrzési nyomvonal”-a kidolgozásához

HM/MH . szá mú mel lék let a ..... HM/MH1 szám hoz
Ellenõrzési nyomvonal

Sor szám Te vé keny ség/fel adat
Jog sza bály,

uta sí tás,
in téz ke dés

Elõ ké szí tõ,
 koordináló,

ja vas lat ké szí tõ

Ke let ke zõ
do ku men tum

Jó vá ha gyó (J)
Fe le lõs (F),

Kö te le zett ség
vál la ló (K)

Ha tár idõ
El len õr zés (E), 
Ér vé nye sí tés

(É)

Utal vá nyo zás
(U),

El len jegy zés
(E)

Pénz ügyi
tel je sí tés

Könyv -
ve ze tés ben
meg je le nés

I. A szer ve zet alap ren del te té sé bõl adó dó fel ada tok

1. Fõ fel adat, te vé keny ség

1.1. Fõ fel ada ton, te vé keny -
sé gen be lü li rész fel adat,
te vé keny ség.

1.2.

2. Fõ fel adat, te vé keny ség

2.1. Fõ fel ada ton, te vé keny -
sé gen be lü li rész fel adat,
te vé keny ség.

2.2

II. Mû köd te tés bõl adó dó fel ada tok.

1. Ter ve zé si fel ada tok

1.1. Az „Elõ ze tes Éves
 Beszerzési Terv”
össze ál lí tá sa.

89/2004.
(HK 25.)
HM ut.

lo gisz ti kai
ve ze tõ

Elõ ze tes
Éves Be -
szer zé si
Terv

F: lo g. ve z. tárgy évet
meg elõ zõ
év 08. 31.

E: lo g. ve z. nem ér tel -
mez he tõ

nem ér tel -
mez he tõ

nem ér tel -
mez he tõ

1.2. Az „Éves Be szer zé si
Terv” pon to sí tá sa az el -
fo ga dott ele mi költ ség -
ve tés alap ján.

89/2004.
(HK 25.)
HM ut.

lo gisz ti kai
ve ze tõ

Éves Be -
szer zé si
Terv

F: lo g. ve z. HM uta sí -
tás sze rint

E: lo g. ve z. nem ér tel -
mez he tõ

nem ér tel -
mez he tõ

nem ér tel -
mez he tõ

2. Ne gyed éves fel ada tok

2.1.

3. Költ ség ve té si elõ irány za tok mó do sí tá sa

3.1.

1
. szám

H
O

N
V

É
D

E
L

M
I K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

3
5

1 A hon vé del mi szerv Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak szá ma.



Sor szám Te vé keny ség/fel adat
Jog sza bály,

uta sí tás,
in téz ke dés

Elõ ké szí tõ,
 koordináló,

ja vas lat ké szí tõ

Ke let ke zõ
do ku men tum

Jó vá ha gyó (J)
Fe le lõs (F),

Kö te le zett ség
vál la ló (K)

Ha tár idõ
El len õr zés (E), 
Ér vé nye sí tés

(É)

Utal vá nyo zás
(U),

El len jegy zés
(E)

Pénz ügyi
tel je sí tés

Könyv -
ve ze tés ben
meg je le nés

4. Az év zá rá sá hoz kap cso ló dó fel ada tok

4.1.

5. A költ ség ve té si be szá mo lók, mér leg je len té sek el ké szí té se

5.1.

6. Be szer zé si és pénz ügyi el len jegy zé si fel ada tok

6.1. Nem ze ti ér ték ha tár fe lét
meg ha la dó ér té kû be -
szer zés (el já rás le foly ta -
tá sá ra meg bí zás, el já rás
le foly ta tá sá ban rész vé tel, 
szer zõ dés kö tés re fel ha -
tal ma zás).

2003. évi
CXXIX. tv. 
89/2004.
(HK 25.)
HM ut. 7.  § 
b) pont ja,
(köz)be -
szer zé si
sza bály zat,
gaz dál ko -
dá si
in téz ke dés

ki je lö lés
HM BBBH
bi zott ság ba
lo gisz ti kai
ve ze tõ HM
BBBH

meg bí zás
az el já rás
le foly ta tá -
sá ra HM
BBBH ré -
szé re (az el -
já rás
le foly ta tá -
sá hoz a
meg bí zó
ré szé rõl a
be szer zés -
sel kap cso -
la to san
ké szí ten dõ
do ku men -
tá ci ók)

F: lo g. ve z.
K: kat.
szer ve zet
ve z.

jóvá -
hagyott be -
szer zé si
terv

E: lo g.  vez., 
bel sõ ell.
É: –

U: nem ér -
tel mez he tõ
E: ille té kes
HM TPSZI

nem ér tel -
mez he tõ

nem ér tel -
mez he tõ

6.2. Az egy sze rû ér ték ha tár
és a nem ze ti ér ték ha tár
fe le kö zöt ti ér té kû be -
szer zés.

2003. évi
CXXIX. tv. 
89/2004.
(HK 25.)
HM ut. 7.  § 
b) pont ja,
(köz)be -
szer zé si
sza bály zat,
gaz dál ko -
dá si
in téz ke dés

ki je lölt bi -
zott ság
lo gisz ti kai
ve ze tõ

ajánlat -
kérés, ér té -
ke lés,
szerzõ -
déskötés

F: lo g. ve z.
K: kat.
szer ve zet
ve z.

jóvá -
hagyott
 beszerzési
terv

E: lo g. ve z., 
bel sõ ell.
É: –

U: nem ér -
tel mez he tõ
E: ille té kes
HM TPSZI

nem ér tel -
mez he tõ

nem ér tel -
mez he tõ
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Sor szám Te vé keny ség/fel adat
Jog sza bály,

uta sí tás,
in téz ke dés

Elõ ké szí tõ,
 koordináló,

ja vas lat ké szí tõ

Ke let ke zõ
do ku men tum

Jó vá ha gyó (J)
Fe le lõs (F),

Kö te le zett ség
vál la ló (K)

Ha tár idõ
El len õr zés (E), 
Ér vé nye sí tés

(É)

Utal vá nyo zás
(U),

El len jegy zés
(E)

Pénz ügyi
tel je sí tés

Könyv -
ve ze tés ben
meg je le nés

6.3. Köz pon to sí tott köz be -
szer zés (igény köz lés az
el lá tó hon vé del mi szerv
ré szé re).

2003. évi
CXXIX. tv. 
168/2004.
(V. 24.)
Korm. r.,
89/2004.
(HK 25.)
HM ut.
16.  §

lo gisz ti kai
ve ze tõ

köz pon to -
sí tott köz -
be szer zés
kö ré be tar -
to zó igény -
köz lés

F: lo g. ve z.
K: kat.
szer ve zet
ve z.

jó vá ha -
gyott be -
szer zé si
terv alap ján 
(ápr. 15.;
ok t. 15.)

E: lo g. 
ve z., bel sõ
ell.
É: –

U: nem ér -
tel mez he tõ
E: ille té kes
HM TPSZI

nem ér tel -
mez he tõ

nem ér tel -
mez he tõ

6.4. 50 E Ft és az egy sze rû ér -
ték ha tár kö zöt ti ér té kû
be szer zés.

(köz)be -
szer zé si
sza bály zat,
gaz dál ko -
dá si in téz -
ke dés

lo gisz ti kai
ve ze tõ

piac -
kutatás,
megren -
delés

F: lo g. ve z.
K: kat.
szer ve zet
ve z.

ese ti E: lo g. ve z., 
bel sõ ell.
É: –

U: nem ér -
tel mez he tõ
E: pü. re f.

nem ér tel -
mez he tõ

nem ér tel -
mez he tõ

6.5. 50 E Ft alat ti ér té kû be -
szer zés.

(köz)be -
szer zé si
sza bály zat,
gaz dál ko -
dá si in téz -
ke dés

lo gisz ti kai
ve ze tõ

kis össze gû
kész pén zes
vá sár lás

F: lo g. ve z.
K: kat.
szer ve zet
ve z.

ese ti E: lo g. ve z., 
bel sõ ell.
É: –

nem ér tel -
mez he tõ

szám la el -
szá mo lá sa -
kor

6.6 A kö te le zett ség vál la lá -
sok el len jegy zés re tör -
ténõ elõ ter jesz tése.

89/2004.
(HK 25.)
HM ut.

lo gisz ti kai
ve ze tõ

Szer zõ dés
ki vo nat v.
ellj. ta nú -
sít vány

F: lo g. ve z. E: kat.
szerv. ve z.
É: –

nem ér tel -
mez he tõ

nem ér tel -
mez he tõ

nem ér tel -
mez he tõ

6.7. A pénz ügyi és szám vi te li
zá ra dék ki töl té se. 

89/2004.
(HK 25.)
HM ut.

pénz ügyi
re fe rens

Szer zõ dés
ki vo nat v.
ellj. ta nú -
sít vány

F: pü. re f. E: kat.
szerv. ve z.
É: –

nem ér tel -
mez he tõ

nem ér tel -
mez he tõ

nem ér tel -
mez he tõ

6.8. El len jegy zés vagy el len -
jegy zés re tör té nõ fel ter -
jesz tés a jo go sult sá gi
szin tek nek meg fele lõen.

89/2004.
(HK 25.)
HM ut.

pénz ügyi
re fe rens

Szer zõ dés
ki vo nat v.
ellj.
tanúsít vány

F: pü. re f. E: kat.
szerv. ve z.
É: –

nem ér tel -
mez he tõ

nem ér tel -
mez he tõ

nem ér tel -
mez he tõ

1
. szám

H
O

N
V

É
D

E
L

M
I K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

3
7



Sor szám Te vé keny ség/fel adat
Jog sza bály,

uta sí tás,
in téz ke dés

Elõ ké szí tõ,
 koordináló,

ja vas lat ké szí tõ

Ke let ke zõ
do ku men tum

Jó vá ha gyó (J)
Fe le lõs (F),

Kö te le zett ség
vál la ló (K)

Ha tár idõ
El len õr zés (E), 
Ér vé nye sí tés

(É)

Utal vá nyo zás
(U),

El len jegy zés
(E)

Pénz ügyi
tel je sí tés

Könyv -
ve ze tés ben
meg je le nés

6.9. A köz be szer zé sek hez
kap cso ló dó kö te le zett -
ség vál la lá sok MÁK fe lé
tör té nõ be je len té se. 

89/2004.
(HK 25.)
HM ut.

pénz ügyi
re fe rens

MÁK for -
ma nyom -
tat vány

F: pü. re f. E: kat.
szerv. ve z.
É: –

nem ér tel -
mez he tõ

nem ér tel -
mez he tõ

nem ér tel -
mez he tõ

6.10. A HM KGIR be szer zé si
mo dul al kal ma zá sa.

4/2004.
HM
KPSZH
 fõig. in t.

pénz ügyi
re fe rens

Költ ség ve -
té si táb la

F: pü. re f. E: kat.
szerv. ve z.
É: –

nem ér tel -
mez he tõ

nem ér tel -
mez he tõ

nem ér tel -
mez he tõ

7. Lo gisz ti kai el lá tás vég re haj tá sa

7.1.

8. Hu mán erõ for rás – gaz dál ko dás

8.1.

9. Kincs tá ri va gyon vé de lem

9.1.

10. Szol gál ta tá sok igény be vé te le

10.1.

11. Ki kül de té sek

11.1.

12. Rep re zen tá ció

12.1.

13. Egyéb in téz mé nyi mû köd te tést szol gá ló rész fo lya ma tok

13.1.

13.2.
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2. számú függelék a 3. számú melléklethez

Minta ,,A HM/MH szervezet tevékenységének folyamatlistája” kialakításához

HM/MH 1. számú függelék a ..... HM/MH2 szám ... számú mellékletéhez

A HM/MH szervezet tevékenységének folyamatlistája

Fsz. Fõ fo lya mat Sor szám Rész fo lya mat Fo lya mat gaz da

I. A szer ve zet alap ren del te té sé bõl adó dó fel ada tok

1. 1.

2.

2. 1.

2.

II. Mû köd te tés bõl adó dó fel ada tok

Ter ve zé si fel ada tok

1. (Elõ ze tes) Éves Be szer zé si Terv el ké szí té se 1. Az „Elõ ze tes Éves Be szer zé si Terv” össze ál lí tá sa. lo gisz ti kai ve ze tõ

2. Az „Éves Be szer zé si Terv” pon to sí tá sa az el fo ga dott ele mi
költ ség ve tés alap ján.

lo gisz ti kai ve ze tõ

Be szer zé si és pénz ügyi el len jegy zé si fel ada tok

1. Be szer zés (köz be szer zés, köz pon to sí tott köz be szer zés, köz -
be szer zé si ér ték ha tár alat ti be szer zés), va la mint a pénz ügyi
el len jegy zé si te vé keny ség re vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sa.

1. Nem ze ti ér ték ha tár fe lét meg ha la dó ér té kû be szer zés (el já -
rás le foly ta tá sá ra meg bí zás, el já rás le foly ta tá sá ban rész vé -
tel, szer zõ dés kö tés re fel ha tal ma zás).

lo gisz ti kai ve ze tõ

2. Az egy sze rû ér ték ha tár és a nem ze ti ér ték ha tár fe le kö zöt ti
ér té kû be szer zés.

lo gisz ti kai ve ze tõ

3. Köz pon to sí tott köz be szer zés (igény köz lés az el lá tó hon vé -
del mi szerv ré szé re).

lo gisz ti kai ve ze tõ

4. 50 E Ft és az egy sze rû ér ték ha tár kö zöt ti ér té kû be szer zés. lo gisz ti kai ve ze tõ

5. 50 E Ft alat ti ér té kû be szer zés. lo gisz ti kai ve ze tõ

6. A kö te le zett ség vál la lá sok el len jegy zés re tör té nõ elõ ter jesz -
tése.

lo gisz ti kai ve ze tõ
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Fsz. Fõ fo lya mat Sor szám Rész fo lya mat Fo lya mat gaz da

7. A pénz ügyi és szám vi te li zá ra dék ki töl té se. pénz ügyi re fe rens

8. El len jegy zés vagy el len jegy zés re tör té nõ fel ter jesz tés a jo -
go sult sá gi szin tek nek meg fele lõen.

pénz ügyi re fe rens

9. A köz be szer zé sek hez kap cso ló dó kö te le zett ség vál la lá sok
MÁK fe lé tör té nõ be je len té se. 

pénz ügyi re fe rens

10. A HM KGIR be szer zé si mo dul al kal ma zá sa. pénz ügyi re fe rens

Ne gyed éves fel ada tok

1. 1.

2.

3.

2. 1.

2.

Költ ség ve té si elõ irány za tok mó do sí tá sa

1. 1.

2.

2. 1.

2.

Az év zá rá sá hoz kap cso ló dó fel ada tok

1. 1.

2.

A költ ség ve té si be szá mo lók, mér leg je len té sek el ké szí té se

1. 1.

2.

Be szer zés (egy sze rû köz be szer zés, köz pon to sí tott köz be szer zés, egyéb ér ték ha tárt el nem érõ be szer zés)

1. 1.

2.

Lo gisz ti kai el lá tás vég re haj tá sa

1. 1.
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* Az utasítás alá írá sá nak nap ja 2005. no vem ber 30.



Fsz. Fõ fo lya mat Sor szám Rész fo lya mat Fo lya mat gaz da

2.

Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dás

1. 1.

2.

Kincs tá ri va gyon vé de lem

1. 1.

2.

Szol gál ta tá sok igény be vé te le

1. 1.

2.

Ki kül de té sek

1. 1.

2.

Rep re zen tá ció

1. 1.

2.

Egyéb in téz mé nyi mû köd te tést szol gá ló rész fo lya ma tok

1. 1.

2.

1
. szám

H
O

N
V

É
D

E
L

M
I K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

4
1

1 A Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je zet köz pon ti és in téz mé nyi gaz dál ko -
dá sá nak rend jé rõl  szóló 9/1998. (HK 4.) HM uta sí tás 81–85.  §-a sze rint.



4. számú melléklet
a 114/2005. (HK 1/2006.) HM utasításhoz

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
kialakításának követelményei, és a szabályzat

mellékleteinek mintái

A hon vé del mi szerv koc ká zat ke ze lé si el já rá sa i nak meg -
ha tá ro zá sá ra (koc ká zat azo no sí tá sa, mé ré se és ke ze lé se te -
kin te té ben) a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak meg -
fele lõen koc ká zat ke ze lé si sza bály zat ke rült ki ala kí tás ra.

I. Általános rész

1. A sza bály zat cél ja
– a koc ká zat elem zés so rán fel mér ni és meg ál la pí ta ni a

hon vé del mi szerv te vé keny sé gé ben, gaz dál ko dá sá ban
 rejlõ koc ká za to kat.

– a koc ká zat ke ze lés rend jé nek ki ala kí tá sa so rán meg -
ha tá roz ni azon in téz ke dé se ket és meg té te lük mód ját, ame -
lyek csök ken tik, il let ve meg szün te tik a koc ká za to kat,
más részt meg elõ zik a szer ve zet re gya ko rolt ne ga tív ha tá -
sok be kö vet kez tét.

2. A koc ká zat ke ze lé sért fe le lõs ve ze tõ(k)1 ki je lö lé se
A hon vé del mi szer ve zet fel ada ta i nak, te vé keny sé ge i -

nek te kin te té ben a bel sõ sza bály za tok ki ala kí tá sa so rán
meg kell ha tá roz ni, hogy ki a fe le lõs, ki vég zi a koc ká zat -
ke ze lés fel ada tát, ér vé nye sít ve az éves költ ség ve té si ter ve -
zé si, vég re haj tá si és be szá mo lá si te vé keny sé gek ben. Sza -
bá lyoz ni kell, hogy a fe le lõ sök nek mi lyen dön té se ket le het 
és kell hoz ni uk a koc ká za tok meg szün te té sé nek mód já ról.

3. A koc ká zat ke ze lé si ha tó kör
A hon vé del mi szerv koc ká zat ke ze lé sért fe le lõs ve ze tõ -

jé nek (vagy ve ze tõ i nek) fe le lõs sé ge és kö te les sé ge az éves
költ ség ve té si és fel adat terv ki ala kí tá sa, vég re haj tá sa, és
fo lya mat ba épí tett el len õr zé se, il let ve a te vé keny sé gek ter -
ve zé se so rán a koc ká za ti té nye zõk és ele mek azo no sí tá sa,
a koc ká za tok be kö vet ke zé sé nek va ló szí nû sí té se, a koc ká -
za ti ha tás mé ré se és le he tõ ség sze rin ti sem le ge sí té se.2

A koc ká zat elem zés nek fe l kell ölel nie a hon vé del mi
szerv va la mennyi te vé keny sé gi te rü le tét.

A koc ká zat ke ze lé sért fe le lõs ve ze tõ(k)
– sa ját te rü le tük vo nat ko zá sá ban el ké szí tik a koc ká zat -

ke ze lé si sza bály za tot, 
– az éves költ ség ve té si fel adat terv ké szí té se so rán el ké -

szí tik a szak te rü le tük cél ki tû zé se i nek vég re haj tá sát aka dá -

lyo zó koc ká za tok elem zé sét (azo no sí tás, ér té ke lés), meg -
ha tá roz zák an nak ke ze lé si mód ját, 

– fel mé rik, hogy mi je lent het koc ká za tot az adott te rü -
le ten és a koc ká zat mek ko ra va ló szí nû ség gel lép het fe l
(ala csony, ma gas), és mi lyen ha tás sal le het a hon vé del mi
szerv te vé keny sé gé re (ala csony, ma gas), to váb bá

– el dön tik, hogy a meg ha tá ro zott koc ká za ti nagy ság
alap ján mi lyen in téz ke dé se ket kell meg hoz ni.

II. A végrehajtás szabályai

1. A koc ká zat azo no sí tá sa, az azo no sí tás ke re te i nek
meg ha tá ro zá sa

A koc ká zatazo no sí tás cél ja an nak meg ál la pí tá sa, hogy
me lyek a hon vé del mi szerv cél ki tû zé se it ve szé lyez te tõ fõ
koc ká za tok.

Koc ká zat: a hon vé del mi szerv gaz dál ko dá sa te kin te té -
ben mind azon ele mek és ese mé nyek be kö vet kez té nek a
va ló szí nû sé ge, ame lyek hát rá nyo san érint he tik a hon vé -
del mi szerv mû kö dé sét.3

A koc ká za tok azo no sí tá sát a hon vé del mi szerv ve ze tõ je
ki je lölt he lyet te sé nek ve ze té sé vel a koc ká zat ke ze lé sért fe -
le lõs ki je lölt ve ze tõk rész vé te lé vel ala kí tott ,,Koc ká zat ke -
ze lõ Bi zott ság” vég zi te vé keny sé gen ként/fel ada ton ként4

az ön ér té ke lés mód szer ta ná val.
A be azo no sí tott koc ká za to kat azok fel me rü lé sé nek va -

ló szí nû sé ge5 és a te vé keny ség re gya ko rolt ha tá sa alap ján
ér té kel ve te vé keny sé gen ként/fel ada ton ként egy-egy koc -
ká za ti mát rix ban kell el he lyez ni:
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3 A fõbb koc ká za ti tí pu so kat és az egyes ti pi kus koc ká za ti té nye zõ ket az
1. szá mú füg ge lék tar tal maz za.

4 A te vé keny sé ge ket, fel ada to kat ér de mes az el len õr zé si nyom vo nal ban
fog lal tak alap ján ki ala kí ta ni.

5 A koc ká za tok be kö vet ke zé sé nek va ló szí nû sé gét a te vé keny ség jel le ge
sze rint kell az ala csony vagy ma gas ka te gó ri á ba so rol ni.
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1 Amennyi ben a hon vé del mi szerv egy más tól te rü le ti leg és/vagy fel ada -
tai te kin te té ben el kü lö nít he tõ szer ve ze ti egy sé gek bõl épül fe l, min den szer -
ve ze ti egy ség nél koc ká zat ke ze lé sért fe le lõs ve ze tõt – a szak te rü let és a fe le -
lõs sé gi kör meg ha tá ro zá sá val – kell ki je löl ni.

2 E te kin tet ben meg kell ha tá roz ni a pénz ügyi és szám vi te li, el he lye zé si,
va la mint lo gisz ti kai el lá tá si utalt ság te kin te té ben ille té kes hon vé del mi szer -
vek kel va ló együtt mû kö dé si fel ada to kat. A fel me rü lõ fe le lõs sé gi és hatás -
köri át fe dé se ket egyez tet ni szük sé ges.
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A hon vé del mi szerv te vé keny sé ge i nek koc ká zat elem zé -
sét éven te, a fel ada tok ter ve zé se kor, il let ve nem ter ve zett
fel ada tok ese tén év köz ben a fel ada tok fel me rü lé se kor is -
mé tel ten vég re kell haj ta ni.

2. A koc ká zat ke ze lés, a koc ká za tok ra adott vá la szok
meg ha tá ro zá sa

A koc ká zat ke ze lé sért a ki je lölt ve ze tõ a fe le lõs, aki te -
vé keny sé gé ben tá masz ko dik a bel sõ el len õr zés aján lá sa i -
ra, ja vas la ta i ra.

A fel tárt koc ká za tok is me re té ben meg kell ha tá roz ni,
hogy a kö vet ke zõ stra té gi ák kö zül me lyi ket kell alkal -
mazni:

1. koc ká zat át adá sa – biz to sí tás kö té sé vel;
2. koc ká zat el vi se lé se – nincs re ak ció;
3. koc ká zat ke ze lé se – cél ja a koc ká za tok el fo gad ha tó

szint re csök ken té se;
4. koc ká za tos te vé keny ség be fe je zé se – ha er re le he tõ -

ség van.
A vá lasz tott in téz ke dés, koc ká zat ke ze lés ha tá sát is

szük sé ges fel mér ni, a fel mé rés ered mé nyét szük sé ges
össze vet ni az adott mû ve let tel, te vé keny ség gel kap cso la -
tos ere de ti leg ter ve zett vég ered ménnyel.

A ki e mel ten nagy koc ká za tú te vé keny sé gek ese té ben a
hon vé del mi szerv ve ze tõ je in téz ke dik a leg ma ga sabb koc -
ká za tú te rü let/te vé keny ség el len õr zé sé re (pre ven tív el len -
õr zés), fo lya ma tos je len tést, be szá mo lót kér vagy hely szí -
ni vizs gá la tot tar t, ille tõ leg fel ké ri a bel sõ el len õrt a vizs -
gá lat el vég zé sé re.

3. A koc ká zat ke ze lés idõ tar ta ma
A koc ká zat ke ze lé si te vé keny ség át fog ja a tel jes költ -

ség ve té si cik lust, azt a költ ség ve té si ter ve zés ele jén kell

meg kez de ni és a költ ség ve té si év so rán fo lya ma to san
„nyo mon” kell kö vet ni a fo lya ma to kat, fris sí te ni a meg ál -
la pí tá so kat, il let ve el len õriz ni a meg tett in téz ke dé sek ha tá -
sa it.

4. A koc ká za tok és in téz ke dé sek nyil ván tar tá sa

A hon vé del mi szerv in téz mé nyi koc ká zat nyil ván tar tást6

ké szít, amely nek ke ze lé sé ért (szerv/sze mély) a fe le lõs.
A nyil ván tar tás te vé keny sé gen ként/fel ada ton ként min den
koc ká za ti té nye zõ re néz ve tar tal maz za:

– a koc ká zat be kö vet ke zé sé nek va ló szí nû sé gét és a
szer ve zet re gya ko rolt ha tá sa nagy sá gát;

– a koc ká zat ke ze lé sé re ja va solt in téz ke dést;

– a fe le lõs meg ne ve zé sét;

– a koc ká zat ke ze lés ha té kony sá gát el len õr zõ el já rás le -
írá sát;

– nem meg fe le lõ ha té kony sá gú koc ká zat ke ze lés ese tén 
az al kal ma zan dó el já rás le írá sát.

Füg ge lé kek:

1. szá mú: Min ta a ,,Koc ká zat tí pu sok és ti pi kus koc ká -
za ti té nye zõk” ki dol go zá sá hoz

2. szá mú: Min ta a ,,Koc ká zat-nyil ván tar tás” el ké szí té -
sé hez

6 A koc ká zat-nyil ván tar tás táb lá za tá nak min tá ját és a ki töl té si út mu ta tót
a 2. sz. füg ge lék tar tal maz za.



1. számú függelék a 4. számú melléklethez

Minta a ,,Kockázattípusok és tipikus kockázati tényezõk” kidolgozásához

HM/MH 1. szá mú mel lék let a ..... HM/MH szám hoz

Kockázattípusok és tipikus kockázati tényezõk

Koc ká zat tí pu sa Le írá sa Konk rét koc ká za ti té nye zõk Ke ze lé si le he tõ sé gek

1. Kül sõ koc ká za tok

Gaz da sá gi Inf lá ció ma ga sabb a ter ve zett nél A költ ség ve té si for rá sok szû kös nek bi -
zo nyul nak

ta ka ré kos gaz dál ko dás

Inf ra struk tu rá lis Az inf ra struk tú ra hi á nyos sá gai vagy
hi bái

szol gál ta tás idõ sza kos ki ma ra dá sa
(gáz, vil lany, víz)

tar ta lék ka pa ci tás biz to sí tá sa

Jo gi és sza bá lyo zá si Jog sza bá lyok vagy egyéb sza bá lyo zók
hi bái, hi á nya

sza bá lyo zat lan te rü le tek jog sza bály-
vál to zás

jog sza bály/sza bá lyo zó al ko tás, il l.
annak kez de mé nye zé se

Po li ti kai Kor mány vál tás, a szer ve zet te vé keny -
sé gé nek po li ti kai meg íté lé se vál to zik

po li ti kai el len ál lás a szer ve zet te vé -
keny sé gé vel kap cso lat ban

lob by te vé keny ség

Ele mi csa pá sok „vis ma jor” ese mé nyek tûz, ár víz, bel víz stb. ked ve zõt len idõ -
já rás

ka taszt ró fa vé del mi terv ké szí té se, te vé -
keny ség más idõ pont ra he lye zé se, fel -
ké szü lés a ter ve zés kor

2. Pénz ügyi koc ká za tok

Költ ség ve té si A fel adat el lá tá sá hoz elég te len a ren -
del ke zés re ál ló for rás

költ ség ve té si el vo nás pri o ri tá sok ki je lö lé se, fel adat el ha gyás
kez de mé nye zé se

Csa lás vagy lo pás Szán dé kos ma ga tar tás sal tör té nõ kár -
oko zás

Esz köz vesz tés, lel tár hi ány õr zés-vé de lem el len õr zé sé nek meg -
szer ve zé se, bel sõ ellen õr zés, nyil ván -
tar tá sok fe gyel mi el já rás

Fe le lõs ség vál la lá si el len jegy zés el ma ra dá sa, jog ta lan ki -
fizetések

bel sõ (ve ze tõi) ellen õr zés

3. Te vé keny sé gi koc ká za tok

Mû kö dé si El ér he tet len cél ki tû zé sek, csak rész ben 
meg va ló su ló fel ada tok mû kö dé si fo -
lya ma tok nem ha té kony ki ala kí tá sa el -
lá tá si hi bák (szak ágak sze rint)

erõ for rá sok pa zar ló fel hasz ná lá sa épü -
le tek, út há ló zat rossz ál la po ta ke -
vés/rossz mi nõ sé gû a ren del ke zés re
ál ló anyag

ha té kony sá gi szá mí tá sok, ellen õr zés
out so ur cing fel újí tás
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Koc ká zat tí pu sa Le írá sa Konk rét koc ká za ti té nye zõk Ke ze lé si le he tõ sé gek

In for má ci ós In for má ció hi ány, meg ala po zat lan dön -
té sek

elõz mé nyek is me re té nek hi á nya, el ma -
radt fel ada tok, elég te len in for má ció -
áram lás

dön tés ki zá ró lag az elõz mé nyek (ko -
ráb bi anya gok) is me re té ben informá -
ciós csa tor nák ki épí té se

Tech no ló gi ai csök ke nõ ha té kony ság az el avult tech -
ni ka  miatt

tûz-, rob ba nás- stb. ve szé lyes anya gok
hasz ná la ta, szá mí tás tech ni kai hát tér
hi á nyos sá gai, el avult esz kö zök, bal -
eset ve szély, kár oko zás har ma dik sze -
mé lyek nek

fel ké szí tés, mun ka vé del mi ok ta tás, a
bal ese tek re va ló elõ ze tes fel ké szü lés,
be ru há zás ellen õr zés, át vizs gá lás gya -
ko ri sá gá nak eme lé se, be szer zés kez de -
mé nye zé se

Dön té si hosszú dön té si lánc, kom pe ten ci ák
nem egy ér tel mû ek, ha tás kö rök át fe dik
egy mást, egyes te rü le tek nek nincs gaz -
dá ja

ké sõn meg ho zott dön té sek „egy más ra
mu to ga tás”

dön té si lánc pon to sí tá sa, sza bá lyo zók
vál toz ta tá sa, dön té si ha tás kö rök ala cso -
nyabb szint re szál lí tá sa

4. Em ber i erõ for rás koc ká za tok

Sze mély ze ti a szük sé ges szá mú, meg fe le lõ kép zett -
sé gû sze mé lyi ál lo mány hi á nya

szak em ber hi ány ál lo mány táb la mó do sí tás kez de mé nye -
zé se, to bor zás

Mun ka he lyi kör nye zet egész sé ges és biz ton sá gos mun ka he -
lyek hi á nya

be teg ség  miatti hi ány zás, rossz mun ka -
he lyi han gu lat, bal ese tek

mun ka he lyi kö rül mé nyek ja ví tá sa vagy 
kom pen zá ció (pi he nõ idõ, kü lön jut ta -
tás) ösz tön zés, kö zös prog ra mok szer -
ve zé se

Em ber i túl zott le ter helt ség, nem meg fe le lõ
hoz zá ál lás is me re tek, ru tin hi á nya

ha tár idõk be nem tar tá sa, té ves ki fi ze -
té sek, köny ve lés tech ni kai hi bák

ve ze tõi ellen õr zés (pl. ha tár idõs mun -
kák nyil ván tar tá sa sze mé lyen ként) ok -
ta tás, to vább kép zés szer ve zé se
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2. számú függelék a 4. számú melléklethez

Minta a ,,Kockázat-nyilvántartás” elkészítéséhez

HM/MH 2. szá mú mel lék let a ..... HM/MH szám hoz

KOCKÁZAT-NYILVÁNTARTÁS

Ssz.
Te vé keny ség/fel adat

meg ne ve zé se7 Koc ká za ti té nye zõk Be kö vet ke zés8 Be so ro lás9 Ja va solt in téz ke dés Fe le lõs
El len õr zé si

el já rás

El já rás
ered mény -

te len ség
ese tén

1. (Elõ ze tes) Éves Be -
szer zé si Terv el ké szí -
té se

szük ség te len be szer zé -
sek mennyi sé gi/mi nõ -
sé gi té ve dé sek szû kös
költ ség ve té si for rás

A
A
M

A
M
M

pri o ri zá lás Be szer zé si
Terv el len õr zé se

lo gisz ti kai
ve ze tõ

2.

7 A szer ve zet te vé keny sé gé nek fo lya mat lis tá ja, va la mint az el len õr zé si nyom vo na la alap ján.
8 Az el sõ osz lop ba a koc ká za ti té nye zõ be kö vet ke zé se va ló szí nû sé gé nek ér té ke lé se (A – ala csony va ló szí nû ség, M – ma gas va ló szí nû ség), a má so dik osz lop ba a koc ká za ti té nye zõ szer ve zet re gya ko rolt ha tá sá -

nak ér té ke lése (A – ala csony mér té kû ha tás, M – ma gas mér té kû ha tás) ke rül.
9 Á – a koc ká zat át adá sa (pl. biz to sí tás kö té sé vel), E – a koc ká zat el vi se lé se, K – koc ká zat ke ze lé se, B – a koc ká za tos te vé keny ség be fe je zé se. E je l ese tén in téz ke dés nem szük sé ges.
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5. számú melléklet
a 114/2005. (HK 1/2006.) HM utasításhoz

NYILATKOZAT

(HM Pénzügyi és Számviteli Szolgálat ille té kes szervezetének vezetõje)

A) Alul írott ............................................................, a ..................................................... költ ség ve té si szerv gaz da -
sá gi ve ze tõ je az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény, az an nak vég re haj tá sá ra ki adott 217/1998.
(XII. 30.) Kor m. ren de let, va la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
226/2004. (VII. 27.) Kor m. ren de let ben fog lal tak alap ján

Gon dos kod tam

a Hon vé del mi Mi nisz té ri um köz pon ti és in téz mé nyi gaz dál ko dá sá nak rend jé rõl  szóló 9/1998. (HK 4.) HM uta sí tás
19.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint a 20.  §-ában fog lalt, a költ ség ve té si sze re t érin tõ, ha tás kö röm be tar to zó pénz ügyi-,
szám vi te li fel ada tok ma ra dék ta lan, jog sza bá lyok ban elõ írt vég re haj tá sá ról.

Kelt,

P. H.

……............................................…

alá írás

B) Az A) pont ban meg ha tá ro zott nyi lat ko za tot az aláb bi ak  miatt nem áll mó dom ban meg ten ni:

Kelt,

P. H.

……............................................…

alá írás
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A honvédelmi miniszter
115/2005. (HK 1/2006.) HM

u t a  s í  t á  s a

a 2005. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok
körüli munkarendrõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, a 2005. évi ka rá cso nyi és új évi
mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka rend del kap cso lat ban
az aláb bi

utasítást
adom ki.

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Miniszté -
riumra, a hon vé del mi mi nisz ter nek köz vet le nül alá ren delt
szer ve ze tek re, az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal ra, az
MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal ra, a Kor mány za ti Frek ven -
cia gaz dál ko dá si Hi va tal ra, a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del -
mi Egye tem re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai
szer ve ze te i re.

2.  §

(1) 2005. év de cem ber 27. és 2005. de cem ber 30. kö zöt ti
idõ szak ki kép zés men tes. Ezek re a na pok ra a hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to nák, köz tiszt vi se lõk, köz al kal ma zot tak,
mun ka vál lalók ré szé re biz to sí ta ni kell a szol gá la ti hely tõl
va ló tá vol ma ra dást úgy, hogy ab ból

a) két nap az éves sza bad sá got, il let ve a ki nem adott és
ki nem fi ze tett ér vény ben lé võ sza bad na po kat ter he li;

b) két na pot pe dig az állományille té kes pa rancs nok
(mun kál ta tó) szol gá lat tel je sí té si (mun ka vég zé si) kö te le -
zett ség aló li men te sí tés cí mén en ge dé lyez a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak
jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (Hjt.) 77.  §
(1) be kez dés f) pont ja, il let ve a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény (Mt.) 107.  § h) pont ja alap -
ján, amely re tá vol lé ti díj jár.

(2) Azon sze mé lyek ré szé re, akik nek az (1) be kez dés
sze rin ti idõ szak ra a 3.  §-ban fog lal tak ra te kin tet tel az
(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti két nap szol gá lat tel je sí té si
(mun ka vég zé si) kö te le zett ség aló li men te sí tés – szol gá la ti
el fog lalt ság  miatt – nem en ge dé lyez he tõ, azt más idõ pont -
ban kell biz to sí ta ni.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lal tak vég re haj tá sa nem érin -
ti a ké szen lé ti és ügye le ti szol gá la tok fo lya ma tos el lá tá sát.

3.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek nél a fo -
lya ma tos ügy me net fenn tar tá sa ér de ké ben szer ve ze ti egy -

sé gen ként (tit kár ság, fõ osz tály, fõ cso port fõ nök ség, iro da,
fõ igaz ga tó ság, igaz ga tó ság, hi va tal, ka to nai szer ve zet stb.) 
egy fõ ve ze tõ be osz tá sú sze mély nek (fõ osz tály ve ze tõ, fõ -
cso port fõ nök, pa rancs nok, il let ve he lyet te se ik), egy fõ
ügy in té zõ nek, va la mint egy fõ ügy ke ze lõ nek (gép író) kell
(együt te sen: hi va ta li ügye le te sek) a szol gá la ti (mun ka)he -
lyén benn tar tóz kod nia.

(2) A hi va ta li ügye le tesek szük ség ese tén le gyenek
 képesek az adott szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak ki ér te -
sí té sé re.

4.  §

Az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó HM szer ve ze tek, va la -
mint a mi nisz ter nek köz vet le nül alá ren delt szer ve ze tek a
HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ré szé re, a Ma -
gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei a HM Hon véd Ve zér -
kar Ve zér ka ri Iro da ré szé re 2005. de cem ber 20-ig ad ják
meg nap i le bon tás ban a hi va ta li ügye le te sek ne vét, rend fo -
ko za tát, el ér he tõ sé gét, tar tóz ko dá si he lyét.

5.  §

Az érin tett pa rancs no kok 2005. de cem ber 25–26-ára,
31-ére és 2006. ja nu ár 1-jé re in téz ked nek a fo lya ma tos
ügye le ti és ké szen lé ti szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyi ál lo -
mány meg fe le lõ – ilyen kor szo ká sos mó don tör té nõ – ki -
emelt ét kez te té sé re.

6.  §

Fel ha tal ma zást kap az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal
és az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal fõ igaz ga tó ja, a Kor -
mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal igaz ga tó ja, a
HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, va la mint a Zrí nyi Mik lós
Nem zet vé del mi Egye tem rek to ra, hogy az alá ren delt szer -
ve ze te ik mun ka rend jét a je len uta sí tás sal össz hang ban
rész le te sen sza bá lyoz za.

7.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba* és 2006.
ja nu ár 31-én ha tá lyát vesz ti. Je len uta sí tás ha tály ba lé pé sé -
vel egy ide jû leg a 2005. évi ka rá cso nyi és új évi mun ka szü -
ne ti na pok kö rü li mun ka rend rõl  szóló 98/2004. (HK 27.)
HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2005. de cem ber 14.
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A honvédelmi miniszter
116/2005. (HK 1/2006.) HM

u t a  s í  t á  s a

a honvédségi közalkalmazottak ruházati
költségtérítésének 2005. évi egyszeri kiegészítésérõl

1.  §

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Mun ka
Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény
165.  §-ának (1) be kez dé sé re, va la mint a köz al kal ma zot tak
jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 79.  §-ára – a
Hon véd sé gi Dol go zók Szak szer ve ze té vel egyez tet ve – a
hon véd sé gi köz al kal ma zot tak 17/1994. (HK 9.) HM uta sí -
tás (a továb biak ban: Ut.) sze rin ti – ru há za ti költ ség té rí tés -
nek 2005. évi egy sze ri ki egé szí té sé re a kö vet ke zõ uta sí tást 
adom ki.

2.  §

(1) Azok a köz al kal ma zot tak, akik nek a hon véd sé gi
jog vi szo nya 2005. de cem ber hó 1-jén fenn állt – és nin cse -
nek fel ment ve a mun ka vég zés alól – az Ut-ban meg ha tá ro -
zot ta kon fe lül 10 000 Ft össze gû egy sze ri ru há za ti költ ség -
té rí tés-ki egé szí tés re (a továb biak ban: ru há za ti költ ség té rí -
tés-ki egé szí tés) jo go sul tak, ame lyet ru há za ti cik kek be -
szer zé sé re for dít hat nak.

(2) Az idõ sza ki és rész fog lal ko zá sú köz al kal ma zot tak a
fog lal koz ta tá si ide jük kel ará nyo san jo go sul tak a ru há za ti
költ ség té rí tés-ki egé szí tés re.

3.  §

A ru há za ti költ ség té rí tés-ki egé szí tést 2005. de cem ber
hó 20-ig kell fo lyó sí ta ni, amellyel az Ut. 2.  § (2) be kez dé -
sé ben fog lal tak sze rint, 2006. ja nu ár hó 15. nap já ig kell el -
szá mol ni.

4.  §

A ru há za ti költ ség té rí tés-ki egé szí tés fo lyó sí tá sá nál és
el szá mo lá sá nál egye bek ben az Ut. 6.  §-ában, va la mint a
7.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell ér te lem sze rû en al -
kal maz ni.

5.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,* ren del -
ke zé se it azon ban 2005. de cem ber hó 15. nap já tól kell al -
kal maz ni.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2005. de cem ber 14.

A honvédelmi miniszter
117/2005. (HK 1/2006.) HM

u t a  s í  t á  s a

a ruházati illetménynorma 2005. évi összegeinek
megállapításáról  szóló 52/2005. (HK 11.) HM utasítás

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  §-a (1) be kez dé sé nek n) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény 127.  §-ára – 
a ru há za ti il let mény nor ma 2005. évi össze ge i nek meg ál la -
pí tá sá ról  szóló 52/2005. (HK 11.) HM uta sí tást (a továb -
biak ban: Ut.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom.

1.  §

Az Ut. 3.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki.
„(8) Azok a tá bor no kok, va la mint hi va tá sos és szer zõ -

dé ses fõt isz tek, tisz tek, zász ló sok és tiszt he lyet te sek, va la -
mint a tisz te si rend fo ko zat tal ren del ke zõ és rend fo ko zat
nél kü li szer zõ dé ses ál lo mány, akik 2005. de cem ber hó
1-jén jog vi szony ban áll tak és nem vol tak men te sít ve a
szol gá lat tel je sí tés alól, 2005. de cem ber hó 20-án 10 000 Ft 
össze gû ru há za ti il let mény ki egé szí tés re jo go sul tak, ame -
lyet az Ut. (5) és (6) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint kell ré -
szük re fo lyó sí ta ni.”

2.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

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

A honvédelmi miniszter
118/2005. (HK 1/2006.) HM

u t a  s í  t á  s a

a 3008/2004. (III. 10.) Korm. határozat
végrehajtásával összefüggõ feladatokról szóló

002/2004. (HK 9.) HM utasítás módosításáról**

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2005. de cem ber 14.
** Az uta sí tást az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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A honvédelmi miniszter
119/2005. (HK 1/2006.) HM

utasítása
a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési

Szabályzatának és Hatásköri Jegyzékének
módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  § a) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki.

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra, a
Hon vé del mi Mi nisz té ri um nak köz vet le nül alá ren delt, to -
váb bá a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és fel -
ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség kö zép szin tû ve ze tõ szer ve i re ter jed ki.

2.  §

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá nak, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
Ha tás kö ri Jegy zé ké nek ki adá sá ról  szóló 36/2005. (HK 9.)
HM uta sí tás sal ki adott Hon vé del mi Mi nisz té ri um Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát (nyil ván tar tá si szá ma:
829/293.), va la mint Ha tás kö ri Jegy zé két (nyil ván tar tá si
szá ma: 829/294.) ezen uta sí tás mel lék le té ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint mó do sí tom.

3.  §

Ez az uta sí tás az alá írást kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.*

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

Melléklet a 119/2005. (HK 1/2006.) HM utasításhoz

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI
ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS

HATÁSKÖRI JEGYZÉKÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um 36/2005. (HK 9.) HM uta -
sí tás sal ki adott Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta
(a továb biak ban: SZMSZ, nyil ván tar tá si szá ma:
829/293.), va la mint Ha tás kö ri Jegy zé ke (a továb biak ban:

HJ, nyil ván tar tá si szá ma: 829/294.) a kö vet ke zõk sze rint
mó do sul:

1. Az SZMSZ Ér tel me zõ ren del ke zé sek rész
,, Minisztériumi ve ze tõk:” cí mû be kez dé se az aláb bi ak
sze rint mó do sul:

,,Mi nisz té ri u mi ve ze tõk: az ál la mi ve ze tõk, az ál lam -
tit ká ri, il let ve he lyet tes ál lam tit ká ri il let mény re és jut ta tá -
sok ra jo go sult ve ze tõk, a Hon véd Ve zér kar törzs igaz ga tó,
az MH Köz pon ti Hon véd kór ház mi nisz te ri biz to s, va la -
mint a HM szer vek ve ze tõi.”

2. Az SZMSZ II. fe je zet (A HON VÉ DEL MI
 MINISZTÉRIUM SZER VE ZE TI FEL ÉPÍ TÉ SE),
III. (KÖZ IGAZ GA TÁ SI ÁL LAM TIT KÁR) pont ja egy 
új, a kö vet ke zõ 7. al pont tal egé szül ki: „7. MH KHK
 miniszteri biz to s”

3. Az SZMSZ III. fe je zet (A HON VÉ DEL MI MI -
NISZ TÉ RI UM VE ZE TÕ I NEK FÕ FEL ADA TAI), 3.
pont (KÖZ IGAZ GA TÁ SI ÁL LAM TIT KÁR) (4) be -
kez dé se az aláb bi szö veg re mó do sul:

„(4) Köz vet le nül irá nyít ja a HM Ter ve zé si és Ko or di ná -
ci ós Fõ osz tály, a HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály, a HM
Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály, a HM Vé del mi Hi va tal, a Kor -
mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal, a HM Köz pon -
ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal, a HM Nem zet kö zi és
Ren dez vény szer ve zõ hi va tal, a HM Ter ve zé si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tá lyon ke resz tül a HM Ka to nai Lég ügyi Hi -
va tal te vé keny sé gét.”

4. Az SZMSZ III. fe je zet (A HON VÉ DEL MI
 MINISZTÉRIUM VE ZE TÕ I NEK FÕ FEL ADA TAI),
6. pont (KA BI NET FÕ NÖK, HELYET TES ÁL LAM -
TIT KÁR) (1) be kez dé se az aláb bi szö veg re mó do sul:

„(1) Köz vet le nül irá nyít ja a Ka bi net iro da és a HM saj tó -
szó vi võ te vé keny sé gét, meg ha tá roz za az irá nyí tá si kö ré be
tar to zó szer vek fel ada ta it, azok vég re haj tá sá nak mód ját.”

5. Az SZMSZ III. fe je ze te (A HON VÉ DEL MI
 MINISZTÉRIUM VE ZE TÕ I NEK FÕ FEL ADA TAI)
az aláb bi 14/A pont tal egé szül ki:

„14/A MH KHK MI NISZ TE RI BIZ TO S
(1) A hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé -

ben, a ka bi net fõ nök, he lyet tes ál lam tit kár irá nyí tá sá val lát -
ja el a Ma gyar Hon véd ség Dr. Ra dó György Köz pon ti
Hon véd kór ház (a továb biak ban: MH KHK) rekonstruk -
ciós be ru há zás be fe je zé sé vel kap cso la tos ki vi te le zé si fel -
ada tok ko or di ná lá sát. Fel ada ta it fõ osz tály ve ze tõi jog ál lás -
sal vég zi.

Fõ fel ada tai:
(2) Az MH KHK re konst ruk ci ós be ru há zás meg va ló sí -

tá sa fo lya ma tos sá gá nak biz to sí tá sa, az együtt mû kö dõ
szer ve ze tek kö zöt ti ko or di ná ció elõ se gí té se, a fel me rült
prob lé mák gyors és ha té kony ren de zé se.
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(3) A re konst ruk ci ós be ru há zás irá nyí tá sá ra lét re ho zott
bi zott ság ve ze tõ jé nek fo lya ma tos tá jé koz ta tá sa a meg -
valósítás hely ze té rõl.

(4) E sza bály zat ban meg ha tá ro zott ve ze tõi ér te kez le tek
fel adat kö rét érin tõ na pi ren di pon to kon meg hí vott ként va ló 
rész vé tel, il let ve a re konst ruk ci ós be ru há zás meg va ló sí tá -
sa ügyé ben elõ ter jesz tés, ja vas lat té tel.

(5) Részt vesz az MH KHK re konst ruk ci ós be ru há zás
meg va ló sí tá sa ér de ké ben lét re ho zott bi zott ság(ok) ülé -
sein, il let ve az össze hí vott ér te kez le tek mun ká já ban, va la -
mint az ér te kez let(ek) össze hí vá sát kez de mé nyez he ti.

(6) A fel adat kör ének meg fe le lõ ügyek ben el jár hat a re -
konst ruk ci ós be ru há zás be fe je zé sé ben érin tett Hon vé del -
mi Mi nisz té ri um köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó, a
hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te
alá tar to zó, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve -
ze tei fe lé a szol gá la ti út be tar tá sá val.”

6. Az SZMSZ IV. fe je zet (A HON VÉ DEL MI MI -
NISZ TÉ RI UM KÖZ VET LEN ALÁ REN DELT SÉ GÉ -
BE TAR TO ZÓ SZER VE ZE TEK), 8. pont já nak (HM
NEM ZET KÖ ZI ÉS REN DEZ VÉNY SZER VE ZÕ HI -
VA TAL) el sõ be kez dé se az aláb bi szö veg re mó do sul:

„Fel ada ta it a köz igaz ga tá si ál lam tit kár alá ren delt sé gé -
ben, an nak köz vet len irá nyí tá sa alatt vég zi.”

7. A HJ I. fe je zet (A HON VÉ DEL MI MINISZTÉ -
RIUM VE ZE TÕI), 3. pont (KÖZ IGAZ GA TÁ SI ÁL -
LAM TIT LÁR), 4. fo lyó szám, „Ha tás kör” ro vat szö ve ge 
az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„A HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály, a HM Vé -
del mi Ter ve zé si Fõ osz tály, a HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz -
tály, a HM Vé del mi Hi va tal, a Kor mány za ti Frek ven cia -
gaz dál ko dá si Hi va tal, a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó -
sá gi Hi va tal, a HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ
hi va tal, va la mint a HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal te vé -
keny sé gé nek köz vet len irá nyí tá sa.”

8. A HJ I. fe je zet (A HON VÉ DEL MI MINISZTÉ -
RIUM VE ZE TÕI), 5. pont (KA BI NET FÕ NÖK,
HELYT TES ÁL LAM TIT KÁR) 1. fo lyó szám, „Ha tás -
kör” ro vat szö ve ge az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„A Ka bi net iro da és a HM saj tó szó vi võ te vé keny sé gé -
nek köz vet len irá nyí tá sa.”

ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

176/2005. (HK 1/2006.) HM KÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

a honvédelmi balesetekkel kapcsolatos egyes
adatszolgáltatásokról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CX. tör vény 100.  §-ának (3) be kez dé se alap ján
– fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vénynek a szol gá la ti vi szo nyon ala pu ló tár sa da lom biz to sí -
tá si el lá tá sa i ra, va la mint a Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá -
nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl  szóló 2008/2005.
(I. 25.) Korm. ha tá ro zat elõ írásaira – a Ma gyar Hon véd ség
ál lo má nya ré szé re nyúj tott egész sé gi szol gál ta tás, és a
Hon véd ség ál tal fenn tar tott, tá mo ga tott in téz mény rend -
szer re te kin tet tel, a hon vé de le mi bal ese tek kel kap cso la tos
egyes adat szol gál ta tá sok el lá tá sá ra a kö vet ke zõ in téz ke -
dést adom ki.

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um ra (a továb biak ban: HM), a HM köz vet len alá -
ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re (a továb biak ban együtt:
ka to nai szer ve ze tek).

2. A ka to nai szer ve ze tek állományille té kes pa rancs no -
kai, ve ze tõi „a hon vé del mi ága zat ban be kö vet ke zett bal -
ese tek be je len té sé rõl, ki vizs gá lá sá ról és nyil ván tar tá sá ról” 
 szóló 18/2003. (V. 7.) HM ren de let (a továb biak ban: R.)
16.  §-ának elõ írásai sze rint – a hon vé del mi bal ese tek kel
kap cso lat ban – ki zá ró lag az R. sze rin ti ka to nai szer ve ze tek 
ré szé re tel je sít het nek adat szol gál ta tást.

3. Az R. alap ján a ka to nai szer ve ze tek az 1. pon ton kí -
vü li más szer ve ze tek nek (pol gá ri szer vek, szer ve ze tek)
tör té nõ je len té sét, adat szol gál ta tá sát meg til tom.

4. Az R. alap ján min den ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, pa -
rancs no ka, 2005. de cem ber 22-ig kö te les je len tést ten ni
(nem le ges eset ben is) a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó -
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sá gi Hi va tal (a továb biak ban: HM KEHH) fõ igaz ga tó ré -
szé re a kö vet ke zõk rõl:

a) az in téz ke dés ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en tör tént-e
meg ke re sés az R. sze rint be je len tett bal ese tek kel kap cso -
lat ban az ága za ton kí vü li szer ve ze teik ré szé rõl;

b) ha tör tént meg ke re sés, ak kor hány al ka lom mal
(meg ke re sést kül dõ szer ve ze ten kén ti bon tás ban);

c) mi lyen pa rancs no ki, ve ze tõi in téz ke dés tör tént a
meg ke re sés sel kap cso lat ban (a vá la szo kat má so lat ban a
je len tés hez csa tol ni);

d) ka pott-e fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé re va ló fel -
szó lí tást, il let ve fi ze té si meg ha gyást a tel je sí tett adat szol -
gál ta tás sal kap cso lat ban;

e) tör tént-e ki fi ze tés tel je sí té se a jog erõ re emel ke dett
fi ze té si meg ha gyá sok kal kap cso lat ban, hány al ka lom mal,
össze sen mek ko ra összeg ben;

f) tör tént-e a ki bo csá tott fi ze té si meg ha gyá sok kal kap -
cso lat ban el lent mon dás.

5. A HM KEHH a 4. pont sze rint be je len tett ada to kat
össze sí ti, és er rõl írás ban tá jé koz tat ja a köz igaz ga tá si ál -
lam tit kárt.

6. A ki bo csá tott fi ze té si meg ha gyást a HM KEHH ré -
szé re tör té nõ je len tés sel egy ide jû leg kö te les a HM Jo gi és
In for má ció vé del mi Fõ osz tály ra (a továb biak ban: HM JIF)
is fel ter jesz te ni.

7. A HM JIF kö te les az ér te sí tést köve tõen a ka to nai
szer ve zet ne vé ben el jár va el lent mon dás sal él ni és a ki fi ze -
tés meg ta ga dá sá ra vo nat ko zó in téz ke dést kez de mé nyez ni.

8. A ka to nai szer ve ze tek állományille té kes pa rancs no -
kai, ve ze tõi a 4. pont sze rin ti je len té se i ket köve tõen ér ke zõ 
meg ke re sé sek et ha la dék ta la nul je lent sék a HM KEHH fõ -
igaz ga tó ja ré szé re.

9. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Fa pál Lász ló s. k.,
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2005. de cem ber 13.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

178/2005. (HK 1/2006.) HM KÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédségnél foglalkoztatott
köztisztviselõk év végi megajándékozásáról

A Ma gyar Hon véd ség nél fog lal koz ta tott köz tiszt vi se -
lõk (a továb biak ban: köz tiszt vi se lõk) a 2005. év so rán ki -
emel ke dõ mun ka vég zé sük el is me ré se ként év vé gi meg -
aján dé ko zá sá ra a kö vet ke zõk sze rint in téz ke dem.

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um -
ra, a HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal ra, a Kor mány za ti Frek -
ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal ra, a HM Vé del mi Hi va tal ra és
a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal ra ter jed
ki.

2. (1) Azok a köz tiszt vi se lõk, akik nek a hon véd sé gi
jog vi szo nya de cem ber hó 1. nap ján fenn állt és nem vol tak
men te sít ve a mun ka vég zés alól – a ka rá cso nyi és új évi ün -
ne pek re te kin tet tel – de cem ber 22-én és 28-án TES CO
aján dék utal vá nyo kat (a továb biak ban: aján dék utal vány)
kap nak.

(2) Az aján dék utal vá nyok fe jen kén ti és al kal man kén ti
ér té ke – a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény 1. szá mú mel lék le té nek 8.19. pont ja sze -
rint adó men tes sé get él ve zõ – 5000 Ft.

(3) Az aján dék utal vá nyo kat a raj tuk fel tün te tett üz le tek -
ben és az ott meg ha tá ro zott mó don le het be vál ta ni.

3. Az aján dék utal ványt – a sze mély ügyi szer vek kel tör -
tént egyez te tést köve tõen – az ille té kes pénz ügyi szol gá lat
vá sá rol ja meg és ossza ki. Az aján dék utal vá nyok ról – azok 
sor szá má nak fel tün te té sé vel – nyil ván tar tást kell ve zet ni
és a fel vé telt a fel ve võ alá írá sá val kell iga zol tat ni.

4. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Fa pál Lász ló s. k.,
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2005. de cem ber 14.
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HON VÉD VE ZÉR KAR FÕ NÖ KI REN DEL KE ZÉ SEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
100/2005. (HK 1/2006.) HVKF

p a  r a n  c s a

a haderõ átalakítás VI. üteme szervezési feladatainak végrehajtásáról szóló 68/2005. (HK 15.) HVKF parancs
módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
102/2005. (HK 1/2006.) HVKF

p a  r a n  c s a

a szervezeti korszerûsítés és létszámcsökkentés I. ütemével összefüggõ szervezési feladatok végrehajtásáról
szóló 20/2005. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
103/2005. (HK 1/2006.) HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek 2005. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok körüli
munkarendjérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
101/2005. (HK 1/2006.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Missziós Karácsony 2005” rendezvény elõkészítésére és végrehajtására**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
104/2005. (HK 1/2006.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség 2006. (2007–2008.) évi felkészítési és kiképzési feladatairól**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
06/2005. (HK 1/2006.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e
a NATO Reagáló Erõk (NATO Response Forces) 6. váltásának kötelékébe felajánlott erõk készenléti

besorolásáról és szolgálatba léptetésérõl**

* A pa ran csot az érin tet tek kü lön kap ják meg.
** Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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MH FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
katonai tervezõ fõcsoportfõnökének

33/2005. (HK 1/2006.) HVK KTFCSF

i n  t é z  k e  d é  s e

hatályon kívül helyezésre és hatályba léptetésére

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott
 felhatalmazás alap ján, fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség
rá dió for gal mi szak uta sí tá sa ki adá sá ról  szóló 122/2003.
(HK 23.) HVKF in téz ke dés ben fog lal tak ra, a Ma gyar
Hon véd ség ben fo lyó rá dió for gal ma zás ér de ké ben, a
„Szol gá la ti köz lé sek táb lá za ta” hasz ná la tá hoz szük sé ges
kul csok el lá tá sá ra és hasz ná la tá ra a kö vet ke zõk sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um és a Ma gyar Hon véd ség azon szer ve ze te i re
ahol rá dió be ren de zé sek üze mel te té se fo lyik.

2. A 03158/1991 ere de ti szá mon a HVK HI RICS ál tal
ki adott „Kul csok a szol gá la ti köz lé sek táb lá za tá hoz” ok -
mányt 2005. de cem ber 4-én 24.00 órá tól ha tá lyon kí vül
he lye zem, me lyet az MH Ti tok vé del mi és Ügy vi te li Sza -
bály za ta (Ált/3) elõ írásai sze rint sem mi sít se nek meg.

3. Je len in téz ke dés sel egy ide jû leg ki adom a „Kul csok a 
szol gá la ti köz lé sek táb lá za tá hoz I. so ro zat” nyil ván tar tá si
szá ma 0316/2005 és a „Kul csok a szol gá la ti köz lé sek táb -
lá za tá hoz II. so ro zat” nyil ván tar tá si szá ma 0319/2005 cí -
mû ok má nyo kat, me lye ket az érin tet tek kü lön kap nak
meg.

4. 2005. de cem ber 5-én 00.00 órá tól a je len in téz ke dés -
sel ki adott „Kul csok a szol gá la ti köz lé sek táb lá za tá hoz
I. so ro zat” cí mû ok mányt ha tály ba lép te tem.

5. Az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

Ju hász Ist ván ve zér õr nagy s. k.,

HVK ka to nai ter ve zõ fõ cso port fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2005. no vem ber 28.

A Honvéd Vezérkar
katonai tervezõ fõcsoportfõnökének

34/2005. (HK 1/2006.) HVK KTFCSF

i n  t é z  k e  d é  s e

a haderõ-átalakítás VI. üteme
szervezési feladatok híradó és informatikai

szakfeladatainak végrehajtásáról szóló
20/2005. (HK 17.) HVK KTFCSF

intézkedés módosításáról*

A Honvéd Vezérkar
katonai tervezõ fõcsoportfõnökének

35/2005. (HK 1/2006.) HVK KTFCSF

i n  t é z  k e  d é  s e

a KFOR MLF törzstisztjei és század kihelyezésének
híradó és informatikai támogatásáról*

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
katonai tervezõ fõcsoportfõnökének

36/2005. (HK 1/2006.) HVK KTFCSF

i n  t é z  k e  d é  s e

a 33/2005. (HK 1/2006.) HVK KTFCSF intézkedés
módosítására

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség
 rádióforgalmi szak uta sí tá sa ki adá sá ról  szóló 122/2003.
(HK 23.) HVKF in téz ke dés ben fog lal tak ra, a Ma gyar
Hon véd ség ben fo lyó rá dió for gal ma zás ér de ké ben, a
„Szol gá la ti köz lé sek táb lá za ta” hasz ná la tá hoz szük sé ges
kul csok el lá tá sá ra és hasz ná la tá ra a kö vet ke zõk sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztérium és a Ma gyar Hon véd ség azon szer ve ze te i re
ahol rá dió be ren de zé sek üze mel te té se fo lyik.

2. A 33/2005. (HK 1/2006.) HVK KTFCSF in téz ke dés
3. pont ját az aláb bi ak sze rint mó do sí tom: ...I. so ro zat”
nyil ván tar tá si szá ma 0321/2005 és a „Kul csok a szol gá la ti
köz lé sek táb lá za tá hoz II. so ro zat” nyil ván tar tá si szá ma
0322/2005 cí mû ok má nyo kat, ...

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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3. A „Kul csok a szol gá la ti köz lé sek táb lá za tá hoz I. so -
ro zat” nyil ván tar tá si szá ma 0316/2005 és a „Kul csok a
szol gá la ti köz lé sek táb lá za tá hoz II. So ro zat” nyil ván tar tá -
si szá ma 0319/2005 cí mû ok má nyo kat ha tá lyon kí vül he -
lye zem, me lyet az MH Ti tok vé del mi és Ügy vi te li Sza bály -
za ta (Ált/3) elõ írásai sze rint sem mi sít se nek meg.

4. 2005. de cem ber 16-án 00.00 órá tól a je len in téz ke -
dés sel ki adott „Kul csok a szol gá la ti köz lé sek táb lá za tá hoz
I. so ro zat” cí mû ok mányt ha tály ba lép te tem.

5. Az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

Ju hász Ist ván ve zér õr nagy s. k.,
HVK ka to nai ter ve zõ fõ cso port fõ nök

A Magyar Honvédség összhaderõnemi logisztikai
és támogató parancsnokának

644/2005. (HK 1/2006.) MH ÖLTP

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség logisztikai szakanyagainak
2005. év végi leltározására és a befejezést követõ

adatszolgáltatásokra

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  §. (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján, a Ma gyar Hon véd ség lo gisz ti kai
szak anya ga i nak 2005. év vé gi lel tá ro zá sá nak vég re haj tá -
sá ra az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség ka to nai
szer ve ze te i re (szá raz föl di és lé gi erõ csa pa tok, a köz pon ti
lo gisz ti kai és tá mo ga tó szer ve ze tek, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség fel ada ta i nak vég re haj tá sa ér de ké ben egyéb
szak te vé keny sé get foly ta tó, ön ál ló ál lo mány táb lá val ren -
del ke zõ szer ve ze tek) ter jed ki.

I.

Általános Szabályok

2. A lel tá ro zás az összes lo gisz ti kai szak ág ra (ha di tech -
ni ka: fegy ver zet (AN:10), hír adó in for ma ti ka (AN:13), re -
pü lõ mû sza ki (AN:14), elekt ro ni ka (AN:19), pán cé los és
gép jár mû tech ni ka (AN:29), ki kép zés tech ni ka (ANM:30),

SZÜNY-elekt ro ni ka (AN:31), mû sza ki (AN:33), ve gyi vé -
de lem (AN:34), mé rés ügy (AN:35); had táp: élel me zés
(AN:21), ru há zat (AN:22), üzem anyag (AN:24), hu mán
anya gi (AN:32), tér ké pész (AN:36), va la mint köz le ke dés
(AN:28) ter jed ki.

3. A lel tá ro zás elõ ké szí té sé nek idõ sza ká ban az el lá tó
köz pon tok ér te sít sék ki szol gá la ti úton 2005. de cem ber
8-ig a had erõ át ala kí tás I–V. üte mé ben fel szá mo ló ka to nai
szer ve ze te ket, il let ve jog utód ja i kat a még fenn ál ló tar to zá -
sa ik ról. A ka to nai szer ve ze tek a lel tá ro zás meg kez dé sé ig
e tárgy ban té te les, szám lá lás sal tör té nõ ro van cso lást hajt -
sa nak vég re, és el lá tó köz pon tok fe lé szá mol ja nak el tar to -
zá sa ik kal. Az el szá mo lá sok után az el lá tó köz pon tok a tar -
to zás men tes sé gi iga zo lást ad ják ki a ka to nai szer ve ze tek
ré szé re, mely nek hi te le sí tett má so la tát a ka to nai szer ve ze -
tek szol gá la ti úton ter jesszék fe l 2005. de cem ber 29-ig ré -
szem re.

4. A lel tá ro zá si fel ada tot a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
fe je zet egy sé ges Szám vi te li po li ti ká ja (95/65/2001. nyt.
szám) 1. szá mú mel lék le te ként ki adott Lel tá ro zá si Sza -
bály zat (to váb bi ak ban Lel tá ro zá si Sza bály zat) elõ -
írásainak meg fele lõen hajt sák vég re.

5. A 2005. év vé gi lel tá ro zást a lo gisz ti kai szak ágak vo -
nat ko zá sá ban a Lel tá ro zá si Sza bály zat I fe je zet 2. pont ja i -
ban meg ha tá ro zot tak és a szak ági szak uta sí tá sok ban elõ ír -
tak sze rint ren de lem el.

6. Az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság, az MH Lé gi erõ
Pa rancs nok ság, az MH Bu da pes ti Hely õr ség Pa rancs nok -
ság, az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság, az MH Hír adó
Pa rancs nok ság, va la mint az MH ÖLTP lo gisz ti kai fõ nö kei 
a lel tá ro zás vég re haj tá sá ról az alá ren delt ka to nai szer ve ze -
tek je len té sei alap ján ter jessze nek fe l az MH ÖLTP el len -
õr zé si osz tály ve ze tõ út ján ré szem re össze fog la ló je len tést
2006. már ci us 3-ig.

7. Az össze fog la ló je len té sek hez csa tol ja nak ki mu ta -
tást a lel tá ro zás so rán fel tárt hi á nyok ról-fe les le gek rõl
össze sít ve és ala ku la ton kén ti bon tás ban.

II.

A leltározás végrehajtása utáni feladatok

8. A lel tá ro zás be fe je zé se után az érin tett ka to nai szer -
ve ze tek ter jessze nek fe l je len té se ket az aláb bi ak sze rint:

– Az üzem anyag szak ág vo nat ko zá sá ban a Ma gyar
Hon véd ség köz pon ti üzem anyag szak anyag-nyil ván tar tás
fel fek te té sé nek és ve ze té sé nek sza bá lyo zá sá ról  szóló
627/2005. (HK) MH ÖLTPK in téz ke dé sé ben fog lalt je len -
té se ket a meg ha tá ro zott tar ta lom mal, az in téz ke dés ben
fog lalt ha tár idõk nek meg fele lõen az ab ban meg ha tá ro zot -
tak ré szé re.

– Az MH ka to nai szer ve ze tei és az MH Had táp anyag
El lá tó Köz pont (a to váb bi ak ban: MH HTPEK) fo lya ma tos 
egye zõ sé ge ér de ké ben ter jesszék fe l 2006. már ci us 8-ig az
MH HTPEK pa rancs nok ré szé re szol gá la ti út be tar tá sá val
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az élel me zé si, ru há za ti hu mán, va la mint tér ké pé sze ti szak -
anya gok, a pénz ügyi re fe ra tú ra Esz köz prog ram já ban nyil -
ván tar tott ar chi vált ada ta it 2 pél dány ban mág ne ses adat -
hor do zón kí sé rõ le vél ben.

A kí sé rõ le vél tar tal maz za:
– A ka to nai szer ve zet pon tos meg ne ve zé sét, cí mét.
– A rak tá rak és al egy sé gek tá ro ló he lyi kód szá mát és 

meg ne ve zé sét.
– A ka to nai szer ve zet el lá tá si kö ré be tar to zó (utalt)

ala ku lat (szer ve zet) pon tos meg ne ve zé sét és
 címét, va la mint utalt sá gi rend be tar to zó szak ágak
fel so ro lá sát.

– Az ügy in té zõ(k) ne vét, be osz tá sát, akik a késõb -
biek fo lya mán a köz pon ti egyez te té sek vég re haj -
tá sá ra jo go sult sá got kap nak.

– A pénz ügyi re fe rens iga zo lá sát, hogy az ar chi vált
ada tok meg egyez nek a HM Köz pon ti Pénz ügyi és 
Szám vi te li Szer vei ré szé re meg kül dött zá ró ada -
tok kal.

– A be kül dött mág ne ses adat hor do zók nyilvántar -
tási szá mát.

– Az MH ÖLTP el len õr zé si osz tály ve ze tõ út ján
 részemre az aláb bi ru há za ti szak anya gok vo nat ko zá sá ban
2006. már ci us 3-ig:

– 90M gya kor ló ka bát, 90M gya kor ló ka bát bé lés, 90M
nyá ri gya kor ló zub bony, 90M gya kor ló nad rág, 90M té li
gya kor ló zub bony, 90M té li gya kor ló nad rág, 90M té li
gya kor ló nad rág bé lés, 93M esõ vé dõ zub bony, 93M esõ vé -
dõ ka bát, 93M esõ vé dõ nad rág, 2000M gya kor ló zub bony, 
2000M gya kor ló nad rág, 2003M gya kor ló ka bát, 2003M
gya kor ló ka bát bé lés, 2003M gya kor ló zub bony, 2003M
gya kor ló nad rág, 65M ba kancs, 85M ba kancs.

A je len tés ben sze re pel tes sék a 2005. év vé gi lel tá ro zás
utá ni össz kész le tet kész let cso port bon tás ban. A köz pon ti
tár in té zet be le adott, más ka to nai szer ve zet tõl át vett vagy
más ka to nai szer ve zet ré szé re át adott mennyi sé ge ket, il let -
ve a fel so rolt cik kek vo nat ko zá sá ban az egyéb fo gyást (se -
lej te zés, kár) 2001. év tõl éven kén ti bon tás ban.

A je len tés ben sze rep lõ ada to kat az MH Szá raz föl di Pa -
rancs nok ság, az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság, az MH Bu -
da pes ti Hely õr ség Pa rancs nok ság, az MH Egész ség ügyi
Pa rancs nok ság, az MH Hír adó Pa rancs nok ság, va la mint
az MH ÖLTP Lo gisz ti kai Fõ nök ség az alá ren del tek je len -
té sei alap ján össze sít sék, és ah hoz csa tol ják az alá ren del -
tek je len té se i nek 1 pél dá nyát.

III.

Záró rendelkezések

9. A lel tá ro zás vég re haj tá sá nak idõ sza ká ban az érin tett
szer ve ze tek ve ze tõi (pa rancs no kai) az anyag moz gá so kat a
leg szük sé ge sebb nap i el lá tá si fel ada tok vég re haj tá sá ra
kor lá toz zák a lel tár ral szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek
meg va ló sí tá sa ér de ké ben.

10. A lel tá ro zást vég re haj tó bi zott sá gok te gye nek meg
min dent a lel tá ro zá si fel adat szak sze rû, ered mé nyes vég re -
haj tá sa ér de ké ben.

11. A ki adott in téz ke dés alap ján a HM Sze mély ze ti Fõ -
osz tály, il let ve az MH pa rancs nok sá gok az in téz ke dé se i -
ket te gyék meg a szol gá la ti alá ren delt sé gük be tar to zó szer -
ve ze tek fe lé.

12. Az MH Had ki egé szí tõ Pa rancs nok sá gok je len té se i -
ket az MH ÖLTP Lo gisz ti kai Fõ nök sé gé re ter jesszék fe l.

13. Az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*, és
2006. áp ri lis 1-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok

A Magyar Honvédség összhaderõnemi logisztikai
és támogató parancsnokának

662/2005. (HK 1/2006.) MH ÖLTP

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény
(EVE STANAG 3756 „Repülõpetróleum és gázolaj
szállítására és átfejtésére szolgáló létesítmények és

eszközök”, Edition 4) nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. év CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab -
vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NA TO egy sé ge sí té si do -
ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000.
(HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a NA TO egy sé ge sí té si
egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és al kal ma zás ba vé te lé rõl
 szóló 191/31/2003. (HK 12.) HM VGHÁT szá mú köz le -
mé nyé ben fog lal tak ra – a NA TO Egy sé ge sí té si Egyez -
mény (EVE STA NAG 3756 „Re pü lõ pet ró le um és gáz olaj
szál lí tá sá ra és át fej té sé re szol gá ló lé te sít mé nyek és esz kö -
zök”, Edi ti on 4) nem ze ti be ve ze té sé rõl – az aláb bi ak sze -
rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um és hát tér in téz mé nye i re, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség szer ve ze te i re.

2. Az EVE STA NAG 3756 (EDI TI ON 4) „Re pü lõ pet -
ró le um és gáz olaj szál lí tá sá ra és át fej té sé re szol gá ló lé te -
sít mé nyek és esz kö zök (FA CI LI TI ES AND EQU IP -
MENT FOR RE CE IPT AND DE LI VE RY OF AVIA -
TION KE RO SE NE AND DI E SEL FU ELS)” do ku men tu -
mot az érin tet tek szá má ra fel hasz ná lás ra ki adom.

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2005. no vem ber 30.
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3. Az EVE STA NAG 3756 (EDI TI ON 4) a Hon vé del -
mi Mi nisz té ri um és hát tér in téz mé nyei és a Ma gyar Hon -
véd ség szer ve ze tei szá má ra meg ha tá roz za az üzem -
anyag-ke ze lõ lé te sít mé nye ken, va la mint a töl tõ- és szál lí -
tó esz kö zö kön al kal maz ha tó haj tó anyag át fej té sé re hasz -
ná la tos csat la ko zó kat, be le ért ve a sta ci o ner (ál lan dó) és a
tá bo ri üzem anyag-ke ze lõ lé te sít mé nye ket, va la mint a re -
pü lõ pet ró le um és a gáz olaj át fej té sé re és szál lí tá sá ra hasz -
ná la tos jár mû ve ket és ha jó kat.

4. Az EVE STA NAG 3756 (EDI TI ON 4) ren del ke zé -
se it 2006. ja nu ár 1-tõl kell al kal maz ni.

5. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok

A Magyar Honvédség összhaderõnemi logisztikai
és támogató parancsnokának

663/2005. (HK 1/2006.) MH ÖLTP

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény
(EVE STANAG 3967 „Repülõ-hajtóanyag

szûrõházak, valamint a vízleválasztó- és szûrõelemek
tervezési és teljesítmény követelményei”, Edition 1)

nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. év CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab -
vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NA TO egy sé ge sí té si do -
ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000.
(HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a NA TO egy sé ge sí té si
egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és al kal ma zás ba vé te lé rõl
 szóló 112/2005. (HK 15.) HM VGHÁT szá mú köz le mé -
nyé ben fog lal tak ra – a NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény
(EVE STA NAG 3967 „Re pü lõ-haj tó anyag szû rõ há zak,
va la mint a víz le vá lasz tó- és szû rõ ele mek ter ve zé si és tel -
jesítmény kö ve tel mé nyei”, Edi ti on 1) nem ze ti be ve ze té sé -
rõl – az aláb bi ak sze rint

in téz ke dem:
1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -

nisz té ri um és hát tér in téz mé nye i re, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség szer ve ze te i re.

2. Az EVE STA NAG 3967 (EDI TI ON 1) „Repülõ-
 hajtóanyag szû rõ há zak, va la mint a víz le vá lasz tó- és szû rõ -
ele mek ter ve zé si és tel je sít mény kö ve tel mé nyei (DE SIGN
AND PER FOR MAN CE RE QU I RE MENTS FOR AVI A -
TI ON FU EL FIL TER SE PA RA TOR VES SELS AND

 COALESCER AND SE PA RA TOR ELE MENTS)” do ku -
men tu mot az érin tet tek szá má ra fel hasz ná lás ra ki adom.

3. Az EVE STA NAG 3967 (EDI TI ON 1) a Hon vé del -
mi Mi nisz té ri um és hát tér in téz mé nyei és a Ma gyar Hon -
véd ség szer ve ze tei szá má ra meg ha tá roz za az ál lan dó lé te -
sít mé nyek ben a re pü lõ-haj tó anya gok szû ré sé re hasz nált
szû rõk és az al kal ma zott szû rõ ele mek mi ni má lis ter ve zé si
és tel je sít mény kö ve tel mé nye it.

4. Az EVE STA NAG 3967 (EDI TI ON 1) ren del ke zé -
se it 2006. ja nu ár 1-tõl kell al kal maz ni.

5. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok

A Magyar Honvédség összhaderõnemi logisztikai
és támogató parancsnokának

664/2005. (HK 1/2006.) MH ÖLTP

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény
(EVE STANAG 3784 „Mûszaki útmutató a NATO

repülõterek szárazföldi és repülõüzemanyag
létesítményeinek tervezéséhez és kivitelezéséhez”,

Edition 4) nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. év CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab -
vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NA TO egy sé ge sí té si do -
ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000.
(HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a NA TO egy sé ge sí té si
egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és al kal ma zás ba vé te lé rõl
 szóló 118/2004. (HK 1/2005.) HM VGHÁT szá mú köz le -
mé nyé ben fog lal tak ra – a NA TO Egy sé ge sí té si Egyez -
mény (EVE STA NAG 3784 „Mû sza ki út mu ta tó a NA TO
re pü lõt erek szá raz föl di és re pü lõ üzem anyag lé te sít mé nyi -
nek ter ve zé sé hez és ki vi te le zé sé hez”, Edi ti on 4) nem ze ti
be ve ze té sé rõl – az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um és hát tér in téz mé nye i re, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség szer ve ze te i re.

2. Az EVE STA NAG 3784 (EDI TI ON 4) „Mû sza ki út -
mu ta tó a NA TO re pü lõt erek szá raz föl di és re pü lõ üzem -
anyag lé te sít mé nyei nek ter ve zé sé hez és ki vi te le zé sé hez
(TECH NI CAL GU I DAN CE FOR THE DE SIGN AND
CONST RUC TI ON OF AVI A TI ON AND GRO UND
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FUEL INS TAL LA TI ONS ON NA TO AIR FI ELDS)” do -
ku men tu mot az érin tet tek szá má ra fel hasz ná lás ra ki adom.

3. Az EVE STA NAG 3784 (EDI TI ON 4) a Hon vé del -
mi Mi nisz té ri um és hát tér in téz mé nyei és a Ma gyar Hon -
véd ség szer ve ze tei szá má ra meg ha tá roz za a ka to nai re pü -
lõt erek szá raz föl di- és re pü lõ haj tó anyag-el lá tó lé te sít mé -
nye i nek ter ve zé sé re és ki vi te le zé sé re vo nat ko zó ál ta lá nos
mû sza ki kö ve tel mé nye ket.

4. Az EVE STA NAG 3784 (EDI TI ON 4) ren del ke zé -
se it 2006. ja nu ár 1-tõl kell al kal maz ni.

5. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok

A Magyar Honvédség összhaderõnemi logisztikai
és támogató parancsnokának

665/2005. (HK 1/2006.) MH ÖLTP

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény
(EVE STANAG 3682 „Repülõ-hajtóanyag

kezelésekor és folyékony üzemanyag feltöltési/lefejtési 
mûveleteinél alkalmazandó elektrosztatikus
biztonsági összekötési eljárások földi átfejtés

és repülõgép feltöltése/lefejtése során”, Edition 5)
nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. év CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab -
vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NA TO egy sé ge sí té si do -
ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000.
(HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a NA TO egy sé ge sí té si
egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és al kal ma zás ba vé te lé rõl
 szóló 113/2004. (HK 27.) HM VGHÁT szá mú köz le mé -
nyé ben fog lal tak ra – a NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény
(EVE STA NAG 3682 „Re pü lõ-haj tó anyag ke ze lé se kor és
fo lyé kony üzem anyag fel töl té si/le fej té si mû ve le te i nél al -
kal ma zan dó elekt ro szta ti kus biz ton sá gi össze kö té si el já rá -
sok föl di át fej tés és re pü lõ gép fel töl té se/le fej té se so rán”,
Edi ti on 5) nem ze ti be ve ze té sé rõl – az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed az MH Lé gi erõ
 Parancsnokságra és an nak szer ve ze te i re.

2. Az EVE STANAG 3682 (EDITION 5) „Repülõ-
 hajtóanyag ke ze lé se kor és fo lyé kony üzem anyag feltöl -
tési/le fej té si mû ve le te i nél al kal ma zan dó elekt ro szta ti kus

biz ton sá gi össze kö té si el já rá sok föld i át fej tés és re pü lõ gép 
fel töl té se/le fej té se so rán (ELECTROSTATIC SAFETY
CONNECTION PROCEDURES FOR AVIATION FUEL 
HANDLING AND LIQUID FUEL LOADING/
UNLOADING OPERATIONS DURING GROUND
TRANSFER AND AIRCRAFT FUELLING/
DEFUELLING)” do ku men tu mot az érin tet tek szá má ra
fel hasz ná lás ra ki adom.

3. Az EVE STANAG 3682 (EDITION 5) az MH Lé gi -
erõ Pa rancs nok ság és an nak szer ve ze tei szá má ra in for má -
ci ót biz to sít a NATO tag or szá gai ál ta li re pü lõ-haj tó anyag
ke ze lé se kor és fo lyé kony üzem anyag fel töl té si/le fej té si
mû ve le te i nél al kal ma zan dó elekt ro szta ti kus biz ton sá gi
össze kö té si el já rá sok ról föl di át fej tés és re pü lõ gép fel töl -
té se/le fej té se so rán.

4. Az EVE STANAG 3682 (EDITION 5) ren del ke zé -
se it 2006. ja nu ár 1-tõl kell al kal maz ni.

5. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok

Az Magyar Honvédség összhaderõnemi logisztikai
és támogató parancsnokának

673/2005. (HK 1/2006.) MH ÖLTP

i n  t é z  k e  d é  s e

a szerzõdéses állományú katonák természetbeni
térítésmentes ebéd étkeztetésének szakfeladatairól

 szóló 562/2004. (HK 27.) MH ÖLTP intézkedés
módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110 § (2) be kez dé sé ben, va la mint a
hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí tés men -
tes és ter mé szet be ni el lá tá sá ról  szóló 2/1998. (II. 4.) HM
ren de let 28/C.  § (7) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák ter mé szet be ni
té rí tés men tes ebéd ét kez te té sé nek gaz dál ko dá si szak fel -
ada ta i ról  szóló 562/2004. (HK 27.) MH ÖLTP in téz ke dést
(a továb biak ban: In t.) az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1. Az In t. 1. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség, va la -
mint a hon vé del mi mi nisz ter irá nyí tá sa és fel ügye le te alá
tar to zó szer ve ze tek élel me zé si pénz nor má i val gaz dál ko dó 
szer ve ze te i re ter jed ki.”
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2. Az In t. 2. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„2. A szer zõ dé ses ál lo mányt a sze mély ügyi szer ve ze tek
a kü lön jog sza bály ban* meg ha tá ro zot tak sze rint éven te
egy al ka lom mal, a tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber hó -
nap já nak 15. nap já ig, il le tõ leg ál lo mány ba vé tel kor nyi lat -
koz tat ják:

a) a kü lön jog sza bály ban** meg ha tá ro zott össze gû
kész étel vá sár lá sá ra jo go sí tó élel mi szer utal vány (a továb -
biak ban: utal vány), vagy

b) a mun ka na po kon, nap i egy sze ri ter mé szet ben té rí -
tés men te sen já ró ebéd igény be vé te lé rõl.”

3. Az In t. 3. pont já ból a „3500 Ft-os élel mi szer” szö -
veg részt tör löm.

4. Az In t. 5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„5. A sze mély ügyi szer ve zet a szer zõ dé ses ál lo mány ról
– el lá tá si for mán ként, el kü lö nít ve – ve zes sen nyil ván tar -
tást. A pénz ügyi és szám vi te li szerv kép vi se lõ je a jo go sult
ál lo mány ré szé re a je len le gi rend ben to vább ra is vé gez ze
az utal vány nyil ván tar tá sát és ki adá sát.”

5. Az In t. 11. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„11. A szer zõ dé ses ál lo mányt a ter ve zett szol gá la ti ki -
kül de té se ese tén:

a) a ter mé szet be ni té rí tés men tes ebé det vá lasz tó kat
– amennyi ben a fo ga dó ka to nai szer ve zet nél az üze mi ét -
kez te tés fel té te lei biz to sí tot tak – ebéd rész ét ke zés igény -
be vé te lé re ter mé szet ben, té rí tés men te sen jo go sí tó élel me -
zé si át je len tõ ok mánnyal kell el lát ni. Az ál lo mány a ter mé -
szet be ni té rí tés men tes ebéd igény be vé te le ese tén a kü lön
jog sza bály ban*** meg ha tá ro zott, csök ken tett össze gû na -
pi díj ra jo go sult. Üze mi ét kez te tés fel té te le i nek hi á nyá ban
az ál lo mányt – me net le vél alap ján – tel jes össze gû na pi díj -
jal kell el lát ni.

b) Az utal ványt vá lasz tó ál lo mányt me net le vél alap ján, 
tel jes össze gû na pi díj jal kell el lát ni.”

6. Az In t. 12. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„12. A szer zõ dé ses ál lo mány vá rat lan ki kül de té se ese -
tén:

a) a ter mé szet be ni té rí tés men tes ebé det vá lasz tó kat
– amennyi ben az ebéd ét ke zést nem tud ják igény be
 venni –, a ket tõs el lá tás (CSHSZ VI. rész) sza bá lyai sze rint 
hi deg élel mi szer rel kell el lát ni az ebéd há nyad ér té ké ben.
Ezek ben az ese tek ben a na pi díj össze gét az ebéd há nyad
összeg gel csök ken te ni kell. Ha ter mé szet be ni té rí tés men -

tes (me leg, vagy hi deg) el lá tás nem biz to sít ha tó, ak kor a
tel jes össze gû na pi díj jár.

b) az utal ványt vá lasz tó kat meg il le ti a tel jes össze gû
na pi díj.”

7. Az In t. 13. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„13. Az ét ke zés té rí tés re kö te le zett – a Ma gyar Hon véd -
ség ál tal üze mel te tett kony há kon dol go zó – szer zõ dé ses
ál lo mány a ter mé szet be ni té rí tés men tes ebéd ét ke zés re jo -
go sult, nem vá laszt hat ja az utal vánnyal tör té nõ el lá tást.”

8. Az In t. 19. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„19. A re pü lõ-mû sza ki be osz tá sú szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to na a ter mé szet be ni té rí tés men tes ét ke zé si for ma
vá lasz tá sa ese tén, a kü lön jog sza bály ban* meg ha tá ro zot -
tak sze rint re pü lõ-mû sza ki tá mo ga tás ra nem jo go sult.”

9. Az In t. 22. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„22. A szer zõ dé ses ál lo mányt az utal vány vá lasz tá sa, az
ebéd té rí tés el le né ben tör té nõ igény be vé te lé re jo go sít ja
 fel.”

10. Az In t. 23. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„23. Az utal ványt vá lasz tó szer zõ dé ses ál lo mány a té rí -
tés el le né ben tör té nõ ét ke zést a je len le gi rend nek meg fele -
lõen igé nyel he ti és fo gyaszt hat ja el a továb biak ban is a ka -
to nai szer ve ze tek ét kez dé jé ben.”

11. Ez az in téz ke dés 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs no k

A Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság
parancsnokának

259/2005. (HK 1/2006.) MH EÜPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság
folyamatba épített, elõ zetes és utólagos vezetõi

ellenõrzési rendszere szabályzatának kiadásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az MH bel sõ sza bá lyo zó
te vé keny sé gé nek rend jé rõl  szóló 25/1997. (HK 11.) HM
uta sí tás (a továb biak ban HM uta sí tás) 3.  §, va la mint a HM 
uta sí tás 7.  § sza bá lya i ra –, to váb bá az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
97.  § (1)–(2) be kez dé sei, az Áht. 120/A.  §, az Áht. 121.  §
és az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló több ször
mó do sí tott 217/1998. (XII. 30.) Kor m. ren de let
145/A.–145/C.  §-ai, va la mint a költ ség ve té si szer vek bel -
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* Je len leg a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí tés men tes
és ter mé szet be ni el lá tá sá ról  szóló több ször mó do sí tott 2/1998. (II.  4.) HM
ren de let.

** Je len leg a 38/2000. (XII. 21.) és a 2/2002. (I. 11.) HM ren de le tek kel
mó do sí tott az élel mi szer-utal vánnyal va ló el lá tás ról  szóló15/2000. (VI. 20.)
HM ren de let.

*** Je len leg a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák, va la mint a
hon véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes költ ség té rí té sé rõl  szóló több ször mó do -
sí tott 21/2002. (IV. 10.) HM ren de let.



sõ el len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. (XI. 26.) Kor m. ren de let
elõ írásai sze rint meg ha tá ro zott fel ada tok alap ján, a Ma -
gyar Hon véd ség Egész ség ügyi Pa rancs nok ság fo lya mat ba
épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zé si rend szer e
Sza bály za tá nak ki adá sá ról az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
Egész ség ügyi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH EÜP)
min den szer ve ze ti ele mé re és az MH EÜP ál lo má nyá ba
tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák ra, va la mint köz -
al kal ma zot tak ra (a továb biak ban együtt: sze mé lyi ál lo -
mány).

2. Az MH EÜP fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos
ve ze tõi el len õr zé si (a továb biak ban: FE U VE) rend sze ré -
nek Sza bály za ta az MH EÜP FE U VE fel ada ta i nak alap -
sza bály za ta.

3. Je len in téz ke dés sel az MH EÜP 9/187 Nyt. szá mú
FE U VE rend sze ré nek Sza bály za tát ki adom. Tar tal mát a
sze mé lyi ál lo mány a rá vo nat ko zó mér ték ben is mer je meg.

4. Az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*

Dr. Svéd Lász ló or vos ve zér õr nagy s. k.,
MH egész ség ügyi pa rancs nok

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2005. de cem ber 7.
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatal (2005. XI. 18–XI. 28.)

A szer zõ dés
meg ne ve zé se (tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ

 felek ne ve,
azo no sí tó ja*

A szer zõ dés ér té ke**
A szer zõ dés

lét re jöt té nek dá tu ma
A szer zõ dés ha tály ba -

lé pé sé nek dá tu ma
A szer zõ dés le jár tá nak

dá tu ma***

Ki vi te le zé si Veszp rém MH  Lé gi erõ Pa rancs nok ság 
II. ob jek tum III. eme le ti iro dák és kö -
zös he lyi sé gek kar ba he lye zé si, va la -
mint az ob jek tum elõt ti gép ko csi
par ko ló asz fal to zá si mun kái.

EUROSZAK Kft.
11453024–2–07

9 597 2005. 11. 18. 2005. 11. 18. 2005. 12. 18.

(2005. XI. 28–XII. 08.)

A szer zõ dés
 megnevezése (tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ

 felek ne ve,
 azonosítója*

A szer zõ dés ér té ke**
A szer zõ dés

 létrejöttének dá tu ma
A szer zõ dés ha tály ba -

lé pé sé nek dá tu ma
A szer zõ dés le jár tá nak

dá tu ma***

Ki vi te le zé si Gyõr MH 12. Lég vé del mi ra ké ta dan -
dár pa rancs no ki épü let B szárny és a
CSMO épü let te tõ szi ge te lés és az 57.,
58., 59., 60. épü let bon tá si mun kái.

KÁLÉPSZER
Kft.
13529538–2–11

34 341 2005. 12. 06. 2005. 12. 06. 2006. 01. 15.

Ki vi te le zé si Bu da pest XIII., Le hel u. 41. MH Or -
szá gos In for má ció tech no ló gi ai Me -
nedzs ment Köz pont ki ala kí tá si
mun kái.

VERAVA Kft.
10927865–2–43

17 289 2005. 12. 08. 2005. 12. 08. 2006. 01. 30.

Ki vi te le zé si Pá pa MH Bá zis rep tér 102. szá mú tûz -
ol tó épü let 6 db ga rázs ka pu já nak cse -
ré lé si mun kái.

DÉRI és DÉRI
Kft.
10593165–2–43

 7 856 2005. 12. 01. 2005. 12. 01. 2006. 01. 15.

* Gaz dál ko dó szer ve zet ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám.

** A szer zõ dés va lu ta ne mé ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban).

*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se.
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Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi és Rendezvényszervezõ Hivatal

A szer zõ dés meg ne ve zé se
(tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve, azo no sí tó ja*
A szer zõ dés ér té ke**

A szer zõ dés lét re jöt té nek
dá tu ma

A szer zõ dés hatályba -
lépésének dá tu ma

A szer zõ dés le jár tá nak
dá tu ma***

Szál lí tá si Kris tály és por ce lán
ter mé kek

J&J Plus Kft., Adó -
szám:
11592325–2–06

max. 8 548 2005. no vem ber 21. 2005. no vem ber 21. 2005. de cem ber 31.

A szer zõ dés meg ne ve zé se
(tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve, azo no sí tó ja*
A szer zõ dés ér té ke**

A szer zõ dés lét re jöt té nek
dá tu ma

A szer zõ dés hatályba -
lépésének dá tu ma

A szer zõ dés le jár tá nak
dá tu ma***

Szál lí tá si Ipar mû vé sze ti és né -
pi ipar mû vé sze ti ter -
mé kek

J&J Plus Kft., Adó -
szám:
11592325–2–06

max. 10 080 2005. no vem ber 24. 2005. no vem ber 24. 2005. de cem ber 31.

* Gaz dál ko dó szer vek ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám.
** A szer zõ dés va lu ta ne mé ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban).
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se.

MH Hadtápanyag Ellátó Központ

A szer zõ dés meg ne ve zé se A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft net tó)
A szer zõ dés kö tés dá tu ma

A szer zõ dés hatályba -
lépésének dá tu ma

A szer zõ dés le jár tá nak
dá tu ma

Szál lí tá si szer zõ dés Ha zán kat és az MH-t
be mu ta tó és nép sze -
rû sí tõ és to bor zó rek -
lám és szó ró anya gok

HM HTPEK és a 
Vés nök Kft.
(01–09–065700)

6 472 000 2005. 12. 06. 2005. 12. 06. 2006. 01. 31.

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Fest mé nyek, va la -
mint az MH-t és
Mo.-t be mu ta tó ké -
pek ke re te zé se

HM HTPEK
és a De kor Eu ro pa Kft.
(13–09–075890)

6 997 626 2005. 12. 08. 2005. 12. 08. 2006. 01. 31.

A szer zõ dés meg ne ve zé se A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft net tó)
A szer zõ dés kö tés dá tu ma

A szer zõ dés hatályba -
lépésének dá tu ma

A szer zõ dés le jár tá nak
dá tu ma

Szál lí tá si szer zõ dés Rak tér hû tõ be ren de -
zés be szer zé se

HM BBBH 
Kis s Ge ren csér
Au tó ház Kft.
(02–09–066515)

31 880 2005. 11. 09. 2005. 11. 09. 2005. 12. 15.
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A szer zõ dés meg ne ve zé se A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft net tó)
A szer zõ dés kö tés dá tu ma

A szer zõ dés hatályba -
lépésének dá tu ma

A szer zõ dés le jár tá nak
dá tu ma

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Ál lo mány táb lás
szak tech ni kai esz -
közök fel épít mény
fel újí tá sa, át épí té se
URAL al váz ra

HM BBBH
Lo ká tor Kft.
(16–09–001745)

35 590 2005. 11. 21. 2005. 11. 21. 2005. 12. 15.

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A szer zõ dés meg ne ve zé se
(tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve, azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(Ft)
A szer zõ dés lét re jöt té nek

dá tu ma
A szer zõ dés hatályba -

lépésének dá tu ma
A szer zõ dés le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si Iro da sze rek be szer -
zé se a ZMNE ré szé re

Író kéz Ke res ke del mi
és Szol gál ta tó Kft.

Net tó 6 796 104 Ft 2005. 11. 25. 2005. 11. 25. 2005. 12. 15.

A szer zõ dés meg ne ve zé se
(tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve, azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

Ft
A szer zõ dés lét re jöt té nek

dá tu ma
A szer zõ dés hatályba -

lépésének dá tu ma
A szer zõ dés le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si szer zõ dés 3 db CANON típ.
fény má so ló gép kon -
fi gu rá ció + 10 db
 toner

ZMNE
Adó szám:
15708034–2–51
Mû szer tech ni ka
Rend szer ház Kft.
Adó szám:
11809360–2–42

8 635 177 2005. 11. 24. 2005. 11. 24. 2005. 12. 15.

A szer zõ dés meg ne ve zé se
(tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve, azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

Ft
A szer zõ dés lét re jöt té nek

dá tu ma
A szer zõ dés hatályba -

lépésének dá tu ma
A szer zõ dés le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si szer zõ dés 4 db rajz má so ló gép + 
48 db to ner

ZMNE
Adó szám:
15708034–2–51
Mû szer tech ni ka
Rend szer ház Kft.
Adó szám:
11809360–2–42

6 510 396 2005. 11. 24. 2005. 11. 24. 2005. 12. 15.
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KÖZ LE MÉ NYEK

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdasági helyettes államtitkárának

175/2005. (hk 1/2006.) hm vghát

k ö z  l e  m é  n y e

NATO egyesítési egyezmények elfogadásának
módosításáról

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
NA TO egy sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel -
dol go zá sá ról szó ló 1/2000. (HK 1.) HM Ut. 7. §-a alap ján,
az egy sé ges vé del mi elõ írá sok ki dol go zá sa, az egy sé ge sí -
té si egyez mé nyek ben fog laltak meg va ló sí tá sa és vég re haj -
tá sa ér de ké ben, „a NA TO egy sé ge sí té si egyez mé nyek el -
fo ga dá sá ról és al kal ma zás ba vé te lé rõl” szó ló 28/2005.
(HK 8.) és a 112/2005. (HK 15.) HM VGHÁT köz le mé -
nye ket a kö vet ke zõ kép pen mó do sí tom:

1. A 2005. évi Hon vé del mi Köz löny 8. szá má ban, a
28/2005. (HK 8.) HM VGHÁT köz le mény I/10. pont já ban
hi bá san je len t meg a NA TO egy sé ge sí té si do ku men tum ki -
adá sá nak szá ma (az „S” ki adás he lyett „5.” ki adás a he -
lyes)

A cím he lye sen:
10. STA NAG 5511 (Ed.5. RD1) TAC TI CAL DA TA

EX CA HAN GE – LINK 11/11B

2. A 2005. évi Hon vé del mi Köz löny 15. szá má ban, a
112/2005. (HK 15.) HM VGHÁT köz le mény I/2. pont já -
ban hi bá san je len t meg a kö tet szám. (a kö tet szám nak „I”
he lyett „II” je len t meg)

A cím he lye sen:
STA NAG 4175 (Ed. 3 Vol. I) TECH NI CAL CHA RAC -

TE RIS TICS OF THE MUL TI FUNC TI O NAL IN FOR -
MAT ION DIST RI BU TI ON SYS TEM (MIDS) – VO LU -
ME I

3. A 2005. évi Hon vé del mi Köz löny 15. szá má ban, a
112/2005. (HK 15.) HM VGHÁT köz le mény I/3. pont já -
ban hi bá san je len t meg a STA NAG 4553 (Ed.1) al kal ma -
zás ba vé te lé re vo nat ko zó meg jegy zés.

Az ,,Az al kal ma zás ba vé tel meg tör tént a Ma gyar Szab -
vány ügyi Tes tü let ál tal ki adott MSZ ISO 9735 szab vány so -
ro zat ki adá sá val.” szö veg tör len dõ, he lyet te a kö vet ke zõ
meg fo gal ma zást kell al kal maz ni:

„Az al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes ide je:
– szá raz föl di csa pa tok nál: 2005. 09. 01.;
– lé gi erõ nél: 2005. 09. 01.
Meg jegy zés: az al kal ma zás ba vé tel a Ma gyar Szab -

vány ügyi Tes tü let ál tal ki adott MSZ ISO 9735 ma gyar
nem ze ti szab vány fel hasz ná lá sá val tör té nik.”

4. A 2005. évi Hon vé del mi Köz löny 15. szá má ban, a
112/2005. (HK 15.) HM VGHÁT köz le mény I/15. pont já -

ban hi bá san je len t meg a cím zés. [a ra ti fi ká ci ós ter ve zet
sor szá ma RD 1 nem sze re pelt és a vo nat ko zó Szö vet sé gi
Ki ad vány jel ze te (AFLP-7) hi bá san je len t meg]

A cím he lye sen:

15. STA NAG 4605 (Ed.1 RD1) TAC TI CAL FU EL
HAND LING EQU IP MENT (TFHE) AFIP-7

5. A 2005. évi Hon vé del mi Köz löny 15. szá má ban, a
112/2005. (HK 15.) HM VGHÁT köz le mény I/17. pont já -
ban hiányosan je len t meg a cím zés. (a ra ti fi ká ci ós ter ve zet
sor szá ma RD 1 nem sze re pelt)

A cím he lye sen:

18. STA NAG 4203 (Ed.3 RD1) TECH NI CAL STAN -
DARDS FOR SING LE CHAN NEL HF RA DIO EQU IP -
MENT

6. A 2005. évi Hon vé del mi Köz löny 15. szá má ban, a
112/2005. (HK 15.) HM VGHÁT köz le mény I/18. pont já -
ban hi bá san je len t meg a cím zés. (a ra ti fi ká ci ós ter ve zet
sor szá ma RD 1 nem sze re pelt)

A cím he lye sen:

18. STA NAG 4205 (Ed.3 RD1) TECH NI CAL STAN -
DARDS FOR SING LE CHAN NEL UHF RA DIO EQU IP -
MENT

7. A 2005. évi Hon vé del mi Köz löny 15. szá má ban meg -
je lent 112/2005. (HK 15.) HM VGHÁT köz le mény új fe -
je zet tel egé szül ki:

„II NA TO EGY SÉ GE SÍ TÉ SI EGYEZ MÉ NYEK AL -
KAL MA ZÁS BA VÉ TE LE 

1. STA NAG 4553 (Ed.1) ELECT RO NIC COM -
MERCE

A vo nat ko zó egy sé ge sí té si egyez mé nyek ben fog lal tak
vég re haj tá sa ér de ké ben a Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let
ál tal ki adott MSZ ISO 9735 jel ze tû ma gyar nem ze ti szab -
ványt kell al kal maz ni.”

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
fõnökének pályázata

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd Ve zér kar fõ nö ke
Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
49.  § (1) és (7) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir det az

MH Kecskeméti Repülõkórház
(a továb biak ban: MH KRK),

Vezetõ szervek, Fõigazgatóság,
igazgató beosztás betöltésére.
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Szol gá lat tel je sí tés he lye: MH KRK, 6000 Kecs ke -
mét, Ba la ton út 17.

Be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés: ha tá ro zat lan idõ tar -
ta mú

Be so ro lá si osz tály/ka te gó ria: I/V

Rend sze re sí tett rend fo ko zat: al ez re des

A be osz tás be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2006. feb -
ruár 16.

A be osz tás hi va tá sos ka to ná val és köz al kal ma zot tal
egy aránt be tölt he tõ.

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
ál lo má nyú hon véd or vo sok, köz al kal ma zot tak és pol gá ri
sze mé lyek, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé nyek -
nek meg fe lel nek.

Az igaz ga tó fel ada ta:

A kór ház fõ igaz ga tó já nak ve ze té se alatt, az in téz mény
re pü lõ or vo si te vé keny sé gé nek és szak mai mun ká já nak
irá nyí tá sa. A re pü lõ- és re pü lés-biz to sí tó, ej tõ er nyõs, bú -
vár, kü lön le ges ál lo mány spe ci á lis al kal mas sá gi vizs gá la -
tá val és a re pü lõ or vo si tu do má nyos ku ta tá sok kal kap cso -
la tos szak mai mun ka ve ze té se.

A pá lyá zat fel té te lei:

– or vo si dip lo ma;

– leg alább két szak vizs ga, mely bõl az egyik re pü lõ or -
vos tan szak vizs ga;

– egész ség ügyi szak me ne dzser ké pe sí tés;

– leg alább 15 év egész ség ügyi in té ze ti or vos-szak mai
és ve ze tõi gya kor lat;

– egy kö zép fo kú nyelv vizs ga;

– ka to na ese té ben a vi selt rend fo ko zat al ez re des, vagy
õr nagy rend fo ko za tú ka to na ese té ben a mi ni má lis vá ra ko -
zá si idõ le tel te és az Elõ me ne te li Bi zott ság rang so ro lá sa.

Elõnyt je len t:
re pü lõ or vos ta ni tu do má nyos és ok ta tó te vé keny ség;

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát;
– a szak te rü let ve ze té sé re vo nat ko zó el gon do lást;
– a vég zett sé get, kép zett sé get és nyelv is me re tet tanú -

sító ok ira tok hi te les má so la tát.
– ka to na ese té ben a 2005. év ben ké szült éves tel je sít -

mény ér té ke lés má so la tát;
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hon vé del mi

Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30. nap.
A pá lyá za tot az MH egész ség ügyi pa rancs nok út ján

(1134 Bu da pest XI II., Le hel u. 35.), a HM Hon véd Ve zér -
kar fõ nö ké nek kell be nyúj ta ni.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH KRK
igaz ga tói be osz tás ra”

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ál tal ki je lölt bi -
zott ság bí rál ja el a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30
na pon be lül.

A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve -
tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak.

Va la mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma
csak az érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tók nyil -
vá nos ság ra.

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ót dr. ha bil.
Grósz An dor or vos ez re des, az MH KRK meg bí zott fõ -
igaz ga tó ja ad a 06 (76) 481-011-es te le fon szá mon.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Is mét meg ren del he tõ, 2006. év re elõ fi zet he tõ az im már fél év szá za dos ha gyo má nyok ra
vissza te kin tõ Pénz ügyi Szem le, amely meg úju ló, bõ vü lõ tar ta lom mal, ál lan dó ro vat rend del,
kor sze rû ti po grá fi á val, igé nyes bo rí tó val – s ami szin tén új don ság – egy kö tet ben a ma gyar ral, 
tel jes ter je de lem ben an gol nyel ven is a tisz telt Ol va sók ren del ke zé sé re áll.

Több ál lam i, pénz ügyi szer ve zet össze fo gá sá val, ne ves szak em be rek bõl ál ló szerkesztõ -
bizottság irány mu ta tá sá val, új lap tu laj do nos gon do zá sá ban, szer kesz té sé ben, s vál to zat la nul
a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban ne gyed éven te je le nik meg a Pénz ügyi Szem le, 
amely köz pénz ügyi szak fo lyó irat ként ak tu á lis és hi te les ké pet ad a pénz ügyi rend szer, ezen
be lül hang sú lyo san a köz szfé ra (pub lic sec tor), va la mint – a fõbb pénz ügyi össze füg gé sek
tük ré ben – a ma gyar nem zet gaz da ság lé nye ges vo ná sa i ról, a fel zár kó zá si, jö võ épí té si tö rek -
vé sek rõl, s a kap cso ló dó szak mai vi ták ról. A fo lyó irat a gya kor la ti prob lé mák ol da lá ról kö ze -
lít ve a tu do má nyos ered mé nyek iránt is nyi tott. Ily mó don a meg úju ló Pénz ügyi Szem lét
 haszonnal for gat hat ják a kü lön bö zõ te rü le te ken dol go zó gaz da sá gi és pénz ügyi szak emberek, 
köz gaz dá szok, jo gá szok, ve ze tõk, me ne dzse rek mel lett a po li ti kai élet sze rep lõi, az egye te mi
és fõ is ko lai ok ta tók, hall ga tók és a tu do má nyos ku ta tók is.

A Pénz ügyi Szem le meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén:

1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., pos ta cí mén: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357.

Éves elõ fi ze té si díj 2006. év re 20 000 Ft áfá val, vagy 80 eu ró.

Egy szám ára: 5000 Ft áfá val, vagy 20 eu ró.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren del jük 2006. év re a Pénz ügyi Szem le cí mû köz pénz ügyi szak fo lyó ira tot.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...................................................................................................

cí me (hely ség, irá nyí tó szám, ut ca, ház szám): .....................................................................

bank szám la szá ma: .............................................................................................................

ügy in té zõ je és te le fon szá ma: ..............................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la
kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett
pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ……………………………

                                             …………………………………

                                  cég sze rû alá írás
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MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI LEXIKON

2006

TÁJÉKOZTATÓ

Az ál lam i köz szol gá lat presz tí zsé nek nö ve lé se, va la mint a köz hi va tal no ki ka r egy sé ges szel le mi sé -
gé nek ki ala kí tá sa és ez ál tal az ál lam ha tal mi, a kor mány za ti és az ön kor mány za ti szol gá lat ban fog -
lal koz ta tot tak meg is mer te té se ér de ké ben – az 1945 elõt ti ha gyo má nyo kat foly tat va – a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um mun ka tár sa i ból ál ló, a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
lét re ho zott Le xi kon szer kesz tõ Bizottság közremûködésével 2006-ban is megjelenik a Magyar
Közigazgatási Lexikon.

Az – im má ron ne gye dik al ka lom mal – meg je le nõ al ma nach egy sé ges szem pon tok alap ján mu tat ja
be az ál lam i és ön kor mány za ti köz igaz ga tá si szer vek nél fog lal koz ta tott tiszt vi se lõk nek, a köz igaz -
ga tás ok ta tá sát és a köz igaz ga tás-tu do mány mû ve lé sét vég zõ in téz mé nyek mun ka tár sa i nak, to váb -
bá a köz igaz ga tá si szak mai és ér dek-kép vi se le ti szer vek tiszt ség vi se lõ i nek – a sze mé lyi ségi jo gok
tisz te let ben tar tá sa, a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról szóló
1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett – önként szolgáltatott
fõbb adatait.
A Le xi kon a sze mé lyi, kép zé si és fog lal koz ta tá si ada tok mel lett tar tal maz za a mun ka he lyi el ér he tõ -
ség re vo nat ko zó ada to kat is, amellyel a köz szol gá la ti ve ze tõk és szak ér tõk in téz mé nyes kap cso lat -
tar tá sá nak mód ját kívánjuk megkönnyíteni.
A ki ad vány tar tal maz za az ál lam i és ön kor mány za ti szer vek cím- és el ér he tõ sé gi ada ta it, a köz igaz -
ga tás ra vo nat ko zó leg fon to sabb tör vé nyek hatályos szövegét.

Mind ezek re fi gye lem mel kér jük, hogy – amennyi ben a Ma gyar Köz igaz ga tá si Le xi kon 2006 cí mû
ki ad vány ban sze re pel tet ni kí ván ja ada ta it – a név cikk el ké szí té sé hez az adat la pot ki töl te ni és a nyi -
lat ko zat tal (eset le ges meg ren de lõ vel) együtt a Le xi kon szer kesz tõ Bi zott ság nak

2006. ja nu ár 15-ig

(Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, 1357 Bu da pest, Pf. 2., fax: 441–4743, 269–2090) vissza kül de ni szí ves -
ked jen. Az adat lap be azo no sít ha tó e-ma il cí men vissza küld he tõ a va go.eri ka@meh.hu cím re is.

A Szer kesz tõ bi zott ság
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ADATLAP*

a Ma gyar Köz igaz ga tá si Le xi kon 2006 élet raj zi név cik ké nek
szer kesz té sé hez és köz zé té te lé hez

1. Név:................................................................................................................................................

2. Je len le gi be osz tá sa:........................................................................................................................

3. Be osz tás ba he lye zés kel te:.............................................................................................................

4. Je len le gi mun ka he lyé nek ne ve: .....................................................................................................

5. Mun ka he lye cí me:....................................................................................................... c c c c

............................................................................................................................................................

6. Hi va ta li te le fon szá ma: ................................... Hi va ta li fax szá ma: ................................................

7. (I.:) Is ko lai vég zett sé ge és szak ké pe sí té se:....................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(Sz.:) Szü le té si hely és idõ:.................................................................................................................

8. (Ny.:). Ide gen nyelv-is me re te: ........................................................................................................

............................................................................................................................................................

9. (Mh.:) Ko ráb bi mun ka he lyek, be osz tá sok fel so ro lá sa, a be osz tás ide je: ......................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

10. (Mb.:) Egyéb hi va ta los meg bí za tá sa: ..........................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

11. (Tu.:) Tu do má nyos fo ko za ta, ok ta tá si te vé keny sé ge, leg fon to sabb szak mai pub li ká ci ói: ..........

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

12. (Ti.:) Tár sa dal mi meg bí za tá sa, tiszt sé gei: ....................................................................................

............................................................................................................................................................

13. (Ki.:) Ki tün te té sek, dí jak, el is me ré sek: ........................................................................................

............................................................................................................................................................

* Az adat lap sok szo ro sít ha tó!
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14. (Cs.:) Csa lá di ál la po ta, há zas tár sa ada tai: ....................................................................................

............................................................................................................................................................

15. (Gy.): Gyer mek e: ..........................................................................................................................

............................................................................................................................................................

16. (Szü.:) Szü lei: ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................

17. (E.:) Egyéb köz len dõk: .................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Az adat la pot író gép pel vagy szá mí tó gép pel kér jük ki töl te ni, kéz zel ki töl tött adat la pot nem ál l
mó dunk ban el fo gad ni. Azok nál a pon tok nál, ame lyek re nem kí ván vá laszt ad ni, kér jük a vá lasz
he lyét ki húz ni. A Le xi kon ban va ló köz zé té tel hez leg alább az 1–6. pon tok ki töl té se szük sé ges.
Amennyi ben az adat lap ro va tai nem elég sé ge sek vá la sza i hoz, kér jük, hogy a pon tok meg je lö lé sé vel 
külön lapot szíveskedjen hozzátûzni az adatlaphoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A 2–3. pont hoz: Azt a je len le gi hi va ta li be osz tást, köz igaz ga tá si tiszt sé get, ve ze tõi meg bí za tást
– a tiszt ség kez dõ idõ pont já val – ír ja be, amely a Le xi kon ban va ló sze rep lést meg -
ala poz za.

A 4. pont hoz: A köz igaz ga tás sal össze füg gõ tiszt sé ge sze rin ti fog lal koz ta tó szerv fel tün te té sét
kér jük ak kor is, ha az jo gi ér te lem ben nem mi nõ sül mun kál ta tó nak.

Az 5. pont hoz: A je len le gi mun kál ta tó pon tos cí mét (irá nyí tó szám mal, szék hellyel, ut ca név vel és
ház szám mal) kér jük meg ad ni.

A 6. pont hoz: Kér jük a kör zet szá mot is fel tün tet ni.
A 7. (I.:) pont hoz: Az ál ta lá nos, kö zép- és fel sõ fo kú in téz mény ne vét és az is ko lai vég zett ség meg -

szer zé sé nek idõ pont ját (év szám mal) kér jük fel tün tet ni. A má sod dip lo mát, szak -
ké pe sí tést és fel sõ fo kú szak tan fo lya mi vég zett sé get is kér jük fel tün tet ni az év -
szám mal együtt.

A 8. (Ny.:) pont hoz: Kö zép fo kú és fel sõ fo kú nyelv vizs ga, il le tõ leg tár sal gá si szin tû ide gen nyelv-is me -
ret ese tén kér jük ki töl te ni.

A 9. (Mh.:). pont hoz: Szak mai élet út ja szem pont já ból meg ha tá ro zó ko ráb bi mun ka he lyei meg ne ve zé sét 
(év szám mal) és ko ráb bi be osz tá sa i nak meg je lö lé sét kér jük.

A 10. (Mb.:) pont hoz: Je len le gi hi va ta los meg bí za tá sa it (pl.: or szág gyû lé si vagy ön kor mány za ti kép vi -
se lõ, bi zott sá gi tag, ál lam i vizs ga bi zott sá gi tag ság stb.) is kér jük fel tün tet ni.

A 11. (Tu.:). pont hoz: Egye te mi dok to ri, kan di dá tu si, aka dé mi ai nagy dok to ri stb. cí mek fel tün te té sét
(év szám mal), az ok ta tá si in téz mény ne vét és az elõ adott tan tárgy meg je lö lé sét, va -
la mint a szak mai pub li ká ci ók té ma kö ré nek meg je lö lé sét kér jük.

A 13. (Ki.:) pont hoz: Az ál lam i ki tün te té sek, a hi va ta los és szak mai dí jak, ál lam i és tár sa dal mi el is me ré -
sek meg je lö lé sét kér jük az ado má nyo zá si év szám mal együtt.

A 14–16. (Cs., Gy., Szü.) pont hoz: Csa lá di ál la po tá ra, há zas tár sa és gyer me kei, va la mint szü lei ne vé re, fog lal ko zá sá -
ra vo nat ko zó ada to kat kér jük.

A 17. (E.:). pont hoz: A szak mai élet út ja szem pont já ból meg ha tá ro zó egyéb ada to kat kér jük fel tün tet ni
(pl.: tar tós kül föl di ta nul mány út, ösz tön díj, má sod ál lás, mel lék fog lal ko zás, gaz da -
sá gi tár sa ság ban vi selt fel ügye lõ bi zott sá gi vagy igaz ga tó sá gi tag sá gi tiszt ség stb.).

A Szer kesz tõ bi zott ság fenn tart ja azt a jo got, hogy ter je del mi kor lá tok ra va ló te kin tet tel az Adat -
lapon köz zé ten ni kí vánt ada tok nál ke ve sebb szer kesz tett adat je len jen meg a Le xi kon ban.

1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 69



NYILATKOZAT

Ki je len tem, hogy az Adat lap ban le írt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek, és hoz zá já ru lok ah hoz,
hogy az ada tok – szer kesz tett for má ban és a szer kesz tõ ség ál tal meg ha tá ro zott ter je de lem ben – a
Ma gyar Köz igaz ga tá si Le xi kon 2006 címû kiadványban megjelenjenek.

Kelt: ........................................ 200... ............................... hó nap ............ nap.

                       ....................................................
                           adat szol gál ta tó

A ki töl tött adat la pot kér jük a Le xi kon szer kesz tõ Bi zott ság (Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, 1357 Bu da -
pest, Pf. 2., fax: 441–4743, 269–2090) részére

2006. ja nu ár 15-ig

meg kül de ni.

Amennyi ben a fen ti ha tár idõ ig az Adat lap nem ér ke zik be, a szer kesz tõ ség nem tu d fe le lõs sé get vál -
lal ni a név cikk megjelenéséért.

MEGRENDELÕ

Meg ren de lem a Ma gyar Köz igaz ga tá si Le xi kon 2006 cí mû ki ad ványt ................. pél dány könyv
for má tum ban (ár a: 13 000 Ft/db) – után vé tel lel – az alábbi címre:

Név: ......................................................................................

Pos ta cím: ..............................................................................

Kelt ......................................... 200... ................................. hó nap .......... nap.

                       ...............................................
                           meg ren de lõ

A ki adó a Le xi kon ban sze rep lõ sze mély meg ren de lé se es etén a könyv for má tu mú pél dány te kin te -
té ben 4000 Ft ár ked vez ményt al kal maz!
Az után vét pos ta költ sé ge a meg ren de lõt ter he li.
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Meg je lent a

JOGTANÁCSADÓ

cí mû jo gi szakfolyóirat januári szá ma.

Tá jé ko zód jon a Jog ta nács adó ból, s le gyen a min den na pok ban ön ma ga ügy véd je!

Kap ha tó a hír lap áru sok nál (pél dá nyon ként 598 Ft) vagy elõ fi zet he tõ az aláb bi szel vé nyen:

A kö vet ke zõ szá mok ter ve zett té má i ból

Tár sas há zak (so ro zat) n Lakás szövetkezetek
(so ro zat) n La kás bér let n Elõ szer zõ dés, fog la ló,
köt bér n Új tb-sza bá lyok n Szám vi te li vál to zá sok 
n Holt nak nyil vá ní tás – a ha lál  tényének megálla -
pítása n A  végrendel kezés és a kö te les rész n

Örök lé si szer zõ dés, aján dé ko zás ha lál ese té re n

Ha gya té ki vi ták n Há zi  õrizet, lak hely el ha gyá si
 tilalom n Bí ró ság elé ál lí tás n Tár gya lás ról le mon -
dás n Köz igazgatási pe rek n Csa lád tá mo ga tá si és
szo ciá lis  el látások n Munka nélküliek  munka -
nélküli- és szo ciális el látása n Mun ka ügyi ellen -
õrzések n Mun ka ügyi  rend bírság n Köz al kal ma -
zot tak  érdek védelme n  Munkaerõ- kölcsönzés n

 Alkalmi mun ka vál la lás n Mun ka ügyi és tb- perek n

Mun kál ta tás sal össze függésben el követett adó -
csa lás n Gaz da sá gi bûn cse lek mé nyek n  Testi sér -
tés n Ön gyilkosságban köz re mû kö dés n Mag zat -
el haj tás n Rá gal ma zás, be csü let sér tés, ke gye let -
sér tés n Köz úti bûn cse lek mé nyek (köz úti ve szé -
lyez te tés, köz úti bal eset oko zá sa, jármû vezetés it -
tas vagy  bódult ál la pot ban, jár mû ve ze tés til tott át -
en ge dé se, cser ben ha gyás) n Ha mis vád, ha mis
 tanúzás n Sze mé lyes sza bad ság meg sér té se n

Kis ko rú el he lye zé sé nek meg vál toz ta tá sa n Köz ok -
irat-ha mi sí tás, ma gán ok irat-ha mi sí tás n A sza -
bály szerû kézbe sítés n Jog or vos la ti  fórumok n 

 Hi tel- és köl csön szer zõ dés n Pol gá ri jo gi  kalauz
A-tól Z-ig (so ro zat) n Ajándé kozás n Gyer me kek
tar tá sa n Bér ga ran cia Alap ból nyúj tott tá mo ga tás

ELÕFIZETÉSI SZELVÉNY

Elõ fi ze tem a Jog ta nács adót .......... pél dány ban. 2006. évi éves elõ fi ze té si díja (vál to zat la nul) 5796 Ft áfá val, fél év re
2898 Ft áfá val.

A be fi ze tés hez szám lát q, csek ket q ké rek.
Elõ fi ze tõ ne ve, cí me: .....................................................................................................................................................

          .....................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ......................................................................................................................................

Dá tum: ...........................................................  Cég sze rû alá írás: ..............................................................................

Az elõ fi ze té si szel vényt a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. cí mé re vagy a
318-66668 fax szá má ra kér jük el kül de ni, illetve meg ren del he tõ a www.mhk.hu/jog ta na csa do in ter net cí men ta lál ha tó
megrendelõ lapon. Az elõ fi ze tés rõl to váb bi in for má ció kér he tõ a 266-9290/234, 235-ös te le fon szá mon.
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A Hon vé del mi Mi nisz té ri um hi va ta los lapja
Szer kesz ti a HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály
1885 Bu da pest, Pf.: 25, te le fon: 21-511
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Má tyus Fe renc ezredes
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6. 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357,
vagy fa xon 318-6668. In for má ció: te l./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6. (te l./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban, illetve
meg ren del he tõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 17 000 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 943 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 1218–0378
06.0073 – Nyom ta a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. 
Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes

KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Hol ló And rás és dr. Ba logh Zsolt 1994-ben ha tá roz ták el elõ ször, hogy az Al kot mány té te le i hez ren del ten köz re ad ják az al kot -
mány bí ró sá gi gya kor lat – fõ ként el vi té te le ket tar tal ma zó – váz la tát:

Az ér tel me zett Al kot mány

cí mû köny vet. Az öt éves ítél ke zé si gya kor lat össze fog la lá sá ról meg je lent kö tet po zi tív szak mai vissz hang ja bá to rí tot ta a szer kesz tõ -
ket, hogy újabb öt év el tel té vel meg je len tet ték a má so dik kö te tet. Ezt a mun kát so kan for gat ták mind azok, akik nek az al kot mány jo gi
is me re tek fo lya ma tos fris sí té se meg ke rül he tet len, de azok is, akik csu pán ér dek lõd tek az Alkot mány bíró ság te vé keny sé gé rõl, jog -
fej lesz tõ ítél ke zé sé rõl.

Is mét el telt öt év. A szer kesz tõk úgy dön töt tek, hogy – im már ha gyo mány ként – el ké szí tik a ti zen öt éves gya kor lat össze fog la lá sát.
E har ma dik kö tet meg fe le lõ ki in du ló pon tot je len t annak meg is me ré sé ben, hogy az Al kot mány egyes ren del ke zé sei mi ként ha tá lyo -
sul tak a gya kor lat ban, az Al kot mány sza bá lya i ból mi lyen el vi kö vet kez te té sek adód nak az ál lam szer ve zet, a jog rend szer mû kö dé sét 
il le tõ en. A ti zen öt éves gya kor lat össze fog la lá sa pe dig eb ben szi lárd hát te ret je len t.

Ajánl juk e köny vet a jog al ko tás szak em be re i nek, a jog al kal ma zók nak, el sõ sor ban a bí rák nak, ügyé szek nek, az ön kor mány za tok nál
dol go zó jo gá szok nak, ügy vé dek nek, va la mint az egye te mi ok ta tók nak és hall ga tók nak egy aránt. A je lölt szak mai kör min den na pi
mun ká ját elõ se gí tõ könyv olyan „ki vo nat”, amely az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat is mer te té sén ke resz tül – a szer kesz tõk re mé nyei
sze rint – az al kot má nyos jog ál lam mû kö dé sé hez el en ged he tet len ér ték rend del is meg is mer tet.

A kö tet meg ren del he tõ és sze mé lye sen meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6.
 tel./fax: 267-2780; in ter net cím: www.mhk.hu/koz lony bolt), to váb bá a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (bejára t a Do hány u. és Nyár u. sar kán)
alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük Az ér tel me zett Al kot mány cí mû ki ad ványt (ár a: 8832 Ft áfá val) .....................  pél dány ban, és kér jük, jut tas sák el az

aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ...........................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar 
Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                               cég sze rû alá írás   




