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T A R T A L O M

Szám Tárgy Ol dal

Jog sza bá lyok

71/2006. (IV. 3.) 
Korm. ren de let

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló 2004. évi CV. tör -
vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról 740

80/2006. (IV. 6.) 
Korm. ren de let

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és Uk raj na Mi nisz te ri Ka bi net -
je kö zött a ka to nai és mû sza ki együtt mû kö dés rõl Bu da pes ten,
2006.  ja nuár 20-án alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl 762

Ha tá ro za tok

47/2006. (IV. 3.) 
KE ha tá ro zat

Al tá bor na gyi elõ lép te tés rõl 764

48/2006. (IV. 3.) 
KE ha tá ro zat

Ve zér õr na gyi elõ lép te tés rõl 764

49/2006. (IV. 3.) 
KE ha tá ro zat

Ve zér õr nagy szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sé rõl és nyug -
állományba he lye zé sé rõl 764

50/2006. (IV. 3.) 
KE ha tá ro zat

Dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sé rõl és nyug -
állományba he lye zé sé rõl 764

51/2006. (IV. 3.) 
KE ha tá ro zat

Dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sé rõl és nyug -
állományba he lye zé sé rõl 765

1033/2006. (IV. 4.)  
Korm. ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány Ala pí tó
 Okiratának mó do sí tá sá ról 765

39/2006. (HK 10.)  
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség erõ i nek ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok meg -
oldásához tör té nõ hoz zá já ru lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl 765

596/197/2003 TH
(HK 10/2006.) 
HM ha tá ro zat

A rend sze re sí tés re/ki vo nás ra ke rü lõ ha di tech ni kai esz kö zök rõl
és had fel sze re lé si anya gok ról 765

Mi nisz te ri uta sí tá sok

40/2006. (HK 10.) 
HM uta sí tás

A szol gá la ti, köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti jog vi szo nyon és mun -
ka vi szo nyon kí vü li te vé keny sé gek dí ja zá sá ról szóló 24/2002.
(HK 11.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 767
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41/2006. (HK 10.) 
HM uta sí tás

A Dí szel gõ Al egy sé gek Nem zet kö zi meg szer ve zé sé vel és le bo nyo lí -
tá sá val ös sze füg gõ fel ada tok ról 767

42/2006. (HK 10.)  
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá -
nak, va la mint Ha tás kö ri Jegy zé ké nek mó do sí tá sá ról 769

43/2006. (HK 10.) 
HM uta sí tás

A Mi nisz te ri Irány el vek a vé del mi ter ve zés hez (2007–2016)
10/2006. (HK 4.) HM uta sí tás mó do sí tá sá hoz 772

Ál lam tit ká ri ren del ke zé sek

37/2006. (HK 10.)
HM KÁT in téz ke dés

A Hon vé del mi Mi nisz té rium és a költ ség ve té si fel ügye le te alá
 tartozó hi va ta lok köz tiszt vi se lõ i nek 2006. évi ru há za ti költség -
térítésérõl 773

41/2006. (HK 10.) 
HM KÁT in téz ke dés

Az ár víz vé de lem bõl adó dó fel ada tok vég re haj tá sá ról 773

42/2006. (HK 10.) 
HM KÁT in téz ke dés

A Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi Rend szer ak ti vi zá lá sá ról 774

43/2006. (HK 10.) 
HM KÁT in téz ke dés

A Hon vé del mi Mi nisz té rium és hát tér in téz mé nyei ki je lölt ál lo má -
nyá nak ár víz vé del mi fel ada tok el lá tá sá ra tör té nõ ki ren de lés rõl 774

44/2006. (HK 10.) 
HM KÁT in téz ke dés

Ár víz vé del mi fel ada tok el lá tá sá ról 775

45/2006. (HK 10.) 
HM KÁT in téz ke dés

Az ár víz vé de lem bõl adó dó fel ada tok vég re haj tá sá ról szóló 41/2006.
(HK 10.) HM KÁT in téz ke dés mó do sí tá sá ról 776

36/2006. (HK 10.) 
HM KÁT-HVKF 
együt tes in téz ke dés

Az MH KFOR törzs tisz tek és szá zad ki he lye zé sé rõl 776

40/2006. (HK 10.) 
HM KÁT-HVKF 
együt tes in téz ke dés

A NA TO Re a gá ló Erõk kö te lé ké nek 8. vál tás ba fel aján lott ál lo mány
ki je lö lé sé rõl, az al egy ség ös sze ál lí tá sá ról és fel ké szí té sé rõl  776

38/2006. (HK 10.) 
HM KÁT–HVKF 
együt tes in téz ke dés

A ka na dai re pü lõ gép-ve ze tõ kép zés re tör té nõ to bor zás, ál lo mány ba
vé tel és ka to nai alap ki kép zés 2006. évi vég re haj tá sá ról 776

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

66/2006. (HK 10.) 
HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za ta mód szer ta ni fog lal ko -
zá sá nak elõ ké szí té sé rõl és vég re haj tá sá ról 782

MH fõ nö ki ren del ke zé sek

4/2006. (HK 10.) 
HM TKF in téz ke dés

A kül föl di ál lam i lé gi jár mû vek be- és át re pü lé si en ge dé lye zé sé vel
ös sze füg gõ ok má nyok köz pon ti nyil ván tar tá sá ról és az az zal ös sze -
füg gõ adat szol gál ta tás rend jé rõl 783

48/2006. (HK 10.) 
HM KLH in téz ke dés

Az SE-4/1A tí pu sú men tõ er nyõ tí pus al kal mas sá gi bi zo nyít vá nyá nak
ki adá sá ról 785

186/2006. (HK 10.) 
MH ÖLTPK in téz ke dés

A nem zet kö zi szer ve ze tek ál tal irá nyí tott vál ság re a gá ló és bé ke tá mo -
ga tó mû ve le tek lo gisz ti kai tá mo ga tá sá val kap cso la tos fel ada tok vég -
re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 785

203/2006. (HK 10.) 
MH ÖLTPK in téz ke dés

Az ár víz vé de lem bõl adó dó lo gisz ti kai fel ada tok vég re haj tá sá ról 847
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141/2006. (HK 10.) 
MH EÜPK in téz ke dés

A Med WorkS egész ség ügyi in for má ci ós rend szer be ve ze té sé re,
üzem be he lye zé sé re a Ma gyar Hon véd ség gyó gyí tó in téz mé nye i ben 847

Szer zõ dé sek

HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal 848

MH Had táp anyag El lá tó Köz pont 848

Köz le mé nyek

3/2006. (HK 10.) 
HVKF I. h. köz le mény

Egy sé ges NA TO Elõ írá sok el fo ga dá sá ról 849

ZMNE köz le mény Pá lyá zat 851

MH SZKIKNY köz le mé nye Bé lyeg zõ ér vény te le ní tés 852

HM HF Helyesbítés 852
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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
71/2006. (IV. 3.) Korm.

r e n  d e  l e  t e

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló
2004. évi CV. tör vény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról

A Kormány 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.)
37.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban, 41.  §-ának (8) be -
kez dé sé ben, 44.  §-ában, 50.  §-ának (4) be kez dé sé ben,
53.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 55.  §-ának (5) be kez dé sé -
ben, va la mint a 207.  §-a (1) be kez dé sé nek c)–e) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Hvt. 50.  §-a
(1) be kez dé sé nek c), g)–h) pont já ra – a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

Ez a ren de let ha tá roz za meg:
a) a gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá sok igény be vé te lé -

nek és a kár ta la ní tá si el já rás nak a rész le tes sza bá lya it,
b) a hon vé de lem ben köz re mû kö dõ szer vek fel ada tát és

ha tás kö rét,
c) a mi nisz te rek hon vé del mi igaz ga tá si fel ada ta it, a mi -

nisz té riu mok és or szá gos ha tás kö rû szer vek hon vé del mi
te vé keny sé gé nek ös sze han go lá sát,

d) a Hon vé del mi Ta nács és a Kormány spe ci á lis mû kö -
dé sé nek fel té te le it,

e) a cent rá lis alá ren delt sé gû te rü le ti és he lyi vé del mi
igaz ga tá si szer vek hon vé del mi fel ada ta it,

f) a had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok ille té kességi te rü -
le tét.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) igény be vé tel: a hon vé del mi ér dek ki elé gí té sé nek

olyan mód ja, amely sze rint az in gat lan vagy in gó do log
(tech ni kai esz köz) bir tok ba vé te le, a szol gál ta tás tel je sí té se 
igény be vé te li el já rás alap ján tör té nik,

b) igény be ve võ: a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: 
Hon véd ség), a rend vé del mi szer vek és a Hvt. 43.  §-ában
meg ha tá ro zott hon vé de lem ben köz re mû kö dõ szer vek,

c) szol gál ta tás ra kö te le zett: a Hvt. 5.  §-a (3) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott jo gi sze mé lyek és jo gi sze mé lyi ség -
gel nem ren del ke zõ szer ve ze tek, ame lye ket a hon vé de lem

fel ada ta i nak vég re haj tá sa ér de ké ben – jog sza bály vagy az
igény be vé te li ha tó ság egye di dön té se alap ján – gaz da sá gi
és anya gi szol gál ta tás tel je sí té sé re vagy a szol gál ta tás
igény be vé te lé nek tû ré sé re, va la mely te vé keny ség tõl va ló
tar tóz ko dás ra, a szol gál ta tás igény be vé te lé hez szük sé ges
elõ ké szü le ti te vé keny ség re, az igény be vé tel ter ve zé sé hez
szük sé ges ada tok köz lé sé re kö te lez nek,

d) üze mi szol gál ta tás: köz szük ség le tet ki elé gí tõ alap -
ve tõ szol gál ta tá so kat fo lya ma to san biz to sí tó köz üzem
szol gál ta tá sa,

e) vé del mi igaz ga tás: a köz igaz ga tás ré szét ké pe zõ fel -
adat- és szer ve ze ti rend szer. Az ál lam kom plex vé del mi
fel ada ta i nak meg va ló sí tá sá ra lét re ho zott, va la mint e fel -
adat ra ki je lölt köz igaz ga tá si szer vek ál tal vég zett vég re -
haj tó, ren del ke zõ te vé keny ség, amely ma gá ban fog lal ja az
Al kot mány ban sza bá lyo zott mi nõ sí tett idõ sza kok ra és az
azo kat ki vált ha tó hely ze tek re tör té nõ fel ké szü lést, to váb -
bá az em lí tett idõ sza kok és hely ze tek hon vé del mi, pol gá ri
vé del mi, ka taszt ró fa vé del mi, vé de lem gaz da sá gi, la kos -
ság-el lá tá si fel ada ta i nak ter ve zé sé re, szer ve zé sé re, a fel -
ada tok vég re haj tá sá ra irá nyuló ál lam i te vé keny sé gek ös -
szes sé gét.

II. Fejezet

A GAZDASÁGI ÉS AZ ANYAGI SZOLGÁLTATÁSOK
IGÉNYBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI

Az igénybevétel általános szabályai

3.  §

(1) Amen nyi ben az igény be vé te li ha tó sá gi jog kört mi -
nisz ter gya ko rol ja, és az igény be ve võ a Hon véd ség vagy
rend vé del mi szerv, a szol gál ta tás igény lé sé re a Hon véd sé -
get, illetve a rend vé del mi szer vet irá nyí tó mi nisz ter jo go -
sult.

(2) Az (1) be kez dés alá nem tar to zó ese tek ben a szol gál -
ta tás igény lé sé re a Hon véd ség ki je lölt egy ség- vagy an nál
ma ga sabb szin tû pa rancs no ka, a rend vé del mi szer vek re -
gionális, me gyei, fõ vá ro si szin tû ve ze tõ je, illetve a bün te -
tés-vég re haj tás ese té ben a bün te tés-vég re haj tá si in té zet,
in téz mény pa rancs no ka, igaz ga tó ja jo go sult.
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4.  §

A szol gál ta tás tel je sí té sé re a szol gál ta tás tu laj do no sa,
bir to ko sa, illetve az az zal ren del kez ni jo go sult kötelez -
hetõ.

5.  §

Az igény be vé telt el ren de lõ ha tá ro zat tal szol gál ta tás ra
kö te le zett kö te les a szol gál ta tás tel je sí té sét be fo lyá so ló
min den vál to zást, tényt az igény be vé telt el ren de lõ ha tó -
ság nál ha la dék ta la nul be je len te ni.

6.  §

(1) A szol gál ta tást az igény be vé telt el ren de lõ ha tá ro zat -
ban meg ál la pí tott he lyen és idõ pont ban vagy a ha tá ro zat
át adá sa kor ha la dék ta la nul tel je sí te ni kell.

(2) Az igény be vé te li ha tó ság a szol gál ta tás idõ be ni tel -
je sí té se ér de ké ben a szol gál ta tás tár gyá nak leg fel jebb
30 na pos ké szen lét ben tar tá sát ren del he ti el (ké szen lét ben
tar tá si ha tá ro zat). Ilyen kor a szol gál ta tás tény le ges tel je sí -
té sét kü lön ha tá ro zat ban kell el ren del ni.

7.  §

(1) A szol gál ta tás tár gyá nak át adá sa kor, át vé te le kor,
illetve a szol gál ta tás tel je sí té se kor jegy zõ köny vet kell fel -
ven ni. A jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell a szol gál ta tás ra
kö te le zett ne vét, illetve szék he lyét (te lep he lyét, fi ók te le -
pét), az igény be vé telt el ren de lõ ha tó ság meg ne ve zé sét, az
igény be ve võ ada ta it, a szol gál ta tás tár gyát, tel je sí té sé nek
he lyét, ide jét, az igény be vé telt el ren de lõ ha tá ro zat szá mát, 
har ma dik sze mély nek a szol gál ta tás tár gyá ra vo nat ko zó
eset le ges jo gát, to váb bá min den olyan tényt vagy ada tot,
ame lyet bár me lyik fél a kár ta la ní tás szem pont já ból lé nye -
ges nek tar t.

(2) In gó vagy in gat lan do log át adá sa ese tén a jegy zõ -
könyv ben rög zí te ni kell az azok azo no sí tá sá ra al kal mas
ada to kat, pon tos vagy be csült ér té kü ket, ál la po tu kat, a cél -
ra va ló al kal mas sá gu kat.

(3) A jegy zõ köny vet a jegy zõ könyv ve ze tõ, a szol gál ta -
tás ra kö te le zett vagy kép vi se lõ je és a szol gál ta tás át ve võ je
ír ja alá. Az alá írás meg ta ga dá sa ese tén e tényt és en nek
okát a jegy zõ könyv ben két ta nú je len lé té ben rög zí te ni
kell.

(4) A jegy zõ könyv egy-egy pél dá nyát át kell ad ni vagy
meg kell kül de ni az igény be ve võ nek, a szol gál ta tás ra kö -
te le zett nek vagy kép vi se lõ jé nek, az igény be vé te li ha tó -
ság nak és a jegy zõ könyv ben meg ne ve zett más olyan sze -
mély nek, aki nek a szol gál ta tás tel je sí té se jo gát vagy jo gos
ér de két érin ti.

8.  §

Ha a szol gál ta tás el len ér té ke meg ál la pít ha tó, azt a jegy -
zõ könyv ben rög zí te ni kell.

9.  §

Üze mi szol gál ta tás ese tén, vagy ha a szol gál ta tás el len -
ér té ke meg ál la pít ha tó, a szol gál ta tás el len ér té két idõ sza -
kon ként utó lag, il le tõ leg annak át vé te lé vel egy ide jû leg ki
kell fi zet ni.

10.  §

(1) A szol gál ta tá si kö te le zett ség meg szû nik, ha
a) a szol gál ta tás tel je sí té sét el ren de lõ ha tá ro zat ki adá -

sá nak in do ka meg szûnt,
b) a tel je sí tés meg kez dé se után olyan kö rül mény me -

rült fe l, amely nek alap ján szol gál ta tás tel je sí té sét el ren de -
lõ ha tá ro zat ho za tal ki zárt lett vol na,

c) a szol gál ta tás tel je sí té sét el ren de lõ ha tá ro zat ban
meg je lölt ha tár idõ le járt.

(2) Az igény be ve võ az (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban
meg ha tá ro zott kö rül mé nyek rõl va ló tu do más szer zést,
illetve a c) pont já ban em lí tett ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 8 na -
pon be lül kö te les a szol gál ta tás tár gyát a szol gál ta tás ra kö -
te le zett nek vis sza ad ni.

(3) Ha az igény be ve võ nek tu do má sa van ar ról, hogy a
szol gál ta tás ra kö te le zett a szol gál ta tás tár gyá nak vis sza vé -
te lé re már nem jo go sult, a szol gál ta tás tár gyát az igény be -
vé te li ha tó ság ren del ke zé sé re kell bo csá ta nia. Az igény be -
vé te li ha tó ság a szol gál ta tás tár gyát az át vé tel re jo go sult
sze mély nek a jo go sult ság meg ál la pí tá sa után ki ad ja.

(4) A szol gál ta tá si kö te le zett ség meg szû né se kor vagy a
szol gál ta tás tár gyá nak vis sza adá sa kor jegy zõ köny vet kell
fel ven ni a 7.  § sze rin ti tar ta lom mal.

11.  §

A szö vet sé gi kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben a va -
gyo ni szol gál ta tá sok el ren de lé se so rán a be fo ga dó nem ze ti 
tá mo ga tás ra vo nat ko zó vagy a tech ni kai meg ál la po dás ra
meg kö tött sza bá lyok sze rint kell el jár ni.

Ingatlanok és szolgáltatások nyilvántartása

12.  §

A hon vé del mi fel ada tok meg va ló su lá sá hoz szük sé ges,
az 1. mel lék let alap ján az in gat la nok ról – be le ért ve azok
inf ra struk tu rá lis szol gál ta tá sa it is – és szol gál ta tá sok ról az
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in gat lan fek vé se, illetve a szol gál ta tás ra kö te le zett szék he -
lye (te lep he lye, fi ók te le pe) sze rint ille té kes jegy zõ, va la -
mint az ál ta la át adott ada tok alap ján a had ki egé szí tõ pa -
rancs nok ság nyil ván tar tást ve zet.

13.  §

(1) Az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott in gat la nok, szol -
gál ta tá sok ada ta it a 14.  §-ban egy sze ri adat szol gál ta tás ra
kö te le zet tek az adat köz lést el ren de lõ ha tá ro zat ban meg ál -
la pí tott ha tár idõn be lül, a 15.  § (6) be kez dé sé ben rend sze -
res adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek éven te ja nu ár 31-ig a
2. mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon je len tik be a
jegy zõ nek. Az egy sze ri adat szol gál ta tás ra kö te le zett nek
az adat köz lést a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság hoz is tel je -
sí te ni kell.

(2) In gat lan ról, szol gál ta tás ról a 2. mel lék let ben sze rep -
lõ ada tok tart ha tók nyil ván.

(3) Ha az elõ zõ évi je len tés óta az ada tok ban vál to zás
nem tör tént, a je len tés nek csak e tényt kell tar tal maz nia.

(4) A be je len tés alap ján a jegy zõ pon to sít ja a nyil ván -
tar tást és a je len tést éven te már ci us 1-jé ig meg kül di a had -
ki egé szí tõ pa rancs nok ság nak.

A megyei közgyûlés elnöke, fõvárosban a fõpolgármester
igénybevételi hatáskörébe tartozó ingatlanok, ingók 

és szolgáltatások igénybevételi célú kijelölésének,
igénybevételének eljárási szabályai

14.  §

Az igény be vé tel ter ve zé se ér de ké ben – a had ki egé szí tõ
pa rancs nok ság ja vas la ta alap ján – a me gyei köz gyû lés el -
nö ke, fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter ha tá ro za tá ban a szol -
gál ta tás ra kö te le zett ré szé re a Hvt. 34.  §-a (1) be kez dé sé -
nek d) pont ja alap ján egy sze ri adat szol gál ta tá si kö te le zett -
sé get ír hat elõ. A ha tá ro za tot a had ki egé szí tõ pa rancs nok -
ság ké szí ti elõ.

15.  §

(1) Az igény be ve võ az in gat lan, szol gál ta tás igény be vé -
te li cé lú ki je lö lé sé re vo nat ko zó ké rel mét az igé nyelt in gat -
lan fek vé se vagy az igény be ve võ szék he lye sze rint ille té -
kes me gyei, fõ vá ro si had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ -
jé hez nyújt ja be. Az igény be ve võ ak kor kez de mé nyez he ti
az in gat lan, szol gál ta tás igény be vé te li cé lú ki je lö lé sét, ha
annak meg szer zé se pol gá ri jo gi szer zõ dés alap ján nem le -
het sé ges. A ké re lem tar tal maz za az igény be vé tel cél ját,
vár ha tó idõ tar ta mát, to váb bá az igény be ven ni kí vánt in -
gat lan nagy sá gát, illetve szol gál ta tás tar tal mát (jel le gét).

(2) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a nyil ván tar tá sa
alap ján ki vá laszt ja a ké re lem nek meg fe le lõ in gat la no kat,
szol gál ta tá so kat. Ha a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság szék -
he lye sze rin ti me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ille té -
kességi te rü le tén a ké re lem nek meg fe le lõ in gat lan, szol -
gál ta tás igény be vé tel re nem je löl he tõ ki, a had ki egé szí tõ
pa rancs nok ság en nek meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 5 na pon
be lül az igény be vé tel re tör té nõ ki je lö lés ér de ké ben má sik
had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got ke res meg, és er rõl tá jé -
koz tat ja az igény be ve võt.

(3) Az igény be vé te li ha tó ság – a had ki egé szí tõ pa rancs -
nok ság ja vas la ta alap ján – a be je len té sek va ló di sá gá nak
el len õr zé sé re hely szí ni el len õr zést ren del het el. A hely szí -
ni ellen õr zés le foly ta tá sá ra meg bí zó le vél alap ján a had ki -
egé szí tõ pa rancs nok sá gon szol gá la tot tel je sí tõ ka to na is
fel ha tal maz ha tó.

(4) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság az igény be ve võ nyi -
lat ko za ta alap ján a szük sé ges in gat la nok és szol gál ta tá sok
igény be ve võ ré szé re tör té nõ ki je lö lé sé re vo nat ko zó ha tá -
ro za ti ja vas la tát az in gat lan fek vé se, szol gál ta tás ese tén a
szol gál ta tás ra kö te le zett szék he lye (te lep he lye, fi ók te le pe) 
sze rint ille té kes me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság elé ter -
jesz ti.

(5) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ha tá ro za tá ban
ki je lö li az igény nek meg fe le lõ in gat la no kat, szol gál ta tá so -
kat. A dön tés rõl a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je
út ján tá jé koz tat ja az igény be ve võt, az in gat lan fek vé se,
illetve a szol gál ta tás ra kö te le zett szék he lye (te lep he lye,
 fióktelepe) sze rint ille té kes pol gár mes tert, az in gat lan, a
szol gál ta tás tu laj do no sát, bir to ko sát, az zal ren del kez ni jo -
go sul tat.

(6) A me gyei köz gyû lés el nö ke, fõ vá ros ban a fõ pol gár -
mes ter az igény be vé tel re ki je lölt in gat lan, szol gál ta tás tu -
laj do no sát, bir to ko sát, az az zal ren del kez ni jo go sul tat a
Hvt. 35.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján a ki je lö lés
idõ tar ta má ra rend sze res adat szol gál ta tás ra kö te le zi. A ha -
tá ro za tot a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ké szí ti elõ.

16.  §

(1) Ha a 15.  § (6) be kez dé sé ben rend sze res adat szol gál -
ta tás ra kö te le zett a ki je lölt in gat lant, szol gál ta tást idõ köz -
ben el ide ge ní tet te, vagy az zal más ok  miatt már nem ren -
del ke zik, er rõl 8 na pon be lül az in gat lan fek vé se, szol gál -
ta tás ese tén a szol gál ta tás ra kö te le zett szék he lye (te lep he -
lye, fi ók te le pe) sze rint ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs -
nok sá got az er rõl  szóló ok ira tok má so la tá nak meg kül dé sé -
vel együtt ér te sí ti.

(2) Az igény be ve võ tá jé koz tat ja az igény be vé tel re ki je -
lölt in gat lan fek vé se, szol gál ta tás ese tén a szol gál ta tás ra
kö te le zett szék he lye (te lep he lye, fi ók te le pe) sze rint ille té -
kes had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got, ha a hon vé del mi fel -
ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben a ré szé re ki je lölt in gat lan,
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szol gál ta tás igény be vé te lé re a továb biak ban nincs szük -
ség.

(3) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság – a had ki egé -
szí tõ pa rancs nok ság ja vas la tá ra – a rend sze res adat szol -
gál ta tás ra kö te le zett ér te sí té se, illetve az igény be ve võ tá jé -
koz ta tá sa alap ján meg szün te ti az in gat lan, szol gál ta tás
igény be vé te li cé lú ki je lö lé sét, és er rõl tá jé koz tat ja mind -
azo kat, aki ket a ki je lö lés rõl tá jé koz ta tott.

17.  §

A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság az igény be vé tel re ki je -
lölt in gat lan nal, szol gál ta tás sal kap cso la tos rend sze res
adat szol gál ta tás ról – az ada tok ban be kö vet ke zett, igény -
be vé telt be fo lyá so ló vál to zás ese tén – az ada tok meg kül -
dé sé vel éven te áp ri lis 30-ig tá jé koz tat ja az igény be ve võt.

18.  §

(1) Az igény be ve võ igény be vé tel re vo nat ko zó ké rel me
alap ján az in gat lan, illetve szol gál ta tás igény be vé te lét el -
ren de lõ köz igaz ga tá si dön tést az in gat lan fek vé se, szol gál -
ta tás ese tén a szol gál ta tás ra kö te le zett szék he lye (te lep he -
lye, fi ók te le pe) sze rint ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs -
nok ság ké szí ti elõ.

(2) A ha tá ro zat öt pél dány ban ké szül, mely nek egy-egy
pél dá nyát a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ -
pol gár mes ter meg kül di a me gyei, fõ vá ro si had ki egé szí tõ
pa rancs nok ság nak, va la mint a had ki egé szí tõ pa rancs nok
út ján az igény be ve võ nek, az in gat lan fek vé se, illetve a
szol gál ta tás ra kö te le zett szék he lye (te lep he lye, fi ók te le pe) 
sze rint ille té kes pol gár mes ter nek, va la mint a szol gál ta tás -
ra kö te le zett nek.

19.  §

In gó dol gok gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tás ke re té ben
tör té nõ igény be vé te le kor a 14–18.  §-ban meg ha tá ro zott el -
já rást kell meg fele lõen al kal maz ni.

A Honvédség és a rendvédelmi szervek részére szükséges
technikai esz kö zök nyil ván tar tá sá nak, igény be vé te li célú

ki je lö lé sé nek és igény be vé te lé nek eljárási szabályai

20.  §

(1) A Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re
szük sé ges, a szol gál ta tás ra kö te le zet tek tech ni kai eszkö -
zeinek – így kü lö nö sen gé pek, köz úti jár mû vek, vas úti,
 vízi és lé gi szál lí tá sok ra igény be ve he tõ tech ni kai esz kö -

zök, azok tar to zé kai és pót al kat ré szei – és az ezzel kap cso -
la tos szol gál ta tá sok nyil ván tar tá sa, igény be ve võ ré szé re
tör té nõ igény be vé te li cé lú ki je lö lé se, va la mint igény be vé -
te lé nek el ren de lé se a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság fel ada -
ta. A be je len té si kö te le zett ség alá esõ tech ni kai esz kö zö ket 
a 3. mel lék let tar tal maz za.

(2) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je a tech ni kai
esz köz igény be vé te lé nek ter ve zé se ér de ké ben ha tá ro za tá -
ban a szol gál ta tás ra kö te le zett ré szé re a Hvt. 34.  §-a (1) be -
kez dé sé nek d) pont ja alap ján egy sze ri adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé get ír hat elõ.

21.  §

(1) A 20.  § (2) be kez dé sé ben egy sze ri adat szol gál ta tás ra 
kö te le zet tek az adat köz lést el ren de lõ ha tá ro zat ban meg ál -
la pí tott ha tár idõn be lül, a 23.  § (3) be kez dé sé ben rend sze -
res adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek éven te a ja nu ár 1-jei
hely zet nek meg fele lõen már ci us 1-jé ig tesz nek be je len tést 
a tu laj do nuk ban, bir to kuk ban lé võ, a 3. mel lék let sze rint
be je len tés re kö te le zett tech ni kai esz kö zök rõl.

(2) A Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re
szük sé ges tech ni kai esz kö zök re vo nat ko zó be je len tést a
4., 5., 6., 7., 8., 9. mel lék let ben sze rep lõ nyom tat vá nyo kon
az adat szol gál ta tó szék he lye (te lep he lye, fi ók te le pe) sze -
rint ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs nok ság hoz kell tel je sí -
te ni.

(3) Szük ség ese tén az ada tok pon to sí tá sát a had ki egé -
szí tõ pa rancs nok ság év köz ben is kez de mé nyez he ti.

(4) Ha az ada tok ban a ko ráb bi je len tés óta vál to zás nem
tör tént, a je len tés ben csak ezt kell kö zöl ni.

22.  §

A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a gaz da ság fel ké szí té si
rend szer be be vont ter ve zõ szer vek ré szé re a be je len tett
tech ni kai esz kö zök rõl a hon vé del mi és a be fo ga dó nem ze ti 
tá mo ga tá si fel ada tok ter ve zé sé hez ada tot szol gál tat.

23.  §

(1) Az igény be ve võ a tech ni kai esz köz igény be vé te li
cé lú ki je lö lé sé re vo nat ko zó ké rel mét a szék he lye sze rint
ille té kes me gyei, fõ vá ro si had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
ve ze tõ jé hez nyújt ja be. Az igény be ve võ ak kor kez de mé -
nyez he ti a tech ni kai esz köz igény be vé te li cé lú ki je lö lé sét,
ha annak meg szer zé se pol gá ri jo gi szer zõ dés alap ján nem
le het sé ges. A ké re lem nek tar tal maz nia kell az igény be vé -
tel cél ját, vár ha tó idõ tar ta mát, to váb bá az igény be ven ni
kí vánt tech ni kai esz köz meg ne ve zé sét.
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(2) A Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re
szük sé ges tech ni kai esz kö zö ket a had ki egé szí tõ pa rancs -
nok ság ve ze tõ je je lö li ki. Ha a had ki egé szí tõ pa rancs nok -
ság ille té kességi te rü le tén a ké re lem nek meg fe le lõ tech ni -
kai esz köz igény be vé tel re nem je löl he tõ ki, a had ki egé szí -
tõ pa rancs nok ság en nek meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 5 na -
pon be lül az igény be vé tel re tör té nõ ki je lö lés ér de ké ben
má sik had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got ke res meg, és er rõl
tá jé koz tat ja az igény be ve võt.

(3) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je a tech ni kai
esz köz ki je lö lé sé rõl  szóló ha tá ro zat ban annak tu laj do no -
sát, bir to ko sát a Hvt. 35.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
alap ján a ki je lö lés idõ tar ta má ra rend sze res adat szol gál ta -
tás ra kö te le zi.

(4) A tech ni kai esz köz igény be vé tel re tör té nõ ki je lö lé -
sé rõl a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság tá jé koz tat ja az igény -
be ve võt.

24.  §

(1) Ha a 23.  § (3) be kez dé sé ben rend sze res adat szol gál -
ta tás ra kö te le zett az igény be vé tel re ki je lölt tech ni kai esz -
közt idõ köz ben el ide ge ní tet te, a for ga lom ból ki von ta,
vagy az zal más ok  miatt már nem ren del ke zik, er rõl 8 na -
pon be lül a rend sze res adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get el -
ren de lõ had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got az er rõl  szóló ok -
ira tok má so la tá nak meg kül dé sé vel együtt ér te sí ti.

(2) Az igény be ve võ tá jé koz tat ja a tech ni kai esz közt
igény be vé tel re ki je lö lõ had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got, ha 
hon vé del mi fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben a ré szé re ki je -
lölt tech ni kai esz köz igény be vé te lé re a továb biak ban
nincs szük ség.

(3) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a rend sze res adat -
szol gál ta tás ra kö te le zett ér te sí té se, il le tõ leg az igény be ve -
võ nyi lat ko za ta alap ján meg szün te ti a tech ni kai esz köz
igény be vé te li cé lú ki je lö lé sét, és er rõl tá jé koz tat ja mind -
azo kat, aki ket a ki je lö lés rõl tá jé koz ta tott.

25.  §

A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság az igény be vé tel re ki je -
lölt tech ni kai esz köz zel kap cso la tos rend sze res adat szol -
gál ta tás ról – az ada tok ban be kö vet ke zett, igény be vé telt
be fo lyá so ló vál to zás ese tén – az ada tok meg kül dé sé vel
éven te áp ri lis 30-ig tá jé koz tat ja az igény be ve võt.

26.  §

A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je az igény be ve -
võ igény be vé tel re vo nat ko zó ké rel me alap ján a szol gál ta -
tás ra kö te le zet tet a tech ni kai esz köz elõ ál lí tá sá ra és át adá -

sá ra, vagy a tech ni kai esz köz zel tör té nõ fu va ro zá si, il le tõ -
leg sze mély szál lí tá si szol gál ta tás tel je sí té sé re kö te le zi.

27.  §

A tech ni kai esz köz elõ ál lí tá sá nak és át adá sá nak el ren -
de lé se ese tén a tech ni kai esz közt a 10. mel lék let ben meg -
ha tá ro zott kö ve tel mé nyek sze rint kell a ren del te tés nek
meg fe le lõ, hasz ná lat ra al kal mas ál la pot ban, a rend sze re sí -
tett tar to zé kok kal együtt át ad ni. A szol gál ta tás ra kö te le zett 
a kész le té ben lé võ tar ta lék al kat ré szek nek az át adás ra ke -
rü lõ esz kö zök kel ará nyos ré szét kö te les az igény be ve võ -
nek át ad ni.

28.  §

Az át adás cél já ból elõ ál lí tott tech ni kai esz közt, tar to zé -
ka it és a tar ta lék al kat ré sze ket az elõ ál lí tás he lyén az
igény be ve võ ál tal lét re ho zott bi zott ság ve szi át. A bi zott -
ság a tech ni kai esz köz ál la po tá val, hasz nál ha tó sá gá val,
fel sze re lé sé vel kap cso la tos meg ál la pí tá sa it, a fel fe dett hi -
bá kat, ron gá ló dá so kat és hi á nyo kat jegy zõ könyv ben rög -
zí ti. A bi zott ság tag jai és a szol gál ta tás ra kö te le zett a jegy -
zõ köny vet alá ír ják.

III. Fejezet

A KÁRTALANÍTÁSI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI

29.  §

(1) A szol gál ta tást igény lõt vagy az ál ta la ki je lölt, a
szol gál ta tás át vé te lé re jo go sult szer vet a szol gál ta tás tel je -
sí té se  miatt fel me rült va gyo ni hát rá nyért – a Hvt.-be n
meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel – kár ta la ní tá si kö te le -
zett ség ter he li.

(2) Kár ta la ní tást a jo go sult ké rel mé re kell meg ál la pí ta -
ni. A szol gál ta tás tel je sí té sé re kö te le zõ ha tá ro zat ban a
szol gál ta tás ra kö te le zet tet er rõl tá jé koz tat ni kell.

(3) A ké rel met a szol gál ta tást el ren de lõ igény be vé te li
ha tó ság hoz kell be nyúj ta ni.

(4) A kár ta la ní tás irán ti igényt a kár ke let ke zé sé tõl szá -
mí tott 60 na pos el évü lé si ha tár idõn be lül le het ér vé nye sí -
te ni.

(5) A kár ta la ní tá si igény el évü lé sé re egye bek ben a Pol -
gá ri Tör vény könyv nek a kár té rí tés el évü lé sé re vo nat ko zó
sza bá lyai az irány adók.
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30.  §

A kár ta la ní tá si el já rás le foly ta tá sa so rán az igény be vé -
te li ha tó ság egyez ség lét re ho zá sát kí sé re li meg a fe lek kö -
zött. Fél nek az igény jo go sult és a kár ta la ní tás meg fi ze té sé -
re kö te les szerv te kin ten dõ.

31.  §

(1) Az igény be vé te li ha tó ság a kár ta la ní tás ös sze gé nek
meg ál la pí tá sá nál figye lembe ve szi:

a) szol gál ta tás ese tén a gaz da sá gi for ga lom ban lé võ ha -
son ló szol gál ta tá sért já ró szo ká sos dí jat,

b) szol gál ta tás tár gya hasz ná la tá nak át en ge dé se ese tén
a hasz ná lat so rán be kö vet ke zett ér ték csök ke nés mér té két,

c) in gó és in gat lan do log ál la gá ban oko zott kár nál a do -
log szak sze rû hely re ál lí tá sá nak, ki ja ví tá sá nak költ sé gét,

d) a szol gál ta tás tár gyá nak el vesz té se vagy meg sem mi -
sü lé se ese tén az át vé tel idõ pont já ban meg lé võ for gal mi ér -
té két,

e) a szol gál ta tás tel je sí té se  miatt el ma radt va gyo ni
elõnyt,

f) a szol gál ta tás el len ér té ke ként a kár ta la ní tá si ha tá ro -
zat meg ho za ta lá ig ki fi ze tett ös sze get.

(2) A kár ta la ní tást pénz ben kell meg ál la pí ta ni és meg fi -
zet ni.

32.  §

A kár ta la ní tás meg fi ze té sé re kö te le zett a jog erõs ha tá ro -
zat vagy bí ró sá gi íté let kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon 
be lül kö te les a kár ta la ní tá si ös sze get ki fi zet ni.

IV. Fejezet

A HONVÉDELEMBEN KÖZREMÛKÖDÕ SZERVEK
FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE

Általános feladatok

33.  §

A hon vé de lem ben köz re mû kö dõ szerv a hon vé del mi
fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi és tár gyi
fel té te lek biz to sí tá sa ér de ké ben:

a) el ké szí ti a Kormány, az ille té kes mi nisz ter, va la mint
a me gyei, a fõ vá ro si, a he lyi vé del mi bi zott ság, illetve a
hon vé del mi fel ada tot el lá tó pol gár mes ter ren del ke zé se
sze rin ti in téz ke dé si ter vet,

b) ki ala kít ja a hon vé del mi fel ada tok el lá tá sá ra al kal -
mas szer ve ze ti és mû kö dé si ren det,

c) vég re hajt ja a ré szé re meg ha tá ro zott, a NA TO Vál -
ság re a gá lá si Rend szer rel össz hang ban ál ló nem ze ti in téz -

ke dé se ket, rend sza bá lyo kat, va la mint tá jé koz tat ja az el -
ren de lõt azok ered mé nyé rõl,

d) mun ka cso por to kat hoz lét re a hon vé del mi fel ada tai
tel je sí té sé re,

e) részt vesz a hon vé del mi fel ké szí tés éves kor mány za -
ti, te rü le ti fel adat terv ében meg ha tá ro zott gya kor la to kon,

f) mû köd te ti a ré szé re meg ha tá ro zott ese mény fi gye lõ-
és jel zõ rend szer (mo ni tor ing) ele me it,

g) vég zi a meg ha gyás sal kap cso la tos fel ada to kat,
h) rend sze re sen gya ko rol tat ja a hon vé del mi fel ada tok

vég re haj tá sát, ve ze tõ ál lo má nya részt vesz a hon vé del mi
fel ada tok el lá tá sá hoz nél kü löz he tet len is me re tek el sa já tí -
tá sá hoz szük sé ges kép zé se ken, fel ké szí té se ken,

i) meg õr zi a ré szé re át adott hon vé del mi ren del te té sû
esz kö zö ket, be ren de zé se ket, in gó és in gat lan dol go kat,
ren del te tés sze rû hasz ná lat tal gon dos ko dik az ál lag meg õr -
zé sük rõl, üzem biz ton sá guk ról,

j) el lát ja mind azon fel ada to kat, ame lye ket – a Hvt.
44.  §-á ra, 56.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ra fi gye lem -
mel – ré szé re jog sza bály, va la mint az irá nyí tá sá ért fe le lõs
igaz ga tá si szerv ve ze tõ je meg ha tá roz.

A jegyzõ és az építésügyi hatóság honvédelmi feladatai

34.  §

A had kö te le zett ség fenn ál lá sá nak idõ sza ká ban a Hvt.
22.  §-a (4) be kez dé sé nek c)–e) pont ja i ban meg ha tá ro zott
kö rül mé nyek fenn ál lá sát a had kö te les ké rel mé re a jegy zõ
iga zol ja.

35.  §

(1) A ka to nai lég ügyi ha tó ság ré szé re min den év no -
vem ber 30-ig a ren del ke zés re ál ló nyil ván tar tá sok és ira -
tok ada tai alap ján, illetve ezek hi á nyá ban az épít mé nyek
be csült ma gas sá gá nak ala pul vé te lé vel jegy zé ket kül de nek

a) a 11. mel lék let ben meg ha tá ro zott te le pü lé sek el sõ fo -
kú épí tés ügyi ha tó sá gai – a (2) be kez dés sze rin ti épít mé -
nyek ki vé te lé vel – az ille té kességi te rü le tü kön ta lál ha tó
azon épít mé nyek rõl, ame lyek nek leg ma ga sabb pont ja
meg ha lad ja a ren de zett te rep szint fe let ti 25 mé te res ma -
gas sá got;

b) a 11. mel lék let ben nem sze rep lõ te le pü lé sek el sõ fo -
kú épí tés ügyi ha tó sá gai – a (2) be kez dés sze rin ti épít mé -
nyek ki vé te lé vel – az ille té kességi te rü le tü kön ta lál ha tó
azon épít mé nyek rõl, ame lyek nek leg ma ga sabb pont ja
meg ha lad ja a ren de zett te rep szint fe let ti 50 mé te res ma -
gas sá got.

(2) A sa já tos épít mény faj ták ról, to váb bá az egye di mû -
em lé ki vé de lem alatt ál ló épít mé nyek rõl a rá juk vo nat ko zó 
kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott, el sõ fo kú épí tés -
ügyi ha tó sá gi jog kört gya kor ló szer vek – az (1) be kez dés
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sze rin ti jegy zék meg kül dé sé vel – szol gál tat nak ada tot a
ka to nai lég ügyi ha tó ság ré szé re.

(3) A jegy zék nek tar tal maz nia kell a kö vet ke zõ ada -
tokat:

a) az (1) és (2) be kez dés sze rin ti épít mé nyek
aa) meg ne ve zé sét (la kó épü let, to rony, ké mény stb.),
ab) ren de zett te rep szint fe let ti re la tív ma gas sá gát;
b) a föld rész let hely raj zi szá mát;
c) a te rü let Bal ti-ten ger szint fe let ti ma gas sá gát;
d) a te le pü lés bel te rü le tén el he lyez ke dõ épít mé nyek

ese té ben azok pon tos cí mét.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti ada tok kö zül a jegy zék nek
csak azo kat kell tar tal maz nia, ame lyek a ren del ke zés re ál -
ló nyil ván tar tá sok és ira tok alap ján meg ál la pít ha tók, vagy
ame lyek rõl az adat szol gál ta tó nak tu do má sa van. A (3) be -
kez dés ab) al pont já ban meg ha tá ro zott adat be csült ér té két
kö zöl ni kell. Az adat szol gál ta tó nem fe le l a be csült ér ték
pon tos sá gá ért.

(5) Ha az ada tok ban a ko ráb bi be je len tés óta vál to zás
nem tör tént, ak kor a jegy zék ben csak en nek té nyét kell kö -
zöl ni.

(6) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tó az
épít mény meg szû né sét kö ve tõ 30 na pon be lül írás ban ér te -
sí ti a ka to nai lég ügyi ha tó sá got.

(7) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tó kö te -
les se gít sé get nyúj ta ni a Hon vé del mi Mi nisz té rium, illetve 
a Hon véd ség ál tal meg bí zott föld mé rõk ré szé re az épít mé -
nyek adott te le pü lé sen tör té nõ azo no sí tá sá hoz.

36.  §

(1) A föld rész let tu laj do no sa (hasz ná ló ja), va la mint a
35.  § (1) és (2) be kez dé se sze rin ti épít mény tu laj do no sa
(hasz ná ló ja) együtt mû kö dik az épí tés ügyi ha tó ság gal
annak ér de ké ben, hogy a jegy zék a tény le ges vi szo nyok -
nak meg fe le lõ, pon tos ada to kat tar tal maz za.

(2) Ha a ka to nai lég ügyi ha tó ság ré szé re szol gál ta tott
ada tok a ko ráb ban szol gál ta tott ada tok hoz ké pest el tér nek, 
a 35.  § (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, ille té kes
adat szol gál ta tó szerv az adat pon to sí tás ban együttmû -
ködik.

37.  §

Az adat szol gál ta tás sal kap cso la tos fel ada tok költ sé ge it
a ka to nai lég ügyi ha tó ság – szám la el le né ben – az adat -
szol gál ta tó nak 15 na pon be lül meg té rí ti. A té rí tés a jegy -
zék ben egy te rep tárgy ra szol gál ta tott ada tok szá ma sze rint
tör té nik. Ada ton ként 100 Ft ös sze gû té rí tés jár.

A honvédelemben közremûködõ szervek sorozással
kapcsolatos feladatai

38.  §

(1) A had kö te le zett ség fenn ál lá sá nak idõ sza ká ban a
had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ jé nek tá jé koz ta tá sa
alap ján

a) a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol gár -
mes ter,

b) a had kö te les be je len tett la kó he lye sze rint ille té kes
köz sé gi, vá ro si, me gyei jo gú vá ro si, fõ vá ro si ke rü le ti pol -
gár mes ter,

c) a me gyei (bu da pes ti) rend õrfõkapitány és a had kö te -
les be je len tett la kó he lye sze rint ille té kes he lyi rend õri
szerv ve ze tõ je,

d) a so ro zás ra ki je lölt or vo so kat, pszi cho ló gu so kat
fog lal koz ta tó, illetve a so ro zás sal kap cso la tos szak or vo si,
pszi cho ló gi ai vizs gá la tok vég re haj tá sá ban érin tett egész -
ség ügyi in téz mé nyek ve ze tõi

köz re mû köd nek a had kö te le sek so ro zá sá ban, a fel té te lek
biz to sí tá sá ban.

(2) A tá jé koz ta tó tar tal maz za mind azo kat a fel ada to kat,
ame lyek tel je sí té sé ben az érin tett szerv nek kell köz re mû -
köd nie, illetve azo kat a té nye ket, ame lyek rõl tu do más sal
kell bír nia.

V. Fejezet

A MINISZTÉRIUMOK ÉS ORSZÁGOS HATÁSKÖRÛ
SZERVEK HONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

Az irányítás és vezetés rendje

39.  §

(1) A Kormány a nem ze ti és a szö vet sé gi kö te le zett ség -
bõl ere dõ hon vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ra sa já tos irá -
nyí tá si és ve ze té si rend szert mû köd tet.

(2) Az irá nyí tá si és ve ze té si rend szer ré szei
a) a hon vé de lem köz pon ti irá nyí tá sát vég zõ szer vek, a

mi nisz té riu mok és az or szá gos ha tás kö rû szer vek,

b) a te rü le ti és he lyi vé del mi igaz ga tá si szer vek,
c) a hon vé del mi fel ké szü lés egyes fel ada ta i nak el lá tá -

sá ban részt ve võk,

d) a Kormány ál tal ál lan dó vagy ide ig le nes jel leg gel
lét re ho zott tes tü le tek.

(3) A (2) be kez dés ben fel so rolt szer vek nél a hon vé de -
lem mel fog lal ko zó sa já tos szer ve ze tet kell lét re hoz ni.
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40.  §

A Hvt. 50.  §-a (1) be kez dé sé nek c), g)–i) pont já ban, va -
la mint az 52.  §-a (1) be kez dé sé nek b), c) és e) pont já ban
meg ha tá ro zott dön té sek szak mai elõ ké szí té sé nek és vég -
re haj tá sá nak ko or di ná ci ó ját a hon vé del mi igaz ga tás kor -
mány za ti, szak mai fel ada ta it el lá tó Hon vé del mi Minisz -
térium Vé del mi Hi va tal (a továb biak ban: HM Vé del mi Hi -
va tal) vég zi.

41.  §

(1) A HM Vé del mi Hi va tal a hon vé del mi mi nisz ter irá -
nyí tá sa alatt ál ló, ön ál ló jo gi sze mé lyi sé gû, köz pon ti hi va -
tal ként mû kö dõ köz igaz ga tá si szerv, amely el lát ja a jog -
sza bá lyok ban és az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i -
ben meg ha tá ro zott hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat.

(2) A HM Vé del mi Hi va tal rész le tes fel ada ta it, ha tás kö -
rét és szer ve ze tét a hon vé del mi mi nisz ter ala pí tó ok irat ban 
ha tá roz za meg.

A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés

42.  §

(1) A Pol gá ri Ve szély hely ze ti Ter ve zés a hon vé del mi
fel ké szí tés fel adat rend szer ében vég zett ter ve zõ te vé keny -
ség a kor mány zás fo lya ma tos biz to sí tá sa, a la kos ság és az
anya gi ja vak vé del me, a gaz da ság mû kö dõ ké pes sé gé nek
fenn tar tá sa, a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek, va la -
mint a szö vet sé gi mû ve le tek pol gá ri tá mo ga tá sa, to váb bá a 
pol gá ri ha tó sá gok ka to nai erõk kel és esz kö zök kel tör té nõ
se gí té se ér de ké ben.

(2) A Kormány irá nyít ja a Pol gá ri Ve szély hely ze ti Ter -
ve zés sel ös sze füg gõ nem ze ti fel ada tok vég re haj tá sát.

43.  §

A NA TO Fel sõ szin tû Pol gá ri Ve szély hely zet Ter ve zé si
Bi zott ság és szer vei mun ká já ban a Kormány az ille té kes
(ki je lölt) mi nisz te rek út ján kép vi sel te ti ma gát.

Az ország területének hadmûveleti elõkészítése

44.  §

(1) Az or szág te rü le té nek had mû ve le ti elõ ké szí té se a
hon vé del mi fel ké szí tés rész e.

(2) Az or szág te rü le té nek had mû ve le ti elõ ké szí té se át -
fog ja mind azo kat a fel ada to kat, rend sza bá lyo kat, ame lyek
biz to sít ják az ál lam za var ta lan mû kö dé sé hez, az or szág

hon vé del mé hez, a szö vet ség esi fel ada tok vég re haj tá sá hoz
szük sé ges fel té te le ket a vé dõ erõk és esz kö zök el he lye zé -
se, mo bi li zá lá sa, a mû ve le tek vég re haj tá sa ér de ké ben.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság nem ze ti biz ton sá gi ér de ke it
ér vé nye sí te ni kell a te rü let- és a te le pü lés ren de zé si el vek
meg ha tá ro zá sa kor, az inf ra struk tu rá lis fej lesz té si ter vek
ki ala kí tá sa kor.

A honvédelmi miniszter, a miniszterek és az országos
hatáskörû szervek vezetõinek honvédelmi igazgatási

feladatai

45.  §

A hon vé del mi mi nisz ter
a) a ha zai esz köz- és anyag fej lesz té sek ter ve zé sé hez

igé nye ket és ada to kat szol gál tat az érin tett mi nisz te rek
szá má ra, to váb bá együtt mû kö dik ve lük a kor mány za ti ha -
di ipa ri fej lesz té sek irá nyí tá sá ban és vég re haj tá sá ban, va la -
mint biz to sít ja a ha zai ter me lõ és fej lesz tõ in téz mé nyek
be szál lí tá sok ban va ló rész vé te li le he tõ sé gét (ver seny tár -
gya lás stb.),

b) a nem zet gaz da ság mi nõ sí tett idõ sza ki ter ve zé sé hez
ada tot szol gál tat a gaz da ság fel ké szí té si rend szer be be vont
ter ve zõ szer vek szá má ra,

c) a mi nõ ség- (meg fe le lõ ség-) ta nú sí tás ról és az akk re -
di tá lás ról  szóló jog sza bá lyok kal össz hang ban meg ha tá -
roz za a Hon véd ség mi nõ ség ügyi in téz mény rend sze ré re és
annak mû kö dé sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket,

d) együtt mû kö dik a Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let tel
és az ér de kelt mi nisz te rek kel a ka to nai szab vá nyo sí tás fõ
irá nya i nak meg ha tá ro zá sá ban, a szab vá nyok kidolgozá -
sában.

46.  §

(1) A mi nisz ter
a) gon dos ko dik a vé del mi ter ve zés tár ca szin tû rend sze -

ré nek ki ala kí tá sá ról és mû köd te té sé rõl,
b) vég zi a be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás fel adat- és ha -

tás kö ré be tar to zó fel ada ta it,
c) a kor mány za ti dön tés nek meg fele lõen ága za ti ha tás -

kö ré ben ki ala kít ja a nem zet gaz da sá gi erõ for rá sok – nem -
ze ti, szö vet sé gi kö te le zett ség bõl ere dõ – vé del mi cé lú elõ -
ké szí té sé nek, tar ta lé ko lá sá nak fel té te le it, rend jét, ága za ti
ter ve zõ szerv ként köz re mû kö dik a gaz da ság fel ké szí tés
rend sze ré ben,

d) vég zi az or szág te rü le té nek had mû ve le ti elõ ké szí té -
sé bõl a tár cá ra há ru ló fel ada to kat,

e) elõ ké szí ti a fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó rend kí vü li in -
téz ke dé sek jog sza bály ter ve ze te it,

f) ki ala kít ja a hon vé del mi fel ké szü lés tár ca szin tû irá -
nyí tá si, szer ve ze ti, mû kö dé si rend sze rét és rend jét, gon -
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dos ko dik a tech ni kai fel té te lek rõl, a tár ca irá nyí tá si, ve ze -
té si fel té te le i nek elõ ké szí té sé rõl,

g) fel adat- és ha tás kö ré ben köz re mû kö dik a cent rá lis
alá ren delt sé gû köz igaz ga tá si és a he lyi vé del mi igaz ga tá si
szer vek fel ügye le té nek vég re haj tá sá ban,

h) nem ze ti és nem zet kö zi gya kor la to kon va ló rész vé tel
ter ve zé sé vel, vég re haj tá sá val köz re mû kö dik az ága za ti
hon vé del mi fel ada tok vég re haj tá sa gya kor lá sá ban,

i) be szá mol a tárgy évet meg elõ zõ év ága za ti hon vé del -
mi fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról, illetve köz re mû kö dik a
hon vé del mi fel ké szí tés éves kor mány za ti fel adat terv ének
ös sze ál lí tá sá ban,

j) el lát ja mind azon fel ada to kat, ame lye ket jog sza bály
vagy kor mány ha tá ro zat ré szé re meg ha tá roz,

k) vég zi a meg ha gyás sal kap cso la tos fel ada to kat.

(2) A mi nisz ter – fel adat kör ében – a hon vé del mi fel ada -
tok vég re haj tá sát szol gá ló ága za ti in téz ke dé si ter vek el ké -
szí té sét, vég re haj tá sát ír hat ja elõ, vagy más mó don gon -
dos ko dik a ha tás kö ré be tar to zó hon vé del mi fel ada tok
meg va ló su lá sá ról.

(3) A mi nisz té riu mok, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az
or szá gos ha tás kö rû szer vek hon vé de lem mel fog lal ko zó
szer ve ze ti egy sé ge a hon vé del mi fel ké szí tés ága za ti fel -
ada ta i nak vég re haj tá sá ra so rán köz re mû kö dik a kor mány -
za ti dön té sek szak mai meg ala po zá sá ban, a mi nisz ter ha -
tás kö ré be tar to zó hon vé del mi fel ada tok elõ ké szí té sé ben,
vég re haj tá sá ban, ko or di ná ci ó já ban, bá zi sul szol gál a kü -
lön jog sza bály alap ján meg ala kí tás ra ke rü lõ mun ka cso -
port mû köd te té sé hez, illetve együtt mû kö dik a tár ca ügye -
le ti-ké szen lé ti szol gá la tá val, szak te rü le tét érin tõ kér dé -
sek ben ös sze kö tõ sze re pet tölt be a nem ze ti, a NATO, az
Euró pai Unió vé del mi szer ve ze ti rend sze rei kö zött.

47.  §

Az or szá gos ha tás kö rû szerv ve ze tõ je te kin te té ben a
46.  §-ban fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni kell.

VI. Fejezet

A HONVÉDELMI FELKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI,
VALAMINT A HONVÉDELMI TANÁCS 

ÉS A KORMÁNY SPECIÁLIS MÛKÖDÉSI FELTÉTELEI

A költségvetés tervezése

48.  §

A mi nisz ter a hon vé del mi fel ada tok fo lya ma tos el lá tá -
sá ra ren delt költ sé ge ket el kü lö ní tet ten, az ál lam ház tar tás -
ról  szóló tör vény és a vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok

sze rint, más fel ada tok elõ irány za ta i tól el kü lö nít ve, ön ál ló
cí men, al cí men, jog cím cso por ton ter ve zi.

49.  §

(1) A Hvt. 50.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint, az
érin tett mi nisz te rek ja vas la ta alap ján:

a) a vé del mi fel ké szí tés cí men

1. a több mi nisz té ri u mot, il le tõ leg or szá gos ha tás kö rû
szer vet érin tõ ki emelt hon vé del mi fel adat hoz szük sé ges
költ sé ge ket a vé del mi fel ké szí tés kor mány za ti fel ada tai
köz pon ti ki adá sai al cí men,

2. az or szág Al kot mány ban sza bá lyo zott mi nõ sí tett
idõ sza kok ban tör té nõ ve ze té si fel té te le i nek biz to sí tá sá -
hoz, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, a NATO Vál -
ság re a gá lá si Rend szer rel össz hang ban ál ló nem ze ti in téz -
ke dé si rend szer mû kö dé sé hez szük sé ges költ sé ge ket a
Hon vé del mi Ta nács és a Kormány spe ci á lis mû kö dé si fel -
té te lei al cí men a Pénz ügy mi nisz té rium fe je ze té ben,

b) a K–600 hír rend szer mû köd te té se költ sé ge it az azo -
nos el ne ve zé sû cí men az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi -
nisz té rium fe je ze té ben

kell ter vez ni.

(2) Az (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott
költ ség ve té si elõ irány za tok fel adat sze rin ti el osz tá sá ról a
hon vé del mi fel ké szí tés éves kor mány za ti fel adat ter ve ren -
del ke zik.

A NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló
nemzeti rendszabályok és intézkedések elõkészítésének 

és alkalmazásának szabályai

50.  §

(1) A NATO Vál ság re a gá lá si Rend szer rel össz hang ban
ál ló nem ze ti rend sza bá lyok és in téz ke dé sek ön ál ló an,
illetve a be ve ze tett rend kí vü li in téz ke dé sek kel össz hang -
ban al kal maz ha tók.

(2) A szö vet sé gi kö te le zett ség re vo nat ko zó kor mány za -
ti dön tés ben meg ha tá ro zott ága za ti fel ada tok vég re haj tá -
sá nak rész le tes sza bá lya it és a vég re haj tást biz to sí tó in téz -
ke dé si ter ve ket a kü lön kor mány ha tá ro zat ban ki je lölt ille -
té kes mi nisz ter a töb bi mi nisz ter rel együtt mû köd ve ké szí ti 
elõ.

(3) A ki je lölt ille té kes mi nisz ter a ter ve ze te ket a
Kormány elé ter jesz ti, és azo kat az el fo ga dást köve tõen
meg kül di a vég re haj tá sért fe le lõs szer vek nek.
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VII. Fejezet

A TERÜLETI ÉS A HELYI IGAZGATÁS

A megyei, fõvárosi védelmi bizottság

51.  §

(1) A me gyei köz gyû lés el nö két, a fõ vá ros ban a fõ pol -
gár mes tert mint a vé del mi bi zott ság el nö két, a Hvt.
55.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tás kö ré nek
el lá tá sá ban a vé del mi bi zott ság ja vas lat te võ, dön tés-elõ -
ké szí tõ jog kör rel se gí ti, illetve köz re mû kö dik a dön té sek
vég re haj tá sá nak me gyei, fõ vá ro si szin tû irá nyí tá sá ban.

(2) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság a ha tás kö ré be
utalt anya gi esz kö zök kel a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó
költ ség ve té si szer vek re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint gaz -
dál ko dik, amely nek pénz ügyi-gaz da sá gi ügy in té zé sét a
me gyei ön kor mány za ti hi va tal, a fõ vá ros ban a fõ vá ro si
köz gyû lés hi va ta la (fõ pol gár mes te ri hi va tal) vég zi.

52.  §

(1) A hon vé del mi mi nisz ter – a HM Vé del mi Hi va tal
köz re mû kö dé sé vel – a hon vé del mi irá nyí tás jog kö ré ben, a
bel ügy mi nisz ter – a Bel ügy mi nisz té ri um Vé del mi Hi va tal
(a továb biak ban: BM Vé del mi Hi va tal) köz re mû kö dé sé -
vel – a ka taszt ró fa vé del mi irá nyí tás jog kö ré ben fel ügye le -
tet gya ko rol a cent rá lis alá ren delt sé gû köz igaz ga tá si szer -
vek, a me gyei és a fõ vá ro si vé del mi bi zott ság fe lett. A hon -
vé del mi mi nisz ter vagy a bel ügy mi nisz ter meg vál toz tat ja,
il le tõ leg meg sem mi sí ti a jog sza bály sér tõ ha tá ro za tot.

(2) A he lyi vé del mi bi zott sá gok fe lett a fel ügye le tet a
me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság gya ko rol ja.

53.  §

A Kormány a hon vé del mi fel ké szí tés éves kor mány za ti
fel adat terv ében meg ha tá roz za a hon vé del mi fel ada tok
vég re haj tá sa el len õr zé sé nek rend jét és ki je lö li az el len õr -
zés sel érin tett szer ve ze te ket. A hon vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sá ra lét re ho zott, ki je lölt cent rá lis alá ren delt sé -
gû köz igaz ga tá si, a te rü le ti és he lyi vé del mi igaz ga tá si
szer vek nél az ellen õr zés so rán vizs gál ni és ér té kel ni kell
kü lö nö sen:

a) a hon vé del mi ér de kû szer ve ze ti és mû kö dé si ren det,
b) a hon vé del mi fel ké szí tés in téz ke dé si terv rend sze rét,
c) a nem zet gaz da ság erõ for rá sai vé del mi cé lú fel ké szí -

té sé nek ter ve zé sét,
d) a hon vé del mi fel ké szí tés tár gyá ban ho zott dön té sek

jog sze rû sé gét,
e) a ve ze té si fel té te lek meg lé tét,

f) a ha tá lyos ti tok vé del mi és ügy vi te li sza bá lyo zók elõ -
írásainak ér vé nye sü lé sét,

g) a hon vé del mi fel ké szü lés te rén vég zett idõ sza ki
mun kát.

54.  §

(1) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság el nö ke a vé -
del mi bi zott ság tit ká rá nak a Hon véd ség vagy a rend vé del -
mi szer vek hi va tá sos ál lo má nyá ból ve zé nyelt tisz tet (fõ -
tisztet), illetve a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ,
köz szol gá la ti jog vi szony ban ál ló sze mélyt ne vez het ki.

(2) A vé del mi bi zott ság tit ká rá nak ki ne ve zé sé hez, fel -
men té sé hez a hon vé del mi mi nisz ter és a bel ügy mi nisz ter
vagy az adott rend vé del mi szer vet irá nyí tó mi nisz ter elõ -
ze tes hoz zá já ru lá sa szük sé ges.

55.  §

(1) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ülé se i re ta -
nács ko zá si jog gal meg kell hív ni:

a) a HM Vé del mi Hi va tal ve ze tõ jét,
b) a BM Vé del mi Hi va tal ve ze tõ jét,
c) gaz da ság fel ké szí té si tár gyú na pi rend ese tén a Gaz -

da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium kép vi se lõ jét,
d) a me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ille té kességi

te rü le tén mû kö dõ, a Hvt. 55.  §-a (4) be kez dé sé ben nem
em lí tett rend vé del mi szer vek me gyei ve ze tõ it,

e) a me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság el nö ké nek he -
lyet te sí té sé re ki je lölt al el nö köt, illetve fõ pol gár mes ter-he -
lyet test,

f) a Bel ügy mi nisz té ri um Be ván dor lá si és Ál lam pol gár -
sá gi Hi va tal te rü le ti leg ille té kes ve ze tõ jét,

g) a me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság el nö ké nek
dön té sé tõl füg gõ en azon hon vé de lem ben köz re mû kö dõ
szerv ve ze tõ jét, amely nek fel adat- és ha tás kö rét a me gyei,
fõ vá ro si vé del mi bi zott ság na pi rend jén sze rep lõ, vagy na -
pi ren den kí vül meg vi tat ni kí vánt kér dés érin ti,

h) a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ál tal a me gyei, fõ vá ro si
vé del mi bi zott ság gal együtt mû kö dés re ki je lölt ka to nai
szer ve zet pa rancs no kát,
vagy az ál ta luk ki je lölt kép vi se lõt.

(2) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság dön té se alap -
ján, az ille té kességi te rü le tén mû kö dõ hon vé del mi igaz ga -
tá si és a hon vé de lem ben köz re mû kö dõ szer vek kö te le sek a 
me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ra há ru ló hon vé del mi
fel ada tok vég re haj tá sá ban köz re mû köd ni.

(3) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ille té kességi
te rü le tén mû kö dõ, több azo nos ha tás kö rû rend vé del mi
szerv kö zül a hon vé del mi fel ada tok ko or di ná lá sá ért fe le -
lõs szer vet az or szá gos pa rancs nok (ve ze tõ) je lö li ki.
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56.  §

(1) A Kormány, illetve a szak irá nyí tá sért fe le lõs mi nisz -
ter, ille té kességi te rü le tén a me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi -
zott ság ha tá roz za meg a hon vé de lem ben köz re mû kö dõ
szer vek ál tal ké szí ten dõ ter ve ket és azok tar tal mi kö ve tel -
mé nye it.

(2) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság a köz igaz ga tá -
si irá nyí tá si jog kö ré ben meg ha tá roz za

a) a hon vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ban köz re mû -
kö dõk ki ér te sí té sé nek (ri asz tá sá nak, ké szen lé te fo ko zá sá -
nak), va la mint az in for má ci ók to váb bí tá sá nak kö ve tel mé -
nye it,

b) a pol gár mes te ri hi va tal köz tiszt vi se lõ i bõl, illetve a
te le pü lés pol gá ra i ból álló ide ig le nes mun ka cso port
(a továb biak ban: mun ka cso port) szer ve ze tét és mû kö dé si
rend jét, a mun ka cso port ál tal ve ze tett nyil ván tar tá so kat és
más ira to kat,

c) a pol gár mes te rek, a jegy zõk és a mun ka cso port ba
be osz tot tak hon vé del mi fel ké szí té sé nek el mé le ti és gya -
kor la ti kö ve tel mé nye it,

d) a pol gár mes te ri hi va ta lok nál a 24 órás ügye le ti szol -
gá lat el lá tá sá nak kö ve tel mé nye it,

e) a pol gár mes te rek, a jegy zõk, va la mint a te rü le ti hon -
vé del mi fel ada tok ban köz re mû kö dõ, a Hvt. 42. és
43.  §-ában meg ha tá ro zott szer vek ve ze tõi tar tóz ko dá si he -
lyé nek be je len té sé vel és nyil ván tar tá sá val kap cso la tos fel -
ada to kat,

f) a hon vé del mi cél ból igény be vé tel re ki je lölt pol gá ri
gép jár mû vek moz gá sá nak kor lá to zá sá ra, va la mint az in -
gat la nok és egyéb szol gál ta tá sok át adá sá nak elõ ké szí té sé -
re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket.

A helyi védelmi bizottság

57.  §

(1) A he lyi vé del mi bi zott ság a rész ben ön ál ló an gaz dál -
ko dó költ ség ve té si szerv re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
gaz dál ko dik, amely nek pénz ügyi-gaz da sá gi fel ada ta it a
he lyi vé del mi bi zott ság szék he lye sze rin ti me gyei jogú vá -
ros, vá ros, illetve fõ vá ro si ke rü let kép vi se lõ-tes tü le té nek
hi va ta la lát ja el.

(2) A he lyi vé del mi bi zott ság a költ ség ve té si tá mo ga tást 
ki zá ró lag a hon vé del mi kör zet szá má ra meg ha tá ro zott
hon vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ra for dít hat ja.

VIII. Fejezet

A HADKIEGÉSZÍTÕ PARANCSNOKSÁGOK
ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE

58.  §

(1) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ille té kességi terü -
lete a szék he lye sze rin ti me gye (fõ vá ros) köz igaz ga tá si te -
rü le te.

(2) A ren de let al kal ma zá sa so rán a had ki egé szí tõ pa -
rancs nok sá gon a po ten ci á lis had kö te les, illetve had kö te les 
utol só be je len tett la kó he lye sze rint ille té kes me gyei (fõ vá -
ro si) had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got kell ér te ni.

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

59.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 2. hó nap 1. nap ján
lép ha tály ba.

Átmeneti rendelkezések

60.  §

(1) A szol gál ta tás ra kö te le zett e Korm. ren de let alap ján
elõ írt adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek 2008. ja nu ár
1-jé tõl elekt ro ni kus úton is ele get te het.

(2) A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény vég -
re haj tá sá ra ki adott 178/1993. (XII. 27.) Korm. ren de let
alap ján hon vé del mi cél ból igény be vé tel re ki je lölt in gat la -
no kat, szol gál ta tá so kat, tech ni kai esz kö zö ket 2006. ok tó -
ber 31-ig – az igény be ve võ igény be vé te li cé lú nyi lat ko za -
ta alap ján – e Korm. ren de let sza bá lyai sze rint is mé tel ten
ki kell je löl ni. Ha az igény be ve võ nyi lat ko za ta sze rint a
hon vé del mi fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben ki je lölt in gat -
lan, szol gál ta tás tech ni kai esz köz igény be vé te lé re már
nincs szük ség, a ki je lö lést meg kell szün tet ni, és er rõl tá jé -
koz tat ni kell mind azo kat, aki ket a ki je lö lés rõl tájé -
koztattak.

Módosuló rendelkezések

61.  §

(1) Az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let 38.  §-ának a) pont já ban a „pa -
rancs” szó he lyé be a „ha tá ro zat” szó lép.

(2) A ha tár át lé pés sel já ró csa pat moz gá sok en ge dé lye zé -
sé nek kor mány za ti fel ada ta i ról  szóló 190/2000. (XI. 14.)
Korm. ren de let

a) 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a ma gyar és a kül föl di
fegy ve res erõk ha tár át lé pé sé vel [a hon vé de lem rõl  szóló
1993. évi CX. tör vény 259/A.  § d) pont ja]” szö veg rész he -
lyé be „a Ma gyar Hon véd ség és a kül föl di fegy ve res erõk
ál lam ha tár át lé pé sé vel [a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
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Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 204.  § c) pont -
ja]” szö veg rész,

b) 2.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban „a ma gyar
fegy ve res erõk” szö veg rész he lyé be „a Ma gyar Hon véd -
ség” szö veg rész, d) pont já ban „a ma gyar fegy ve res erõ”
szö veg rész he lyé be „a Ma gyar Hon véd ség” szö veg rész
lép.

(3) A ba la to ni víz part-re ha bi li tá ci ós sza bá lyo zás kö ve -
tel mé nye i rõl  szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. ren de let
19.  §-ának (2) be kez dé sé ben „a hon vé de lem rõl  szóló
1993. évi CX. tör vény 8.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já ra
és vég re haj tá sá ról  szóló 178/1993. (XII. 27.) Korm. ren de -
let 3.  §-ának (3) be kez dé se ren del ke zé sé re” szö veg rész he -
lyé be „a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 50.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já -
ra” szö veg rész lép.

(4) A pos ta ve szé lyez te tett sé gi és mi nõ sí tett idõ sza ki
fel ké szí té sé nek rend sze ré rõl, fel ada ta i ról, mû kö dé si fel té -
te le i rõl  szóló 241/2004. (VIII. 16.) Korm. ren de let a kö vet -
ke zõk sze rint mó do sul:

a) 1.  §-a a) pont já ban „a Hvt. 66.  §-ában” szö veg rész
he lyé be „a Hvt. 43.  §-ában” szö veg rész lép,

b) 2.  §-ának 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„1. Be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás: a Hvt. 204.  §-a
(1) be kez dé sé nek j) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás.”

c) 2.  §-a 4. pont já nak b) al pont já ban „a Hvt.
15.  §-ában” szö veg rész he lyé be „a Hvt. 55.  §-ában” szö -
veg rész, c) al pont já ban „a Hvt. 17.  §-ában” szö veg rész he -
lyé be „a Hvt. 57.  §-ában” szö veg rész lép,

d) 2.  §-a 4. pont já nak d) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Vé del mi igaz ga tá si szer vek:]
„d) a Ma gyar Hon véd ség és a Hvt. 8.  §-a (4) be kez dé sé -

ben meg ha tá ro zott rend vé del mi szer vek.”
e) 2.  §-a 5. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés

lép:
„5. Vé del mi igaz ga tás: a hon vé de lem rõl és a Ma gyar

Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény egyes ren del -
ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm.
ren de let 2.  §-ának e) pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom.”

f) 5.  §-ának c) pont já ban „és a vég re haj tá sá ról  szóló
178/1993. (XII. 27.) Korm. ren de let ben” szö veg rész he -
lyé be „Vhr.-be n” szö veg rész lép,

g) 15.  §-ának h) pont já ban „a Hvt. IX. fe je ze te” szö -
veg rész he lyé be „a Hvt. har ma dik rész e” szö veg rész lép.

Hatályukat vesztõ rendelkezések

62.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
 veszti:

a) a hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény vég re -
haj tá sá ra ki adott 178/1993. (XII. 27.) Korm. ren de let és az
azt mó do sí tó 200/1997. (XI. 14.) Korm. ren de let, a
275/2001. (XII. 21.) Korm. ren de let, va la mint a 227/2004.
(VII. 29.) Korm. ren de let,

b) a ka to nai szab vá nyo sí tás sa já tos sza bá lya i ról  szóló
63/1996. (V. 3.) Korm. ren de let 10.  §-a,

c) a vi zek kár té te lei el le ni vé de ke zés sza bá lya i ról  szóló 
232/1996. (XII. 26.) Korm. ren de let 21.  §-ának (2) be kez -
dé se,

d) a mû sza ki ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, ellen -
õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló 182/1997.
(X. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 141/1999.
(IX. 3.) Korm. ren de let,

e) a zárt cé lú táv köz lõ há ló za tok ról  szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. ren de let 26.  §-ának (2) be kez dé se,

f) a hon vé del met érin tõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 1998. évi LXXXIX. tör vény vég re haj tá sá hoz kap -
cso ló dó kor mány ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 52/1999.
(III. 31.) Korm. ren de let 5.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta,

g) a vé del mi stra té gi ai és biz ton ság po li ti kai ha tás kö rök 
gya kor lá sá val kap cso la tos egyes kor mány ren de le tek mó -
do sí tá sá ról, il le tõ leg ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
167/1999. (XI. 19.) Korm. ren de let 1.  §-á t meg elõ zõ al cí -
me, 1.  §-a, va la mint 4.  §-ának (2) és (3) be kez dé se,

h) az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let 153.  §-a (3) be kez dé sé nek
21. gon do lat je les be kez dé se,

i) az ön kén tes had erõ re tör té nõ át té rés sel ös sze füg gés -
ben egyes kor mány ren de le tek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, 
il le tõ leg mó do sí tá sá ról  szóló 28/2005. (II. 15.) Korm. ren -
de let 7.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–e) és g)–m) pont ja,

j) a nem zet gaz da ság vé del mi fel ké szí té se ter ve zé si
rend szer be ve ze té sé rõl, pénz ügyi for rá sa i ról  szóló
2158/1995. (V. 29.) Korm. ha tá ro zat.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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1. melléklet 
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Jegyzék
a bejelentésre kötelezett ingatlanok és szolgáltatások

körérõl

A) Ingatlanok

a) Funk ció sze rint:
köz ok ta tá si in téz mény,
iro da épü let,
fel sõ ok ta tá si kol lé gi um,
szál lo da (ho tel, mo tel, pan zió),
sza bad idõ köz pont,
fo lya ma to san vagy idõ sza ko san üze me lõ kem ping,
ven dég ház,
mû ve lõ dé si ház,
kö zös sé gi ház,
sport te lep,
meg lé võ, ki épí tett óvó hely,
hû tõ ház,
lo gisz ti kai bá zis,
rak tár (a tá rol ha tó anyag faj tá já nak fel tün te té sé vel),
gép ko csi tá ro ló hely (te lep hely),
mély ga rázs,
tech ni kai esz köz ja ví tó mû hely (szer viz és kar ban tar -
tó is),
gép jár mû mo só,
üzem anyag töl tõ ál lo más,
ki kö tõ,
vas úti ra ko dó.

b) Alap te rü let: (m2)
c) He lyi sé gek szá ma: (db)
d) Fek te té si le he tõ ség: fõ (a be fo ga dó ké pes ség pon to -

san meg je löl ve)
e) Te rü le ti el he lyez ke dé se:

la kott te le pü lé sen be lül,
la kott te le pü lés hez köz el (leg fel jebb 2 km),
la kott te rü le ten kí vül (több mint 2 km).

f) Fû tés faj tá ja:
táv hõ,
elekt ro mos ener gia,
gáz fû té sû,
szi lárd fû tõ anyag,
tü ze lõ olaj,
fû tés nél kül.

g) In gat lan meg kö ze lít he tõ sé ge:
köz út,
vas út,
víz i út,
lé gi út.

B) Szolgáltatások

I. Mo sa tás, vegy tisz tí tás: kg/nap

II. Ét kez te té si el lá tás:
– kony ha, me le gí tõ kony ha (fõ/nap),

– ét kez de (fõ/nap),
– sü tö dei ka pa ci tás (kg/nap).

III. Elekt ro mos be ren de zés ja ví tá sa:
– kis ja ví tás, hi ba el há rí tás,
– kö zép ja ví tás,
– nagy ja ví tás,
– elekt ro mos al kat rész gyár tás,
– elekt ro mos be ren de zés gyár tá sa,
– ja ví tás és gyár tás.

IV. Köz úti gép jár mû ja ví tá sa:
– kis ja ví tás, hi ba el há rí tás,
– kö zép ja ví tás,
– nagy ja ví tás,
– al kat rész gyár tás,
– gép jár mû-rész egy ség ös sze sze re lé se,
– gép jár mû gyár tá sa.

V. Jár mû mo sás:
– nyi tott rend sze rû mo só,
– zárt rend sze rû mo só.

VI. Für de té si, kom mu ná lis le he tõ sé gek:
– zu hany zó tál cás (fé rõ hely),
– mos dó (fé rõ hely),
– mel lék he lyi sé gek szá ma (WC, pi szo ár).

2. melléklet 
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

....................................................................................
a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

..................................................................................
Polgármesteri Hivatal

Tárgy: Az in gat la nok és anya gi szol gál ta tá sok be je len -
té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont -
ja/35.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, az
igény be ve he tõ in gat la nok ról és anya gi szol gál ta tá si le he -
tõ sé gek rõl egy sze ri/rend sze res* adat szol gál ta tá si kötele -
zettségemnek ele get te szek.

Kelt: ................................. .........

P. H.

..........................................................................
a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban
fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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Sor szám

Az in gat lan vagy anya gi szol gál ta tás Az in gat lan, anya gi szol gál ta tás le he tõ sé gei

Meg-
jegy zésmeg ne-

ve zé se

pos tai
címe,

 te le fon-, 
te le fax -
szá ma

tu laj do nos, bir to kos (ren del kez ni
 jo go sult) meg ne ve zé se, címe, 

te le fon-,te le fax szá ma

el he lye zés el lá tás egyéb szol gál ta tás

alap-
te rü let
(m2)

he lyi-
sé gek 
szá ma
(db)

fek te té si
le he tõ ség 

(fõ)

te rü le ti
el he lyez -
ke dé se

fû té si
mód

fõ zés
(adag)

ét kez-
te tés (fõ)

für de-
té si,

kom mu-
ná lis 

le he tõ-
sé gek

gép-
jár mû- 
ja ví tás

jár mû-
mo sás

mo sa -
tás/vegy -
tisz tí tás
(kg/nap)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Meg jegy zés:
1. A nyom tat vány fej ré szét (5–15. fo lyó szá mok) az in gat la nok, szol gál ta tá sok le he tõ sé ge i nek meg fele lõen kell el ké -

szí te ni (mó do sí ta ni) az 1. mel lék let ben fel so rol tak nak meg fele lõen.
2. Az in gat la no kat, szol gál ta tá si le he tõ sé ge ket cí mük sze rint, kü lön-kü lön kell fel tün tet ni.
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3. melléklet 
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Jegyzék
a bejelentésre kötelezett technikai eszközökrõl

A) Gép jár mû vek:

– sze mély gép ko csi (5 éves nél nem idõ sebb és 1400 cm3

vagy an nál na gyobb hen ger ûr tar tal mú),
– au tó busz, mik ro busz,
– te her gép ko csi,
– kü lön le ges fel épít mé nyû gép ko csi,
– von ta tó te her gép ko csi,
– nyer ges jár mû sze rel vény (von ta tó és a hoz zá tar to zó

fél pót ko csi, ha te her- vagy kon té ner szál lí tás ra al kal mas),
– üzem anyag-szál lí tó, töl tõ gép ko csi (nyer ges sze rel -

vény), ha mért adag ki adás ra al kal mas,
– víz- (tej-, sör- stb.) szál lí tó tar tály gép ko csi (sze rel -

vény) a mér ge zõ anyag szál lí tó gép ko csi ki vé te lé vel,
– da rus gép ko csi,
– mû hely (kar ban tar tó, szer viz) gép ko csi,
– ak ku mu lá tor töl tõ gép ko csi,
– ce ment szál lí tó gép ko csi,
– szip pan tó gép jár mû vagy sze rel vény,
– be ton ke ve rõ-szál lí tó gép ko csi (mi xer),
– bi tu men lo cso ló gép ko csi,
– kom bi nált ho mok- és só szó ró gép ko csi,
– lo cso ló gép ko csi,
– to ló lét rás, eme lõ ko sa ras gép ko csi,
– mo tor ke rék pár (250 cm3 fe let ti hen ger ûr tar ta lom),
– me zõ gaz da sá gi von ta tó, trak tor (40 kW-nál na gyobb

tel je sít mé nyû),
– te her gép ko csi hoz kap csol ha tó köz úti pót ko csi,
– me zõ gaz da sá gi (trak tor hoz kap csol ha tó) pót ko csi,
– ne héz gép szál lí tó (tra i ler),
– lakó gép ko csi,
– lakó pót ko csi,

– gra nu lá tum szál lí tó gép jár mû vagy sze rel vény,
– ut cai por szí vó gép ko csi,
– sep rõ gép ko csi.

B) Mû sza ki mun ka gé pek:

1. Föld mun ka gé pek:
– gu mi ke re kû vagy lánc tal pas föld to ló, bul dó zer,
– ön já ró vagy von tat ha tó lá dás föld gya lu,
– ön já ró vagy von tat ha tó útp ro fi lo zó,
– gu mi ke re kû vagy lánc tal pas kot ró, ex ka vá tor,
– gu mi ke re kû vagy lánc tal pas áro ká só (ro tá ci ós, ve der -

lán cos),
– gu mi ke re kû vagy lánc tal pas föld fú ró,
– gu mi ke re kû vagy lánc tal pas ta laj szag ga tó,
– acél ke re kes vib rá ci ós vagy gu mi ke re kû út hen ger,
– mo to ros dön gö lõ,
– ön já ró vagy szál lít ha tó mo to ros cö löp ve rõ,
– vib rá ci ós cö löp ve rõ.

2. Anyag moz ga tó mun ka gé pek:
– hom lok- és for gó ra ko dó,
– kon té ner ra ko dó gép,
– elekt ro mos vagy rob ba nó mo to ros eme lõ vil lás és

szál lí tó tar gon ca,
– fa rönk ra ko dó gép,
– ön já ró vagy szál lít ha tó szál lí tó sza lag,
– rönk szál lí tó után fu tó.

3. Fa fel dol go zó mun ka gé pek:
– ön já ró vagy von tat ha tó ke ret fû rész (gat ter),
– ön já ró vagy von tat ha tó sza lag fû rész,
– ön já ró vagy von tat ha tó kör fû rész,
– hid ra u li kus fa nyí ró.

4. Épí tõ-, út kar ban tar tó gé pek és esz kö zök:
– be ton-, illetve asz falt út épí tõ gép sor,
– ön já ró fo lyé kony-be ton át eme lõ daru,
– bi tu men ke ve rõ-me le gí tõ után fu tó,



– ön já ró vagy von tat ha tó, 60 t fe let ti tel je sít mé nyû
csör lõ,

– hó ma ró,
– hó e ke.

5. Gép cso por tok:
– 2 kW fe let ti tel je sít mé nyû, ön já ró vagy von tat ha tó

áram fej lesz tõ agg re gá tor,
– ön já ró vagy von tat ha tó lég sû rí tõ (komp res szor), lég -

szer szám mal,
– szál lít ha tó vagy von tat ha tó üzem anyag-szi vat tyú,
– szál lít ha tó vagy von tat ha tó fo lya dék- (víz) szi vat tyú.

C) Üzem anyag edény zet:

– 200 li te res acél hor dó,
– szál lít ha tó (emel he tõ) tar tály 2 m3-ig,
– szál lít ha tó (emel he tõ) tar tály, 2,1 m3 -tõl 10 m3-ig,
– nem be á sott tar tály 10 m3 fe lett,
– von tat ha tó üzem anyag után fu tó (1 ten ge lyes, tér fo -

gat meg je lö lés sel),
– elekt ro mos meg haj tá sú üzem anyag kút (rak tá ron,

nem fel sze rel ve),
– kézi meg haj tá sú üzem anyag kút (rak tá ron, nem fel -

sze rel ve).

D) Kon té ne rek:

– 5-10-15-20 lá bas szál lí tó kon té ne rek,
– la kó kon té ne rek,
– kony ha kon té ne rek,
– tár gya ló-kon té ne rek,
– tar tály kon té ne rek,
– WC-kon té ne rek.

E) Vas úti esz kö zök:

1. Vas úti gör dü lõ anyag:
– Di e sel-moz dony,
– vil la mos moz dony,
– sze mély ko csi,
– se be sült szál lí tás ra be ren dez he tõ sze mély ko csi,
– há ló ko csi,
– egyéb (ét ke zõ, pos ta, pog gyász stb.) ko csi,
– fe dett ko csi,
– nyi tott ko csi,
– nyi tott põ ré sít he tõ ko csi,
– põ re ko csi,
– üzem anyag-szál lí tó ko csi,
– egyéb (szesz, víz stb. szál lí tá sá ra al kal mas) tar tály ko csi,
– hû tõ ko csi,
– fû tõ ko csi (üzem mód sze rint),
– mo tor ko csi,
– sze mély- vagy te her szál lí tás ra al kal mas vá gány ko csi,
– ha di hasz ná lat ra elõ ké szít he tõ gõz moz dony.

2. Vas úti mun ka gé pek:
– ágya zat ren de zõ gép (gép lánc),
– sín meg mun ká ló gé pek (sín he gesz tõ, sín kö szö rû, sín -

fû rész stb.),

– vá gány me zõ-fek te tõ gép lánc mun ka gé pei és esz kö zei,
– alá ve rõ gé pek,
– vas úti da ruk (gõz, dí zel),
– vas úti fel épít mény épí tõ kis gé pek.

F) Víz i jár mû vek:

– sze mély szál lí tó hajó (sze mély ha jó, át ke lõ ha jó, ví zi -
busz, ka ta ma rán stb.),

– szár nyas ha jó,
– ön já ró uszály,
– von ta tó ha jó,
– to ló ha jó,
– uszály,
– TS uszály,
– komp (ön já ró és von ta tott),
– jég tö rõ hajó,
– mû hely ha jó,
– la kó ha jó,
– úszó da ru.

G) Lé gi jár mû vek:

– re pü lõ gé pek,
– he li kop te rek,
– re pü lõ gép elõ ké szí tõ és ki szol gá ló esz kö zök,
– re pü lés gya kor ló be ren de zé sek.

4. melléklet 
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

................................................................................
a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

....................................................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság

Tárgy: A gép jár mû vek be je len té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont -
ja/35.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, az
igény be ve he tõ gép jár mû ál lo mány ra vo nat ko zó egy sze -
ri/rend sze res* adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gem nek ele get 
te szek.

Kelt: .............................................................

P. H.

.................................................................
a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban
fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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Sor szám
A gép jár mû neme 

(köz úti vagy te rep já ró
te her gép ko csi stb.)

Gyárt má nya, 
tí pu sa, gyár tá si

éve
Men nyi sé ge

Te her bí rá sa 
(ton na), 

szál lít ha tó 
sze mé lyek szá ma

A haj tó anyag 
faj tá ja

A ko csi szek rény
rak fe lü le té nek

mi lyen sé ge
Meg jegy zés

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

Ki töl té si út mu ta tó:
1. A sze mély gép ko csik kö zött kü lön kell meg je löl ni a mik ro busz, fur gon jel le gû és a ve gyes hasz ná la tú gép ko csi kat.
2. Az au tó busz nál fe l kell tün tet ni, ha csuk lós.
3. A te her gép ko csi ese té ben meg kell je löl ni a rak fe lü let mi lyen sé gét (pl. fix vagy bil le nõs, kon té ner ra ko dó-szál lí tó,

hát só eme lõ fal lal, illetve ön ra ko dó da ru val el lá tott), az ol dal fal-ma ga sí tó, pony va, pony va tar tó ív meg lé tét és azt, ha a
gyár i vo nó ho rog át sze re lés re ke rült.

4. A bil le nõ rak fe lü le tû gép ko csi nál meg kell je gyez ni a rak fe lü let mi lyen sé gét (sza bá lyos tég la test vagy sza bály ta -
lan).

5. A zárt fel épít mé nyû gép ko csi ese tén a fel épít mény ren del te té sét je löl ni kell (pl. ke nyér szál lí tó, hû tõ-, mû hely- stb.
gép ko csi).

6. A pót ko csi ese té ben meg kell je gyez ni, hogy azt me lyik gép ko csi von tat ja.
7. A 6. osz lop ban, a haj tó anyag faj tá já nál a kö vet ke zõ rö vi dí té se ket kell al kal maz ni: ben zin = B, gáz olaj = D, gáz üze -

mû = G, elekt ro mos = E.
8. Azo nos ne mû, gyárt má nyú, tí pu sú gép jár mû vek ese té ben, ame lyek nek a 6. és 7. ro vat sze rin ti ada tai is meg egyez -

nek, a je len tést egy té tel ben kell meg ten ni, de a for gal mi rend szá mot kü lön-kü lön kell fel tün tet ni.
9. A be je len tés nek a tech ni kai esz kö zö kön kí vül tar tal maz nia kell a be je len tõ pos tai cí mét, te le fon-, illetve te le fax-

szá ma it és a tech ni kai esz kö zök elõ ál lí tá sá val, át adá sá val kap cso la tos meg jegy zé se ket (prob lé má kat, ki egé szí té se ket).
10. Ha a be je len tõ nem a szol gál ta tás sal kap cso la tos fe le lõs sze mély (ügy in té zõ), ak kor a fe le lõs sze mély (ügy in té zõ)

be osz tá sát, te le fon-, illetve te le fax szá mát is fe l kell tün tet ni.

5. melléklet a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

..............................................................................

a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

..................................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság

Tárgy: A mû sza ki mun ka gé pek be je len té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja/35.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, az igény be ve he tõ mû sza ki mun ka gép ál lo mány ra vo nat ko zó egy sze -
ri/rend sze res* adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gem nek ele get te szek.

Kelt: ...................................................

P. H.

......................................................................

a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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Sor szám

A mun ka -
gép neme 
(dön gö lõ, 

cö löp-
ve rõ, 

bul dó zer
stb.)

Gyárt má -
nya, tí pu -

sa, 
gyár tá si

éve

db szá ma

Mun ka -
vég zõ

tel je sít -
mény

(LE, kW
stb.)

Haj tó -
anyag
neme

Ön súly
(kg)

Szál lí tá si se bes ség
(km/h)

Hely vál toz ta tás
szol gá ló mo tor

Fu tó mû 
meg ne ve -

zé se

Be épí tett 
mo to rok 
db szá ma

Meg jegy -
zés

föld úton mû úton
haj tó -
anyag
neme

fo gyasz -
tás (óra

vagy km)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Meg jegy zés:
Ha a mû sza ki mun ka gép ön ál ló hely vál toz ta tás ra nem ké pes, a „Meg jegy zés” ro vat ban meg kell ha tá roz ni azt a jár mû -

vet (te her gép ko csit, tra i lert stb.), amel lyel szál lí ta ni le het, illetve, ha az adat szol gál ta tó ilyen nel nem ren del ke zik, azt is
fe l kell tün tet ni! A 6. és 10. osz lop ban a haj tó anyag faj tá já nál a kö vet ke zõ rö vi dí té se ket kell al kal maz ni:

ben zin = B, gáz olaj = D, gáz üze mû = G, elekt ro mos = E.
A 12. osz lop ban a fu tó mû meg ne ve zé sé nél a kö vet ke zõ rö vi dí té se ket kell al kal maz ni:
gu mi ke re kes = G, lánc tal pas = L.
A be je len tés nek a tech ni kai esz kö zö kön kí vül tar tal maz nia kell a be je len tõ és az ügy in té zõ pos ta cí mét, te le fon-,

illetve te le fax szá ma it és a tech ni kai esz kö zök elõ ál lí tá sá val, át adá sá val kap cso la tos meg jegy zé se ket (prob lé má kat, ki -
egé szí té se ket).

6. melléklet a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

...............................................................................

a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

.......................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság

Tárgy: Üzem anyag-edény zet be je len té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja/35.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, az igény be ve he tõ üzem anyag-edény zet ál lo mány ra vo nat ko zó egy sze -
ri/rend sze res* adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gem nek ele get te szek.

Kelt: ..................................

P. H.

.......................................................................

a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

Sor szám Meg ne ve zés
Mé ret vagy 
tel je sít mény

db A tá ro lás he lye

Kü lön le ges 
be jegy zés 

(a Hon véd ség 
töl ti ki)

Meg jegy zés

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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7. melléklet a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

..................................................................................
a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

...................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság

Tárgy: A vas úti gör dü lõ anya gok és mun ka gé pek be je len té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja/35.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, igény be ve he tõ vas úti ál lo mány ra vo nat ko zó egy sze ri/rend sze res* adat -
szol gál ta tá si kö te le zett ség nek ele get te szek.

Kelt: .......................................................................

P. H.

.......................................................................
a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.

Sor szám

Esz köz 
meg ne ve zé se
(moz dony, 

vas úti ko csi, vas úti 
mun ka gép stb.)

Gyárt má nya,
tí pu sa, 

gyár tás éve

Men nyi sé ge
(db kész let)

A haj tó anyag
neme

A ten ge lyek
szá ma

En ge dé lye zett 
se bes ség

Tel je sít-
mé nye, te her -

bí rá sa,
 be fo ga dó 
ké pes sé ge

Ke ze lõk 
szá ma (fõ)

Meg jegy zés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Meg jegy zés: A moz do nyo kat és a vas úti ko csi kat so ro zat jel sze rint kell fel so rol ni.

8. melléklet  a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

.................................................................................
a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

......................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság

Tárgy: A ha jó ál lo mány be je len té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja/35.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, igény be ve he tõ ha jó ál lo mány ra vo nat ko zó egy sze ri/rend sze res* adat szol -
gál ta tá si kö te le zett ség nek ele get te szek.

Kelt: ...................................................

P. H.

......................................................................
a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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Sor szám

A hajó 
jel le ge 

(sze mély-
szál lí tó, 
von ta tó,
uszály
stb.)

Az üzem -
ben tar tás 
he lye (fo -

lyam, 
vá ros, 
ki kö tõ
stb.)

Gyárt-
má nya,
tí pu sa

Te her-
bí rás

(ton na
vagy

szál lí tott 
sze mé -
lyek 

szá ma)

Tel je sít-
mé nye 
(vo nó -

erõ) kW

Ki szol-
gá ló 

sze mé -
lyek 

szá ma

Komp ra vo nat ko zó an

Meg jegy -
zés

haj tó -
anyag
neme

hos sza
(m)

szé les-
sé ge 
(m)

rak fe lü-
le te 
(m2)

te her-
bí rá sa (t)

gép tel je -
sít mé nye 

(kW)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

9. melléklet a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

.................................................................................

a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

......................................................

Hadkiegészítõ Parancsnokság

Tárgy: A lé gi jár mû vek be je len té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja/35.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, igény be ve he tõ lé gi jár mû vek re vo nat ko zó egy sze ri/rend sze res* adat szol -
gál ta tá si kö te le zett ség nek ele get te szek.

Kelt: ...................................................................

P. H.

.....................................................................

a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

Sor szám
Gyárt má nya, 

tí pu sa
Men nyi sé ge

Lajst rom szá ma 
(azo no sí tó ja)

Haj tó anyag 
(ke ro zin, ben zin,

gáz olaj)

Szál lít ha tó 
sze mé lyek szá ma

Az esz köz 
üze mel te tõ je

Meg jegy zés

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

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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10. melléklet 
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A honvédelmi célra átadásra kerülõ technikai
eszközökre vonatkozó követelmények

A) A gép jár mû vek re vo nat ko zó an:

1. Ren del te tés sze rint hasz nál ha tó, a min den ko ri ér vé -
nyes for ga lom ba he lye zé si és for ga lom ban tar tá si sza bá -
lyok nak meg fe le lõ, üzem ké pes ál la pot ban le gye nek.

2. Az üzem anyag tar tá lyo kat és pót tar tá lyo kat, to váb bá
– ha tar to zék ként rend sze re sí tet ték – a tar ta lék üzem -
anyag kan ná kat az üze mel te tés hez elõ írt üzem anyag gal te -
le kell töl te ni.

3. Az ak ku mu lá tor te gye le he tõ vé a több szö ri (is mé -
telt) in dí tást.

4. A gép ko csik kal együtt tar to zék ként kell át ad ni:
a) a pót ke re ket;
b) a gyár i fel sze re lé si jegy zék sze rin ti szer szám za tot;
c) az át adott jár mû vek kel ará nyo san azo kat a tar ta lék

al kat ré sze ket, va la mint ja ví tás hoz és kar ban tar tás hoz
szük sé ges anya go kat, ame lye ket a szol gál ta tás ra kö te le -
zett az át adás idõ pont já ban kész le té ben tar t;

d) a jár mû ha tó sá gi igény be vé te li és üze mel te té si ok -
ira ta it.

5. A gép ko csi kat – ha a szol gál ta tás ra kö te le zett az zal
ren del ke zik – el kell lát ni pony vá val, ol dal fal-ma ga sí tó -
val, hó lánc cal és von ta tó rúd dal.

6. A kü lön le ges gép jár mû ve ket a ren del te tés sze rû
hasz ná lat hoz szük sé ges fel sze re lé sek kel együtt kell át ad -
ni.

7. A hû tõ gép ko csi nak meg kell fe lel nie a hi gi é ni kus
szál lí tá si és tá ro lá si elõ írásoknak. A gép ko csi val együtt
– ha az zal a szol gál ta tás ra kö te le zett ren del ke zik – tar to -
zék ként át kell ad ni a hús akasz tó hor go kat és a hús lá dá kat.

8. A ter mosz gép ko csi nak olyan bel sõ bo rí tás sal kell
ren del kez nie, hogy az le he tõ vé te gye a vegy sze res fer tõt -
le ní tést, illetve le mo sást.

9. A víz szál lí tó gép ko csi nak meg kell fe lel nie az ivó víz 
szál lí tá sá hoz és rö vid ide ig tar tó tá ro lá sá hoz szük sé ges fel -
té te lek nek, a sör-, bor- és tej szál lí tó gép ko csit pe dig üres,
fer tõt le ní tett ál la pot ban kell át ad ni. A gép ko csi hoz – ha
az zal a szol gál ta tás ra kö te le zett ren del ke zik – tar to zék ként 
át kell ad ni a kéz i vagy mo to ros szi vat tyút és a szük sé ges
szí vó-nyo mó kész le tet.

10. A ke nyér szál lí tó gép jár mû nek al kal mas nak kell
len nie a ke nyér hi gi é ni kus szál lí tá sá ra és tá ro lá sá ra, biz to -
sí ta nia kell a fa gyás tól va ló meg óvást és – meg fe le lõ szel -
lõ zõ meg ol dás sal – a me leg ke nyér tá ro lá sát. A gép jár mû
tar to zé ka ként át kell ad ni a pol co kat, lá dá kat és ko sa ra kat.

11. A te rep já ró te her gép jár mû vek nek össz ke rék-meg -
haj tá sú nak kell len nie.

12. A pót ko csik a gé pes ko csik hoz az elõ írásoknak
meg fele lõen sza bá lyo san csat la koz tat ha tók le gye nek.

B) A mun ka gé pek re vo nat ko zó an:

1. A ren del te té sük sze rint meg fe le lõ üzem ké pes ál la -
pot ban le gye nek.

2. Az üzem anyag tar tá lyo kat és pót tar tá lyo kat, to váb bá
– ha tar to zék ként rend sze re sí tet ték – a tar ta lék üzem -
anyag kan ná kat az üze mel te tés hez elõ írt üzem anyag gal te -
le kell töl te ni.

3. Az ön ál ló erõ for rás sal ren del ke zõ gé pek ak ku mu lá -
to ra te gye le he tõ vé a több szö ri (is mé telt) üzem be he lye -
zést.

4. A mû sza ki mun ka gé pek kel együtt tar to zék ként kell
át ad ni:

a) a pót ke re ket (a gu mi ke re ke sek hez),
b) a gyá ri lag rend sze re sí tett szer szám za tot,
c) az át adott mun ka gé pek kel ará nyo san azo kat az al -

kat ré sze ket, va la mint ja ví tás hoz és kar ban tar tás hoz szük -
sé ges anya go kat, ame lye ket a szol gál ta tás ra kö te le zett az
át adás idõ pont já ban kész le té ben tar t,

d) a mun ka gé pek igény be vé te li és üze mel te té si ok má -
nya it.

5. Ren del kez ze nek a gép hez tar to zó ös szes mun ka szer -
vek kel, tar to zé kok kal és ki se gí tõ gé pek kel.

C) A ha jó kat és az úszó mû ve ket el kell lát ni:

a) az üze mel te tés hez szük sé ges – a lel tár ban fel so rolt –
ál ló- és fo gyó esz kö zök kel;

b) a ha jó- és gé pé sze ti be ren de zé sek re vo nat ko zó ér vé -
nyes ok má nyok kal;

c) az elõ írt tûz ol tó, men tõ- és egész ség ügyi fel sze re lé -
sek kel.

D) Lé gi jár mû vek re vo nat ko zó an:

1. A lé gi jár mû az ér vé nyes üze mel te té si ok má nyok ba
elõ ír tak nak meg fele lõen le gyen üzem ké pes ál la pot ban. Az 
elõ zõ re pü lés után fel tárt meg hi bá so dá sok le gye nek ki ja -
vít va.

2. Az át adás idõ pont já ig ese dé kes idõ sza kos, re pü lé si
esz kö zök höz év sza kok hoz kö tött ápo lá sok, mû sza ki mun -
kák le gye nek vég re hajt va.

3. A lé gi jár mû vek kel együtt át kell ad ni
a) az ápo lás hoz, egy sze rû ja ví tá sok hoz szük sé ges

rend sze re sí tett szer szám kész le tet;
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b) az ál ló he lyen tör té nõ rög zí tés hez, ta ka rás hoz szük -
sé ges esz kö zö ket;

c) a rend sze re sí tett ej tõ er nyõ ket és nyi tó mû sze re ket;
d) a lé gi jár mû tel jes mû sza ki és üze mel te té si ok má -

nya it.

4. A lé gi jár mû ren del kez zen min den tech ni kai fel sze -
re lés sel, ami a hon vé del mi fel adat vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges:

a) ve gyi men te sí tõ esz kö zök;
b) te her rög zí tõ fel sze re lés;
c) eü. fel sze re lés.

11. melléklet 
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Állami repülések céljára szolgáló repülõterek
védõterületén belül elhelyezkedõ települések

A) Kecskeméti repülõtér

Bal ló szög
Hel vé cia
He té nyegy há za
Ka da fal va
Ka to na te lep
Kecs ke mét
Ke rek egy há za
Ko csér
Kun szál lás
La jos mi zse
La ki te lek
Mén te lek
Nagy kõ rös
Nyár lõ rinc
Szent ki rály
Tal fá ja
Ti sza al pár
Ti sza ug
Ti sza új fa lu
Vá ros föld

B) Pápai repülõtér

Ad ász te vel
Ba kony gye pes
Ba kony já kó
Ba kony kop pány
Ba kony pö lös ke
Ba kony ság
Ba kony szen ti ván
Ba kony szücs
Béb
Bé kás

Bo don hely
Bor sos gyõr
Cseh bá nya
Csik vánd
Csót
Dá ka
Döb rön te
Egyed
Egy há zas ke szõ
Far kas gye pû
Gan na
Ge cse
Gyar mat
Gyö mö re
Ihar kút
Ho mok bö dö ge
Ka jár péc
Ke me nes hõ gyész
Két tor nyú lak
Kis lõd
Kup
Lo vász pa to na
Ma gyar gencs
Ma gyar po lány
Ma lom sok
Mar cal tõ
Me zõ lak
Mi hály há za
Mó ri chi da
Na gya csád
Nagy dém
Nagy gyi mót
Nagy te vel
Ne mes gör zsöny
Né met kút
Nó ráp
Nyá rád
Pá pa
Pá pa de recs ke
Pá pa ko vá csi
Pá pa sa la mon
Pá pa tesz ér
Rá ba por dány
Rá ba szen tand rás
Rá ba szent mi hály
So bor
Sze re cseny
Ta ká csi
Ta pol ca fõ
Tét
Ugod
Va nyo la
Vár ke szõ
Va szar
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C) Szolnoki repülõtér

Abony
Bal la te lep
Jász ka ra je nõ
Ken gyel
Kõ rös te tét len
Mart fû
Rá kó czi fal va
Rá kó czi új fa lu
Sza jol
Szol nok
Ti sza te nyõ
Ti sza föld vár
Ti sza je nõ
Ti sza püs pö ki
Ti sza vár kony
Tó szeg
Tö rök szent mik lós
Ve zseny
Zagy va ré kas

D) Taszári repülõtér

Al só he tény
An docs
At ta la
Ba kó ca
Ba ra nya je nõ
Bá té
Bon nya
Bõ szén fa
Büs sü
Cse bény
Cser én fa
Cso ma
Dom bó vár
Ecseny
Fel sõ mo cso lád
Fo nó
Gá los fa
Göd re
Göd re ke resz túr
Göd re szent már ton
Göl le
Haj más
He tes
Igal

Já gó nak
Ju ta
Ka pos fü red
Ka pos gyar mat
Ka pos ho mok
Ka pos ke reszt úr
Ka pos mé rõ
Ka pos pu la
Ka pos vár
Ka pos szer da hely
Ka pos új lak
Ka zsok
Ker cse li get
Kis bár apá ti
Kis gya lán
Kis haj más
La jos pusz ta
Lá pa fõ
Ma gyar atád
Ma gyar eg res
Mer nye
Mind szent go dis ta
Mos dós
Nagy ber ki
Nak
Or ci
Pa ta lom
Po lány
Rác eg res
Rák si
Sán tos
Si mon fa
So mo dor
So mogy asza ló 
So mogy gesz ti
So mogy szil
Sza ba di
Szágy
Szen na
Szent ba lázs
Szent gá los kér
Ta szár
To po nár
Tor más
Tör öcs ke
Vár da
Zi mány
Zse lic kis lak
Zse lic szent pál
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A Kormány
80/2006. (IV. 6.) Korm.

ren de le te

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna
Miniszteri Kabinetje között a katonai és mûszaki

együttmûködésrõl Budapesten, 2006. január 20-án
aláírt Egyezmény kihirdetésérõl

1.  §

A Kormány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a és Uk raj na Mi nisz te ri Ka bi net je
kö zött a ka to nai és mû sza ki együtt mû kö dés rõl  szóló
Egyez mény (a továb biak ban: Egyez mény) kö te le zõ ha tá -
lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kormány az Egyez ményt e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

Az egyez mény hi te les szö veg e a kö vet ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna

Miniszteri Kabinetje között
a katonai és mûszaki együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és Uk raj na Minisz -
teri Ka bi net je (a továb biak ban: a Fe lek)

köl csö nö sen elõ nyös, hos szú táv ú együtt mû kö dés re tö -
re ked ve, amely egy más köl csön ös tisz te le té re és a bi za -
lom ra épü l, és te kin tet be ve szi a fe lek ál la ma i nak ér de ke it,

te kin tet be vé ve az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá -
nak cél ja it és alap el ve it,

kö zös cél ki tû zé sek tõl, a szu ve rén egyen lõ ség, a bel -
ügyek be va ló be nem avat ko zás, va la mint a vi tás kér dé sek
bé kés ren de zé sé nek alap el ve i tõl ve zé rel ve,

ki je lent ve, hogy ér de kel tek az együtt mû kö dés meg va ló -
sí tá sá ban, a Fe lek ál la ma i nak a vé del mi ipar te rü le tén el ért
leg jobb tu do má nyos és tech ni kai át tö ré sei fel hasz ná lá sa
alap ján,
meg ál la pod tak a kö vet ke zõk ben:

1. Cikk

Az együttmûködés irányai

(1) A Fe lek nem ze ti jog sza bá lya ik ke re tei kö zött tö re -
ked nek a ba rá ti kap cso la tok ki bõ ví té sé re, amely nek cél ja
or szá ga ik vé del mi ké pes sé ge i nek ja ví tá sa, a ren del ke zés re 
álló le he tõ sé gek op ti má lis ki hasz ná lá sá val.

 (2) A Fe lek vál lal ják, hogy se gí tik a vál lal ko zá so kat,
in téz mé nye ket, szer ve ze te ket és lé te sít mé nye ket (a továb -
biak ban: vál lal ko zá sok) a ka to nai és mû sza ki együtt mû kö -
dés meg va ló sí tá sá ban, kü lö nös te kin tet tel a kö vet ke zõ te -
rü le tek re:

a) fegy ver zet és vé del mi ter mé kek be szer zé se a kö zös
pro jek tek kel és gyár tás sal ös sze füg gés ben, a Fe lek egyi ké -
nek ké ré sé re,

b) fegy ver zet, anya gok és más vé del mi ter mé kek szál lí tá sa,
c) a fegy ver zet és az anya gok üze mel te té sé nek, kar ban -

tar tá sá nak és mo der ni zá ci ó já nak biz to sí tá sa, más ka to nai
és mû sza ki szol gál ta tá sok biz to sí tá sa mel lett,

d) fegy ve rek és anya gok gyár tá si li cen ce i nek ér té ke sí té -
se, mû sza ki tá mo ga tás nyúj tá sa ezek gyár tá si fo lya ma tá ban,

e) tu do má nyos, ku ta tá si és ter ve zé si te vé keny sé gek kö -
zös meg va ló sí tá sa a ka to nai és a mû sza ki te rü le ten, va la -
mint az el ért ered mé nyek köl csön ös át adá sa,

f) szak ér tõk cse ré je, a kö zös ka to nai és mû sza ki együtt -
mû kö dé si prog ra mok meg va ló sí tá sá nak tá mo ga tá sá ra,

g) ta pasz ta la tok és in for má ci ók cse ré je a szab vá nyo sí -
tás ról, a ko di fi ká ci ó ról és az anya gok mi nõ ség-el len õr zé -
sé rõl, ezek nek a ka to nai és mû sza ki együtt mû kö dé si kö zös 
prog ra mok ba tör té nõ be ve ze té se cél já ból.
 (3) A fen ti ek ben em lí tett te rü le te ken meg va ló sí tan dó
együtt mû kö dés tar tal mát és for má it a Fe lek fel ha tal ma zott
tes tü le tei hagy ják jóvá kap cso ló dó meg ál la po dá sok és
jegy zõ köny vek el fo ga dá sá val.
 (4) A Fe lek írás be li hoz zá já ru lá sá val har ma dik fél is be -
von ha tó az együtt mû kö dés be.

2. Cikk

A Felek felhatalmazott testületei

(1) A Fe lek fel ha tal ma zott tes tü le tei je len Egyez mény
ren del ke zé se i nek meg va ló sí tá sá ra a kö vet ke zõk:

a ma gyar Fél ré szé rõl: a Ma gyar Köz tár sa ság Hon vé del -
mi Mi nisz té ri u ma,

az uk rán Fél ré szé rõl: Uk raj na Vé del mi Mi nisz té ri u ma,
va la mint Uk raj na Ipar po li ti kai Mi nisz té ri u ma.
 (2) Je len Egyez mény ren del ke zé sei vég re haj tá sá nak
biz to sí tá sa ér de ké ben a Fe lek lét re hoz nak egy Ma -
gyar–Uk rán Ka to nai és Mû sza ki Együtt mû kö dé si Ve gyes -
bi zott sá got (a továb biak ban: Bi zott ság).

 (3) A Bi zott ság a Fe lek ál tal jó vá ha gyott idõn be lül ki -
dol goz za mû kö dé si sza bály za tát.

3. Cikk

A felek kötelezettségei

(1) A vál lal ko zá sok tel jes gaz da sá gi te vé keny sé ge,
ame lyet je len Egyez mény ren del ke zé se i nek vég re haj tá sa
ér de ké ben foly tat nak, a kö zöt tük a Fe lek nem ze ti jo ga sze -
rint meg kö tött meg fe le lõ meg ál la po dá sok (szer zõ dé sek)
út ján va ló sul meg.
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 (2) A je len cikk ben em lí tett meg ál la po dá sok ban (szer -
zõ dé sek ben) fog lalt kö te le zett sé ge ik tel je sí té sé ért a meg -
ál la po dá so kat (szer zõ dé se ket) alá író vál lal ko zá sok fe le -
lõs ség gel tar toz nak.
 (3) A má sik Fél elõ ze tes írás be li be le egye zé se nél kül
egyik Fél sem ad hat el vagy ad hat át har ma dik fél nek olyan 
fegy ve re ket, anya go kat, tech no ló gi át és mû sza ki do ku -
men tá ci ót ter mé ke ik rõl, to váb bá nem ad hat el és nem ad -
hat át olyan in for má ci ót és do ku men tu mot, ame lyet je len
Egyez mény alap ján át vett és/vagy ka pott, vagy ame lyet
ma gyar vagy uk rán li cen cek alap ján gyár tott.

4. Cikk

Az információk védelme

(1) A Fe lek nem ze ti jo ga sze rint át adott mi nõ sí tett in for -
má ci ók vé del mé re a mi nõ sí tett in for má ci ók köl csön ös vé -
del mé rõl  szóló kü lön meg álla po dás vo nat ko zik. Annak
hatályba lépését meg elõ zõ en mi nõ sí tett in for má ció cse ré -
jé re nem ke rül het sor.
 (2) Je len Egyez mény meg szû né se után a Fe lek to vább ra
is fe le lõs ség gel tar toz nak az in for má ci ók fel hasz ná lá sá ért
és nyil vá nos ság ra ke rü lé sük meg aka dá lyo zá sá ért.

(3) A szel lem i al ko tá sok hoz fû zõ dõ jo gok vé del mé re
azon nem zet kö zi meg ál la po dá sok vo nat koz nak, ame lyek -
nek a Fe lek ré sze sei.

5. Cikk

A Felek más nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos
kötelezettségei

Je len Egyez mény nem érin ti a Fe lek nek az egyéb nem -
zet kö zi meg ál la po dá sok alap ján fenn ál ló kö te le zett sé ge it,
ame lyek nek szer zõ dõ fe lei.

6. Cikk

Vitarendezés

Je len Egyez mény ér tel me zé sé vel és/vagy meg va ló sí tá -
sá val kap cso lat ban fel me rü lõ vi tás kér dé se ket a Fe lek kö -
zöt ti tár gya lá sok út ján kell ren dez ni.

7. Cikk

Záró rendelkezések

(1) A je len Egyez mény azon ké sõb bi írás be li ér te sí tés
kéz hez vé te le nap ján lép ha tály ba, mely ben a Fe lek ér te sí -

tik egy mást az Egyez mény ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges
bel sõ jo gi kö ve tel mé nyek tel je sí té sé rõl.

 
(2) Je len Egyez mény öt évig ha tá lyos, és ha tá lya to váb -

bi öt éves idõ sza kok ra au to ma ti ku san meg hos szab bo dik,
amen nyi ben le jár ta elõtt hat hó nap pal egyik Fél sem fe je zi
ki azon szán dé kát, hogy meg kí ván ja szün tet ni a je len
Egyez ményt.

 
(3) A je len Egyez ményt a má sik Fél nek kül dött írás be li

ér te sí té sé vel bár me lyik Fél fel mond hat ja. Az Egyez mény
az írás be li fel mon dá si ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ hat
hó nap el tel té vel vesz ti ha tá lyát. Je len Egyez mény meg szû -
né se ese tén az Egyez mény ren del ke zé sei mind ad dig ha -
tály ban ma rad nak, míg va la men nyi te vé keny ség be nem
fe je zõ dik, illetve e te vé keny sé gek vég re haj tá sa fo lya mat -
ban van.

 
(4) A je len Egyez mény a Fe lek írás be li meg ál la po dá sá -

val bár mi kor mó do sít ha tó és ki egé szít he tõ.

Ké szült Bu da pes ten, 2006. ja nu ár 20-án, két pél dány -
ban, mind ket tõ ma gyar, uk rán és an gol nyel ven, mind -
egyik szö veg egy aránt hi te les. Az ér tel me zés sel vagy meg -
va ló sí tás sal kap cso la tos vi ták ese tén az an gol szö veg az
irány adó.

(aláírások)”

4.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

 
(2) E ren de let 2. és 3.  §-a az Egyez mény 7. cik ké nek

(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

 
(3) Az Egyez mény, illetve e ren de let 2. és 3.  §-a ha tály -

ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter annak is -
mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta -
la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

 
(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -

rõl a hon vé del mi mi nisz ter gon dos ko dik.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,

a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
47/2006. (IV. 3.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

altábornagyi elõléptetésrõl

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 já ban biz to sí tott jog kö röm ben, 
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 a) pont ja és 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 40. §
(2) be kez dé se alap ján, szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye -
zé sé vel egy ide jû leg dr. Hol ló Jó zsef ve zér õr na gyot 2006.
áp ri lis 1-jei ha tál lyal al tá bor nag gyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 6.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. feb ru ár 14.

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

KEH ügy szám: V-5/0534/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
48/2006. (IV. 3.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

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 já ban biz to sí tott jog kö röm ben, 
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 a) pont ja alap ján,
Ma da rász Ká roly mk. dan dár tá bor no kot, az MK Ka to nai
Fel de rí tõ Hi va tal fõ igaz ga tó mû ve le ti he lyet te sét, 2006.
már ci us 30-ai ha tál lyal ve zér õr nag gyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 15.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/0673/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
49/2006. (IV. 3.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, 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 alap ján, 2006. már ci us 31-én dr. Hol ló
 József ve zér õr nagy szol gá la ti vi szo nyát meg szün te tem és
2006. áp ri lis 1-jei ha tál lyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 6.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. feb ru ár 14.

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

KEH ügy szám: V-5/0533/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
50/2006. (IV. 3.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz -
tosított jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
 Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be -
kezdésének b) pont ja alap ján, 2006. szep tem ber 8-án
Hajna l Ist ván dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát meg -
szün te tem és 2006. szep tem ber 9-ei ha tál lyal nyugál -
lományba he lye zem.

Bu da pest, 2006. már ci us 16.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/1168/2006.
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A Köz tár sa sá gi El nök
51/2006. (IV. 3.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, 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 alap ján, 2006. jú li us 3-án Ko vács Ist ván
dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát meg szün te tem és
2006. jú li us 4-ei ha tál lyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. már ci us 16.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/1167/2006.

A Kormány
1033/2006. (IV. 4.) Korm.

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról

1. A Kormány

a) mó do sít ja a Ma gyar Hon véd ség Szo ci ál po li ti kai
Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát (a továb biak ban: Ala pí tó
Ok irat);

b) fel ha tal maz za a hon vé del mi mi nisz tert, hogy – a mó -
do sí tás sal egy sé ges szer ke zet be fog lalt – Ala pí tó Ok irat
bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le so rán az ala pí tó kép vi se le -
té ben el jár jon;

c) el ren de li a mó do sí tott, egy sé ges szer ke zet be fog lalt
Ala pí tó Ok irat nak – a bí ró sá gi nyil ván tar tást köve tõen –
a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lét.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
39/2006. (HK 10.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség erõinek katasztrófavédelmi
feladatok megoldásához történõ hozzájárulásának

engedélyezésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 72.  §-a (1) be kez dé se alap ján
–  figyelemmel a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá -
ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos
sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi
LXXIV. tör vény 8.  §-ban fog lal tak ra – a Ma gyar Hon véd -
ség erõ i nek ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok meg ol dá sá hoz
tör té nõ hoz zá já ru lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl a kö vet ke zõ

határozatot

adom ki:

1. A ha tá ro zat ha tá lya a Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del -
mi Rend szer ele me i re ter jed ki.

2. En ge dé lye zem a Ma gyar Hon véd ség ki je lölt és fel -
ké szí tett erõ i nek 100 fõ t meg ha la dó, de 3000 fõ t el nem
érõ ki ren de lé sét ár vi zek kár té te lei el le ni vé de ke zés re.

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

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

A honvédelmi miniszter
596/197/2003. TH (HK 10/2006.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a rendszeresítésre/kivonásra kerülõ haditechnikai
eszközökrõl és hadfelszerelési anyagokról

TCP/IP-HDLC pro to koll kon ver ter szá mí tó gép
(Boly gó)

Ren del te té se: a TCP/IP-HDLC pro to koll kon ver ter
szá mí tó gép biz to sít ja a TCP/IP ala pú adat át vi tel so rán a
ra dar hely szí nek rõl kül dött fel de rí té si in for má ci ók fo ga dá -
sát, csa tor nán ként ki vá laszt ha tó an az ASOC, MA SE rend -
szer be tör té nõ be jut ta tá sát. Egy be ren de zés, egy idõ ben
mi ni má li san 4 ra dar hely szín csa to lá sát te szi le he tõ vé.

A be ren de zés a ra dar ada tok pro to koll kon ver zi ó ja mel -
lett le he tõ sé get ad a ki vá lasz tott ra dar hely szín(ek)rõl fo ga -
dott ada tok, va lós ide jû, RHP-sze rû meg je le ní té sé re.

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. már ci us 31.
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Egy csa tor nás Pri mer és Sze kun der Ra da ra dat
 továbbító (RHP-II)

Ren del te té se: a RHP-II egy olyan, a ra dar hely szí ne ken
te le pí tett szá mí tó gé pes mun ka ál lo más, mely a ka to nai ra -
da rok tól fo gad ja a fel de rí té si in for má ci ó kat, biz to sít ja
azok va lós ide jû fel dol go zá sát, ar chi vá lá sát, és a ve ze té si
köz pont irá nyá ba tör té nõ egy vagy két csa tor nás to váb bí tá -
sát. A be ren de zés tá mo gat ja, min d az ASOC ICD sze rin ti
HDLC La p B ala pú, min d a TCP/IP ala pú adat át vi tel le he -
tõ sé gét, biz to sít ja a kü lön bö zõ ve ze té si szin tek kö zött a
meg bíz ha tó ve ze té si in for má ció áram lá sát.

R05 szû rõ be tét

Ren del te té se: az R05 szû rõ be tét a 93M gáz ál arc kész let 
alap ve tõ vé del mi ele me, mely nek ren del te té se mér ge zõ
harc anya gok és egyes mér ge zõ ipar i ve gyü le tek, va la mint
ae ro szo lok és po rok ki szû ré se a gáz ál ar con át be lé leg zett
le ve gõ bõl.

MH–300, MP–300 tí pu sú MRR URH rá di ók és a
Kom mu ni ká ció Ter ve zõ Rend szer

Ren del te té se: a Kom mu ni ká ció Ter ve zõ Rend szer
ren del te té se, hogy biz to sít sa a rá dió há ló za tok ter ve zé sét, a 
frek ven cia ki osz tást és az in for má ció vé del mi ada tok ge -
ne rá lá sát a rá di ók és a rá dió rend sze rek szá má ra, va la mint a 
rá di ók ezen ada tok kal tör té nõ fel töl té sét.

A rá di ók ren del te té se, hogy biz to sít sák az al egy sé gek
meg bíz ha tó, ope ra tív ve ze té sét va la mint, hogy a meg szer -
ve zett ös sze köt te té sek a fel hasz ná lók ré szé re új in teg rált
szol gál ta tá sok be ve zet he tõ sé gét te gyék le he tõ vé (pl.: BI -
ZAL MAS mi nõ sí té sû in for má ci ók to váb bí tá sa, adat [kép,
szö veg, di gi ta li zált mé ré si ada tok, fegy ver irá nyí tás stb.] to -
váb bí tás, szá mí tó gép pel tá mo ga tott hír adás ter ve zés stb.).

Térd- és kö nyök vé dõ

Ren del te té se: a sze mé lyi ál lo mány gya kor ló öl tö ze té nek
rész e, biz to sít ja a sze mé lyi ál lo mány me cha ni kai vé del mét

az érin tett test ré sze ken min den te vé keny sé gi kö rül mény kö -
zött. Együt te sen al kal ma zan dó fel sze re lé si cik kek.

Zseb kés elem lám pá val, bõr tok ban

Ren del te té se: a sze mé lyi ál lo mány alap fel sze re lé sé nek
cik ke, amely for mai ki ala kí tá sát, és alap anya gát (tar to zé -
ka it) figye lembe vé ve ma gas fo kú hasz ná la ti biz ton sá got
nyújt a hasz ná ló já nak.

Si va ta gi há ti zsák hu zat

Ren del te té se: a sze mé lyi ál lo mány si va ta gi gya kor ló öl -
tö ze té nek rész e, biz to sít ja a sze mé lyi ál lo mány meg fe le lõ
ál cá zá sát, a rend sze re sí tett há ti zsá kon vi se len dõ.

Necc ken dõ oliv és si va ta gi

Ren del te té se: a sze mé lyi ál lo mány gya kor ló öl tö ze té -
nek rész e, biz to sít ja a sze mé lyi ál lo mány hi deg, por és
nap fény el le ni vé del mét. Ál cá zá si cél ra is fel hasz nál ha tó.

Köz na pi pa ro li

Ren del te té se: a sze mé lyi ál lo mány köz na pi öltöze -
tének dí szí tõ ele me.

2003 M tu so ló pa pucs

Ren del te té se: a sze mé lyi ál lo mány alap fel sze re lé sé nek
cik ke, amely a for mai ki ala kí tá sát, és alap anya gát figye -
lembe vé ve an ti bak te ri á lis vé del met biz to sí t a hasz -
nálójának.

Köz na pi öl töny (bar na, sö tét kék)

Ren del te té se: a sze mé lyi ál lo mány köz na pi öl tö ze te.

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

A honvédelmi miniszter
40/2006. (HK 10.) HM

u t a  s í  t á  s a

a szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti
jogviszonyon és munkaviszonyon kívüli

tevékenységek díjazásáról  szóló
24/2002. (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 (a továb biak ban: Hvt.) 52.  §-a
(1) be kez dé sé nek f) pont ja alap ján – fi gye lem mel a Hvt.
97.  § (1) be kez dé sé nek l) és o) pont ja i ra és az ál lam ház tar -
tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
ren de let 59.  §-ának (9) és (10) be kez dé sé ben fog lal tak ra –
a szol gá la ti, köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti jog vi szo nyon 
és mun ka vi szo nyon kí vü li te vé keny sé gek dí ja zá sá ról
 szóló 24/2002. (HK 11.) HM uta sí tást (a továb biak ban:
Ut.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

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

„A uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Miniszté -
riumra, a Hon vé del mi Mi nisz té rium köz vet len alá ren delt -
sé gé be tar to zó szer ve ze tek re, a Ma gyar Hon véd ség ka to -
nai szer ve ze te i re, 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 szer ve ze tek re
(a továb biak ban együtt: hon vé del mi szer vek).

(2) Az Ut. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az uta sí tás sza bá lya it kell al kal maz ni a hon vé del mi
szer vek ál lo má nyá ba tar to zó hi va tá sos, szer zõ dé ses és a
tény le ges ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ ön kén tes tar ta lé kos
ka to nák, köz tiszt vi se lõk, köz al kal ma zot tak és mun ka vi -
szony ban ál ló mun ka vál lalók (a továb biak ban együtt:
szol gá la ti vi szony ban ál lók) te vé keny sé gé nek dí ja zá sá ra,
ha ez a te vé keny ség a (3) be kez dés sze rin ti fel ada tok vég -
re haj tá sá ra irá nyul.”

2.  §

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

„Ha a fel adat fo lya ma tos el lá tást igé nyel és vár ha tó an
tar tós, egy nap tá ri éven be lül leg alább há rom hó na pot
meg ha la dó idõ tar ta mú, és az er re az idõ szak ra esõ dí ja zás
ös sze ge meg ha lad ja a köz tiszt vi se lõi il let mény alap ös sze -
gét, meg bí zá sos jog vi szony – a 2/A.  § (2) be kez dé se sze -

rin ti tol má cso lá si fel adat, illetve a költ ség ve té si szer vek
bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren -
de let sze rin ti bel sõ el len õr zé si fel adat ki vé te lé vel – a Hon -
vé del mi Mi nisz té rium és a köz vet len alá ren delt sé gé be tar -
to zó szer ve i nél, a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem -
nél, a Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal nál a
köz igaz ga tá si ál lam tit kár, a Ma gyar Hon véd ség ka to nai
szer ve ze te i nél a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke elõ ze tes írás be li 
en ge dé lyé vel lé te sít he tõ.”

3.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba. Ezzel egy ide jû leg az Ut.

a) 2/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „2.  § (5) be kez dé se
a) pont já ban” szö veg rész he lyé be a „2.  § (7) be kez dé sé nek 
a) pont já ban” szö veg rész, (2) be kez dé sé ben a „2.  § (5) be -
kez dé sé nek a) pont ja” szö veg rész he lyé be a „2.  § (7) be -
kez dé sé nek a) pont ja” szö veg rész, (3) be kez dé sé ben a
„2.  § (4) be kez dé sé nek” szö veg rész he lyé be a „2.  § (6) be -
kez dé sé nek” szö veg rész,

b) 7.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „2.  § (2) be kez dé se”
szö veg rész he lyé be a „2.  § (4) be kez dé se” szö veg rész,

c) 11.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „2.  § (2) be kez dé sé re” 
szö veg rész he lyé be a „2.  § (4) be kez dé sé re” szö veg rész
lép.

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

A honvédelmi miniszter
41/2006. (HK 10.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Díszelgõ Alegységek Nemzetközi Fesztiválja
megszervezésével és lebonyolításával összefüggõ

feladatokról

A hon vé de lem rõl  szóló 2004. évi CV. Tör vény
52.  §-ának 1. be kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel a nem zet kö zi együtt mû kö -
dés sel ös sze füg gõ egyes pro to kol lá ris és ven dég lá tá si kér -
dé sek rõl  szóló 11/2002. (HK 7.) HM uta sí tás ren del ke zé -
se i re – a Dí szel gõ Al egy sé gek Nem zet kö zi Fesz ti vál ja
meg szer ve zé sé vel és le bo nyo lí tá sá val ös sze füg gõ fel ada -
tok ról az aláb bi
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utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Miniszté -
riumra (a továb biak ban: HM), a Hon vé del mi Mi nisz té rium
köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek, va la mint a
Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve -
ze te i nek a fel adat vég re haj tá sá ban érin tett ál lo má nyá ra.

2.  §

A Hon vé del mi Mi nisz té rium, va la mint Mis kolc Me gyei 
Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak 2006. évi nem zet kö zi
prog ram já ban fog lal tak nak meg fele lõen 2006. au gusz tus
4–7. kö zött Mis kol con ke rül meg tar tás ra a Dí szel gõ
 Alegységek Nem zet kö zi Fesz ti vál ja (a továb biak ban:
 Díszelgõk Fesz ti vál ja).

3.  §

A Dí szel gõk Fesz ti vál já nak elõ ké szí té se, le bo nyo lí tá sa, 
va la mint a szük sé ges fel ada tok meg ha tá ro zá sa és vég re -
haj tá sá nak ko or di ná lá sa ér de ké ben Szer ve zõ Bi zott sá got
(a továb biak ban: Bi zott ság) je lö lök ki:

A bi zott ság el nö ke:
Er dé lyi La jos dan dár tá bor nok, HM Hu mán po li ti kai

Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ

A bi zott ság tit ká ra:
An gyal Ist ván ez re des, HM HPF osz tály ve ze tõ

A fesz ti vál há zi as szo nya, fõ ko or di ná tor
Hav ril And rás né ve ze tõ fõ ta ná csos, HM Vé del mi

 Hivatal

Fesz ti vál ko or di ná tor:
Ko csi Lász ló al ez re des, HM HPF ki emelt fõ tiszt

Pénz ügyi-gaz dál ko dá si ko or di ná tor:
Sza bó György né törzs zász lós, HM HPF gaz dál ko dá si

zász lós

Kom mu ni ká ci ós ko or di ná tor:
Oláh Lász ló al ez re des, HM KF ki emelt fõ tiszt (ov.h.)

Ka to nai prog ram ko or di ná tor:
Lá zár De zsõ ve ze tõ fõ ta ná csos, HM HVK Ka to nai Fõ -

cso port fõ nök ség

Ren dez vény szer ve zõ és pro to koll ko or di ná tor:
End rõ di Gá bor õr nagy, HM NRH pro to koll fõ tiszt

Had tör té ne ti ki ál lí tás ren de zõ je:
Ked ves Gyu la al ez re des, HM HIM Had tör té ne ti

 Múzeum és könyv tár, igaz ga tó-he lyet tes

Fesz ti vál nyi tó és zá ró prog ram ko or di ná tor:
Lász ló Ti bor al ez re des, MH BHP ren dez vény szer ve zõ

al osz tály ve ze tõ

Kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás ko or di ná tor:
Ge re ben And rás nyá. al ez re des, HTBK iro da ve ze tõ

Kul tu rá lis prog ram ko or di ná tor:
Kis s Jó zsef, HM Hon véd Kul tu rá lis Szol gál ta tó Köz -

hasz nú Tár sa ság, ren dez vény szer ve zõ

Csa lá di Nap és a had tör té nel mi aka dály ver seny ren de -
zõ je:

Ne pa rácz ki Fe renc, HM Hon véd Kul tu rá lis Szol gál ta tó
Kht. in téz mény ve ze tõ

4.  §

(1) A bi zott ság el nö ke fe le lõs az uta sí tás 5.  §-ában meg -
ha tá ro zott, a Dí szel gõk Fesz ti vál já ra vo nat ko zó ter vek,
Mis kolc Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá val meg kö -
ten dõ együtt mû kö dé si meg álla po dás ha tár idõ re tör té nõ
fel ter jesz té sé ért, a bi zott ság mun ka rend jé nek meg ha tá ro -
zá sá ért, a bi zott ság te vé keny sé gé nek tel jes kö rû ko or di ná -
lá sá ért.

(2) A bi zott ság tit ká ra fe le lõs a fel ké szü lé si, a végre -
hajtási terv és az együtt mû kö dé si meg álla po dás ki dol go -
zá sá ért.

(3) A fesz ti vál há zi as szo nya, fõ ko or di ná tor fe le lõs a
Hon vé del mi Mi nisz té rium és Mis kolc Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány zat kö zöt ti kap cso lat tar tá sért és a prog ra mok
ös sze han go lá sá ért.

(4) A fesz ti vál ko or di ná tor fe le lõs a bi zott sá gi ülé sek
elõ ké szí té sé ért, a ka to nai és kul tu rá lis (egyéb) prog ra mok
szink ro ni zá lá sá ért, a fel ada tok he lyi szin tû össze han go lá -
sá ért.

(5) A ka to nai prog ram ko or di ná tor fe le lõs a Dí szel gõk
Fesz ti vál ja szer ve zé si fel ada ta i ba és prog ram já ba be vont
ka to nai erõk és esz kö zök meg ha tá ro zá sá ért, biz to sí tá sá ért, 
moz ga tá sá ért, a ka to nai fel ada tok és lo gisz ti kai te vé keny -
ség fel sõ szin tû ko or di ná lá sá ért, a vég re haj tás felügyele -
téért, a ka to nai sza ká csok fõ zõ ver se nyé ért és a HM HVK
fõ nö ki in téz ke dés ös sze ál lí tá sá ért.

(6) A kom mu ni ká ci ós ko or di ná tor fe le lõs a Dí szel gõk
Fesz ti vál ja ar cu la tá nak meg ha tá ro zá sá ért, a ren dez vény
saj tó tá jé koz ta tó já nak meg szer ve zé sé ért, a saj tó tá jé koz ta tó 
anya gá nak ös sze ál lí tá sá ért, a Dí szel gõk Fesz ti vál ja nép -
sze rû sí té sé ért és a prog ra mok kal kap cso la tos elõ ze tes és
hely szí ni tá jé koz ta tá sért, a nyi tó és a zá ró be szé dek el ké -
szít te té sé ért.

(7) A pénz ügyi – gaz dál ko dá si ko or di ná tor fe le lõs a
 Díszelgõk Fesz ti vál ja for rás- és szük ség le ti, va la mint költ -
ség ve té si ter vé nek el ké szí té sé ért, a bi zott ság jog sze rû gaz -
dál ko dá si te vé keny sé gé ért, a Dí szel gõk Fesz ti vál ja so rán
meg va ló sí tás ra ke rü lõ gaz da sá gi te vé keny ség ellenõrzé -
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séért, fel ügye le té ért és a ren dez vény utá ni pénz ügyi szám -
sza ki be szá mo ló el ké szí té sé ért.

(8) A ren dez vény szer ve zõ és pro to koll ko or di ná tor fe le -
lõs a Dí szel gõk Fesz ti vál já ra tör té nõ pro to kol lá ris meg hí -
vá so kért, a VIP ven dé gek és a ren de zõk tel jes kö rû el lá tá -
sá ért, a nyi tó ál ló fo ga dás vég re haj tá sá ért, a részt ve võ ha -
zai és kül föl di dí szel gõk, ren de zõk, szál lí tá sá ért, a VIP
ven dé gek és a dí szel gõ csa pa tok kul tu rá lis prog ram ja i nak
meg szer ve zé sé ért, vég re haj tá sá ért, tol má csok biz to sí tá sá -
ért, a ka to nai sza ká csok fõ zõ ver se nyé nek alap anyag biz to -
sí tá sá ért, õr bó dék el ké szít te té sé ért, aján dé kok és a meg -
hívott hely õr ség pa rancs no kok prog ram já nak biztosí -
tásáért.

(9) A fesz ti vál nyi tó és zá ró prog ram ko or di ná tor fe le lõs 
a két prog ram ter vé nek ös sze ál lí tá sá ért, a dí szel gõ al egy -
sé gek kel tör té nõ be gya ko rol ta tá sá ért, vég re haj tá sá ért, a
prog ra mok he lyi szin tû ös sze han go lá sá ért, a dí szel gõ al -
egy sé gek fo ga dá sá nak és el uta zá sá nak meg szer ve zé sé ért.

(10) A kul tu rá lis prog ram ko or di ná tor fe le lõs a HM
Hon véd Kul tu rá lis Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság ama -
tõr cso port ja i nak be vo ná sá val kul tu rá lis be mu ta tó szer ve -
zé sé ért, a csa lá di nap és a had tör té nel mi aka dály ver seny
ter ve zé sé ért, szer ve zé sé ért, vég re haj tá sá ért.

(11) A had tör té ne ti ki ál lí tás ren de zõ je fe le lõs a „Dísz -
szem lék, Pa rá dék Ka to nái” cí mû had tör té ne ti ki ál lí tás ter -
ve zé sé ért, elõ ké szí té sé ért, ren de zé sé ért és a ki ál lí tás ra ke -
rü lõ anya gok szál lí tá sá ért.

(12) A kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás ko or di ná tor fe le lõs a
kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás meg hí vá sos pá lyáz ta tá sá ért, elõ -
ké szí té sé ért, ren de zé sé ért, a ki ál lí tás ra ke rü lõ anya gok dí -
ja zá sá ért, szál lí tá sá ért.

(13) A csa lá di nap és a had tör té nel mi aka dály ver seny
ren de zõ je fe le lõs a két ren dez vény ter ve zé sé ért, elõ ké szí -
té sé ért, ren de zé sé ért és a fel hasz ná lan dó anya gok szál lí tá -
sá ért és a Hó ra Tánc szín ház fel lé pé sé ért.

5.  §

(1) A bi zott ság 2006. áp ri lis 20-ig el ké szí ti és a MK
hon vé del mi mi nisz te ré nek jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a
 Díszelgõk Fesz ti vál ja le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos vég re -
haj tá si ter vet, a Hon vé del mi Mi nisz té rium és Mis kolc Me -
gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta kö zött meg kö ten dõ
együtt mû kö dé si meg ál la po dást, va la mint a Dí szel gõk
Fesz ti vál ját meg elõ zõ en 30 nap pal a for rás, szük ség le ti és
költ ség ve té si ter vet.

(2) Az elõ ké szí tés so rán a Bi zott ság fel ada ta ki ter jed a
te vé keny sé gek, gaz da sá gi ese mé nyek el len õr zé sé re és a
vég re haj tás ra ki je lölt fe le lõ sök be szá mol ta tá sá ra.

(3) A Dí szel gõk Fesz ti vál ja be fe je zé sét köve tõen 45 na -
pon be lül a Bi zott ság el nö ke a vég zett fel ada tok ról és a fel -
me rült költ sé gek rõl szö ve ges ér té ke lést és szám sza ki el -
szá mo lást ké szít, me lyet fel ter jeszt a MK hon vé del mi
 miniszterének.

6.  §

A bi zott ság mû kö dé si fel té te le i nek ki ala kí tá sá ért és biz -
to sí tá sá ért a HM hu mán po li ti kai fõ osz tály ve ze tõ je fe le lõs.

7.  §

(1) A Dí szel gõk Fesz ti vál ja elõ ké szí té sé hez, meg ren de -
zé sé hez szük sé ges anya gi esz kö zök for rá sai a kö vet ke zõk:

a) a HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály 2006. évi ter vé ben
be ter ve zett és már jó vá ha gyott összeg;

b) a HM Nem zet kö zi Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal ke -
ze lé sé ben le võ ha zai ren dez vé nyi te vé keny sé gek re biz to -
sí tott költ ség ve té si ke ret;

c) a HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal
ke ze lé sé ben lé võ nem zet kö zi fel ada tok ki szol gá lá sá nak
nem fel oszt ha tó költ sé ge i re kép zett ke ret (tol má cso lá si és
szál lí tá si te vé keny ség).

(2) A 7.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki adá sok,
be vé te lek ter ve zé sé ért, fel hasz ná lá sá ért, nyil ván tar tá sá ért, 
és az azok kal va ló el szá mo lá sért – a Bi zott ság ál tal meg -
fogalmazott fel ada tok ra – a Bi zott ság pénz ügyi-gaz dál ko -
dá si ko or di ná tor fe le lõs.

(3) A ka to nai szer ve ze tek fel ada ta it a HM HVK fõ nök
ha tá roz za meg.

8.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, és 2006.
no vem ber 1-én ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
42/2006. (HK 10.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának, valamint Hatásköri Jegyzékének

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 a) pont já ban 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az elekt ro ni -
kus in for má ció sza bad ság ról  szóló 2005. évi XC. tör vény,
to váb bá a köz ér de kû ada tok elekt ro ni kus köz zé té te lé re, az
egy sé ges köz adat ke re sõ rend szer re, va la mint a köz pon ti
jegy zék adat tar tal má ra, az adat in teg rá ci ó ra vo nat ko zó
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rész letes sza bá lyok ról  szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm.
ren de let elõ írásaira – a Hon vé del mi Mi nisz té rium 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 rium Ha tás kö ri Jegy zé ké nek ki adá sá ról  szóló
36/2005. (HK 9.) HM uta sí tás (a továb biak ban: Ut.) mó do -
sí tá sá ról a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

1.  §

(1) Az Ut. Hon vé del mi Mi nisz té rium Szer ve ze ti és Mû -
kö dé si Sza bály zat mel lék le te (a továb biak ban: HM
SZMSZ, nyil ván tar tá si szá ma: 829/293) III. Fe je zet
1. pont já nak /HONVÉDELMI MINISZTER/ (166) be -
kez dé se az aláb bi mon dat tal egé szül ki:

„(166) [...] El lát ja a lé gi köz le ke dés ben a ter ro riz mus el -
le ni vé de ke zés sel ös sze füg gõ tár ca kö zi ko or di ná ci ós fel -
ada to kat.”

(2) A HM SZMSZ III. Fe je zet 3. pont já nak
/KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR/ (81) be kez dé se 
az aláb bi mon dat tal egé szül ki:

„(81) [...] A vo nat ko zó mi nisz te ri uta sí tás ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint gon dos ko dik az elekt ro ni kus in for má ció sza -
bad ság ról  szóló 2005. évi XC. tör vény ben elõ írt, a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri u mot érin tõ fel ada tok vég re haj tá sá ról.”

(3) A HM SZMSZ III. Fe je zet 8. pont já nak
/VÉDELEMPOLITIKAI HELYETTES ÁLLAMTIT -
KÁR/ (34) be kez dé se az aláb bi mon dat tal egé szül ki:

„(34) [...] Kép vi se li a hon vé del mi tár cát a lé gi köz le ke -
dés ben a ter ro riz mus sal szem be ni el len te vé keny ség rend -
sze rét ala kí tó, fel ada ta it ös sze han go ló tár ca kö zi Ko or di -
ná ci ós Bi zott ság ban.”

(4) A HM SZMSZ III. Fe je zet 14. pont ja /HONVÉD
VEZÉRKAR TÖRZSIGAZGATÓ/ az aláb bi új be kez -
dés sel egé szül ki:

„(19) Biz to sít ja a lé gi köz le ke dés ben a ter ro riz mus sal
szem be ni el len te vé keny ség hez szük sé ges ka to nai szak mai
in for má ci ó kat a tár ca kö zi Ko or di ná ci ós Bi zott ság, illetve
a Ko or di ná ci ós Iro da ré szé re.”

(5) A HM SZMSZ IV. Fe je zet 6. pont já nak /TER -
VEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FÕOSZTÁLY/ (6) be -
kez dé se he lyé be az aláb bi be kez dés lép:

„(6) A hon vé del mi ága zat ka taszt ró fa vé del mi te vé keny -
sé gé hez tar to zó elem zõ, dön tés-elõ ké szí tõ, ter ve zõ, kül sõ
és bel sõ ko or di ná ci ós fel ada tok vég zé se, illetve a mi nisz -
té ri u mi szer vek ka taszt ró fa vé del mi te vé keny sé gé nek ösz -
szehangolásával ös sze füg gõ fel ada tok el lá tá sa.”

(6) A HM SZMSZ IV. Fe je zet 6. pont já nak /TER -
VEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FÕOSZTÁLY/ (30) be -
kez dé se he lyé be az aláb bi be kez dés lép:

„(30) A hon vé del mi mi nisz ter éves ér té ke lõ és fel adat -
sza bó, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium köz igaz ga tá -
si ál lam tit kár ha vi fel adat ter ve zõ, ko or di ná ci ós és in -

formációs ér te kez le te i nek elõ ké szí té se, az azok hoz kap -
cso ló dó szak mai hát tér anya gok ös sze ál lí tá sa.”

(7) A HM SZMSZ IV. Fe je zet 6. pont já nak
/TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FÕOSZTÁLY/
(59) be kez dé se he lyé be az aláb bi be kez dés lép:

„(59) Más mi nisz té riu mok és or szá gos ha tás kö rû szer -
vek ál tal meg kül dött, ki zá ró lag a hon vé del mi mi nisz tert,
va la mint a hon vé del mi tár cát érin tõ jog sza bály- és egyéb
ter ve ze tek hon vé del mi szak mai szem pon tok alap ján tör té -
nõ vé le mé nye zé se.”

(8) A HM SZMSZ IV. Fe je zet 6. pont ja /TER VE ZÉ SI
ÉS KO OR DI NÁ CI ÓS FÕ OSZ TÁLY/ az aláb bi be kez -
dé sek kel egé szül ki:

„(79) A fõ osz tály szak te rü le té hez tar to zó és köz zé té tel re
kö te le zett ada tok ös sze ál lí tá sa és fel ter jesz té se a köz zé té tel 
en ge dé lye zé sé re és köz zé té tel re.

(80) A lé gi köz le ke dés ben a ter ro riz mus sal szem be ni
 ellentevékenység rend sze rét ala kí tó, fel ada ta it ös sze han -
go ló tár ca kö zi Ko or di ná ci ós Bi zott ság mun ká ját se gí tõ
Ko or di ná ci ós Iro da te vé keny sé gé nek irá nyí tá sá val kap -
cso la tos fel ada tok vég zé se.”

(9) A HM SZMSZ IV. Fe je zet 8. pont já nak /KOM MU -
NI KÁ CI ÓS FÕ OSZ TÁLY/ (7) be kez dé se az aláb bi
mon dat tal egé szül ki:

„(7) [...] Az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló
tör vény ben elõ írt, a köz ér de kû ada tok köz zé té te lé vel kap cso -
la tos Hon vé del mi Mi nisz té ri u mot érin tõ fel ada tok el lá tá sa.”

(10) A HM SZMSZ IV. Fe je zet 8. pont ja /KOMMU -
NIKÁCIÓS FÕ OSZ TÁLY/ a kö vet ke zõ új be kez dés sel
egé szül ki:

„(41) Az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló
2005. évi XC. tör vény ben elõ ír tak alap ján, mint adat köz lõ, 
a Hon vé del mi Mi nisz té ri u mot érin tõ köz ér de kû ada tok
köz zé té te lé vel kap cso la tos fel ada tok vég zé se.”

(11) A HM SZMSZ IV. Fe je zet 12. pont já nak /JO GI
ÉS IN FOR MÁ CIÓ VÉ DEL MI FÕ OSZ TÁLY/ (2) be -
kez dé se az aláb bi mon dat tal egé szül ki:

„(2) [...] Köz re mû kö dés a köz ér de kû ada tok elekt ro ni -
kus köz zé té te li el já rá sá ban.”

(12) A HM SZMSZ IV. Fe je zet 12. pont já nak /JO GI ÉS
IN FOR MÁ CIÓ VÉ DEL MI FÕ OSZ TÁLY/ (101) bekez -
dése az aláb bi mon dat tal egé szül ki:

„(101) [...] A köz ér de kû ada tok elekt ro ni kus köz zé té te li
el já rá sa so rán az ada tok köz ér de kû sé gé nek és köz zét ehe -
tõ sé gé nek vizs gá la ta.”

(13) A HM SZMSZ IV. Fe je zet 16. pont já nak /VÉ DE -
LEM GAZ DA SÁ GI FÕ OSZ TÁLY/ (68) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ be kez dés lép:

„(68) A hon vé del mi mi nisz ter má sod fo kú ka to nai épí tés ügyi 
ha tó sá gi, va la mint szak ha tó sá gi dön té se i nek elõ ké szí té se.”

(14) A HM SZMSZ IV. Fe je zet 20. pont já nak /SZE -
MÉLY ZE TI FÕ OSZ TÁLY/ (24) be kez dé se he lyé be az
aláb bi be kez dés lép:
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„(24) A nem zet kö zi pa rancs nok sá go kon, illetve nem zet -
kö zi ka to nai szer ve ze tek nél, va la mint a Ma gyar Köz tár sa -
ság ön ál ló kül föl di kép vi se le te i nél, to váb bá kül föl dön mû -
kö dõ nem ze ti szer ve ze tek ben szol gá la tot tel je sí tõ, vagy
szol gá lat tel je sí tés re ter ve zett ál lo mán nyal kap cso la tos
sze mély ügyi dön té sek elõ ké szí té se.”

(15) A HM SZMSZ V. Fe je ze te /A HON VÉ DEL MI
MI NISZ TÉ RI UM MÛ KÖ DÉ SÉ NEK SZA BÁ LYAI/
1. pont ja /ÁL TA LÁ NOS SZA BÁ LYOK/ má so dik be -
kez dé sé nek utol só, vas ta gon sze dett mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ mon dat lép:

,,A jog sza bály ter ve ze tek és nor ma tív bel sõ ren del ke -
zé sek, az Or szág gyû lés, a Kormány, illetve azok szer vei 
elé ke rü lõ elõ ter jesz tések, je len té sek (be szá mo lók) ter -
ve ze te i nek elõ ké szí té se és elõ ter jesz tése te kin te té ben
kö te le zõ köz re mû kö dõ nek mi nõ sül a HM Jo gi és In for -
má ció vé del mi Fõ osz tály, va la mint a hon vé del mi tár cát
is érin tõ jog sza bá lyok és egyéb ter ve ze tek ese té ben a
HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály.”

(16) A HM SZMSZ V. Fe je ze te /A HON VÉ DEL MI
MI NISZ TÉ RI UM MÛ KÖ DÉ SÉ NEK SZA BÁ LYAI/ a
10. al pon tot /A SAJ TÓ ÉS MÁS MÉ DIA TÁ JÉ KOZ -
TA TÁ SÁ NAK REND JE/ köve tõen az aláb bi 10/A. al -
pont tal egé szül ki:

,,10/A. KÖZ ÉR DE KÛ ADA TOK KÖZ ZÉ TÉ TE LE

A Hon vé del mi Mi nisz té rium szer vei ál tal elõ ál lí tott
ada to kat, amen nyi ben azok a vo nat ko zó sza bá lyo zók elõ -
írásai alap ján köz ér de kû nek mi nõ sül nek, hoz zá fér he tõ sé -
gük biz to sí tá sa ér de ké ben a Hon vé del mi Mi nisz té rium hi -
va ta los hon lap ján köz zé kell ten ni.

A köz zé té tel rõl – mint adat köz lõ – a HM Kommuniká -
ciós Fõ osz tály gon dos ko dik a ki je lölt adat fe le lõs HM szer -
vek ál tal biz to sí tott adat szol gál ta tás alap ján.

Az adat fe le lõs a köz zé té tel re kö te le zett, vagy köz zé ten ni
kí vánt ada tot a HM jo gi és in for má ció vé del mi fõ osz tály ve -
ze tõ és a HM kom mu ni ká ci ós fõ osz tály ve ze tõ út ján a HM
köz igaz ga tá si ál lam tit kár ré szé re ter jesz ti fe l en ge dé lye -
zés re. A HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály a vo nat -
ko zó sza bá lyo zók elõ írásai alap ján meg vizs gál ja az adat
köz ér de kû vol tát és köz zét ehe tõ sé gét, majd azt írá sos vé le -
mé nyé vel együtt jut tat ja el a HM Kom mu ni ká ci ós Fõ -
osztály ré szé re. Az adat köz zé té te lé vel kap cso la tos ja vas -
la tot a HM kom mu ni ká ci ós fõ osz tály ve ze tõ ter jesz ti a HM
köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra elé és annak dön té se alap ján
in téz ke dik az adat köz zé té te lé re, vagy köz zé té te lé nek
mellõ zésére.

A Hon vé del mi Mi nisz té rium ál tal elõ ké szí tett tör vény-,
kor mány ren de let-ter ve ze te ket, va la mint a hon vé del mi
 miniszter ren de le te i nek ter ve ze tét a köz igaz ga tá si egyez te -
tés re bo csá tás sal egy idõ ben – a vo nat ko zó kü lön sza bály -
zás nak meg fele lõen – köz zé kell ten ni. A ter ve ze te ket és a
kap cso ló dó anya go kat a szak ma po li ti kai egyez te tést köve -
tõen a HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály meg kül di
a HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály ré szé re. A ter ve ze tek köz -

zé té te lé rõl – a HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá nak ren del -
ke zé se alap ján – a HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály gon -
doskodik.

A köz ér de kû ada tok köz zé té te lé re vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat, az egyes mi nisz té ri u mi szer vek vo nat ko zó fel -
ada ta it és kö te le zett sé ge it, to váb bá a köz zé té te li el já rás
rend jét kü lön mi nisz te ri uta sí tás tar tal maz za.”

2.  §

(1) Az Ut. Hon vé del mi Mi nisz té rium Ha tás kö ri Jegy zék 
mel lék le te (a továb biak ban: HM HJ, nyil ván tar tá si szá ma:
829/294) I. Fe je zet 1. pont já nak /HON VÉ DEL MI
 MINISZTER/ 167. al pont ja az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„167. Az atom ener gi á ról
 szóló tör vény ben
az ága zat ra vo nat -
ko zó tár ca szin tû
fel ada tok vég re haj -
tá sá nak, va la mint a 
lé gi köz le ke dés rõl
 szóló tör vény ben
és vég re haj tá si
ren de le te i ben meg -
ha tá ro zott, az
 állami cé lú lé gi -
köz le ke dés sel
 kapcsolatos, ha tás -
kö ré be utalt fel -
ada tok
sza bá lyo zá sa, a
 légiközlekedésben
a ter ro riz mus sal
szem be ni el len te -
vé keny ség ha zai
meg va ló sí tá sá val
ös sze füg gõ tár ca -
kö zi ko or di ná ci ós
fel ada to kat ellá -
tása.

mi nisz ter 2004. évi CV. tv.
52.  § (1) db)
HM SZMSZ

III. fej. 1. (165)”

(2) A HM HJ I. Fe je zet 3. pont já nak /KÖZ IGAZ GA -
TÁ SI ÁL LAM TIT KÁR/ 67. al pont ja az aláb bi ak sze rint
mó do sul:

„67 A hon vé del mi
 tárca kom mu ni ká -
ci ós stra té gi á ja
 kidolgozásának,
va la mint a köz -
érdekû ada tok
 közzétételével
 kapcsolatos,
 Honvédelmi
 Minisztériumot
érin tõ fel ada tok
irá nyí tá sa, az ada -
tok elekt ro ni kus
köz zé té te lé nek
 engedélyezése.

köz -
igazgatási
ál lam tit kár

2005. évi XC. tv.
305/2005. (XII. 25.) 

Korm. rend.
18/2005. (XII. 27.) 

IHM rend.
12/2006. (HK 4.)

HM ut.
HM SZMSZ

III. fej. 3. (81)”
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(3) A HM HJ II. Fe je zet 1.1. pont ja /HM TER VE ZÉ SI
ÉS KO OR DI NÁ CI ÓS FÕ OSZ TÁLY VE ZE TÕ/ az
aláb bi új al pont tal egé szül ki:

„13. A lé gi köz le ke dés -
ben a ter ro riz mus -
sal szem be ni
el len te vé keny ség
rend sze rét ala kí tó,
fel ada ta it össze -
han go ló tár ca kö zi
Ko or di ná ci ós
 Bizottság mun ká ját 
se gí tõ Koordiná -
ciós Iro da te vé keny -
sé gé nek irá nyí tá sa.

ter ve zé si
és ko or di -

ná ci ós
fõosztály -

vezetõ

12/2006. (HK 4.)
HM ut.

HM SZMSZ
IV. fej. 6. (80)”

(4) A HM HJ II. Fe je zet 1.3. pont ja /HM KOM MU NI -
KÁ CI ÓS FÕ OSZ TÁLY VE ZE TÕ/ az aláb bi új al pont tal 
egé szül ki:

„6. A Hon vé del mi
 Minisztériumot
érin tõ köz ér de kû
ada tok elekt ro ni -
kus köz zé té te le.

kommu -
nikációs

fõosztály -
vezetõ

12/2006. (HK 4.)
HM ut.

HM SZMSZ
IV. fej. 8. (41)”

(5) A HM HJ II. Fe je zet 3.1. pont ja /HM JO GI ÉS IN -
FOR MÁ CIÓ VÉ DEL MI FÕ OSZ TÁLY VE ZE TÕ/ az
aláb bi új al pont tal egé szül ki:

„28. A köz ér de kû ada -
tok elekt ro ni kus
köz zé té te li el já rá sa 
so rán az ada tok
köz ér de kû sé gé nek
és köz zét ehe tõ sé -
gé nek vizs gá la ta.

jo gi
és  informá -
cióvédelmi
fõ osz tály -

ve ze tõ

12/2006. (HK 4.)
HM ut.

HM SZMSZ
IV. fej. 12. (101)”

3.  §

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

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. áp ri lis 3.

A honvédelmi miniszter
43/2006. (HK 10.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Miniszteri Irányelvek a védelmi tervezéshez
(2007–2016) 10/2006. (HK 4.) HM utasítás

módosításáról

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) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Mi nisz te ri Irány el vek a
 védelmi ter ve zés hez (2007–2016) 10/2006. (HK 4.) HM
uta sí tás HM uta sí tás (a továb biak ban: uta sí tás) mó do sí tá -
sá ról az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás 2.  § A had erõ fej lesz té sé nek kö ve tel mé nyei
rész 8. be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ be kez dés lép:

„A szö vet sé gi és EU tag ság gal já ró fon tos kö te le zett ség
az or szág te her bí ró ké pes sé gé vel ará nyos ka to nai hoz zá já -
ru lás biz to sí tá sa. A ka to nai erõ fel aján lá sát érin tõ gya kor -
la tot – mi sze rint a NA TO és az EU ré szé re a Ma gyar Köz -
tár sa ság köz el ugyan azo kat a ké pes sé ge ket biz to sít ja – to -
vább ra is fenn kell tar ta ni. A har ci erõk biz to sí tá sa mel lett
tö re ked ni kell az elöl já ró ve ze té si szint tá mo ga tó ele me i -
hez tör té nõ ará nyos hoz zá já ru lás ra. A terv idõ szak el sõ fe -
lé ben ki kell ala kí ta ni a NA TO had erõ struk tú ra el vei sze -
rin ti bé ke idõs együtt mû kö dést.”

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. áp ri lis 6.
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ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉSEK

A HM közigazgatási államtitkárának
37/2006. (HK 10.) HM KÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

a Honvédelmi Minisztérium és a költségvetési
felügyelete alá tartozó hivatalok köztisztviselõinek

2006. évi ruházati költségtérítésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 100.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 49/G. §-á ra
is te kin tet tel – a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a költ ség ve -
té si fel ügye le te alá tar to zó hi va ta lok köz tiszt vi se lõ i nek
2006. évi ru há za ti költ ség té rí té sé re 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 rium, a
Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal, a HM
 Katonai Lég ügyi Hi va tal, a HM Köz pon ti El len õr zé si és
Ha tó sá gi Hi va tal, és a HM Vé del mi Hi va tal köztisztvise -
lõire (a továb biak ban: köz tiszt vi se lõk) ter jed ki.

2. A köz tiszt vi se lõk 2006. évi ru há za ti költ ség té rí té se
– a Ktv. 49/G.  §-ának (1) be kez dé se sze rint – 73 600 Ft,
ame lyet 2006. áp ri lis hó 14-ig kell fo lyó sí ta ni.

3. A szer ve ze ti át ala kí tás ban és lét szám le épí tés ben érin -
tett szer ve ze tek ál lo mány ból ki vá ló köz tiszt vi se lõk ru há -
za ti költ ség té rí té sét a Ktv. 49/G.  § (3)–(4) be kez dé se i ben
fog lal tak nak meg fele lõen kell fo lyó sí ta ni.

4. Az új on nan be lé põ köz tiszt vi se lõk egyéb idõ pon tok -
ban ese dé kes ki fi ze té se it – a Ktv. 49/G.  § (3) be kez dé se
alap ján – a pénz ügyi re fe rens hely ben bo nyo lít ja.

5. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*,
ren del ke zé se it azon ban 2006. ja nu ár hó 1-jé tõl kell al kal -
maz ni. A ha tály ba lé pés sel egy ide jû leg a Hon vé del mi Mi -
nisz té rium és a költ ség ve té si fel ügye le te alá tar to zó hi va -
ta lok köz tiszt vi se lõ i nek 2005. évi ru há za ti költ ség té rí té sé -
rõl  szóló 79/2005. (HK 10.) HM KÁT in téz ke dés ha tá lyát
vesz ti.

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 2006. már ci us 28.

A HM közigazgatási államtitkárának
41/2006. (HK 10.) HM KÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

az árvízvédelembõl adódó feladatok végrehajtásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a 2006. áp ri lis 4-én
 árvíz-védekezési vész hely ze tet hir de tett ki a Ma gyar or szá gon
ki ala kult ár víz hely zet re va ló te kin tet tel. Az ár víz vé del mi fel -
ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben a hon vé del mi ága zat ka taszt ró -
fák el le ni vé de ke zé sé nek irá nyí tá sá ról és fel ada ta i ról  szóló
23/2005. (VI. 16.) HM ren de let 19.  § (1) be kez dé se alap ján,
 figyelemmel ugyan ezen ren de let 4.  §-á ra, az aláb bi ak ra

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM), HM hi va ta lok ra, hát tér in téz mé -
nyek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze -
tek (a továb biak ban együtt: hon vé del mi szer vek) ár víz vé -
de lem ben részt ve võ sze mé lyi ál lo má nyá ra ter jed ki.

2. Az ár víz vé de ke zés ben érin tett sze mé lyek felada -
taikat a Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi Rend szer Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta, va la mint a jó vá ha gyott ka -
taszt ró fa vé del mi ter ve ik alap ján hajt sák vég re.

3. Az érin tett szer ve ze tek ve ze tõi ve zes se nek pon tos
nyil ván tar tást az ár víz vé de ke zés ben részt ve võ ál lo mány ról.

4. A hon vé del mi szer vek sze mé lyi ál lo mánya ré szé re
emelt szin tû élel me zé si nor mát kell biz to sí ta ni.

5. Biz to sí ta ni kell a vé de ke zés ben részt ve võ ál lo mány
meg fe le lõ pi hen te té sé nek fel té te le it.

6. A vé de ke zés ben részt ve võ sze mé lyi ál lo mány lo gisz -
ti kai, egész ség ügyi biz to sí tá sá ra a Ma gyar Hon véd ség ös sz -
ha de rõ ne mi és lo gisz ti kai tá mo ga tó pa rancs nok, illetve a
Ma gyar Hon véd ség egész ség ügyi pa rancs nok in téz ked jen.

7. Az ár víz vé del mi, kár el há rí tá si te vé keny ség vég re -
haj tá sa so rán a fel adat tal ös sze füg gõ nyil ván tar tá sok azon -
nal ke rül je nek fel fek te tés re (vis sza me nõ le ges ha tál lyal
2006. már ci us 31-én 8 órá tól).

8. A vé de ke zés alatt az ár víz vé de ke zés re ren del ke zés re 
ki je lölt ál lo mány ké szen lé ti szol gá la tot lá t el. A vé de ke -
zés re ki ren delt, mun ka idõn túl igény be vett ál lo mány túl -
szol gá la ti dí ja zás ra jo go sult.

9. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*,
és 2006. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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 2006. már ci us 31.
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A HM közigazgatási államtitkárának
42/2006. (HK 10.) HM KÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer
aktivizálásáról

A Ma gyar or szá gon ki ala kult ár víz hely zet re va ló te kin -
tet tel, az ár víz vé del mi fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben a
hon vé del mi ága zat ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sé nek irá -
nyí tá sá ról és fel ada ta i ról  szóló 23/2005. (VI. 16.) HM ren -
de let 19.  § (1) be kez dé se alap ján, fi gye lem mel ugyan ezen
ren de let 4.  §-á ra, az aláb bi ak ra

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé -
del mi Rend szer ben (a továb biak ban: HKR) részt ve võ sze -
mé lyi ál lo mány ra ter jed ki.

2. A HKR-t 2006. már ci us 31. nap já val ak ti vi zá lom,
ezzel egy ide jû leg a HKR ele mei ré szé re I. fo kú ké szült sé -
get ren de lek el. A ri asz tá sok fo ko zá sá ra a továb biak ban a
Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív Bi zott ság (a továb biak ban:
KOB) ve ze tõ je in téz ke dik.

3. El ren de lem a KOB 24 órás mû köd te té sét. Ezzel egy -
ide jû leg a KOB ve ze tõ je in téz ked jen a Ka taszt ró fa vé del mi 
Ope ra tív Cso por tok meg ala kí tá sá ra.

4. A HKR-ben részt ve võ ve ze tõk a HKR Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za ta, va la mint sa ját jó vá ha gyott ter ve ik
alap ján hajt sák vég re ár víz vé del mi fel ada ta i kat.

5. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*, és
2006. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fa pál Lász ló s. k.,
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár

A HM közigazgatási államtitkárának
43/2006. (HK 10.) HM KÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

a Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei
kijelölt állományának árvízvédelmi feladatok

ellátására történõ kirendelésérõl

A Ma gyar or szá gon ki ala kult ár víz hely zet  miatt, a
Kormány ál tal 2006. áp ri lis 3-án ki hir de tett ár víz-vé de ke zé -
si vész hely zet re te kin tet tel, az ár víz vé del mi fel ada tok vég -
re haj tá sa ér de ké ben a hon vé del mi ága zat ka taszt ró fák el le ni 
vé de ke zé sé nek irá nyí tá sá ról és fel ada ta i ról  szóló 23/2005.
(VI. 16.) HM ren de let 19.  § (1) be kez dé se alap ján, fi gye -
lem mel ugyan ezen ren de let 4.  §-á ra, az aláb bi ak ra

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium
és hát tér in téz mé nyei ár víz vé de lem re ki je lölt sze mé lyi ál -
lo má nyá ra (a továb biak ban: ki je lölt ál lo mány) ter jed ki.

2. A Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban és hát tér-in téz mé -
nye i ben az ár ví zi vé de ke zés ben va ló rész vé te lé re na pon ta
50 fõ fo lya ma tos ren del ke zés re ál lá sát ren de lem el.

3. A mel lék let ben fel so rolt szer ve ze tek ré szé re az ott
meg ha tá ro zott lét szám mal az ár ví zi vé de ke zés re ren del ke -
zés re ál ló ál lo mány ki je lö lé sét ren de lem el 2006. áp ri lis 4.
12 órá tól az ár víz-vé de ke zé si vész hely zet idõ tar ta ma alatt. 
A szer ve zet ve ze tõ je írás ban, név sze rint, nap i bon tás ban
je lö li ki a részt ve võ ál lo mányt. A ki je lö lés rõl ké szült név -
sort a szer ve zet ve ze tõ je 2006. áp ri lis 4-én 15 órá ig küld je
meg a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ra.

4. A szer ve zet ve ze tõ je gon dos kod jon a ki je lölt ál lo -
mány ri asz tá sá ról, va la mint a HM II. szá mú ob jek tu má ba
(a továb biak ban: HM II.) a ri asz tást tör té nõ 2 órán be lü li
meg je le né sé rõl.

5. A szer ve ze tek ri asz tá sá ra a Ka taszt ró fa vé del mi Ope -
ra tív Bi zott ság (KOB) ve ze tõ je in téz ke dik az MH Köz -
pon ti Ügye let út ján.

6. A HM II-be tör té nõ be ér ke zést köve tõen a konk rét
fel adat vég re haj tá sá ra, a ki je lölt sze mé lyi ál lo mány ki szál -
lí tá sá ra, ét kez te té sé re a Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív
 Bizottság ve ze tõ je in téz ke dik.

7. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*, és
2006. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fa pál Lász ló s. k.,
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár

Melléklet
a 43/2006. (HK 10.) HM KÁT intézkedéshez

A Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményeibõl
árvízvédekezésre kijelölt állomány létszámáról

szer ve zet lét szám:

1 HM TKF 1

2 HM VTF 2

3 HM KF 1

4 HM JIF 2
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szer ve zet lét szám:

5 HM VPNEF 1

6 HM VGF 3

7 HM HFF 1

8 HM HPF 2

9 HM SZEF 4

10 HM NRH 1

11 PSZSZ 16

12 HM BBBH 3

13 HM KEHH 1

14 HM KLH 2

15 HM TH 6

16 HM IKH 3

17 HM KFGH 1

Ös sze sen: 50

A HM közigazgatási államtitkárának
44/2006. (HK 10.) HM KÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

árvízvédelmi feladatok ellátásáról

Az ár víz vé del mi fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben, a hon vé -
de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV.
tör vény 100.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a hon vé del mi ága zat ka taszt ró fák el le ni vé de ke -
zé sé nek irá nyí tá sá ról és fel ada ta i ról  szóló 23/2005.
(VI. 16.) HM ren de let 19.  § (1) be kez dé sé re te kin tet tel az
aláb bi ak ban

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium
és hát tér in téz mé nyei ár víz vé de lem re ki je lölt sze mé lyi ál -
lo má nyá ra (a továb biak ban: ki je lölt ál lo mány) ter jed ki.

2. A Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban és hát tér in téz mé -
nye i ben az ár víz-vé de ke zé si fel ada tok el lá tá sá ra 2006. áp -
ri lis 9-én 100 fõ ké szen lé ti szol gá la tát ren de lem el a mel -
lék let ben fel so rolt szer ve ze tek ré szé re, az ott meg ha tá ro -
zott lét szám el osz tás sze rint.

3. A ve ze tõk a ki je lölt ál lo mány ról ké szült név sort
– elér he tõ ség gel meg je löl ve – 2006. áp ri lis 6-án 16 órá ig
küld jék meg a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ra.

4. A ki je lölt ál lo mány a fel adat vég re haj tá sá ra – a tény -
le ges ri asz tás ese tén – a 2. pont ban meg je lölt idõ pont ban

10 óra kor je len jen meg a Hon vé del mi Mi nisz té rium
II. szá mú ob jek tum (a továb biak ban: HM II.). 2. szá mú
épü let I. eme le ti ta nács ter mé ben.

5. A ki je lölt ál lo mány ré szé re meg ha tá ro zott öl tö zet az
év szak nak meg fe le lõ ha di gya kor ló.

6. A be ren de lés ter ve zett idõ tar ta ma 10–24. Er re va ló
te kin tet tel a ve ze tõk hív ják fe l a ki je lölt ál lo mány
 figyelmét ar ra, hogy amen nyi ben él ni kí ván nak vá lasz tó -
jo guk kal, azt a be ér ke zést meg elõ zõ en te gyék meg.

7. A ki je lölt ál lo mány ri asz tá sá ra a Ka taszt ró fa vé del mi
Ope ra tív Bi zott ság (a továb biak ban: KOB) ve ze tõ je 2006.
áp ri lis 7-én 12 órá ig in téz ke dik az MH Köz pon ti Ügye let
út ján.

8. A HM II-be tör té nõ be ér ke zést köve tõen a konk rét
fel adat vég re haj tá sá ra, a ki je lölt sze mé lyi ál lo mány ki szál -
lí tá sá ra, ét kez te té sé re, pi hen te té sé re a KOB ve ze tõ je in téz -
ke dik.

9. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*,
ezzel egy ide jû leg a Hon vé del mi Mi nisz té rium és hát tér in -
téz mé nyei ki je lölt ál lo má nyá nak ár víz vé del mi fel ada tok
el lá tá sá ra tör té nõ ki ren de lé sé rõl  szóló 43/2006. (HK ) HM
KÁT in téz ke dés a ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fa pál Lász ló s. k.,
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár

Melléklet
a 44/2006. (HK 10.) HM KÁT intézkedéshez

A Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményeibõl
2006. április 9-én

ár víz vé de ke zés re ki je lölt ál lo mány lét szá má ról

szer ve zet lét szám:

1 HM TKF 2

2 HM VTF 4

3 HM KF 2

4 HM JIF 5

5 HM VPNEF 2

6 HM VGF 6

7 HM HFF 2

8 HM HPF 4

9 HM SZEF 6
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szer ve zet lét szám:

10 HM NRH 3

11 PSZSZ 33

12 HM BBBH 5

13 HM KEHH 3

14 HM KLH 4

15 HM TH 12

16 HM IKH 7

Ös sze sen: 100

A HM közigazgatási államtitkárának
45/2006. (HK 10.) HM KÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

az árvízvédelembõl adódó feladatok
végrehajtásáról  szóló 41/2006. (HK 10.) HM KÁT

intézkedés módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 100.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, a hon vé del mi ága zat ka taszt ró fák el le -
ni vé de ke zé sé nek irá nyí tá sá ról és fel ada ta i ról  szóló
23/2005. (VI. 16.) HM ren de let 19.  § (1) be kez dé sé re te -
kin tet tel az ár víz vé de lem bõl adó dó fel ada tok vég re haj tá -
sá ról  szóló 41/2006. (HK 10.) HM KÁT in téz ke dés mó do -
sí tá sá ra az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés 1. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

,,1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM), HM hi va ta lok ra, hát tér in téz mé -
nyek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze -
tek, a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem (a továb biak -
ban együtt: hon vé del mi szer vek) ár víz vé de lem ben részt ve -
võ sze mé lyi ál lo má nyá ra ter jed ki.”

2. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*, ren -
del ke zé se it azon ban 2006. már ci us 31-étõl kell alkal -
mazni.

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 2006. áp ri lis 6.

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
36/2006. (HK 10.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t  t e s  i n  t é z  k e  d é  s e

az MH KFOR törzstisztek és század kihelyezésérõl*

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
40/2006. (HK 10.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t  t e s  i n  t é z  k e  d é  s e

a NATO Reagáló Erõk kötelékének 8. váltásba
felajánlott állomány kijelölésérõl, az alegység

összeállításáról és felkészítésérõl*

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
38/2006. (HK 10.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t  t e s  i n  t é z  k e  d é  s e

a kanadai repülõgép-vezetõ képzésre történõ
toborzás, állományba vétel és katonai alapkiképzés

2006. évi végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 100.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint a 
101.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
–  figyelemmel a to bor zás rend jé rõl  szóló 23/2002.
(IV. 10.) HM ren de let re – a ka na dai re pü lõ gép-ve ze tõ kép -
zés re (a továb biak ban: kép zés) tör té nõ to bor zás, ál lo -
mány ba vé tel és ka to nai alap ki kép zés vég re haj tá sá ról az
aláb bi

együttes intézkedést

ad juk ki:

I.

Általános rész

1. Az együt tes in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi
 Minisztériumra, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um nak közvet -
lenül alá ren delt szer ve ze tek re, a Ma gyar Hon véd ség ka to -
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nai szer ve ze te i re, 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 szer ve ze tek re
ter jed ki.

2. A HM Sze mély ze ti Fõ osz tály (a továb biak ban:
HM SZF) az ille té kes HM és MH szer vek kel, szer ve ze tek -
kel együtt mû köd ve ter ve zi, szer ve zi, irá nyít ja és ellen õr zi
a kép zés sel kap cso la tos to bor zá si te vé keny sé get, ko or di -
nál ja az ál lo mány ba vé tel fel ada ta it. A to bor zá si fel ada tok
vég re haj tá sa so rán ki e mel ten együtt mû kö dik a HM Kom -
mu ni ká ci ós Fõ osz tál lyal (a továb biak ban: HM KF) és az
MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság gal (a továb biak ban: MH
LEP), va la mint kap cso la tot tar t e té ma kör ben a pol gá ri és
tár sa dal mi szer vek kel, szer ve ze tek kel, in téz mé nyek kel.

II.

A toborzás fõ iránya és célcsoportjai

3. A kép zés re tör té nõ to bor zás irá nya: a repülõgép-
 vezetõ je lölt (a továb biak ban: je lölt) ál lo mány biz to sí tá sa.

4. Cél cso port jai:
a) A mun ka erõ-pi a con lé võ, fel sõ fo kú vég zett ség gel

ren del ke zõ ma gyar ál lam pol gá rok, akik 2006. de cem ber
31-ig nem töl töt ték be a 26. élet évü ket.

b) Azok a fel sõ fo kú ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók,
akik az adott, illetve a kö vet ke zõ tan év ben fe je zik be ta -
nul má nya i kat.

c) A je len in téz ke dés ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek ál -
lo má nyá ba tar to zók kö zül azok, akik meg fe lel nek a fel vé -
te li kö ve tel mé nyek nek.

III.

A toborzásban résztvevõ szervek, szervezetek
feladatai

5. A HM Sze mély ze ti Fõ osz tály fel ada tai:
a) A HM SZF rész le tes kam pány ter vet dol go z ki a

 jelöltek to bor zá sá ra 2006. már ci us 10-ig a jó vá ha gyott
éves to bor zá si terv mel lék le tek ént.

b) Fo lya ma to sam egyez tet az MH LEP-pel és a HM
KF-fel.

c) Ter ve zi, szer ve zi, ko or di nál ja és ellen õr zi a szal mai
alá ren delt sé gé be tar to zó to bor zó iro dák ál lo má nyá nak a je -
löl tek to bor zá sá val kap cso la tos fel ké szí té sét, te vé keny sé -
gét, prog ram ja it.

d) Bel sõ fel hí vás út ján 2006. már ci us 31-ig tá jé koz tat ja 
a ren del ke zé si ál lo mány ban le võ, va la mint az át szer ve zés
ré vén a had se reg tõl ki vál ni kény sze rü lõ, a je lent ke zé si fel -
té te lek nek meg fe le lõ sze mé lye ket.

e) A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem mel
együtt mû köd ve – az MH LEP szak mai tá mo ga tá sá val –

vég re hajt ja a fõ is ko lai és egye te mi alap kép zés ben ta nu ló
hall ga tók tá jé koz ta tá sát 2006. áp ri lis 14-ig.

f) Az MH LEP-pel egyez tet ve a re pü lõ-or vo si al kal -
mas sá gi vizs gá la tot köve tõen ter ve zi és ko or di nál ja a
 jelentkezõk pá lya al kal mas ság-vizs gá la tát.

g) 2006. jú ni us 10-ig a to bor zás fel ada ta i ról  szóló éves
je len tés kü lön pont ja ként je len tést ter jeszt fe l a hon vé del mi
mi nisz ter nek az idõ szak ban vég zett mun ká ról, az el ért ered -
mé nyek rõl, me lyet egy ide jû leg meg küld a HVKF-nek is.

6. A HM Sze mély ze ti Fõ osz tály szak mai alárendelt -
ségében mû kö dõ me gyei (fõ vá ro si) had ki egé szí tõ pa rancs -
nok sá gok to bor zó iro dá i nak fel ada tai 2006. már ci us–szep -
tember kö zöt ti idõ szak ban:

a) A HM SZF szak mai út mu ta tá sá val az ál ta lá nos
 toborzási te vé keny ség ki emelt fel ada ta ként vég zik a je löl -
tek to bor zá sát.

b) He lyi és re gi o ná lis szin ten részt vesz nek a HM KF
ál tal szer ve zett or szá gos ren dez vé nye ken.

c) Szer ve zik és vég zik a ka to nai re pü lõ gép-ve ze tõi
pá lya és a ki kép zett pi ló ták nép sze rû sí té sét a he lyi vagy
re gi o ná lis mé di á ban.

d) Ren dez vé nyek, ki te le pü lé sek (he lyi, me gyei, or szá -
gos) al kal má val vég zik a cél cso port meg szó lí tá sát.

e) A mun ka ügyi köz pon tok kal együtt mû köd ve to bo -
roz zák a dip lo más mun ka nél kü li e ket a kép zés re.

f) Tá jé koz tat ja a fel sõ fo kú ka to nai tan in té ze tek vég zõs
és utol só éves hall ga tóit.

g) Az MH LEP Re pü lõ Fel ké szí té si Osz tá lyá val (a továb -
biak ban: RFO) együtt mû kö dés ben a repülõ klubok, model -
lezõ szak kö rök tag ja i nak tá jé koz ta tá sa.

h) Az MH LEP RFO-val együtt mû kö dés ben fo lya ma tos
to bor zá si te vé keny sé get vé gez nek a Nyír egy há zi Fõ is ko la
re pü lõ gép-ve ze tõ kép zé sé re tör té nõ be is ko lá zás ér de ké ben.

7. A HM Kommu nikációs Fõ osz tály fel ada tai 2006.
már ci us–ok tó ber:

a) A HM SZF-val tör té nõ egyez te tés után kom mu ni ká -
ci ós kam pány ter vet dol go z ki, mely alap ján

– el ké szít te ti a HM Zrí nyi Kom mu ni ká ci ós Szol gál ta tó
Kht.-val a jó vá ha gyott szó ró anya go kat, tá jé koz ta tó ki ad -
vá nyo kat;

– ké pe ket, tab ló kat biz to sít tat a HM Zrí nyi Kht.-val a
to bor zó iro dák ban meg je len ten dõ „pi ló ta-to bor zó sa rok”
ki ala kí tá sá hoz;

b) Or szá gos mé dia kam pányt szer vez, mely nek ke re té -
ben rek lám fil met mu tat nak be a köz szol gá la ti te le ví zi ó ban 
(vagy egyéb csa tor ná kon), pla ká to kat je len tet nek meg, és
az or szá gos ren dez vé nye ken biz to sít ják a Ma gyar Hon -
véd ség, azon be lül a Ma gyar Lé gi erõ – le he tõ sé gek hez,
kö rül mé nyek hez vi szo nyí tott szín vo na las meg je le né sét;

c) Az el sõ Gri pen re pü lõ gé pek 2006. már ci us 30-ra ter -
ve zett át adá sá nak Prog ram já hoz kap cso ló dó an az or szá -
gos mé di á ban (saj tó, rá dió, te le ví zió) nép sze rû sí ti a ka to -
nai re pü lõ gép-ve ze tõi pá lyát;

d) Biz to sít ja a Ka na dá ban ki kép zett pi ló ták kal ké szí tett 
ri por tok köz lé sét az or szá gos mé di á ban.
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8. A HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály szak mai irá nyí tá sa 
alatt mû kö dõ HM Zrí nyi Kom mu ni ká ci ós Szol gál ta tó Kht.
fel ada tai:

a) a to bor zás PR és kom mu ni ká ci ós szak fel ada tai ki vi -
te le zé sé nek ter ve zé sét, ko or di ná lá sát – a HM és az MH
ille té kes szer vei ál tal ki dol go zott irány el vek és ja vas la tok,
a HM SZF KTÉ KIO ál tal el ké szí tett to bor zó kam pány -
terv ben meg fo gal ma zott igé nyek és kö ve tel mé nyek alap -
ján, a me gyei (fõ vá ro si) to bor zó iro dák kal szo ros együtt -
mû kö dés ben a HM Zrí nyi Kom mu ni ká ci ós Szol gál ta tó
Kht. (a továb biak ban: Zrí nyi Kht.) vég zi.

9. Az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság fel ada tai:
a) Meg kül di 2006. már ci us 10-ig a HM Sze mély ze ti

Fõ osz tály ré szé re a je löl tek éves ke ret szá mát és a rész le tes
je lent ke zé si és fel vé te li kö ve tel mé nye ket, va la mint a
 járandóságokra, el lá tá sok ra, jut ta tá sok ra vo nat ko zó jegy -
zé ket.

b) Meg szer ve zi és vég re hajt ja a to bor zó ál lo mány
 speciális szak mai fel ké szí té sét 2006. áp ri lis 1-ig.

c) 2006. már ci us 10-ig ki je lö li a to bor zás fo lya ma tá ban 
köz re mû kö dés re ter vez he tõ ak tív re pü lõ gép-ve ze tõk cso -
port ját (4 fõ) és a HM SZF igé nye alap ján biz to sít ja rész -
vé te lü ket a ren dez vé nye ken.

d) A HM SZF-fel együtt mû kö dés ben meg szer ve zi és
vég re hajt ja a je lent ke zõk ré szé re a re pü lõ bá zi sok, esz -
közök és a ka to nai re pü lõ gép-ve ze tõi pá lya be mu ta tá sát,
is mer te té sét 2006. má jus és jú ni us hó na pok ban.

e) In téz ke dik a re pü lõ gép-ve ze tõi kép zés re al kal mas
je löl tek nek az alá ren delt ka to nai szer ve zet ál tal tör té nõ ál -
lo mány ba vé te lé re.

f) A HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség gel
tör té nõ együtt mû kö dés ben meg ter ve zi és jó vá ha gyat ja a
je löl tek rö vi dí tett ka to nai alap ki kép zé sé nek prog ram ját
2006. jú ni us 30-ig.

g) Tá jé koz tat ja a HM SZF-et a je löl tek fel vé te lé rõl, az
alap ki kép zés ered mé nyé rõl, va la mint a ha zai kép zés meg -
kez dé sé rõl 2006. ok tó ber 2-ig.

h) Ter ve zi, szer ve zi a re pü lõ gép-ve ze tõi pá lyá ra irá -
nyí tó tá bo ro kat (a továb biak ban: PIR-tá bo rok), mely nek
költ sé ge it a HM KF ter ve zi és biz to sít ja.

i) A más je lent ke zé si le he tõ sé ge ken (in ter net, sze mé -
lye sen, ci vil szer ve ze tek) ke resz tül ér dek lõ dõ ket tá jé koz -
tat ja a kép zés rõl, és a je lent ke zõ ket az ille té kes to bor zó iro -
dá ra irá nyít ja.

j) A HM SZF-fel egyez tet ve ter ve zi és ko or di nál ja a je -
lent ke zõk re pü lõ-or vo si al kal mas sá gi vizs gá la tát.

k) A HM SZF ré szé re meg kül di a re pü lõ-or vo si vizs gá -
la ton al kal mas je lent ke zõk név jegy zé két.

l) Biz to sít ja – az MH LEP RFO vo nat ko zá sá ban – a pá -
lyá ra irá nyí tá si és fel ké szí té si te vé keny ség fel ada ta i nak
vég re haj tá sá hoz szük sé ges lét szá mot és fel töl tött sé get.

10. Az MH Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház Re pü lõ Or vo si
Vizs gá ló és Ku ta tó In té zet Re pü lõ Or vo si Bi zott ság fel ada -
tai (a továb biak ban: MH KRK ROV KI):

a) Az MH LEP RFO ál tal meg kül dött igény alap ján
vég re hajt ja a kép zés re ter ve zett je lent ke zõ re pü lõ-or vo si
al kal mas sá gá nak vizs gá la tát és el bí rá lá sát. Fel ké szül az
elõ re lát ha tó an na gyobb lét szá mú je lent ke zõk vizs gá la tá ra.

b) Fel leb be zés ese tén vég re hajt ja az el sõ fo kon „al kal -
mat lan”-nak mi nõ sí tett je lent ke zõ or vo si vizs gá la tát és
mi nõ sí té sét.

c) Az al kal mas sá gi vizs gá lat ered mé nyé rõl tá jé koz tat ja 
az MH LEP RFO-t.

11. Az MH Egész ség vé del mi In té zet (a továb biak ban:
MH EVI) fel ada tai:

a) A HM SZF ál tal meg kül dött igény alap ján vég re hajt -
ja a szer zõ dé ses tisz ti ál lo mány ba vé tel re és a kép zés re ter -
ve zett je lent ke zõ egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mas sá -
gá nak vizs gá la tát és el bí rá lá sát.

b) Fel leb be zés ese tén vég re hajt ja az el sõ fo kon „al kal -
mat lan”-nak mi nõ sí tett je lent ke zõ or vo si vizs gá la tát és
mi nõ sí té sét.

c) Az al kal mas sá gi vizs gá lat ered mé nyé rõl tá jé koz tat ja 
a HM SZF-t.

12. Az MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont (a továb biak -
ban: MH SZKK) fel ada tai:

a) A HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség alá -
ren delt sé gé ben vég zi a re pü lõ gép-ve ze tõ je löl tek spe ci á lis
ka to nai alap ki kép zé sét a jó vá ha gyott prog ram alap ján 2006.
au gusz tus hó nap ban.

IV.

A jelölt állományba vétele

14. A je lölt ál lo mány ba vé te lé nek fo lya ma ta:

a) A to bor zó iro da a kép zés sel kap cso lat ban tá jé koz ta -
tást ad az ér dek lõ dõ ré szé re és át ad ja a szük sé ges ok má -
nyok jegy zé két.

b) A be mu ta tott ok má nyok el len õr zé se után a to bor zó
köz re mû kö dé sé vel az ér dek lõ dõ je lent ke zé si la pot tölt ki
(mel lék let), ame lyet a to bor zó iro da meg küld az MH LEP
RFO ré szé re.

c) Az MH LEP RFO ál tal meg adott idõ pont ra a to bor zó 
iro da uta zá si utal ván nyal el lát ja a je lent ke zõt, és útba in -
dít ja az MH KRK ROV KI-ba a re pü lõ-or vo si vizs gá lat ra.

d) Az MH KRK ROV KI vég re hajt ja a je lent ke zõ re pü -
lõ-or vo si vizs gá la tát és tá jé koz tat ja az MH LEP RFO-t a
vizs gá lat ered mé nyé rõl.

e) Az MH LEP tá jé koz tat ja a HM SZF-et a a vizs gá lat
ered mé nyé rõl, ez alap ján a HM SZF meg szer ve zi az al kal -
mas je lent ke zõk szer zõ dé ses tisz ti ál lo mány ba vé tel hez
szük sé ges pá lya al kal mas ság-vizs gá la tát, és a to bor zó iro -
da a meg adott idõ pont ra – uta zá si utal ván nyal el lát va a je -
lent ke zõt – út ba in dít ja a vizs gá lat ra.
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f) Az MH EVI vég re hajt ja a je lent ke zõ pá lya al kal mas -
ság-vizs gá la tát, és en nek ered mé nyé rõl tá jé koz tat ja a HM
SZF-t.

g) A HM SZF tá jé koz tat ja az MH LEP RFO-t a vizs gá -
lat ered mé nyé rõl, és az MH LEP RFO ál tal meg adott idõ -
pont ra a to bor zó iro da uta zá si utal ván nyal el lát ja a je lent -
ke zõt, majd út ba in dít ja az MH LEP RFO-hoz a fel vé te li
el já rás ra.

h) Az MH LEP RFO vég re hajt ja a fel vé te li el já rást, és
ez alap ján ja vas la tot tesz a fel vé te li kö ve tel mé nyek nek
meg fe lelt je lent ke zõ ál lo mány ba vé te lé re az MH LEP pa -
rancs nok nak.

i) Az ál lo mány ba vé tel re ja va solt je lent ke zõt a to bor zó
iro da – uta zá si utal ván nyal el lát va – út ba in dít ja az ille té -
kes ka to nai szer ve zet hez az ál lo mány ba vé tel re.

j) Az ille té kes ka to nai szer ve zet ál lo mány ba ve szi:
– a pol gá ri élet bõl, vagy hon véd sé gi köz tiszt vi se lõ,

köz al kal ma zott je lent ke zõt a pró ba idõ alatt szer zõ dé ses
 legénységi ál lo mány ba; majd a pró ba idõ le jár ta után szer -
zõ dé ses tisz ti ál lo mány ba;

– a már rend fo ko zat tal ren del ke zõ je lent ke zõt:
– a tiszt he lyet tes je lent ke zõ ese tén – meg tart va meg lé -

võ rend fo ko za tát – az át he lye zé sét kö ve tõ 6 hó nap le tel té -
vel szer zõ dé ses vagy hi va tá sos tiszti ál lo mány ba;

– tiszt ese tén meg lé võ rend fo ko za ta meg tar tá sá val
(szer zõ dé ses, vagy hi va tá sos jog vi szony ban) át he lye zé sé -
vel egy ide jû leg re pü lõ gép-ve ze tõ be osz tás ba.

k) A ka to nai ki kép zett ség gel nem ren del ke zõ ál lo -
mány ba vett sze mélyt – a HM HVKF 4/2006. (HK 4.) a
szer zõ dé ses le gény sé gi szol gá lat ra al kal mas je lent ke zõk
2006. évi be vo nu lá sá nak vég re haj tá sá ról  szóló intézke -

dése alap ján – a HM SZF ko or di ná lá sá val az állományille -
té kes pa rancs nok út ba in dít ja a rö vi dí tett ka to nai alap -
kiképzésre az MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont ba.

i) Az MH SZKK vég re hajt ja az ál lo mány ba vett sze -
mély rö vi dí tett ka to nai alap ki kép zé sét, és az MH LEP
RFO ál tal meg adott idõ pont ban a je lölt meg kez di a ka na -
dai re pü lõ gép-ve ze tõi kép zés prog ram ha zai sza ka szát.

V.

Záró rendelkezések

15. A kép zés re tör té nõ to bor zás kom mu ni ká ci ós költ -
sé ge it a HM KF ter ve zi és biz to sít ja.

16. A kép zés re tör té nõ to bor zás so rán eset le ge sen fel -
me rü lõ túl mun ká val és bel föl di ki kül de tés sel kap cso la tos
több let költ sé ge ket a HM igaz ga tás és az érin tett ka to nai
szer ve ze tek te kin te té ben a ren del ke zé sük re ál ló túl óra ke -
re tek, a bel föl di ki kül de tés sel kap cso la tos ki adá sok ese té -
ben pe dig e cí men jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány za tok 
ter hé re kell biz to sí ta ni.

17. Ez az együt tes in téz ke dés az alá írá sát kö ve tõ na pon 
lép ha tály ba* és 2006. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Hav ril And rás
Dr. Fa pál Lász ló s. k.,  ve zér ez re des s. k.,
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. már ci us 31.
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Melléklet a 38/2006. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

NA TO Flying Tra i ning in Ca na da
(NA TO re pü lõ ki kép zés Ka na dá ban)
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Jelentkezési lap a repülõképzésre jelentkezõk részére 
Kitöltés után bizalmasan kezelendõ! Toborzó iroda tölti ki! 

 
 
 

Hadkiegészítõ parancsnokság megnevezése 

Nyilvántartási szám  Pályázó azonosítója  

Toborzó neve  Alkalmazott azonosítója  

Telefonszáma  Telefax száma  

Jelentkezõ adatai (Jelentkezõ tölti ki!) 

Személyes adatok 

TAJ          Adóazonosító jel           

Családi név  Utónév 1  

Utónév 2  Elõtag  Utótag  

Születési (leánykori név)  

Születési dátum     év   hó   nap Családi állapot  

Anyja neve  

Születési helye  

Címadatok-Lakóhely 

Település neve  Irányítószám     

Közterület neve  Jellege  

Házszám  Épület  Emelet  Ajtó  

Címadatok-Tartózkodási hely 

Település neve  Irányítószám     

Közterület neve  Jellege  

Házszám  Épület  Emelet  Ajtó  

Telefonszám 1 Telefonszám 2 E-mail 

   

Levelezési cím* Lakóhely Tartózkodási hely 

Végzettségi/képzettségi adatok 

Iskolai végzettség* 

Iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítés Katonai iskolai Polgári iskolai 

Iskola típusa* 

Egyetem Fõiskola 

oktatási intézmény neve  

Kar Szak Szakirány 

   

Képesítés 1 Képesítés 2 

  

Végzés dátuma Végzés várható ideje/dátuma 

  

Oklevél száma Oklevél kelte 

     év   hó   nap 

*A megfelelõ rész aláhúzandó! 
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Idegennyelvtudás 

Nyelv megnevezése Angol Vizsga típusa* A B C 

Nyelvvizsga fajtája* Állami Nem minõsített STANAG     

Vizsga foka/szintje* Alap Közép Felsõ Törvény alapján felsõfokú 

Szakmai anyaggal bõvített  

Kiállító intézmény  

Oklevél száma Oklevél kelte 

     év   hó   Nap 

Fizikai adatok 

Testmagasság  cm (160-187 cm) Testsúly  kg (maximum 89 kg) 

Nyilatkozat az általános egészségügyi állapotról 

Kijelentem, hogy nem viselek szemüveget/kontaktlencsét, nem volt szemkorrekciós mûtétem. 

Pályázott beosztás adatai 

Katonai szervezet megnevezése Helyõrség 

  

Beosztás megnevezése  

Jogviszony  

Állománykategória  

Beosztás munkaköri azonosító kódja (MAK)            

Beosztás KGIR azonosító száma        

Beosztás követelményei 

Egészségi Pszichológiai Fizikai 

   

Teljesített katonai szolgálatra vonatkozó adatok 

Ország* Belföld Külföld(ország):  

Helyõrség  

Katonai szervezet  

Jogviszony* sor szerzõdéses hivatásos 

Állománykategória* legénységi tiszthelyettes tiszt 

Beosztás  

Ideje      év   hó   nap tól     év   hó   nap ig 

Egyéb adatok (további végzettség, szakképzettség, nyelvismeret, stb.) 

 
 

 

Adatvédelmi nyilatkozat 

Hozzájárulok személyes, illetve a felvételi eljárás során keletkezett adataim felvételéhez, 
nyilvántartásához és kezeléséhez. 

A jelentkezés helye, dátuma A jelentkezõ aláírása 

     év   hó   nap  

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a MH LEP RFO részére telefaxon kell megküldeni! 

Fax: HM 02-43-78-51 (02-43-70-32), Városi 06-56-505-151 

*A megfelelõ rész aláhúzandó! 



HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
66/2006. (HK 10.) HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata
módszertani foglalkozásának elõkészítésérõl

és végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV tör vény 101.  § (4) be kez dé se alap ján, te kin -
tet tel a Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny sé -
gé nek rend jé rõl  szóló 25/1997. (HK. 11.) HM uta sí tás 3.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ra, az MH Szol gá la ti
Sza bály za ta mód szer ta ni fog lal ko zá sá nak elõ ké szí té sé re
és vég re haj tá sá ra az aláb bi

parancsot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za ta (a továb -
biak ban: Sza bály zat) be ve ze té sé vel kap cso la tos fel ké szü lé si
fo lya mat le zá rá sa ként MH szin tû mód szer ta ni fog lal ko zás
meg tar tá sát ren de lem el.

2. A fog lal ko zás tár gya:
A Sza bály zat elõ írásaiban – az elõ zõ sza bály zat hoz ké -

pest – be kö vet ke zett vál to zá sok ér tel me zé se és gya kor la ti
al kal ma zá suk pon to sí tá sa.

3. A fog lal ko zás elõ ké szí té se:
A fog lal ko zás meg szer ve zé sé ért és vég re haj tá sá ért, for -

ga tó köny vé nek ki dol go zá sá ért az MH SZFP fe le lõs, me -
lyet a HM HVK KTFCSF fõ cso port fõ nök út ján hoz zám
ter jes szen fe l.

4. A fog lal ko zás he lye: MH 25. Klap ka György
 Könnyûlövész Dan dár TATA.

5. A fog lal ko zás idõ pont ja: 2006. áp ri lis 25. 10.

6. A be mu ta tó fog lal ko zá son az aláb bi ál lo mány  vegyen
részt:

a) A HM szer vek alá ren delt ál lo má nyá ból:
aa) a had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok pa rancs no kai,
ab) az MH KIAK pa rancs nok,
ac) az MH Bé ri Ba logh Ádám Hon véd Kö zép is ko la és

Kol lé gi um igaz ga tó.
b) HM HVK ál lo má nyá ból:
ba) HM HVK KTFCSF és he lyet te sei, va la mint az osz -

tály ve ze tõk,
bb) HM HVK MFCSF és he lyet te sei, va la mint az osz -

tály ve ze tõk.

c) HM HVK szer vek alá ren delt ál lo má nyá ból:

ca) MH SZKK pa rancs nok, ki kép zõ zász ló alj pa rancs -
no kok,

cb) MH KPTSZI pa rancs nok.

d) MH SZFP ál lo má nyá ból:

da) a pa rancs nok és he lyet te sei, a fõ nö kök, a had mû ve -
le ti és ki kép zé si fõ nök ki kép zé si he lyet te se,

db) az alá ren delt pa rancs no kok (zász ló alj/osz tály szin -
tig be zá ró lag).

e) MH LEP ál lo má nyá ból:

ea) a pa rancs nok és he lyet te sei, a fõ nö kök, a had mû ve -
le ti és ki kép zé si fõ nök ki kép zé si he lyet te se,

eb) az alá ren delt pa rancs no kok (zász ló alj/osz tály szin -
tig be zá ró lag).

f) MH ÖLTP ál lo má nyá ból:

fa) a pa rancs nok és he lyet te sei, fõ nö kök, szol gá lat fõ -
nö kök, a had mû ve le ti és ki kép zé si fõ nök ki kép zé si he lyet -
te se,

fb) az alá ren delt pa rancs no kok (zász ló alj/osz tály  szintig
be zá ró lag).

g) MH EÜP ál lo má nyá ból:

ga) a pa rancs nok és he lyet te sei.

h) MH BHP ál lo má nyá ból:

ha) a pa rancs nok és he lyet te se,

hb) az alá ren delt pa rancs no kok (zász ló alj szin tig be zá -
ró lag).

i) MH HIP ál lo má nyá ból:

ia) a pa rancs nok és he lyet te sei,

ib) alá ren delt pa rancs no kok (zász ló alj szin tig bezá -
rólag)

j) A HM HVK és az alá ren delt pa rancs nok sá gok ve -
zény lõ zász ló sai (6–7 fõ).

k) Meg hí vot tak:

ka) HM szer vek ve ze tõ ka to na ál lo má nya osztályve -
zetõkig be zá ró lag,

kb) ZMNE fõ tit ká ra, a ka rok dé kán jai, a Ka to nai
 Alapozó és To vább kép zõ In té zet ka to na ál lo má nyá ból 2 fõ
ok ta tó, a Ka to nai Kol lé gi um pa rancs no ki ál lo má nyá ból
6 fõ.

7. A fog lal ko zást két rész ben kell vég re haj ta ni:

a) I. rész: az MH új Szol gá la ti Sza bály za ta a vál to zá sok 
tük ré ben (elõ adás)

Elõ adó: HM HVK KTFCSF

b) II. rész: a Sza bály zat elõ írásainak gya kor la ti al kal -
ma zá sa (be mu ta tás)

8. A be mu ta tót a lak ta nya ki je lölt ré sze in, és be ren de -
zett fog lal ko zá si he lye ken hajt sák vég re.
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9. Min den fog lal ko zá si he lyen ok ta tó táb lát kell fel ál lí -
ta ni, amely tar tal maz za a fog lal ko zá si hely szá mát, a be -
mu ta tan dó sza bály za ti pon tot és rö vid tar tal mát.

10. Min den fog lal ko zá si he lyen be kell mu tat ni az oda
rend sze re sí tett min ta ok má nyo kat.

11. Az egy sé ges el he lye zé si rend ki ala kí tá sa ér de ké ben 
fel ké rem a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal fõ igaz ga tó ját a
be mu ta tón va ló köz re mû kö dés re, az MH BHP igény sze -
rint nyújt son szak mai se gít sé get.

12. A fog lal ko zá son be kell mu tat ni:
a) a le gény sé gi szál lás kör le tet, a lá to ga tó he lyi sé get, a

na pon ta be já ró ál lo mány el he lye zé si kör le tét (Sza bály zat
134., 219. pont),

b) a te lep he lyet és a mû sza ki ellen õr zõ ál lo mást (Sza -
bály zat 145–148. pont);

c) a zsi lip rend szert, a sze mé lyek és jár mû vek be – és ki -
lép te té sé nek rend jét ka to na ál lo má nyú, illetve in teg rált
biz ton sá gi szol gá lat ese tén (Sza bály zat 182. pont);

d) a fegy ver- és lõ szer tá ro lás, illetve -ki adás rend jét
(Sza bály zat 246. pont);

e) az õr szo ba, Eü. Köz pont be ren de zé sét (Sza bály zat
326., 311. pont);

f) a lak ta nya-, al egy ség- és épü let ügye le tes szol gá la ti
he lyi sé ge it, a szol gá la tok min ta kar sza lag ja it (Sza bály zat
277. pont);

g) a szá zad ki hall ga tás, pa rancs ki hir de tés rend jét (Sza -
bály zat 203. pont);

h) a jár õr fel sze re lé sét és te vé keny sé gét, a kény sze rí tõ
esz kö zök al kal ma zá sát (Sza bály zat 565., 614–620. pon -
tok);

i) a nem ze ti szí nû lo bo gó fel vo ná sát, be vo ná sát (Sza -
bály zat 668. pont).

13. Az MH ÖLTP mind két nap ra szer vez ze meg és
hajt sa vég re a Bu da pest rõl be ren delt és meg hí vott ál lo -
mány köz pon ti lag tör té nõ szál lí tá sát. Az érin tett szer ve ze -
tek szál lí tá si igé nyü ket az MH köz le ke dé si szol gá lat fõ -
nök nek ad ják meg.

14. A csa pa tok tól be ren delt ál lo mány szál lí tá sát az
állományille té kes pa rancs no kok sa ját szál lí tó esz kö ze ik
igény be vé te lé vel ter vez zék.

15. A si ke res vég re haj tás ér de ké ben fõ pró bát ren de lek
el, az aláb bi ak sze rint:

a) Ide je: 2006. áp ri lis 20. 10.

b) He lye: MH 25. Klap ka György Kön nyû lö vész
 Dandár TA TA.

c) Ve ze ti: HM HVK KTFCSF

d) Részt ve võk: az MH ve zény lõ zász ló sai zász ló alj/
osz tály szin tig be zá ró lag.

16. A részt ve võ ál lo mány öl tö ze te: 1990M ha di- (gya -
kor ló-) öl tö zet át me ne ti vál to zat.

17. Az ét ke zés a részt ve võk szá má ra té rí tés men tes.

18. A fel ada tok HM HVK szin tû ko or di ná lá sá ért a HM
HVK KTFCSF a fe le lõs.

19. Ez a pa rancs az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

* A pa rancs alá írá sá nak nap ja 2006. áp ri lis 5.

MH FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõ
4/2006. (HK 10.) HM TKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a külföldi állami légi jármûvek be- és átrepülési
engedélyezésével összefüggõ okmányok központi

nyilvántartásáról és az azzal összefüggõ
adatszolgáltatás rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a
kül föl di ál lam i lé gi jár mû vek be- és át re pü lé si en ge dé lye -
zé sé vel ös sze füg gõ ok má nyok köz pon ti nyil ván tar tá sá ról

 szóló 31/2006. (HK 8.) HM uta sí tás (a továb biak ban: Ut.)
5.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel 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
11. a) pont já ra, va la mint a lég tér vé del me és fel ügye le te
el lá tá sá hoz szük sé ges együtt mû kö dés rend jé rõl  szóló
9/2002. (XI. 11.) GKM–HM együt tes uta sí tás 4., 5. és
6.  §-ai ra, 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 ra, a HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal ra (a továb biak -
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ban: HM KLH), az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság ra (a továb -
biak ban: MH LEP) és alá ren delt ka to nai szer ve ze te i re.

2. Az Ut. 2.  §-ában meg ha tá ro zot tak vég re haj tá sa so rán 
a Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré nek kül föl di ál lam i lé gi jár -
mû ál tal tör té nõ igény be vé te lé vel és az igény be vé tel en ge -
dé lye zé sé vel kap cso la tos ok má nyok és ada tok nyil ván tar -
tá sát az MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red 1. Lé gi -
irá nyí tó Köz pont (a továbbiak ban: 1. LIK) és a HM KLH
vé gez ze, az adat for rás nak meg fele lõen elekt ro ni kus,
illetve nyom ta tott for má ban. Az adat vesz tés el le ni vé de -
lem mel biz to sí tott elekt ro ni kus nyil ván tar tást úgy kell
 vezetni, hogy az adat bá zis ból az ada tok és a nyil ván tar tott
ok má nyok ada tai a szol gál ta tott in for má ci ók bár mi lyen
cso por to sí tá sá ban le hív ha tók le gye nek.

3. Az Ut. 2.  § sze rint nyil ván tar tan dó ok má nyok és ada -
tok kö re a kö vet ke zõ:

a) a dip lo má ci ai úton be nyúj tott ké re lem, illetve a ké re -
lem re fel jegy zett HM KLH szak ha tó sá gi hoz zá já ru lás
vagy annak meg ta ga dá sa,

b) a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság ál tal – a Kül ügy -
mi nisz té ri um út ján ki adott – be- vagy át re pü lé si en ge dély,

c) a be nyúj tott re pü lé si terv ki vo na ta [több szö ri be-
(át)re pü lé si en ge dély ese tén min den re pü lé si terv ki vo na ta],

d) a lég tér-igény be vé tel tény le ges ada ta it tar tal ma zó
elekt ro ni kus adat bá zis.

4. A lég tér-igény be vé tel en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó
ok má nyok – ere de ti pél dány hi á nyá ban a má so la tok –
 nyilvántartása éves kész le te zés ben, kü lön er re a cél ra fel -
fek te tett gyûj tõk ben tör tén jen. Az ok má nyo kat 5 évig meg
kell õriz ni. A 3. be kez dés c) és d) pont já ban meg je lölt ok -
má nyo kat csak az 1. LIK gyûj ti.

5. Az 1. LIK az Ut. 4.  § sze rint az aláb bi ada to kat szol gál -
ta tat ja a HM HVK Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség Köz pon ti
Ügye le ti Szol gá lat (a továb biak ban: Szol gá lat) ré szé re:

a) a lég tér-igény be vé tel idõ pont ja,

b) a re pü lés cél ja, a fel adat meg ne ve zé se (pl.: ENSZ,
NATO, EU, egyéb),

c) a lé gi jár mû tí pu sa,

d) a lé gi jár mû hí vó je le,

e) nem ze ti ség,

f) a dip lo má ci ai úton ki adott en ge dély azo no sí tó szá ma,

g) több szö ri be re pü lé si en ge dély ese tén az en ge dély
kez de ti és le já ra ti dá tu ma,

h) in du lá si re pü lõ tér (ICAO azo no sí tó val meg ad va),

i) kül föl di cél re pü lõ tér (ICAO azo no sí tó val meg ad va),

j) a ma gyar lég te ré be tör té nõ be lé pés he lye (ICAO azo -
no sí tó val meg ad va),

k) a ma gyar lég tér be tör té nõ be lé pés ide je (UTC
 idõben),

l) a ma gyar lég te ré bõl tör té nõ ki lé pés he lye (ICAO
azo no sí tó val meg ad va),

m) a ma gyar lég te ré bõl tör té nõ ki lé pés ide je (UTC idõ ben),
n) az igény be vett ma gyar or szá gi re pü lõ tér(te rek),
o) az en ge dély tõl el té rõ en vég re haj tott lég tér-igény be -

vé tel té nyé nek és ada ta i nak rög zí té se.

6. Az MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red pa -
rancs no ka szer vez ze meg az 1. LIK ál tal a Szol gá lat nak
na pon ta meg kül dés re ke rü lõ tény le ges lég tér-igény be vé -
te li adat szol gál ta tás alap ján, az In téz ke dés mel lék le te sze -
rin ti for má ban ké szü lõ ha vi ös sze sí tõ je len tés to váb bí tá sát
a HM KLH ré szé re.

7. A HM KLH fõ igaz ga tó ja az Or szág gyû lés Hon vé -
del mi Bi zott sá ga és Kül ügyi Bi zott sá ga ré szé re tör té nõ
fél éves ös sze fog la ló je len tés ös sze ál lí tá sa ér de ké ben – a
tárgy fél év re vo nat ko zó an – a jú ni us és de cem ber hó na pok
utol só nap ját kö ve tõ ne gye dik mun ka na pon 16 órá ig a HM 
ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ ré szé re küld je
meg az In téz ke dés mel lék le te sze rin ti fél éves ös sze sí tõ
táb lá za tot.

8. Amen nyi ben az en ge dé lye zett re pü lés vég re haj tá sa
so rán, vagy azt köve tõen, az MH LEP-nek vagy alá ren -
delt je i nek olyan in for má ció jut a bir to ká ba, amely alap ján
a re pü lés vég re haj tá sá val ös sze füg gõ lé gi köz le ke dé si ha -
tó sá gi vizs gá lat in do kolt, ér te sí te ni kell a HM KLH fõ igaz -
ga tó ját, aki tá jé koz tat ja a HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ -
osz tály ve ze tõt a to váb bi el já rá si cse lek mé nyek vég re haj -
tá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben.

9. A kül föl di ál lam i lé gi jár mû vel ös sze füg gés ben be -
kö vet ke zett re pü lõ ese mény vagy lé gi köz le ke dé si bal eset
ese tén a HM KLH fõ igaz ga tó ja so ron kí vü li tá jé koz ta tást
ad a HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ ré szé re.

10. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba,
ezzel egy ide jû leg a kül föl di ál lam i lé gi jár mû vek be- és át -
re pü lé si en ge dé lye zé sé vel ös sze füg gõ ok má nyok köz pon -
ti nyil ván tar tá sá ról és az az zal ös sze füg gõ adat szol gál ta tás 
rend jé rõl  szóló 1/2003. (HK 9.) HM ter ve zé si és ko or di ná -
ci ós fõ osz tály ve ze tõi in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

Dr. La ka tos Lász ló mk. ve zér õr nagy s. k.,
HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ
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Melléklet
a 4/2006. (HK 10.) HM TKF intézkedéshez

Mintaokmány az átrepülésekrõl  szóló havi/féléves
összesítõ jelentéshez

200 .... év .......................... hó nap ban/I. (II.) fél évé -
ben* a Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré ben az aláb bi re pü lé sek 
ke rül tek vég re haj tás ra kül föl di ál lam i lé gi jár mû vek kel
(fel adat sze rint):

Fel adat meg ne ve zé se Ál la mi lé gi jár mû (db)

ENSZ

NATO

EU

Egyéb

Ös sze sen:

200 .... év .......................... hó nap ban/I. (II.) fél évé -
ben* a Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré ben az aláb bi re pü lé sek 
ke rül tek vég re haj tás ra kül föl di ál lam i lé gi jár mû vek kel
(nem ze tek sze rint):

Nem ze ti ség
(ABC

 sorrendben)
ENSZ NATO EU Egyéb Ös sze sen:

ame ri kai

né met

(stb.)

Ös sze sen:

.................. , 200 ... év .................. hó ...... nap

..............................................
(alá írás)

A Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi Hivatal 
fõigazgatójának

48/2006. (HK 10.) HM KLH

i n  t é z  k e  d é  s e

az SE–4/1A típusú mentõernyõ típusalkalmassági
bizonyítványának kiadásáról

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
46.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az
 állami lé gi jár mû vek nyil ván tar tá sá ról, gyár tá sá ról és ja ví -
tá sá ról, va la mint a tí pus- és lé gi al kal mas sá gá ról  szóló
21/1998. (XII. 21.) HM ren de let VI II. fe je ze te sze rint vég -
re haj tott el já rás ke re té ben az SE–4/1A tí pu sú men tõ er nyõ, 

mint lé gi köz le ke dés sel kap cso la tos esz köz 100/21 szá mú
tí pus al kal mas sá gi bi zo nyít vá nyát ki adom.

Já ro mi Bar na bás s. k.,
fõ igaz ga tó

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató

parancsnokának 
186/2006. (HK 10.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a nemzetközi szervezetek által irányított
válságreagáló és béketámogató mûveletek logisztikai

támogatásával kapcsolatos feladatok végrehajtásának 
részletes szabályairól

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 se alap ján, fi gye -
lem mel a nem zet kö zi szer ve ze tek ál tal irá nyí tott válság -
reagáló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben tör té nõ rész vé tel -
lel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 147/2005. (HK 21.) HM KÁT HVKF együt -
tes in téz ke dés 34.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra, a nem -
zet kö zi szer ve ze tek ál tal irá nyí tott vál ság re a gá ló és bé ke -
tá mo ga tó mû ve le tek lo gisz ti kai tá mo ga tá sá val kap cso la -
tos fel ada tok vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról az
aláb bi ak sze rint

i n  t é z  k e  d e m :

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az intézkedés hatálya

1. 1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a nem zet kö zi vál -
ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek be fel aján lott ka to -
nai erõk és a nem zet kö zi szer ve ze tek ál tal ve ze tett misz -
sziókban egyé ni be osz tást be töl tõk (a továb biak ban: kon -
tin gen sek) lo gisz ti kai tá mo ga tá sá nak ter ve zé sé re, szer ve -
zé sé re, vég re haj tá sá ra, az eb ben részt ve võ ka to nai szer ve -
ze tek re és sze mé lyi ál lo mány ra.

Értelmezõ rendelkezések

1. 2. Az in téz ke dés ben hasz nált rö vi dí té sek és ki fe je -
zé sek je len té se

– ABV: atom, bi o ló gi ai, ve gyi
– ADAMS – Al li ed Dep lo y ment and Mo ve ment

 System – Szö vet sé ges Fel vo nu lá si és Moz ga tá si Rend szer
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– ALAZ: ala ku lat azo no sí tó
– CO NOPS: Con cept of Ope rat ions – Mû ve le ti El gon -

do lás
– CRE VAL: Com bat Re ad in ess Eva lu a ti on – az al kal -

ma zá si ké szen lét fel mé ré si és ér té ke lé si rend szer e
– GPS: Glo bal Po si ti o ning Sys tem – glo bá lis hely meg -

ha tá ro zó rend szer
– HETK: Ha di tech ni kai Egy sé ges Ter mék kód
– HM: Hon vé del mi Mi nisz té rium
– HM BBBH: HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Beruhá -

zási Hi va tal
– HM HVK: HM Hon véd Ve zér kar
– HM HVK KTFCSF: HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ -

cso port fõ nök ség
– HM HVK MFCSF: HM HVK Mû ve le ti Fõcsoport -

fõnökség
– HM HVKF: HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke
– HM KÁT: HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár
– HM KPSZH: HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li

Hi va tal
– HM NRH: HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ

Hi va tal
– HM VGF: HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály
– KFR: ké szen lét fenn tar tás és fo ko zás rend sza bá lyai
– LOG REP: Lo gis tic Re port – lo gisz ti kai je len tés
– MEÁ: mû sza ki ellen õr zõ ál lo más
– MH: Ma gyar Hon véd ség
– MH ESZF: MH elekt ro ni kai szol gá lat fõ nök
– MH ÉSZF: MH élel me zé si szol gá lat fõ nök
– MH FVTSZF: MH fegy ver zet-tech ni kai szolgálat -

fõnök
– MH GF: MH gaz da sá gi fõ nök
– MH HTEK: MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont
– MH HTF: MH ha di tech ni kai fõ nök, MH ÖLTP

 parancsnok he lyet tes
– MH HTPEK: MH Had táp anyag El lá tó Köz pont
– MH HTPEK KSZFR: MH HTPEK Köz pon ti Sze -

mélyi Fel sze re lés Rak tár
– MH HTPEK KTSZR: MH HTPEK Köz pon ti Tér ké -

pé sze ti Szak anyag Rak tár
– MH HTPEK RKSZR: MH HTPEK Ru há za ti Ke res -

ke del mi és Szol gál ta tó Rész leg
– MH HTPF: MH had táp fõ nök, MH ÖLTP pa rancs nok 

he lyet tes
– MH HU AA: MH Hu mán Anya gi Al osz tály
– MH KF: MH köz le ke dé si fõ nök
– MH KKK: MH Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont
– MH Mé A lo: MH Mé rés ügyi Al osz tály
– MH MÛTSZF: MH mû sza ki-tech ni kai szolgálat -

fõnök
– MH ÖLTP: MH Ös sz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és

 Támogató Pa rancs nok ság
– MH ÖLTPK: MH ÖLTP pa rancs nok
– MH PCGTSZF: MH pán cé los és gép jár mû tech ni kai

szol gá lat fõ nök
– MH RMSZF: MH re pü lõ mû sza ki szol gá lat fõ nök

– MH RSZF: MH ru há za ti szol gá lat fõ nök

– MH TÉ AA: MH Tér ké pé sze ti Anya gi Al osz tály

– MH ÜSZF: MH üzem anyag szol gá lat fõ nök

– MH VEK ÜZAR: MH VEK Üzem anyag Rak tár

– MH VEK: MH Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont

– MLF: Mul ti na ti o nal Land For ces – Több nem ze ti sé gû 
Szá raz föl di Had erõ

– NA TO AMCC: NA TO Al li ed Mo ve ment Co-or di na -
ti on Cent re – Szö vet sé ges Moz gás ko or di ná ló Köz pont

– NDDP: Na ti o nal De ta i led Dep lo y ment Plan – Nem -
ze ti Rész le tes Fel vo nu lá si Terv

– NRF: NA TO Res pon se For ce – NA TO Re a gá ló Erõ

– NTE: nem ze ti tá mo ga tó elem

– OP LAN: Ope rat ion Plan – Mû ve le ti Terv

– OMH: Or szá gos Mé rés ügyi Hi va tal

– SOP: Stand ing Ope rat ing Pro ce du res – Ha tá lyos
 Mûködési El já rá sok

– SOR: Sta te ment of Re qu i re ments – Igény jegy zék

– TA: Tech ni cal Ag re e ment – Tech ni kai Meg álla po dás

– TK: tech ni kai ki szol gá lás

1. 3. Az in téz ke dés al kal ma zá sá ban

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet: A vál ság -
re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve let vég re haj tá sá ra ki je lölt
ka to nai szer ve zet szol gá la ti elöl já ró ja, ál ta lá ban a ha de rõ -
ne mi pa rancs nok ság szin tû szer ve zet.

Anyag igény: a kü lön bö zõ harc-, fenn tar tá si és el lá tá si
anya gok ból, a csa pa tok nál, a harc te vé keny sé gek so rán a
szük ség let és az in du ló kész let (ál ta lá ban a csa pat kész let)
kü lönb sé gé bõl adó dó anyag men nyi sé ge. Az anyag igény
nagy sá ga az in du ló kész let szint tõl, a te vé keny ség vé gé re
el ren delt kész let szint tõl, illetve az anyag fel hasz ná lás mér -
té ké tõl függ. A csa pa tok anyag igé nye a fel hasz nált anya -
gok pót lá sa, illetve az el ren delt kész le tek meg ala kí tá sa és
pót lá sa cél já ból, az adott ka to nai szer ve zet ré szé re biz to sí -
tan dó anyag men nyi ség.

Anyag nem fe le lõs: (fel sõ szin tû gaz dál ko dást irá nyí tó
anyag nem fe le lõs szer ve zet): a hon vé del mi szer vek nek a
köz pon ti gaz dál ko dás ke re té ben el lá tá si kö rük be tar to zó
had fel sze re lé sek kel tör té nõ el lá tá sá nak ter ve zé sé re, meg -
szer ve zé sé re, ko or di ná lá sá ra, vég re haj tá sá ra, a gaz da sá gi
és a gaz dál ko dá si fo lya ma tok szak mai irá nyí tá sá ra, szak -
el len õr zé sé re ki je lölt szak mai irá nyí tó.

Be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás: A be fo ga dó or szág(ok)
ál tal bé ké ben, rend kí vü li hely zet ben, krí zis és konf lik tus
ese tén, az adott or szág ban ál lo má so zó, mû kö dõ, vagy
annak te rü le tén át vo nu ló szö vet sé ges erõk és szer ve ze tek
szá má ra nyúj tott pol gá ri vagy ka to nai se gít ség. Az ilyen
se gí tés nyúj tás alap ját a be fo ga dó és az ala ku la to kat kül dõ
or szá gok meg fe le lõ ha tó sá gai és/vagy a NATO kö zöt ti
meg ál la po dá sok ké pe zik.
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Csa pat kész let: az ál lo mány táb lák rend sze re sí tett lét -
szá ma, a tény le ge sen meg lé võ ha di tech ni kai esz kö zök,
 valamint a szer ve zet után a ha di nor mák és a KFR in téz ke -
dé sek ben meg ha tá ro zott kész let lép csõ zé si nor mák alap ján 
szám ve tett kész let.

El lá tó ka to nai szer ve zet: egy nem zet kö zi mû ve let ér -
de ké ben lét re ho zott, ide ig le nes ál lo mány táb lá val és fel -
sze re lé si jegy zék kel ren del ke zõ kon tin gens (vagy egyé ni
be osz tá sú sze mély) ha di tech ni kai esz kö ze i nek, ha di anyag
kész le te i nek (vagy egyé ni fel sze re lé sek) meg ala kí tá sát, a
meg ala kí tás és mû ve le ti al kal ma zás alatt tör té nõ el lá tá sát,
tech ni kai ki szol gá lá sát, fenn tar tá sát és fel szá mo lá sát vég -
zõ had ren di elem.

Fel adat-spe ci fi kus ki egé szí tõ fel sze re lés: a mis szi ós
sze mé lyi alap fel sze re lés ki egé szí té sé re szol gá ló spe ci á lis
ki egé szí tõ had fel sze re lés, me lyet az adott fel adat sa já tos -
sá gai (ég haj lat, te rep, szak fel adat stb.) ha tá roz nak meg.

Fenn tar tá si anyag: a ha di anya gok al rend sze rét ké pe zõ 
azon anya gok, ter mé kek ös szes sé ge, ame lye ket a fegy ve -
res erõk a ren del te tés sze rû fo lya ma tos mû kö dés hez szük -
sé ges fo gyó anyag ként hasz nál nak fe l.

Had fel sze re lés: a fegy ve res erõk te vé keny sé gé hez
szük sé ges ha di anya gok és ha di tech ni kai esz kö zök, ezek -
hez tar to zó ha di nor más, a tech ni kai ki szol gá lás hoz szük -
sé ges egyéb anya gok, esz kö zök, va la mint a sze mé lyi ál lo -
mány el lá tá sá hoz, mun ka vég zé sé hez szük sé ges anya gok
és esz kö zök.

Ha di anyag: a had fel sze re lé sek al rend sze rét ké pe zõ
azon anya gok, ter mé kek ös szes sé ge, ame lye ket a fegy -
veres erõk a bé ke ki kép zés ben, a had vi se lés so rán, a fegy -
ve res küz de lem ben és más, az alap ren del te tés bõl ere dõ te -
vé keny sé gek so rán fel hasz nál nak. A ha di anya gok fel hasz -
ná lá sá ra az egy sze ri al kal ma zás a jel lem zõ, amely al kal -
ma zás ered mé nye ként új mi nõ ség be men nek át. En nek
 során ere de ti fi zi kai, ké mi ai ál la po tuk meg vál to zik, más
hal maz ál la po tot, más anyag mi nõ sé get nyer nek, meg ha tá -
ro zó ré szük to váb bi fel hasz ná lás ra al kal mat lan ná vá lik
(meg sem mi sül), csekély ré szük új ra fel dol go zás után is mét 
hasz no sít ha tó.

Ha di tech ni kai biz to sí tás: a ha di tech ni kai biz to sí tás a
lo gisz ti kai tá mo ga tás egyik al rend sze re, azok nak a rend -
sza bá lyok nak és szak irá nyú te vé keny sé gek nek az ös szes -
sé ge, ame lyek a ka to nai szer ve ze tek ha di tech ni kai esz kö -
zök kel és harc anya gok kal tör té nõ el lá tá sá ra; az esz kö zök
al kal ma zás hoz tör té nõ elõ ké szí té sé re; az üze mel te tés kö -
rül mé nye i nek és mér té ké nek az elem zé sé re; az esz kö zök
tech ni kai ki szol gá lá sá ra; a vár ha tó vesz te sé gek men nyi sé -
gé nek, mi nõ sé gi meg osz lá sá nak, tér be li és idõ be ni el osz -
lá sá nak prog nosz ti zá lá sá ra; az al kal ma zás so rán meg sé -
rült, meg hi bá so dott esz kö zök hely re ál lí tá sá ra, illetve a

 katonai szer ve ze tek harc- és fenn tar tá si anyag szük ség le -
té nek fel mé ré sé re, az anya gi kész le tek meg ala kí tá sá ra,
lép csõ zé sé re, va la mint a fel hasz nált harc- és fenn tar tá si
anya gok pót lá sá ra irá nyul nak.

Ha di tech ni kai esz köz: a had fel sze re lés ré szét ké pe zõ,
az MH ka to nai szer ve ze te i nek ál lo mány táb lá i ban szük -
ség let ként elõ írt olyan ka to nai ren del te té sû esz kö zök,
ame lyek a ka to nai mû ve le tek köz vet len vég re haj tá sá hoz
és azok tá mo ga tá sá hoz, ki szol gá lá sá hoz szük sé ge sek.

Had ra fog ha tó: az a ha di tech ni kai esz köz, mely a ren -
del te tés sze rû fel ada tai vég re haj tá sá ra al kal mas, a szá má ra
elõ írt lõ szer és üzem anyag ja va dal ma zá sa biz to sí tott. Ren -
del te tés sze rû fel ada tai vég re haj tá sá ra ak kor al kal mas, ha
üzem ké pes, be épí tett fegy ver ze te, va la mint hír adó és
 informatikai esz kö ze (!!i) mû kö dõ ké pes (!!ek), a fel sze re -
lés, fel épít mény, se géd be ren de zé sek ál la po ta a ren del te -
tés bõl adó dó spe ci á lis fel ada tok el lá tá sát biz to sít ja (!!’k), a 
kü lön le ges be ren de zé sek mû kö dõ ké pe sek és biz to sít ják
a tí pus ra elõ írt spe ci á lis kö ve tel mé nye ket.

Had táp biz to sí tás: a lo gisz ti kai tá mo ga tás egyik al -
rend sze re, azon rend sza bá lyok és te vé keny sé gek ös szes sé -
ge, ame lyek az élel me zé si, üzem anyag, ru há za ti, hu mán
anya gi és tér ké pé sze ti anya gi szük ség le tek meg ter ve zé sé -
re, a kész le tek kép zé sé re, fel hal mo zá sá ra, lép csõ zé sé re, a
fel hasz ná lás sza bá lyo zá sá ra, a kész le tek után pót lá sá ra,
a csa pa tok el lá tá sá ra irá nyul nak. A had táp biz to sí tás ma gá -
ba fog lal ja a bé ke- és a há bo rús mû ve le tek hez szük sé ges
anya gi kész le tek be szer zé sét, meg ala kí tá sát, lép csõ zé sét,
tá ro lá sát, kész le te zé sét, nyil ván tar tá sát, ál lag meg óvá sát,
fris sí té sét, fel hasz ná lás hoz tör té nõ elõ ké szí té sét, a kész le -
tek fel hasz ná lá sá nak nor ma tív sza bá lyo zá sát, a mû ve le tek
so rán fel hasz nált kész le tek pót lá sát, szol gál ta tá sok igény -
be vé te lét és nyúj tá sát.

Harc anyag: a ha di anya gok al rend sze rét ké pe zõ azon
anya gok, ter mé kek ös szes sé ge, ame lye ket a fegy ve res
erõk har co ló, harc biz to sí tó és harc ki szol gá ló kö te lé kei a
fegy ve res küz de lem ben, az el len ség élõ ere jé nek, ha di -
tech ni kai esz kö ze i nek, anya ga i nak pusz tí tá sa, épít mé nye i -
nek rom bo lá sa, illetve a sa ját harc ké pes sé gük meg óvá sa
cél já ból hasz nál nak fe l. A harc anya gok cso port já ba a
 különbözõ lég vé del mi- és pán cél tö rõ ra ké ták, a gya log sá -
gi (lö vész)-, tü zér sé gi, harc ko csi-, lég vé del mi és re pü lõ -
gép fe dél ze ti lõ sze rek, bom bák, rob ba nó töl te tek, a gya log -
ság el le ni irá nyí tott ha tá sú re pesz töl te tek, pán cé lo zott jár -
mû vek el le ni te rü let vé dõ töl te tek és a köd kép zõ anya gok
tar toz nak.

Harc kész re pü lõ esz köz: az olyan üzem ké pes re pü lõ -
gép, amely ren del ke zik a ki tû zött harc fel adat vég re haj tá -
sá hoz szük sé ges pusz tí tó- és más esz kö zök kel, va la mint
vég re haj tot ták raj ta a re pü lés elõt ti elõ ké szí tést.
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Hi te le sí tés: A hi te le sí tés ha tó sá gi te vé keny ség. A mé -
rõ esz köz-hi te le sí tés cél ja annak el bí rá lá sa, hogy a mé rõ -
esz köz meg fe lel-e a ve le szem ben tá masz tott mé rés ügyi
elõ írásoknak. A hi te le sí tés té nyét a mé rõ esz kö zön el he lye -
zett hi te le sí té si bé lyeg, egyéb je l és/vagy a hi te le sí té si
 bizonyítvány ta nú sít ja. A hi te le sí tett mé rõ esz köz ja ví tá sát
vég zõ szerv (sze mély) kö te les a ja ví tás meg kez dé se elõtt a
mé rõ esz köz ko ráb bi hi te le sí té sét ta nú sí tó bé lyeg zést vagy
bi zo nyít ványt a hi te le sí té si elõ írás ren del ke zés nek meg -
fele lõen ér vény te le ní te ni.

Hi te le sí tést he lyet te sí tõ mi nõ sí tés: A mé rõ esz kö zök
sa já tos hasz ná la ti kö rül mé nye i re te kin tet tel az Or szá gos
Mé rés ügyi Hi va tal (OMH) – az ál ta la meg ha tá ro zott fel té -
te lek tel je sü lé se ese tén – fel jo go sít hat más szer vet az idõ -
sza kos ja ví tás utá ni mé rõ esz köz-mi nõ sí tés re. A fel jo go sí -
tás alap ján vég zett mé rõ esz köz-mi nõ sí tés annak hi te le sí té -
sét he lyet te sí ti.

Hu mán anyag nem: Az MH el lá tá si rend sze ré ben az
MH ál lo má nyá nak re ge ne rá ló dá sát, kul túr ál ódá sát, lel ki
gon do zá sát, nap i köz éle ti in for má ló dá sát, ren dez vé nyek
biz to sí tá sát le he tõ vé té võ és a nem ze ti, szö vet ség esi ho va -
tar to zást és ka to nai éle tet be mu ta tó, rep re zen tá ló szak -
anya gok, to váb bá hang sze rek, kép zõ mû vé sze ti al ko tá sok
és egy há zi li tur gi kus esz kö zök és a hoz zá juk kap cso ló dó
ter ve zé si, szer ve zé si, el lá tá si, tá mo ga tá si fel ada tok és fo -
lya ma tok, va la mint ezek vég re haj tá sá ra és sza bá lyo zá sá ra
irá nyuló te vé keny sé gek ös szes sé ge.

Ide ig le nes Ál lo mány táb la: az ala pí tó ok irat ban meg -
ha tá ro zot tak alap ján az ide ig le nes szer ve zet meg ne ve zé -
sét, fel épí té sét, rend sze re sí tett (fel tölt he tõ) sze mé lyi ál lo -
má nyát és fõbb had fel sze re lé sét tar tal ma zó, a hon vé del mi
mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott ok irat.

Ide ig le nes Fel sze re lé si Jegy zék: a hon vé del mi mi nisz -
ter ál tal jó vá ha gyott do ku men tum, amely egy ide ig le nes
ka to nai szer ve zet nek a ki je lölt fel adat vég re haj tá sá hoz és
sze mé lyi szük ség le te i hez ala kí tott, a nor mák ban nem sze -
rep lõ, illetve azok tól el té rõ had fel sze re lést tar tal maz za.

Igény jegy zék: a meg kö tés re ter ve zett tech ni kai meg -
álla po dás (TA) tar tal má nak meg adá sá hoz és a szer zõ dés -
kö tés kez de mé nye zé sé hez ké szí tett azon ok mány, amely
tar tal maz za a nem zet kö zi szer zõ dés alap ján biz to sí tás ra
ter ve zett – igé nyelt – szol gál ta tá sok pa ra mé te re it, illetve
tá jé koz ta tást ad a szer zõ dõ fél nek az el lá tan dó – sa ját –
 katonai szer ve zet rõl és annak lo gisz ti kai ké pes sé ge i rõl.

Jog ha tás sal já ró mé rés: Jog ha tás sal jár a mé rés, ha
annak ered mé nye az ál lam pol gá rok és/vagy jo gi sze mé -
lyek jo gát vagy jo gi ér de ke it érin ti, kü lö nö sen, ha a mé ré si
ered ményt men nyi ség és/vagy mi nõ ség ta nú sí tá sá ra – a
szol gál ta tás és el len szol gál ta tás mér té ké nek meg ál la pí tá -
sá ra – vagy ha tó sá gi el len õr zés re és bi zo nyí tás ra hasz nál -

ják fe l; to váb bá az élet- és egész ség vé de lem, a kör nye zet -
vé de lem és a va gyon vé de lem te rü le tén.

Ka lib rá lás: A ka lib rá lás azok nak a mû ve le tek nek az
ös szes sé ge, ame lyek kel – meg ha tá ro zott fel té te lek mel -
lett – meg ál la pít ha tó az ös sze füg gés a mé rõ mû szer vagy a
mé rõ rend szer ér ték mu ta tá sa, illetve a mér ték, a hi te les
anyag min ta ál tal meg tes te sí tett vagy hasz ná la ti eta lon nal
meg va ló sí tott ér ték (a he lyes ér ték) kö zött. A ka lib rá lás
nem ha tó sá gi te vé keny ség. Hasz ná la ti eta lon nal kell rend -
sze re sen el len õriz ni (ka lib rál ni) azok nak a jog ha tás sal já ró 
mé rés el vég zé sé re hasz nált mé rõ esz kö zök nek a pon tos sá -
gát, ame lyek nek a hi te le sí té se nem kö te le zõ. Az MH-n be -
lül a mé rõ esz kö zök ka lib rá lá sát a mé rõ esz köz re fel ra gasz -
tott mat ri ca és a „Mé rõ esz köz-törzs könyv”-be n a ka lib rá ló 
 labor be jegy zé se iga zol ja.

Kész let kép zés: a had erõ va la men nyi lo gisz ti kai tá mo -
ga tá si ta go za tá nak meg ha tá ro zó ele me a lo gisz ti kai tá mo -
ga tás fel adat rend szer ében. A kész let kép zés a fel adat nagy -
ság rend jé vel, tar tal má val, vég re haj tá sá nak for má já val,
anyag szük ség le té nek mér té ké vel ará nyos szak anyag kész -
le tek meg ala kí tá sá ra, fo lya ma tos szin ten tar tá sá ra, tá ro lá -
sá ra és ál la gá nak meg óvá sá ra irá nyul. A kész let kép zés fel -
ada ta it idõ sza kuk és tar tal muk alap ján cso por tok ra le het
bon ta ni. A mû ve le tek ter ve zé se idõ sza ká ban, a fel ké szü lés 
so rán a kész let kép zés alap ve tõ fel ada ta a vár ha tó szük ség -
le tek nek meg fe le lõ mennyi sé gû és mi nõ sé gû szak anyag
fel hal mo zá sa, tá ro lá sa. A mû ve le tek vég re haj tá sa kor a fõ
fel adat a meg ha tá ro zott kész let szin tek fo lya ma tos fenn tar -
tá sa, a fel hasz nált kész le tek nek a szük ség le tek hez iga zo dó 
pót lá sa. A mû ve le tek be fe je zé sét köve tõen a kész let kép -
zés, a fel hasz nált kész le tek tel jes mér té kû pót lá sá ra, illetve 
a kö vet ke zõ mû ve let, az is mé telt har ci al kal ma zás, anyag -
szük ség le té nek meg fe le lõ kész le tek fel hal mo zá sá ra irá -
nyul.

Köz le ke dé si tá mo ga tás: A köz le ke dé si tá mo ga tás a
ka to nai szer ve ze tek bé ke-, vál ság-, vagy há bo rús idõ sza ki
te vé keny sé ge lo gisz ti kai tá mo ga tá sá nak rész e, ame lyet a
ka to nai és pol gá ri köz le ke dé si szer vek a ka to nai köz le ke -
dé si szük ség le tek ki elé gí té sé ért és a köz le ke dé si fo lya ma -
tok meg sza kí tás men tes fenn tar tá sa ér de ké ben ha zai vagy
kül föl di te rü le ten egy sé ges el gon do lás és terv alap ján vé -
gez nek. A köz le ke dé si tá mo ga tás ma gá ba fog lal ja a ka to -
nai cé lú igény be vé tel re ter ve zett köz le ke dé si há ló zat elõ -
ké szí té sé vel és fenn tar tá sá val kap cso la tos fel ada to kat; a
ka to nai moz gá sok és szál lí tá sok ter ve zé sét, szer ve zé sét, a
vég re haj tás irá nyí tá sát, ko or di ná lá sát, sza bá lyo zá sát, fel -
ügye le tét; a szál lí tó, ra ko dó, for ga lom sza bály zó, szál lít -
mány kí sé rõ erõk és esz kö zök fel ké szí té sét, al kal ma zá suk
meg ter ve zé sét; va la mint a köz le ke dé si szak anyag- és
szak technikai esz köz biz to sí tást.

Köz pon ti (Ha dá sza ti) kész let: az MH el lá tó köz pont -
ja i ban sta ci o ne ren fel hal mo zott, illetve pol gá ri bá zi so kon
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tá rolt had fel sze re lé sek. A ha dá sza ti kész le tek – a csa pa -
tok nál lé võ kész le tek kel együtt – a had erõ bé ke- és bé ké tõl 
el té rõ mû ve le tek szük ség le te it fe de zik. A mû ve le tek so rán
a csa pa tok után pót lá sa, a had mû ve le ti – har cá sza ti –
(csapat) kész le tek rep ro du ká lá sa a ha dá sza ti (köz pon ti)
kész le tek bõl alap ve tõ en ki szál lí tás sal tör té nik.

Köz pon ti El lá tá si Igény: A meg ala kí tá sért fe le lõs ka -
to nai szer ve zet ál tal ké szí tett azon do ku men tum, mely azt
a had fel sze re lé si anyag men nyi sé get tar tal maz za, mint
igény, amely a fel ál lí tan dó ka to nai szer ve zet szá má ra az
Ide ig le nes Ál lo mány táb la, az Ide ig le nes Fel sze re lé si Jegy -
zék és a Mû ve le ti Terv ben elõ írt szük ség le tek alap ján az
adott ka to nai szer ve zet nek jo gos szük ség le te, de a kon tin -
gens meg ala kí tá sá ért fe le lõs ka to nai szer ve zet meg lé võ
kész le te i bõl nem biz to sít ha tó.

Köz pon ti El lá tá si Terv: Az MH ÖLTPK ál tal jó vá ha -
gyott do ku men tum, amely az Ide ig le nes Fel sze re lé si Jegy -
zék ben sze rep lõ had fel sze re lé sen kí vül tar tal maz za, a fel -
adat ra ki je lölt ka to nai szer ve zet szá má ra, a Mû ve le ti Terv -
ben meg ha tá ro zott, és a szak ági nor mák ál tal szám ve tett,
ha di anya go kat és ha di tech ni kai esz kö zö ket. A terv tar tal -
maz za a had fel sze re lés lép csõ zé sét és azok biz to sí tá sá nak
mód ját is (csa pat kész let bõl, meg lé võ köz pon ti kész let bõl,
be szer zés bõl).

Lo gisz ti kai tá mo ga tás: a lo gisz ti kai tá mo ga tás a ka to -
nai szer ve ze tek el lá tás nak, moz ga tá sá nak és mûködõ -
képességük fenn tar tá sá nak ter ve zé sé vel és szer ve zé sé vel
fog lal ko zó fel ada tok és rend sza bá lyok ös szes sé ge.
A  logisztikai tá mo ga tás ma gá ba fog lal ja az MH alap ren -
del te té sé bõl, va la mint a szö vet ség esi kö te le zett sé gek bõl
ere dõ ka to nai mû ve le tek lo gisz ti kai szük ség le te i nek ki elé -
gí té sét. A lo gisz ti kai tá mo ga tás fel adat rend sze rét a had -
táp biz to sí tás, a ha di tech ni kai biz to sí tás, a köz le ke dé si tá -
mo ga tás és a lo gisz ti kai szol gál ta tá sok ké pe zik.

Mé rõ esz köz: mé rõ esz köz nek a mé ré sek el vég zé sé re al -
kal mas olyan tech ni kai esz köz mi nõ sül, amely nek a mé ré -
si pon tos sá got és meg bíz ha tó sá got jel lem zõ tu laj don sá gai
is mer tek és el len õriz he tõk. A Ma gyar Hon véd ség ben
rend sze re sí tett mé rõ esz kö zök alap ve tõ en két rész re oszt -
ha tók: – ál ta lá nos mé rõ esz kö zök re (MH Mé rés ügyi Al osz -
tály) és – spe ci á lis mé rõ esz kö zök re (egyéb MH szin tû
szak ágak anyag nem-fe le lõs sé gi kö ré be tar to zók).

Mis szió „Lo gisz ti kai Tá mo ga tá si Terv”: A mû ve le ti
terv szer ves rész e, azon ér té ke lõ, elem zõ, dön tés-elõ ké szí -
tõ és dön té si fo lya ma tok ös szes sé gét tar tal ma zó ok mány,
ami a ka to nai mû ve le tek lo gisz ti kai szük ség le te i nek meg -
ha tá ro zá sá ra, a szük ség le tek ki elé gí té sé re, a lo gisz ti kai
szer ve ze tek ha té kony al kal ma zá sá ra irá nyul. A meg ala kí -
tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet lo gisz ti kai fõ nö ke ké szí ti el 
és a meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet pa rancs no ka
hagy ja jó vá.

Misszió „Után pót lá si Terv”: A lo gisz ti kai kész le tek
meg kö ve telt szint jé nek a fenn tar tá sa ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé gek összes sé gét tar tal ma zó do ku men tum, amit a meg -
ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet lo gisz ti kai fõ nö ke ké szít
el és a meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet parancs noka
hagy jó vá.

Mis szi ós sze mé lyi alap fel sze re lés: az MH ÖLTPK
 által jó vá ha gyott, je len szak in téz ke dés mel lék le te it ké pe -
zõ do ku men tu mok (4; 5. szá mú mel lék le tek), me lyek tar -
tal maz zák a kon tin gens tel jes sze mé lyi ál lo má nyá nak had -
fel sze re lé sét.

Nem ze ti Rész le tes Fel vo nu lá si Terv: A ki je lölt
 parancsnok el gon do lá sa alap ján a NA TO ál tal al kal ma zott
ADAMS szoft ver se gít sé gé vel elekt ro ni kus for má ban el -
ké szí tett szál lí tá si terv. A terv ma gá ba fog lal ja az adott
nem zet ál tal a NA TO mû ve let be fel aján lott ka to nai szer -
ve zet el jut ta tá sá nak ter vét a bé ke el he lye zé si kör let bõl az
al kal ma zá si kör let re a ki je lölt NA TO pa rancs nok ál tal
meg ha tá ro zott idõ re (CRD- Com man der’s Re qu i red Da te
– Pa rancs nok ál tal meg ha tá ro zott idõ). Az el ké szí tett terv
tar tal maz za: az el szál lí tás ra ke rü lõ ka to nai szer ve zet ál lo -
má nyát, tech ni kai esz kö ze it, azok mé re te it, a szál lí tás
 menetrendjét és a szük sé ges szál lí tó esz kö zö ket. Az így el -
ké szí tett nem ze ti Rész le tes Fel vo nu lá si Ter vet a Szövet -
séges Moz gás ko or di ná ló Köz pont be il lesz ti a Több nem -
ze ti Rész le tes Fel vo nu lá si Terv be, a szoft ver se gít sé gé vel
fel szá mol ja az eset le ges tér be li és idõ be ni üt kö zé se ket
együtt mû köd ve a ki je lölt NA TO pa rancs nok(ok)ka l, a kül -
dõ és a be fo ga dó nem ze tek kel.

Nem ze ti Tá mo ga tó Elem: Az el lá tó ka to nai szer ve zet
azon nem ze ti irá nyí tás alatt ál ló szer ve ze ti ele me, mely
mû ve le ti te rü le ten tör té nõ szak irá nyú te vé keny sé gé vel
 támogatja a nem zet kö zi erõ ré szét ké pe zõ nem ze ti erõ ket.
A NTE, mint a mû ve le ti te rü le ten mû kö dõ leg ma ga sabb
szin tû nem ze ti lo gisz ti kai tá mo ga tó szer ve zet, a had mû ve -
le ti szint nek meg fe le lõ, tel jes kö rû – vagy a több nem ze ti
lo gisz ti kai tá mo ga tá si szer zõ dés (TA) meg kö té se ese tén a
nem ze ti ha tás kör ben ma ra dó – lo gisz ti kai tá mo ga tást
nyújt a tel jes nem ze ti ka to nai kon tin gens ré szé re. A kü lön -
bö zõ nem ze tek nem ze ti tá mo ga tó ele mei, a had mû ve le ti
te rü le ten együtt mû köd nek és te vé keny sé gü ket ös sze han -
gol ják a fel ada tot irá nyí tó nem zet kö zi szer ve zet pa rancs -
no ká val és a be fo ga dó or szág gal. Amen nyi ben a mû ve le ti
hely zet le he tõ vé te szi a nem ze ti tá mo ga tó ele mek te vé -
keny sé gé nek nagy fo kú ös sze han go lá sát, illetve az ál ta luk
nyúj tott tá mo ga tá sok cent ra li zá lá sát, azok lét szá ma a had -
szín té ren je len tõ sen csök kent he tõ, mel lyel költ ség meg ta -
ka rí tást ér he tõ el.

Rend sze re sí tés: az MH ál lo mány táb lá i ban, (ide ig le -
nes) fel sze re lé si jegy zé ke i ben, nor ma jegy zé ke i ben meg -
ha tá ro zott szük ség le tek ki elé gí té sé re be szer zett had fel sze -
re lé si anya gok sza bá lyo zott el já rá si rend ben tör té nõ fel vé -
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te le a hon véd ség rend sze ré be, amely tör tén het rend sze re sí -
té si, illetve al kal ma zás ba vé te li ha tá ro zat tal.

Tér ké pé sze ti szak anyag el lá tás: az MH el lá tá si rend -
sze ré ben a ka to nai szer ve ze tek geo-in for má ci ós (tér ké -
pész, hely zet-meg ha tá ro zó, ka to na föld raj zi, te rep ér té ke lõ) 
te vé keny sé gé hez szük sé ges szak-, kar ban tar tó-, va la mint
kel lék anya gok és a hoz zá juk kap cso ló dó ter ve zé si, szer ve -
zé si, el lá tá si, tá mo ga tá si fel ada tok és fo lya ma tok, va la -
mint ezek vég re haj tá sá ra és sza bá lyo zá sá ra irá nyuló te vé -
keny sé gek ös szes sé ge.

Üzem ben tar tás: az üzem ké pes ha di tech ni kai esz kö -
zök re irá nyuló üzem fenn tar tá si te vé keny sé gek együt te se.
Ma gá ba fog lal ja a tech ni kai ki szol gá lá so kat és a kü lön le -
ges fel ké szí té si fel ada to kat. Az üzem benn tar tás egy részt
biz to sít ja az üze mel te tés ha tá sá ra fo ko za to san csök ke nõ
üzem biz ton ság idõ sza kon kén ti nö ve lé sét, amel lyel las sít ja 
a ha di tech ni kai esz kö zök el hasz ná ló dá sá nak fo lya ma tát,
más részt fo koz za az esz kö zök al kal mas sá gát kü lön le ges
kö rül mé nyek kö zöt ti üze me lés re, illetve sa já tos fel ada tuk
vég re haj tá sá ra.

Üzem ké pes: az a mû kö dõ ké pes ha di tech ni kai esz köz,
amely az alap ren del te té sé bõl adó dó kö ve tel mé nyek nek
meg fe lel. Re pü lõ esz köz vo nat ko zá sá ban: mû sza ki és re -
pü lõ tech ni kai ada tai, mû sza ki üzem idõ tar ta lé kai meg fe -
lel nek az elõ írt nor mák nak, ame lyen ki ja ví tot ták az ös szes
meg hi bá so dást, vég re haj tot ták az elõ írt mun ká kat az egy -
sé ges mû sza ki ki szol gá lá si uta sí tás nak meg fele lõen és el -
vé gez ték a so ron kö ve tõ elõ ké szí tést.

A nemzetközi szervezetek által irányított
válságreagáló és béketámogató mûveletek logisztikai

támogatásának alapelvei

1. 4. A vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek lo -
gisz ti kai tá mo ga tá sá ért – a nem zet kö zi szer ve ze tek ál tal
irá nyí tott vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben
tör té nõ rész vé tel lel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá nak 
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 147/2005. (HK 21.) HM
KÁT–HVKF együt tes in téz ke dés 3.  § (9) be kez dé se ér tel -
mé ben – a kon tin gens meg ala kí tá sá ért fe le lõs szer ve zet
(kö zép szin tû szer ve zet) pa rancs no ka a fe le lõs.

1. 5. A vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben
tör té nõ rész vé tel, az MH alap ren del te té sé bõl adó dó fel -
adat. A fel ada tot vég re haj tó szer ve zet meg ala kí tá sa so rán,
a meg ala kí tás ra ki je lölt ka to nai szer ve zet pa rancs no ka a
lo gisz ti kai tá mo ga tás ér de ké ben kö te les hasz nál ni mind -
azon erõ for rást és anya gi kész le tet, mely az alá ren delt sé -
gé be tar to zó szer ve ze tek nél ren del ke zé sé re ál l.

1. 6. A vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek lo -
gisz ti kai tá mo ga tá sá nak alap ját, a fel adat ra ki dol go zott

Mû ve le ti Terv ben elõ írt (szük ség le tek) kész le tek, va la -
mint a jó vá ha gyott Ide ig le nes Ál lo mány táb la és Ide ig le nes 
Fel sze re lé si Jegy zék al kot ják.

1. 7. A fel adat vég re haj tá sá ra biz to sí tott had fel sze re -
lést alap ve tõ en az MH-ban rend sze re sí tett esz kö zök és
anya gok fel hasz ná lá sá val az Ide ig le nes Fel sze re lé si Jegy -
zék ben rög zí tet tek nek meg fele lõen a vég re haj tó, illetve az
el lá tás ra ki je lölt ka to nai szer ve zet kész le té bõl, va la mint
ha de rõ ne men be lü li át cso por to sí tás ból kell biz to sí ta ni, a
hi ány zó anya gok te kin te té ben a meg ala kí tá sért fe le lõs
 katonai szer ve zet ké szít sen Köz pon ti El lá tá si Igényt és azt
az MH ÖLTPK ré szé re ter jes sze fe l.

1. 8. Az adott mis szió had fel sze re lé sé nek nyil ván tar -
tá sát az el lá tás ra kö te le zett ka to nai szer ve zet nyilvántar -
tási rend sze ré ben el kü lö ní tet ten kell ve zet ni.

1. 9. A mû ve le ti te rü le ten va ló mû kö dés és al kal ma zás
so rán a Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za tá nak és
alap szak uta sí tá sa i nak vo nat ko zó ré sze it – a sze mé lyi ál lo -
mány el lá tá si alap el ve i re, a had fel sze re lés tá ro lá sá ra, nyil -
ván tar tá sa, meg óvá sá ra, igény be vé te lé re, a csa pat moz gá -
sok ra, ka to nai szál lí tá sok ra és anyag moz ga tás ra – együt te -
sen kell al kal maz ni az adott mû ve let re ki dol go zott
SOP-kal és a HM ál tal, az adott fel adat ra meg kö tött nem -
zet kö zi szer zõ dé sek ben fog lal tak kal.

1. 10. A fel adat vég re haj tá sa ér de ké ben meg ala kí tás ra
ke rü lõ kon tin gens Ide ig le nes Ál lo mány táb lá já ba be kell
in teg rál ni a vég re haj tó ál lo mány lo gisz ti kai tá mo ga tá sát
biz to sí tó, ará nyos és mi ni má li san szük sé ges, fel adat ra sza -
bott, szer ve ze ti lo gisz ti kai ele me ket is. Kö ve tel mény ként
ke zel jék, hogy a lo gisz ti kai al egy ség ren del kez zen olyan
szak mai fel ké szí tés sel és ka pa ci tás sal, amely biz to sít ja a
Mû ve le ti Terv ben el ren delt fel ada tok lo gisz ti kai tá mo ga -
tá sá nak ma ra dék ta lan vég re haj tá sát a te vé keny ség ve ze té -
sét és az adott szint re le lép csõ zött, a mû kö dõ ké pes ség fo -
lya ma tos fenn tar tá sá hoz szük sé ges mi ni má lis kész le tek
mo bil esz kö zön tör té nõ tá ro lá sát és szál lí tá sát.

1. 11. Az Ide ig le nes Ál lo mány táb la és az Ide ig le nes
Fel sze re lé si Jegy zék ki dol go zá sa so rán kö ve tel mény ként
ke zel jék, hogy a NA TO el vek sze rint, mis szi ós te rü le ten
alap ve tõ en csak di e sel üze mû esz kö zök al kal ma zá sa az el -
fo ga dott.

1. 12. A kon tin gen sek lo gisz ti kai tá mo ga tá sát mûve -
leti te rü le ten a NA TO el vek nek meg fele lõen, a gaz da sá -
gos sá gi és ész sze rû sé gi szem pon tok figye lembe véte lével,
az MH ka pa ci tá sá ra és ké pes sé ge i re ala poz va kell ter -
vezni. Olyan misszi ók ese té ben, me lyek föld raj zi távol -
sága a fen ti szem pon tok ér vé nye sí té sét nem te szik lehe -
tõvé, ott a ma gyar kon tin gens lo gisz ti kai tá mo ga tá sa, el sõ -
sor ban a már ko ráb ban meg kö tött két-, illetve több ol da lú
köl csön ös lo gisz ti kai együtt mû kö dé si szer zõ dé sek re ala -
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pozva, de az adott misszi ó ra adap tál va, vagy a mû ve le ti te -
rü le ten fel ada tot vég re haj tó más nem zet ha de re jé vel, illetve
a be fo ga dó nem zet tel kö tött, a misszió egé szé re ér vé nyes
lo gisz ti kai tá mo ga tá si rend sze ré be be il lesz tett, a konk rét
fel adat ra ki dol go zott Tech ni kai Meg álla po dás alap ján kell
ter vez ni és vég re haj ta ni.

1. 13. Az üzem anyag el lá tást a mû ve le ti te rü le ten,
alap ve tõ en a mû ve let re meg kö tött két-, illetve több ol da lú
szer zõ dé sek re (TA-ra) ala poz va kell ter vez ni. A stra té gi ai
szál lí tás so rán a vo nat ko zó nem zet kö zi elõ írásoknak meg -
fele lõen, a ma xi má li san en ge dé lye zett üzem anyag kész le -
tet kell a ha di tech ni kai esz kö zök tar tá lya i ban hagy ni.
A kon tin gens nek ren del kez nie kell a Mû ve le ti Terv ben
elõ írt, a szint jé nek meg fe le lõ mi ni má lis üzem anyag tá ro ló
ka pa ci tás sal, mely az al egy ség szál lí tó esz kö ze i vel mo bi li -
zál ha tó. A had mû ve le ti te rü let re tör té nõ ki ér ke zés után,
ezen esz kö zök fel hasz ná lá sá val, meg kell ala kí ta ni az al -
egy ség re elõ írt mi ni má lis kész let szin tet.

1. 14. A nem zet kö zi meg ál la po dá sok lo gisz ti kai tar -
tal mi ré szé nek ki dol go zá sá ért a kon tin gens meg ala kí tá sá -
ért fe le lõs ka to nai szer ve zet lo gisz ti kai fõ nö ke, a stra té gi ai 
szál lí tá so kat il le tõ en az MH KF a fe le lõs.

1. 15. A stra té gi ai szál lí tá sok vég re haj tá sá nál igény be -
vett be ra kó/ki ra kó kör le tek ben az MH KF-ség ki je lölt sza -
kem be re szak mai elöl já ró ja a szál lí tá si fel ada tot vég re haj -
tó ál lo mány nak.

1. 16. A nem zet-spe ci fi kus ha di anya gok ból és ha di -
tech ni kai esz kö zök bõl a kon tin gens nek, a Mû ve le ti Terv -
ben a szá má ra mi ni má li san elõ írt és meg fele lõen lép csõ -
zött, mo bi li zált kész let tel kell ren del kez nie. A ho ni te rü let -
rõl tör té nõ után szál lí tá sát a NTE al kal ma zá sá val kell meg -
ol da ni.

1. 17. A fel adat vég re haj tá sá ra ki je lölt sze mé lyi ál lo -
mány nak a mis szió ide jé re ha di tech ni kai és had táp sze mé -
lyi alap fel sze re lést tar tal ma zó „mis szi ós sze mé lyi alap fel -
sze re lés sel” kell ren del kez nie (4., 5. és 6.sz. mel lék le tek).
Amen nyi ben a kül de tés jel le ge meg kí ván ja a sze mé lyi
alap fel sze re lé se ket „fel adat-spe ci fi kus ki egé szí tõ fel sze -
re lés”-s el kell ki egé szí te ni. A kon tin gens pa rancs no ka az
ál lo mány sze mé lyi alap és ki egé szí tõ kész le te i nek meg lé -
tét és ál la po tát a mis szió ide je alatt ha von ta kö te les el len -
õriz ni és a fel tárt hi á nyos sá gok pót lá sá ra, in téz ked ni.

1. 18. A mis szió fel ál lí tá sa ér de ké ben lét re ho zott tar ta -
lék sze mé lyi ál lo mány ré szé re ki adott ru há za ti szak anya -
gok sa ját tu laj don ba adá sát, csak tény le ges al kal ma zás
ese tén, annak be fe jez té vel en ge dé lye zem.

1. 19. A kon tin gens ál lo má nyát a fel ké szí tés meg kez -
dé sé tõl a ha za ér ke zé sig ter mé szet be ni élel me zé si el lá tás -
ban kell ré sze sí te ni. A gaz da sá gos sá gi el vek figye lembe -

véte lével, tö re ked ni kell a ha zai alap anya gok fel hasz ná lá -
sá ra. Az élel me zé si el lá tást a min den kor ér vény ben lé võ
ha tá lyos sza bály zók alap ján kell biz to sí ta ni. Vá sá rolt élel -
me zé si el lá tás ese tén a Tech ni kai Meg ál la po dás ban kell
rög zí te ni, hogy az el lá tás mi lyen ét ke zé se ket tar tal maz -
zon. A kon tin genst min den eset ben el kell lát ni a Mû ve le ti
Terv ben mi ni má li san elõ írt, lép csõ zött, mo bi li zált Komp -
let tí ro zott élel mi sze rek kel, va la mint Egyé ni Zá rolt kész -
lettel.

1. 20. Mû ve le ti te rü let re csak olyan ha di tech ni kai esz -
köz vi he tõ ki, ame lyen elõ zõ leg vég re haj tás ra ke rült a fel -
adat-spe ci fi kus fel ké szí tés, (té li gu mi, hó lánc) ren del ke zik
a meg fe le lõ szem le tar ta lék kal, mû sza ki vizs gá val, kész le -
tei tel je sen fel töl töt tek, had ra fog ha tó és a ha tó sá gi vizs gá -
la tok el vég zés re ke rül tek (koc ká zat elem zés, zöld kár tya).

1. 21. A fel adat ra ki je lölt ál lo mány fel adat-spe ci fi kus
ki kép zé se és fel ké szí té se a meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai
szer ve zet bé ke ki kép zé si rend sze ré ben va ló sul meg. A ki -
kép zés és a fel ké szí tés lo gisz ti kai tá mo ga tá sa az adott
szer ve zet bé ke idõ szak ra szám ve tett, lo gisz ti kai tá mo ga tá -
si rend sze ré ben ke rül el szá mo lás ra.

1. 22. A kon tin gen sek meg ala kí tá sá ra ki adott had fel -
sze re lést – a ha tá lyos ren del ke zé sek sze rint – a meg ha tá ro -
zott nem ze ti nyil ván tar tá sok ban ve zes sék. A mû ve le ti te -
rü le ten a nyil ván tar tá so kat a mis szió lo gisz ti kai al egy sé -
ge i nél (meg bí zott sze mély nél) fek tes sék fe l és to váb bi ak -
ban az elõ írások sze rint tart sák nap ra ké szen. A kon tin gens
rak tár kész le te i rõl az anya gok ke ze lé sé ért fe le lõs sze mé -
lyek ve zes se nek rak tá ri kar to ték-nyil ván tar tást, me lyet az
el lá tó szer ve zet rend sze ré ben egyez tes se nek.

1. 23. A vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben 
részt ve võ ál lo mány és a had fel sze re lés al kal ma zá si te rü -
let re tör té nõ ki- és ha za te le pí té se, az ál lo mány vál tá sa, pi -
hen te té se, a szük sé ges után szál lí tá sok vég re haj tá sa, nem -
ze ti fe le lõs ség ke re té ben az MH KF ve ze té sé vel va ló sul
meg.

1. 24. Az adott mis szió Mû ve le ti Ter vé ben meg adott
kar jel zé se ket és a tech ni kai esz kö zök re ke rü lõ azo no sí tó
je le ket (ki vé ve ENSZ, MLF mis szi ók) és az érin tett anyag -
nem fe le lõs szol gá la ti ágak szük ség sze rint sze rez zék be
(gyár tas sák le) és – a meg fe le lõ tar ta lék kép zé sé vel – biz -
to sít sák azo kat a vég re haj tó ál lo mány ré szé re.

1. 25. A mis szió lo gisz ti kai ké szen lét el len õr zé sét, a
meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet ve ze té sé vel, a fel -
adat ra ki dol go zott Mû ve le ti Terv (OPLAN) kö ve tel mé -
nyei alap ján, a NA TO-ban hasz ná la tos „Al kal ma zá si ké -
szen lét fel mé ré si és ér té ke lé si rend szer e” (CREVAL)
ellen õr zés vo nat ko zó pont jai al kal ma zá sá val kell vég re -
haj ta ni és do ku men tál ni.
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1. 26. A mis szió vég re haj tá sa so rán eset le ge sen fel me -
rü lõ „rend kí vü li igé nye ket” (pl. ab lak vé dõ rács, gép pus ka
tar tó áll vány stb.) a meg ha tá ro zott pa rancs no ki je len té si
rend szer al kal ma zá sá val a mis szió pa rancs no ka – meg ol -
dá si ja vas la tok meg té te lé vel – ha la dék ta la nul je lent se. Az
igény pa rancs no ki el bí rá lá sá ba az MH szin tû ille té kes
anyag nem fe le lõst be kell von ni.

II.

A LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEI

Ideiglenes Állománytábla, Ideiglenes Felszerelési
Jegyzék, munkaköri leírások

2. 1. Az Ide ig le nes Ál lo mány táb lát és az Ide ig le nes
Fel sze re lé si Jegy zé ket a fel adat kö rül mé nyei, és a Mûve -
leti Terv kö ve tel mé nyei alap ján, je len szak in téz ke dés
alap elveit figye lembe vé ve, az MH-ban rend sze re sí tett
had fel sze re lés bõl – a kon tin gens meg ala kí tá sá ért fe le lõs
szer ve zet ál lít sa össze. A kon tin gens pán cé lo zott szál lí tó-
és harc jár mû vei után az al kal ma zás hely szí nén tí pu son -
ként 5 jár mû ig nem, 5–15 jár mû után 1 db, 15 jár mû fe lett
2 db, vagy szá za don ként 1–1 db esz köz „al kal ma zá si tar ta -
lé kot” ké pez zen.

2. 2. Amen nyi ben az al kal ma zói igé nyek a fel adat el -
lá tá sá ra az MH-ban még nem rend sze re sí tett esz köz igény -
be vé te lét te szik szük sé ges sé, úgy az ál lo mány táb la szer -
kesz tõk, az érin tett anyag nem fe le lõs egyet ér té se alap ján,
kez de mé nyez zék az adott esz köz be szer zé sé ig tör té nõ he -
lyet te sí té sét rend szer ben meg lé võ esz köz zel.

2. 3. Amen nyi ben az al kal ma zás az MH-ban nem
rend sze re sí tett had fel sze re lés sel va ló el lá tást igé nyel, az
al kal ma zói igé nye ket a fel adat meg kez dé se elõtt leg alább
12 hó nap pal küld jék meg az MH ÖLTPK ré szé re.

2. 4. A ha di tech ni kai esz kö zö ket és ha di anya go kat ke -
ze lõ sze mé lyek mun ka kö ri le írá sai ki ala kí tá sá nál je len tes -
sék meg a ke ze lé sé re bí zott had fel sze re lés szak sze rû üze -
mel te té sé vel, hasz ná la tá val, meg óvá sá val és had ra fog ha -
tó sá gá nak biz to sí tá sá val, az anya gok tá ro lá sá val, nyil ván -
tar tá sá val, meg óvá sá val, fris sí té sek kel kap cso la tos kö ve -
tel mé nye ket, az is me re tek el len õr zé sét.

Kiképzés-felkészítés

2. 5. A kon tin gens lo gisz ti kai ál lo má nyá nak szak irá -
nyú fel ké szí té sé ért a kon tin gens meg ala kí tá sá ért fe le lõs
szer ve zet lo gisz ti kai fõ nö ke fe le l.

2. 6. A fel ké szí tés so rán a kon tin gens pa rancs no ka,
illetve a lo gisz ti kai fel ada tok ve ze té sé ért fe le lõs szak tiszt
rész le te sen ta nul má nyoz za és a mis szió hely szí né re vi gye
ma gá val je len in téz ke dés és a mis szió lo gisz ti kai tá mo ga -
tá sá ra meg kö tött Tech ni kai Meg álla po dás (ma gyar és an -
gol nyel vû vál to za tok) 1–1 pél dá nyát.

2. 7. A kon tin gens fel ké szí té sé nek és ki kép zé sé nek
idõ sza ká ban az ál lo mányt ké szít sék fe l és vizs gáz tas sák le
a ke ze lé sé ben lé võ ha di tech ni kai esz kö zök üze mel te té si,
ki szol gá lá si sza bá lya i ból.

2. 8. A kon tin gen sek lo gisz ti kai be osz tá sa it az elõ írt
kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ ké pe sí tés sel, szak szol gá la ti
en ge dél lyel, to váb bá meg fe le lõ fi zi kai, pszi chi kai ál la pot -
tal ren del ke zõ szak ál lo má nyú sze mé lyek kel tölt sék fe l.
Amen nyi ben a kon tin gens nél nincs szak mai be osz tás
rend sze re sít ve, úgy a ki je lölt (meg bí zott) anyag ke ze lõt
(anyag ke ze lõ ket) az elõ írásoknak meg fele lõen ké szít sék
fe l az alap ve tõ lo gisz ti kai fel ada tok el lá tá sá ra. A vizs gáz -
ta tást do ku men tál ják és azt õriz zék meg az el szá mo lás
vég re haj tá sá ig.

2. 9. Az üzem ben tar tó te vé keny ség mû ve le ti te rü le ten
tör té nõ vég re haj tás szak sze rû fel té te le i nek biz to sí tá sá ért,
a kon tin gen sek ál lo mány táb lá ját (ál lo mány jegy zé két) ter -
ve zõ, a sze mé lyi ál lo mányt ki vá lasz tó, a be osz tás ba he lye -
zõ dön tés re jo go sult szol gá la ti sze mé lyek és szer vek egy -
aránt fe le lõ sek.

2. 10. A fel ké szí tés fo lya mán min den eset ben ok tas sák 
az anyag nem fe le lõ sök ál tal, az anyag ke ze lés re és az esz -
kö zök had ra fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sá val kap cso lat ban
ki adott szak mai in téz ke dé se it, amely bõl a ki uta zás elõtt a
ki je lölt szak ál lo mányt vizs gáz tas sák le és az ered ményt
do ku men tál ják, me lyet az el szá mo lá sig õriz ze nek meg.

2. 11. A meg ala kí tá sért, vál tá sért fe le lõs ka to nai szer -
ve zet a ki je lölt sze mé lyi ál lo mány szak ági fel ké szí té se so -
rán ok tas sa:

a) a ha di tech ni kai esz kö zök tí pus is me re tét és sza bá -
lyos igény be vé te lét;

b) a ha di tech ni kai esz kö zök tech ni kai ki szol gá lá sát;
c) a ha di tech ni kai biz to sí tá si ele mek te le pí té sét, be ren -

de zé se i nek is me re tét, al kal ma zá sát;
d) a had fel sze re lés is me re tét, nyil ván tar tá suk, igény -

lésük, el szá mo lá suk, fel hasz ná lá suk és al kal ma zá suk
rend jét;

e) meg hi bá so dás, rend el le nes mû kö dés ese tén a je len -
tés és el já rás rend jét;

f) a ha di anya gok tá ro lá sá nak, fris sí té sé nek és fel hasz -
ná lás hoz tör té nõ elõ ké szí té sé nek rend jét;

g) az ál lo mány ré szé re ki adott sze mé lyi fel sze re lé sek
nyil ván tar tá sá nak és el szá mo lá sá nak rend jét, ok má nya it;

h) a mû ve le ti te rü le ten tör té nõ el lá tás, anya gok, szol -
gál ta tá sok igény lé sé nek rend jét, ok má nya it;
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i) a mun ka vég zés sel kap cso la tos mun ka- és bal eset vé -
del mi rend sza bá lyok be tar tá sát, meg elõ zõ in téz ke dé se ket.

2. 12. A mis szi ók lo gisz ti kai ál lo má nyá nak szin ten
tar tó fel ké szí té sét a meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve -
zet szak ál lo má nya hajt sa vég re. En nek ke re té ben ok tas sák
a ha di tech ni kai esz kö zök igény be vé te le, tech ni kai ki szol -
gá lá sa, szak sze rû ja ví tá sa rend sza bá lya it, az anyag és
pénz gaz dál ko dás sza bá lya it, az anyag el lá tás, után- és hát -
ra szál lí tás, va la mint a mû ve le ti te rü let re vo nat ko zó je len -
té sek rend jét, tar tal mát, for mai kö ve tel mé nye it, min d a
rend sze res, min d pe dig ese ti az igény lé sek, je len té sek
 vonatkozásában.

2. 13. A kon tin gens pa rancs nok a mû ve le ti te rü le ten
va ló mû kö dés és al kal ma zás elõ ké szí té se so rán for dít son
ki emelt fi gyel met a tá bo ri te lep hely te le pí té sé hez és a mû -
köd te té sé hez szük sé ges tár gyi (do lo gi) fel té te lek, a szük -
sé ges ok má nyok és fel sze re lés ös sze ál lí tá sá ra, elõ ké szí té -
sé re, va la mint a ha di tech ni kai esz kö zök üze mel te té sé hez
szük sé ges ok má nyok fel fek te té sé re.

2. 14. A kon tin gens pa rancs no ka fe le lõs, hogy az al -
kal ma zást meg elõ zõ en a sze mé lyi ál lo mány fe l le gyen ké -
szít ve a – Tech ni kai Meg ál la po dás ban rög zí tett fel té te lek -
kel – más nem zet tõl át vett ha di tech ni kai esz kö zök ke ze lé -
sé re és üzem ben tar tá sá ra.

2. 15. A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet lo -
gisz ti kai fõ nö ke a fel ké szí tés so rán ter vez ze be a lo gisz ti -
kai je len tõ rend szer (LOG REP) és – szük ség ese tén – a csa -
pa tok te le pí té sét és moz ga tá sát ter ve zõ rend szer
(ADAMS) ok ta tá sát. Amen nyi ben er re nem ál l ren del ke -
zé sé re szak kép zett ál lo mány, ak kor a fel ké szí tést az MH
ÖLTP HDM és KIKF-ség, va la mint az MH KF-ség hajt ja
vég re a fel me rült igény alap ján.

2. 16. A mis szi ók ban részt ve võ ál lo mányt a tér ké pész
szak mai fel ké szí tés he lyén, a ki kép zés idõ tar ta má ra, a
köz pon ti kész let bõl el kell lát ni tér ké pek kel, GPS mû hold -
ve võ ké szü lék kel, illetve az al kal ma zói kö ve tel mé nyek
alap ján tér in for ma ti kai mun ka ál lo má sok kal.

Átadás-átvétel, felügyeleti ellenõrzés

2. 17. A kon tin gen sek sze mé lyi ál lo má nyá nak vál tá sa -
kor az át adás-át vé tel tár gyát ké pe zõ fel sze re lé sek vo nat -
ko zá sá ban az anyag ke ze lõk – pa rancs nok – ré szé re az MH
Szol gá la ti Sza bály za ta 4. mel lék le té ben elõ írt té te les át -
adás-át vé telt ha tá ro zok meg.

2. 18. A té te les át adás-át vé tel ter jed jen ki a had fel sze -
re lés te kin te té ben a nyil ván tar tott kész let 100%-á ra, ezen
be lül a ha di tech ni kai esz kö zö kön a fu tás tel je sít mény,
üzem idõ, vagy nap tá ri nor ma alap ján el vég zen dõ tech ni -
kai ki szol gá lá sok vég re haj tá sá nak és azok ok má nyo lá sá -

nak el len õr zé sé re is. Az esz kö zö kön vé gez ze nek a kül sõ
ál la pot szem re vé te le zé sét köve tõen in dí tá si és fu tás pró bát.

2. 19. Az át adás-át vé tel rõl ké szült jegy zõ könyv rög zít -
se a ha di tech ni kai esz kö zök had ra fog ha tó sá gát, az anya gi
kész le tek ha di hasz nál ha tó sá gát, el lá tott sá gá nak hely ze tét
és az adott kö rül mé nyek kö zöt ti leg fon to sabb szak kér dé se -
ket. A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet a pa rancs no -
ki át adás-át vé tel rõl ké szült jegy zõ könyv egy pél dá nyát, tá -
jé koz ta tá sul az MH ÖLTPK ré szé re küld je meg.

2. 20. A kon tin gens ré szé re át adott had fel sze re lés
meg lé té nek és ál la po tá nak el len õr zé se az el lá tó ka to nai
szer ve zet, va la mint szol gá la ti elöl já ró já nak fe le lõs sé ge. A
had fel sze re lé sek meg lé tét, az üze mel te té si sza bá lyok be -
tar tá sát, az elõ írt nyil ván tar tá sok ve ze tett sé gét az el lá tó
ka to nai szer ve zet az MH ÖLTP El len õr zé si Osz tály ve ze -
té sé vel az érin tett szak ágak be vo ná sá val vál tá son ként el -
len õriz ze. Az el len õr zé se ket ter ve sí te ni kell a HM Éves
El len õr zé si Terv ben.

2. 21. A fel ügye le ti el len õr zé sek meg ter ve zé se kor,
meg szer ve zé se kor és vég re haj tá sa kor min den eset ben
figye lembe kell ven ni a kül föl di ka to nai szol gá la tok fel -
ügye le ti el len õr zé sek rend jét meg ha tá ro zó HM uta sí tást.1

Káreljárások

2. 22. A mû ve le ti te rü le ten ve ze tett rak tá ri nyil ván tar -
tá so kat az át adás-át vé tel vég re haj tá sa kor el szá mo ló ok -
mány ként ke zel jék. Az el len õr zé sek, illetve az átadás-
 átvétel so rán fel tárt hi á nyok ról ké szül jön kár fel vé te li jegy -
zõ könyv. A kár el já rá so kat az ér vény ben lé võ uta sí tá sok
alap ján, az elõ írt ha tár idõk be tar tá sá val, foly tas sák le.
A kár fel vé te li jegy zõ könyv min den eset ben ke rül jön meg -
kül dés re az állományille té kes pa rancs nok nak.

2. 23. A mû ve le ti te rü le ten ke let ke zõ hi á nyok ról az
eset le ge sen be kö vet ke zett ká rok ról ve gye nek fe l rész le tes
jegy zõ köny vet és azt a kon tin gens pa rancs no ka hi te le sít se. 
A jegy zõ köny vet küld je meg az el lá tá sért fe le lõs ka to nai
szer ve zet pa rancs no ká nak. A ve szen dõ be ment anya gok
pót lá sá ra – füg get le nül a kár ke let ke zé sé nek oka i tól – az
el lá tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet ha la dék ta la nul intéz -
kedjen.

Jelentések rendje

2. 24. A kon tin gen sek lo gisz ti kai je len té si rend sze rét a 
meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet lo gisz ti kai fõ nö ke 
ha tá roz za meg úgy, hogy az tar tal mi lag har mo ni zál jon a
NA TO-ban meg kö ve telt LOG REP je len tés sel.

1 104/2005. (HK 24.) szá mú HM uta sí tás sal mó do sí tott 95/2004.
(HK 26.) szá mú HM uta sí tás.
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2. 25. A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet lo -
gisz ti kai fõ nö ke ha vi rend sze res ség gel ké szít sen kon tin -
gen sen ként ös sze fog la ló je len tést a lo gisz ti kai tá mo ga tás -
sal kap cso la tos ta pasz ta la ta i ról. Amen nyi ben a mû kö dést
sú lyo san be fo lyá so ló, vagy sa ját ha tás kö rét meg ha la dó
prob lé ma me rül fe l, azon nal te gyen je len tést az MH
ÖLTPK-nak.

III.

A LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS
SZAKFELADATAI

A DÖNTÉS ÉS MÛVELET ELÕKÉSZÍTÉSE
IDÕSZAKÁBAN

A mis szió lo gisz ti kai ter ve zé se

A dön tés és mû ve let elõ ké szí tés lo gisz ti kai fel ada ta i nak 
elem zé se, ko or di ná lá sa, a mû ve le ti te rü le ten szol gá lók lo -
gisz ti kai el len õr zé se, va la mint a fel adat ba be vont HM
szer vek kel és MH szer ve ze tek kel tör té nõ együtt mû kö dés
meg ter ve zé se és meg szer ve zé se az MH ÖLTP pa rancs -
nok-he lyet tes ve ze té sé vel va ló sul meg. Ezen fel ada tok
MH ÖLTP szin tû vég re haj tá sá ra lo gisz ti kai fel adat ter ve -
zõ cso por tot ál lít fe l az MH ÖLTPK, mely nek ve ze tõ je az
MH ÖLTP TÖF in teg rá ci ós he lyet te se. A mun ka cso port ba 
az MH HTF-ség, az MH HTPF-ség, az MH KF-ség, és az
MH ÖLTP Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ nök ség szak ál lo -
má nya ke rül be vo nás ra a fel adat jel le gé tõl füg gõ en.

Az MH ÖLTP lo gisz ti kai fel adat ter ve zõ cso port fel -
ada tai

3. 1. A dön tés-elõ ké szí tés idõ sza ká ban együtt mû köd -
ve a fel adat vég re haj tá sá ba be vont HM szer vek kel és MH
szer ve ze tek kel:

a) ve gyen részt a fel adat tisz táz ás ban és a ha tás vizs gá -
la tok ban, az át fo gó ka to nai elem zés ben;

b) a ren del ke zés re ál ló in for má ci ók alap ján mér je fe l a
ter ve zett mis szió lo gisz ti kai igé nyét, (el ér he tõ stra té gi ai
szál lí tá si le he tõ sé gek, fel adat-spe ci fi kus fel sze re lé sek
meg lé te, ér vény ben lé võ lo gisz ti kai együtt mû kö dé si szer -
zõ dé sek igény be ve he tõ sé ge stb.);

c) mû köd jön együtt a HM HVK KTFCSF Mû ve le ti
 Elgondolás (CO NOPS) ki dol go zó cso port tal, ala kít son ki
elõ ze tes lo gisz ti kai tá mo ga tá si kon cep ci ót és dol goz za be
a do ku men tum ba;

d) ké szít sen elõ ze tes költ ség szám ve tést.

3. 2. A mû ve let elõ ké szí té se so rán
(1) Együtt mû köd ve a fel adat elõ ké szí té sé re ki je lölt

 minisztériumi szer vek kel és ve zér ka ri szer ve ze tek kel
 vegyen részt:

a) a HM HVK szin tû in téz ke dés ki dol go zá sá ban;

b) a lo gisz ti kai in for má ci ók és ada tok be szer zé sé ben és 
elem zé sé ben;

c) a mis szió elõ ze tes koc ká zat becs lé sé nek el ké szí té sé ben;
d) a szük sé ges nem zet kö zi meg ál la po dá sok, szer zõ dé -

sek elõ ké szí té sé ben.
(2) Együtt mû köd ve a meg ala kí tá sért fe le lõs szer ve zet

Lo gisz ti kai Fõ nök sé gé vel:
a) ve gyen részt a mû ve le ti te rü let lo gisz ti kai szem re vé -

te le zé sé nek elem zé sé ben, az ada tok gyûj té sé ben;
b) a Mû ve le ti El gon do lás lo gisz ti kai tá mo ga tá si kon -

cep ci ó já ra ala poz va, figye lembe vé ve je len in téz ke dé sem
I. fe je ze té ben meg ha tá ro zott alap el ve ket, se gít se a meg -
ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve ze tet a Mû ve le ti Terv
(OP LAN) Lo gisz ti kai Tá mo ga tá si Ter vé nek ki dol go zá sá ban;

c) mû köd jön együtt az Ide ig le nes Ál lo mány táb la ösz -
szeállításában, kü lö nös te kin tet tel a mis szi ó ra ki je lölt
szer ve ze ti elem szer ve zet sze rû lo gisz ti kai ka pa ci tá sa i nak
ki ala kí tá sá ban;

d) ve gyen részt az Ide ig le nes Fel sze re lé si Jegy zék ki -
dol go zá sá ban;

e) mû köd jön együtt a Nem ze ti Tá mo ga tó Elem fel ké -
szí té sé ben, kész le tei meg ala kí tá sá ban;

f) el len õriz ze a szak ági szak mai kö ve tel mé nyek meg je -
len te té sét a lo gisz ti kai be osz tá sok, illetve a ket tõs be osz tá -
sok mun ka kö ri le írá sa i ban.

(3) Dol goz za ki:
a) a jó vá ha gyott Mû ve le ti Terv kö ve tel mé nye i re ala -

poz va, az eset le ge sen szük sé ges sé vá ló, az adott mis szió
spe ci fi ku ma it tar tal ma zó, MH ÖLTPK lo gisz ti kai szak in -
téz ke dé sét;

b) a Nem ze ti Rész le tes Fel vo nu lá si Ter vet;
c) a meg ala kí tá sért fe le lõs szer ve zet Köz pon ti El lá tá si

Igé nye alap ján (1. sz. mel lék let) ké szít se el, és jó vá ha gyás -
ra ter jes sze fe l az MH ÖLTPK ré szé re a Köz pon ti El lá tá si
Ter vet (2. sz. mel lék let). Ez a do ku men tum a ké sõb bi ek -
ben pa rancs ként szol gál az anyag nem fe le lõ sök és a köz -
pon ti tár in té ze tek fe lé, egy ben el ren de lõ ok mány is, az
eset le ges be szer zé si fo lya mat meg in dí tá sá hoz;

d) ké szít se el a mis szió fenn tar tá sá ra az éves lo gisz ti kai 
költ ség ve té si ter vet.

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet Logisz -
tikai Fõ nök sé gé nek fel ada tai

3. 3. A mû ve let elõ ké szí té se so rán
a) ve gyen részt a had szín tér lo gisz ti kai szem re vé te le -

zé sé ben, a kü lön bö zõ nem zet kö zi lo gisz ti kai kon fe ren ci á -
kon;

b) gyûjt sön ada to kat és ele mez ze a meg szer zett in for -
má ci ó kat a Mû ve le ti Terv lo gisz ti kai tá mo ga tá sá nak meg -
ala po zá sa cél já ból;

c) a ren del ke zés re ál ló in for má ci ók elem zé se alap ján
ké szít se el a több nem ze ti lo gisz ti kai tá mo ga tás Igény jegy -
zé két – SOR – (3. sz. mel lék let) és a szer zõ dés kö tõk irá -
nyá ba kez de mé nyez ze ezen igé nyek kép vi se le tét;

d) ezen in téz ke dés, va la mint a konk rét fel adat ra ki adott 
MH ÖLTPK szak in téz ke dé se alap ján, együtt mû köd ve az
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MH ÖLTP lo gisz ti kai fel adat ter ve zõ cso port já val dol goz -
za ki a Mû ve le ti Terv, Lo gisz ti kai Tá mo ga tá si Ter vét;

e) ve gyen részt az Ide ig le nes Ál lo mány táb la és az Ide -
ig le nes Fel sze re lé si Jegy zék ki dol go zá sá ban, te gyen ja -
vas la tot a Mû ve le ti Terv ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé -
nyek biz to sí tá sá hoz szük sé ges lo gisz ti kai ele mek ki ala kí -
tá sá ra, a fel sze re lé sek fel adat spe ci fi kus össze ál lí tá sá ra;

f) ha tá roz za meg a lo gisz ti kai be osz tá sok te kin te té ben,
a mun ka kö ri le írá sok ba be dol go zan dó szak mai kö ve tel -
mé nye ket;

g) a szer ve ze ten be lül meg lé võ erõ for rá sok fel hasz ná -
lá sá val, az Ide ig le nes Ál lo mány táb la, az Ide ig le nes Fel -
sze re lé si Jegy zék és a Mû ve le ti Terv kö ve tel mé nyei alap -
ján, ter vez ze meg a fel ál lí tan dó szer ve zet, szük sé ges had -
fel sze re lés sel tör té nõ el lá tá sát. Azon had fel sze re lé sek rõl,
me lyek az alá ren delt szer ve ze tek nél nem áll nak ren del ke -
zés re, ké szít sen Köz pon ti El lá tá si Igényt és azt az MH
ÖLTPK ré szé re ter jessze fel.

Ha di tech ni kai biz to sí tás

A ha di tech ni kai biz to sí tás ál ta lá nos fel ada tai

3. 4. A kon tin gens ré szé re a ha di tech ni kai esz kö zö ket
és anya go kat el sõ sor ban a ka to nai szer ve zet sa ját kész le té -
bõl, il le tõ leg ha de rõ ne men be lü li át cso por to sí tás sal kell
biz to sí ta ni.

3. 5. A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet a sa ját
kész let bõl nem biz to sít ha tó ha di tech ni kai esz kö zök és
anya gok vo nat ko zá sá ban az anyag nem fe le lõs be vo ná sá -
val ké szít se nek Köz pon ti El lá tá si Igényt a hi ány zó had fel -
sze re lés sel va ló köz pon ti el lá tás ér de ké ben.

3. 6. Az anyag nem fe le lõ sök a Köz pon ti El lá tá si Terv
alap ján in téz ked je nek a köz pon ti lag biz to sí tott had fel sze -
re lés ki je lö lé sé re, tech ni kai el len õr zé sük, fel ké szí té sük és
át adá suk fel ada ta i ra.

3. 7. Az al kal ma zó val tör té nõ egyez te tés után, ve le
egyet ér tés ben, a koc ká zat elem zés és a biz ton ság ma xi má -
lis figye lembe véte lével, igény sze rint az esz kö zö ket lás sák 
el a sze mé lyi ál lo mány vé del mét nö ve lõ, biz ton ság ér ze tét
fo ko zó, a vár ha tó al kal ma zás igé nye it ki elé gí tõ ki egé szí tõ
mû sza ki be ren de zé sek kel.

3. 8. A szol gá lat fõ nök sé gek, al osz tá lyok szak ér tõi ál -
lo má nya az MH ÖLTP lo gisz ti kai fel adat ter ve zõ cso port -
já val kö zö sen kí sér je fi gye lem mel a ter ve zé si fel ada to kat
és ér vé nye sít se az MH Ha di tech ni kai Fõ nök ség szak mai
kö ve tel mé nye it, a le fek te tett alap el vek ér vé nye sü lé sét.

3. 9. A Köz pon ti El lá tá si Terv, va la mint a fel me rü lõ
igé nyek alap ján a kon tin gens ré szé re biz to sí tott esz kö zök
és anya gok szak sze rû át vé te lé ért az el lá tás ra ki je lölt ka to -
nai szer ve zet pa rancs no ka fe le lõs.

3. 10. A ha di tech ni kai esz kö zök és anya gok biz to sí tá -
sa a kon tin gens ré szé re csak az el lá tó szer ve ze tén ke resz tül 

tör tén het, a köz vet len vé te le zést, illetve el lá tást meg til -
tom.

3. 11. A mis szi ó ban részt ve võ sze mé lyi ál lo mányt,
 haditechnikai esz köz zel és anyag gal, je len in téz ke dés
4. sz. mel lék le te ként ki adott „Ha di tech ni kai sze mé lyi
alap fel sze re lés”-nek meg fele lõen kell el lát ni.

3. 12. A nem zet kö zi szer ve ze tek ál tal irá nyí tott vál -
ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben tör té nõ rész vé -
tel lel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá nak rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 147/2005. (HK 21.) HM KÁT HVKF
együt tes in téz ke dés 15.  §. (6) be kez dés ben fog lal tak ki -
egé szí té se ként: az egyé ni be osz tás ba ke rü lõ sze mé lyi ál lo -
mány ré szé re szük sé ges ha di tech ni kai sze mé lyi fel sze re lés 
biz to sí tá sa az MH 64. BSZJ Lo gisz ti kai Ez red Nem ze ti
Tá mo ga tó Zász ló al ján ke resz tül tör tén jen. A mé ret he lyes
fel sze re lés sel va ló el lá tást, a köz pon ti ös sze vont, irá nyí tott 
fel ké szí tés idõ sza ká ban sa ját, illetve köz pon ti kész let bõl
biz to sí tott had fel sze re lés sel hajt sa vég re. A ve gyi vé del mi
fel sze re lés vo nat ko zá sá ban a mé ret he lyes ség meg adá sa az
egyé ni be osz tást be töl tõ sze mély állományille té kes
 parancsnokának fe le lõs sé ge.

3. 13. A kon tin gens pa rancs nok a had fel sze re lés mû ve -
le ti te rü let re tör té nõ ki jut ta tá sá nak elõ ké szí té se so rán, a
szál lí tás ide jé re, tí pu son ként ha tá roz za meg a had fel sze re -
lés szál lí tó esz kö zön tör té nõ „hát ra ha gyá sá nak”, mál há zá -
sá nak mód ját. A mál há zá si terv egy-egy pél dá nyát biz to -
sít sa a ra ko dá sért, va la mint a szál lít mány kí sé ré sé ért fe le -
lõs sze mély(ek) ré szé re.

Fegy ver zet tech ni kai biz to sí tás

Az MH Fegy ver zet tech ni kai Szol gá lat fõ nök ség fel -
ada tai

3. 14. A Köz pon ti El lá tá si Terv alap ján – amen nyi ben
szük sé ges – kez de mé nyez ze az al kal ma zói igé nyek nek
meg fe le lõ új tí pu sú fegy ver zet tech ni kai esz kö zök, lõ sze -
rek és ra ké ták be szer zé sét.

3. 15. A kon tin gen sek biz to sí tá sa ér de ké ben mû köd -
jön együtt a meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet tel az
ál lo mány táb lák, fel sze re lé si jegy zé kek ki ala kí tá sa, az el lá -
tás és a fej lesz tés te rü le tén, illetve in téz ked jen az MH
HTEK és az MH VEK irá nyá ba a szük sé ges fel sze re lés ki -
adá sá ra és el len õriz ze a vég re haj tást.

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 16. A fel sze re lé si jegy zék ös sze ál lí tá sa so rán a
misz szió fel sze re lé sét az MH-ban rend sze re sí tett, vagy
rend sze re sí tés alatt ál ló fegy ver zet tech ni kai esz kö zök kel
ter vez ze és biz to sít sa. A fegy ver ze ti esz kö zök és anya gok
szük sé ges sé gé nek és biz to sít ha tó sá gá nak egyez te té sét a
fel sze re lé si jegy zék jó vá ha gyá sa elõtt hajt sák vég re az
MH Fegy ver zet tech ni kai Szol gá lat fõ nök ség gel.
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3. 17. Amen nyi ben a vár ha tó fel adat vég re haj tá sa
olyan esz kö zök biz to sí tá sát te szi szük sé ges sé, me lyek nem 
tar toz nak a fen ti pont ka te gó ri á i ba, – az al kal ma zói igé -
nye ket az MH Fegy ver zet tech ni kai Szol gá lat fõ nök ség gel
egyez tet ve – ha tá roz zák meg az új tí pu sú esz kö zök har cá -
sza ti-mû sza ki kö ve tel mé nye it.

3. 18. A sze mé lyi ál lo mány lét szá ma alap ján meg ha tá -
ro zott egyé ni lõ fegy ve rek bõl (pisz toly, gép pisz toly, gép -
ka ra bély), har ci vé dõ mel lény bõl és egyé ni op ti kai esz kö -
zök bõl (kéz i tá jo ló, táv csõ, egyé ni éj sza kai fi gye lõ mû szer) 
a kon tin gen sek had ra fog ha tat lan ná vált esz kö ze i nek pót lá -
sá ra – az egyé ni be osz tás ba ki kül döt tek ki vé te lé vel –
5% (mi ni mum 1 db) cse re tar ta lék kal ter vez ze nek.

3. 19. A lõ szert (ha di és ki kép zé si) a fel adat is me re té -
ben, a Mû ve le ti Terv nek meg fele lõen a Köz pon ti El lá tá si
Terv alap ján szám ves sék és lép csõz zék. Nem szám vet he tõ 
lõ szer a cse re tar ta lék ként ki szál lí tás ra ke rü lõ fegy ver zet -
tech ni kai esz kö zök után.

3. 20. A kon tin gens fel ké szí té sét a ki szál lí tás ra ter ve -
zett esz kö zök kel, az éles lö vé sze te ket a sze mé lyi ál lo mány 
ré szé re ki adás ra ke rü lõ egyé ni lõ fegy ver rel hajt sák vég re.
A fel ké szí tõ fog lal ko zá sok vég re haj tá sá hoz szük sé ges ki -
kép zé si lõ szer és egyéb harc anyag szük ség le tet az éves ki -
kép zé si lõ szer fel hasz ná lá si terv ben ter vez zék és a jó vá ha -
gyott ke ret bõl biz to sít sák.

3. 21. A csa pat kész let bõl biz to sí tott ha di tech ni kai esz -
kö zök nek és anya gok nak a vár ha tó al kal ma zás nak meg fe -
le lõ, mû ve le ti te rü let re jel lem zõ, az ég haj la ti vi szo nyok
sze rin ti fel ké szí tést hajt sák vég re.

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 22. A Köz pon ti El lá tá si Terv ben meg ha tá ro zott
 hadi és ki kép zé si lõ szer, illetve ra ké ta szük ség let friss év -
já ra tú ha di hasz nál ha tó anya gok kal va ló fel töl té sét min den
eset ben köz pon ti kész let bõl hajt sa vég re.

3. 23. Az egy sze ri fel hasz ná lá sú harc anya gok és fenn -
tar tá si anya gok pót lá sát – kü lön igény alap ján – az után -
szál lí tá sok vég re haj tá si rend jé ben va ló sít sa meg.

3. 24. A fegy ver zet tech ni kai fenn tar tá si anyag igény
ös sze ál lí tá sá nál ve gyék figye lembe a kon tin gens szer ve -
zet sze rû fegy ver ja ví tó ál lo má nyá nak ös sze té te lét. Szak -
javító ál lo mány hi á nyá ban a kon tin gens ré szé re csak olyan 
jel le gû fenn tar tá si anya gok igé nyel he tõk, me lyek a fegy -
ver zet tech ni kai esz kö zök tel jes sé gi jegy zé ké ben sze re pel -
nek, vagy azok cse ré je a ke ze lõ ál lo mány ál tal is vég re -
hajt ha tó az elõ írt tech ni kai ki szol gá lá sok so rán, a ki szol -
gá lá si uta sí tás ban elõ írt mér té ket meg ha la dó meg bon tás
nél kül.

Az MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont, az MH Ve szé -
lyes anyag El lá tó Köz pont fel ada tai

3. 25. Az MH FVTSZF in téz ke dé sé nek meg fele lõen
biz to sít sák az el lá tó szer ve zet ré szé re a szük sé ges esz -
közöket, anya go kat.

3. 26. A kon tin gen sek ré szé re csak hi ány ta lan teljes -
ségû fegy ver zet tech ni kai esz kö zök ad ha tók át.

3. 27. A ka to nai szer ve ze tek ál lo má nyá ból ki je lö lés re
ke rü lõ esz kö zök tel jes sé gét és az eset le ges hi á nyo kat tölt -
sék fe l.

3. 28. A fel adat ra ki je lölt, köz pon ti biz to sí tá sú fegy -
ver zet tech ni kai esz kö zö kön ki adás elõtt a so ron kö vet ke zõ 
(3., 4.) tech ni kai ki szol gá lást hajt sák vég re.

Pán cé los- és gép jár mû tech ni kai biz to sí tás

3. 29. A meg fe le lõ jár mû men nyi ség biz to sí tá sa ér de -
ké ben a „fel tölt he tõ” ka te gó ria fe let ti esz köz men nyi ség
igény be vé te lét is en ge dé lye zem.

Az MH Pán cé los és Gép jár mû tech ni kai Szol gá lat fõ -
nök ség fel ada tai

3. 30. A kon tin gen sek biz to sí tá sa ér de ké ben mû köd -
jön együtt a meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet tel az
ál lo mány táb lák, fel sze re lé si jegy zé kek ki ala kí tá sa, az el lá -
tás és a fej lesz tés te rü le tén, illetve idõ ben in téz ked jen az
MH HTEK irá nyá ba a szük sé ges fel sze re lés ki adá sá ra és
el len õriz ze a vég re haj tást.

3. 31. A Köz pon ti El lá tá si Terv alap ján – amen nyi ben
szük sé ges – kez de mé nyez ze gép jár mû tech ni kai esz kö zök, 
al kat ré sze ik és szer szám za tuk be szer zé sét.

3. 32. A gép jár mû-tech ni kai esz kö zök ve ze tõi és ke ze -
lõi ré szé re a ke ze lé si-kar ban tar tá si uta sí tá sok mel lé dol -
goz zon ki az ég haj la ti és te rep vi szo nyok sa já tos sá ga i ról
tá jé koz ta tó ki ad ványt, me lyet a had erõ nem ré szé re ad jon
ki to váb bi ter jesz tés re.

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 33. Együtt mû köd ve az MH PCGTSZF-ség gel, biz -
to sít son üzem ké pes és had ra fog ha tó gép jár mû tech ni kai
esz kö zö ket. A ki je lölt esz kö zök a mi ni má li san elõ írt ki lo -
mé ter (üze mó ra)/nap tá ri idõ sze rin ti szem le kö zi tar ta lék -
kal ren del kez ze nek. A jár mû vek ren del kez ze nek to váb bá
8–10 hó na pig ér vé nyes ha tó sá gi ér vé nyes ség gel a mûve -
leti te rü let re ki jut ta tás vár ha tó idõ pont já hoz ké pest.

3. 34. Amen nyi ben a kon tin gens kül föl di al kal ma zá sa
so rán biz to sí ta ni kell ré szé re a tá bo ri tech ni kai ki szol gá lás és
ja ví tás fel té tel rend sze rét, kez de mé nyez ze a tech ni kai ki szol -
gá ló sá tor, vi lá gí tó-, fû tõ be ren de zé se ken kí vül a mû hely gép -
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ko csi fel sze re lé sé nek ki egé szí té sét áram for rás agg re gát tal,
ak ku mu lá tor töl tõ be ren de zés sel és komp res szor ral.

3. 35. Ab ban az eset ben, ha az MH gép jár mû ve i re
meg kö tött kö te le zõ gép jár mû fe le lõs ség biz to sí tás ha tá lya
(Zöld kár tya Egyez mény, vagy az úgy ne ve zett Több ol da lú
Ga ran cia Egyez mény) nem ter jed ki az adott mû ve le ti te -
rü let re, úgy a mû ve le ti te rü let re ki szál lí tás ra ke rü lõ gép -
jármû-technikai esz kö zök re, az adott or szág ba tör té nõ be -
lé pés kor az or szág ha tá rán kös sön kö te le zõ gép jár mû fe le -
lõs ség biz to sí tá si szer zõ dést a HM KPSZH be vo ná sá val.

3. 36. A gép jár mû-tech ni kai esz kö zök ve ze tõi és ke ze -
lõi ré szé re a ke ze lé si-kar ban tar tá si uta sí tá sok mel lé ad ja ki 
az ég haj la ti és te rep vi szo nyok sa já tos sá ga i ról  szóló tá jé -
koz ta tó ki ad ványt.

3. 37. A had fel sze re lés szál lí tá sa, ra ko dá sa vagy át ra -
ko dá sa ér de ké ben az esz kö zö kön (ra ko má nya i kon) a rög -
zí té si, eme lé si pon to kat az elõ írásoknak meg fele lõen je löl -
tes sék meg.

Az MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont fel ada tai

3. 38. Az MH PCGTSZF in téz ke dé sé nek meg fele lõen
biz to sít sa az el lá tó szer ve zet ré szé re a szük sé ges, hi ány ta -
lan tel jes sé gû esz kö zö ket, anya go kat.

3. 39. Lás sa el a kon tin genst a mû ve le ti te rü let re el ren -
delt, a gép jár mû vek fel is me ré sét, meg kü lön böz te té sét és
azo no sí tá sát biz to sí tó ál lan dó és ese ti hasz ná la tú je lek kel,
jel zé sek kel.

3. 40. A vál tá sok hoz kö tõ dõ en el ren de lés tõl füg gõ en a 
cse re tar ta lék mér té ké ig vé gez ze az elõ írt mér ték ben le üze -
melt, vagy hely szí nen nem ja vít ha tó esz kö zök cse ré jét, az
esz köz ál lo mány fo lya ma tos fris sí té sét.

Re pü lõ mû sza ki biz to sí tás

Az MH Re pü lõ mû sza ki Szol gá lat fõ nök ség fel ada tai

3. 41. A kon tin gen sek biz to sí tá sa ér de ké ben mû köd -
jön együtt a meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet tel az
ál lo mány táb lák, fel sze re lé si jegy zé kek ki ala kí tá sa, az el lá -
tás és a fej lesz tés te rü le tén, illetve in téz ked jen az MH
HTEK irá nyá ba a szük sé ges fel sze re lés ki adá sá ra és el len -
õriz ze a vég re haj tást.

3. 42. In téz ked jen a köz pon ti kész let bõl nem biz to sít -
ha tó esz kö zök és anya gok be szer zé sé re, ja ví tá sá ra.

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 43. A re pü lõ esz kö zö kön hajt sa vég re a so ron kö vet -
ke zõ idõ sza kos vizs gát füg get le nül a re pü lõ esz kö zök tény -
le ges üzem ide jé tõl.

3. 44. Biz to sít sa, hogy a re pü lõ gé pek had ra fog ha tó ak,
üzem ké pe sek és a re pü lé si fel ada ta i kat meg elõ zõ en harc -
ké szek le gye nek.

3. 45. Ké szít se fe l a re pü lõ esz kö zö ket a mû ve le ti te rü -
let re tör té nõ ki re pü lé sük ese tén a fel adat vég re haj tá sá ra.
A re pü lõ esz kö zö ket szál lí tás ese tén a szál lí tá si mód nak
meg fele lõen ké szít se fe l és kon zer vál ja.

3. 46. A kon tin gens üzem ben tar tó ál lo má nya ál lít sa
össze és szál lí tás ra ké szít se fe l a re pü lõ esz kö zök 1/1-es
kész le tét, va la mint a re pü lõ esz kö zök men nyi sé ge és ter ve -
zett al kal ma zá sa ál tal meg ha tá ro zott szer szám kész le te ket,
anya go kat, ki szol gá ló esz kö zö ket és ki szol gá ló gép jár mû -
ve ket.

3. 47. A re pü lõ tech ni ka üzem ben tar tá sát, üze mel te té -
sét az ér vény ben lé võ ál ta lá nos és a tí pus ra vo nat ko zó elõ -
írásoknak meg fele lõen vé gez zék.

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada ta

3. 48. Biz to sít sa a vég re haj tó ál lo mány ál tal igé nyelt, a 
fel ké szü lés hez szük sé ges anya go kat, esz kö zö ket.

Az MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont fel ada ta

3. 49. Az MH re pü lõ mû sza ki szol gá lat fõ nök jó vá ha -
gyá sa után a re pü lõ esz kö zök men nyi sé ge ál tal meg ha tá ro -
zott ki egé szí tõ fenn tar tá si anyag kész le te ket ké szít se elõ és
ad ja át az el lá tó ka to nai szer ve zet ré szé re.

Vég re haj tó ál lo mány fel ada tai

3. 50. Vé te lez zék fe l a fel ké szü lés hez és vég re haj tás -
hoz szük sé ges anya go kat és esz kö zö ket, hajt sák vég re a
fel ké szü lést.

3. 51. A lé gi szál lí tá si fel ada tok vég re haj tá sa so rán a
re pü lõ gé pek és he li kop te rek szál lí tó te re i ben a ter he ket az
üze mel te té si uta sí tás ban meg adott el vek és mód sze rek
sze rint he lyez zék el, illetve rög zít sék.

3. 52. A sze mély zet pa rancs no ka ál la pít sa meg az
adott me te o ro ló gi ai vi szo nyok nak meg fe le lõ fel szál ló -
súlyt, ha tá roz za meg és el len õriz ze a ter hek el he lye zé sét és 
rög zí té sét.

3. 53. A re pü lõ tech ni ka fel szál ló sú lyá ra, súly pont -
hely ze té re, a ter he ket rög zí tõ kö te lek szá má nak és el he lye -
zé sé nek meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló szá mí tást csa tol ják a
„Re pü lõ gép elõ ké szí té si napló”-hoz.

3. 54. Ti los fel száll ni olyan re pü lõ tech ni ká val, amely -
nek fel szál ló sú lya na gyobb az adott vi szo nyok ra meg en -
ged he tõ nél, ame lyen a ter hek el he lye zé sé re vo nat ko zó an
nem vé gez tek súly pont szá mí tást, illetve a meg ál la pí tott
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súly pont a meg en ge dett ha tá ro kon kí vül esik, vagy a ter he -
ket nem rög zí tet ték az elõ írt mér ték ben.

3. 55. Sze mé lyek szál lí tá sa ese tén a sze mély zet pa -
rancs no ka kö ve tel je meg a biz ton sá gi övek hasz ná la tát,
fel-le szál lás fo lya ma tá ban, har ci fel hasz ná lás ese tén a re -
pü lés tel jes idõ tar ta ma alatt (a har ci fel adat sa já tos sá gá tól
füg gõ en).

3. 56. A sze mély zet pa rancs no ka gon dos kod jon ar ról,
hogy csak a szál lít ha tó lét szám fog lal jon he lyet a fe dél ze -
ten és a szál lí tott sze mé lyek meg is mer jék a biz ton sá gi
övek és egyé ni men tõ esz kö zök ön ál ló hasz ná la tát.

Elekt ro ni kai biz to sí tás

Az MH Elekt ro ni kai Szol gá lat fõ nök ség fel ada tai

3. 57. A Köz pon ti El lá tá si Terv alap ján biz to sít sa a
kon tin gen sek hír adó és in for ma ti kai szak ál lo má nyá nak
fel ké szí té sé hez, a had mû ve le ti te rü le ten va ló mû kö dés hez
szük sé ges hír adó és in for ma ti kai be ren de zé se ket, esz kö -
zö ket.

3. 58. A HM és pol gá ri ja ví tó szer ve ze tek be vo ná sá val 
biz to sít sa a ki je lölt esz kö zök be vizs gá lá sát, szük ség sze -
rin ti ja ví tá sát.

3. 59. In téz ked jen a köz pon ti kész let bõl nem biz to sít -
ha tó, illetve a he lyet te sí tés sel nem meg old ha tó esz kö zök
és anya gok be szer zé sé re.

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada ta

3. 60. A jó vá ha gyott fel sze re lé si jegy zé kek alap ján a
kon tin gen sek ré szé re köz pon ti kész let bõl biz to sí tan dó hír -
adó és in for ma ti kai esz kö zö ket, a mû kö dés hez szük sé ges
fenn tar tá si anya go kat, tar ta lék esz kö zö ket az MH Elekt ro -
ni kai Szol gá lat fõ nök ség tõl igé nyel jék.

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada ta

3. 61. Az MH HTEK-el tör tént egyez te tés nek meg -
fele lõen té te le sen vegy e át a fel ál lí tás ra ke rü lõ ka to nai
szer ve zet hír adó és in for ma ti kai esz kö ze it.

Az MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont fel ada tai

3. 62. Az MH ESZF in téz ke dé sé nek meg fele lõen so -
ron kí vül ad ja ki a köz pon ti kész let bõl azon nal biz to sít ha tó 
esz kö zö ket és anya go kat az el lá tó szer ve zet ré szé re.

3. 63. A köz pon ti kész let ben lé võ hír adó tech ni kai
esz kö zö kön a ki adás elõtt hajt sa vég re a 4. sz. tech ni kai ki -
szol gá lást. A fel ké szí tés so rán a törzs köny vek nek meg -
fele lõen egé szít se ki, tölt se fe l a fõ kész le tek tar to zék és
tar ta lék anyag kész le tét.

Mû sza ki-tech ni kai biz to sí tás

3. 64. A kon tin gen sek ré szé re csak ren del te tés sze rû
hasz ná lat ra al kal mas és a mi ni mum 90%-os (tel jes sé gi
jegy zék sze rint) fel töl tött sé gû mû sza ki tech ni kai esz köz
és ha di nor más mû sza ki fel sze re lés biz to sí tá sát engedé -
lyezem.

Az MH Mû sza ki-Tech ni kai Szol gá lat fõ nök ség fel -
ada tai

3. 65. A kon tin gen sek meg ala kí tá sa ér de ké ben mû -
köd jön együtt a meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet tel 
az ál lo mány táb lák, fel sze re lé si jegy zé kek ki ala kí tá sa, a
Köz pon ti El lá tá si Igény ös sze ál lí tá sá ban, va la mint az el lá -
tás te rü le tén.

3. 66. A Köz pon ti El lá tá si Terv alap ján biz to sít sa a
kon tin gens szak fel ada ta i nak tel je sí té sé hez szük sé ges mû -
sza ki-tech ni kai esz kö zö ket és anya go kat.

3. 67. In téz ked jen, hogy a kon tin gen sek ré szé re köz -
pon ti kész let bõl a leg jobb tech ni kai ál la po tú és a leg na -
gyobb üze mó ra tar ta lék kal ren del ke zõ mû sza ki gé pek ke -
rül je nek ki adás ra.

3. 68. Hagy ja jó vá az el lá tó köz pont ál tal ös sze ál lí tott
mû sza ki-tech ni kai esz kö zök üze mel te té sé hez szük sé ges
fenn tar tá si anyag kész le tet – gyár tói elõ írások és az ég haj -
la ti, kör nye ze ti vi szo nyok figye lembe véte lével – és in téz -
ked jen azok át adá sá ról az el lá tó ka to nai szer ve zet ré szé re.

Meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 69. A sa ját kész let bõl biz to sí tott mû sza ki tech ni kai
esz kö zö ket a vár ha tó al kal ma zá si kör zet ég haj la ti és te rep -
vi szo nya i ra ké szít tes se fe l, va la mint a so ron kö vet ke zõ
(3–4. TK) haj tas sa vég re.

3. 70. A mû sze re ken haj tas sa vég re az elõ írt hi te le sí té -
se ket, be vizs gá lá so kat.

3. 71. A ki vá lasz tott mû sza ki tech ni kai esz kö zök és
ha di nor más mû sza ki fel sze re lé sek elõ írt fel töl tött sé gé nek
el éré sé hez más esz kö zök, fel sze re lé sek meg bon tá sát (tar -
to zé kok át adá sát) meg til tom. A tel jes sé gi jegy zék sze rin ti
fel töl tött sé gi szint el éré sé hez szük sé ges szak anya go kat,
al kat ré sze ket so ron kí vül köz pon ti kész let bõl igé nyel jék.

3. 72. Az esz kö zök, a ha di nor más fel sze re lé sek, a mû -
sze rek át adás-át vé te lét nap ra ké szen ve ze tett ok má nyok kal 
(törzs könyv, tel jes sé gi jegy zék, mû szer la p, ál ló esz köz
nyil ván tar tó la p stb.) en ge dé lye zem.

3. 73. Az ér vény ben lé võ sza bály zók nak meg fele lõen
rész le te sen sza bá lyoz za a kon tin gen sek ál lo má nyá ban
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 lévõ mû sza ki tech ni kai esz kö zök (gé pek) üze mel te té sét és
annak ok má nyo lá sát, va la mint a szak anya gok tá ro lá sát,
moz ga tá sát, nyil ván tar tá sát.

Az MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont fel ada tai

3. 74. Az MH MÛTSZF in téz ke dé sé nek meg fele lõen
so ron kí vül ad ja ki a köz pon ti kész let bõl azon nal biz to sít -
ha tó esz kö zö ket és anya go kat az el lá tó szer ve zet ré szé re,
illetve köz pon ti kész let hi á nyá ban – a fel adat ra ren del ke -
zés re ál ló költ ség ve té si erõ for rá sok függ vé nyé ben – kez -
de mé nyez ze a sa ját ha tás kör ben le bo nyo lít ha tó be szer zé si
el já rá so kat.

3. 75. A köz pon ti kész let ben lé võ esz kö zö kön és anya -
go kon a ki adás elõtt hajt sa vég re a so ron kö vet ke zõ tech ni -
kai ki szol gá lást (3–4. TK). A fel ké szí tés so rán a törzs -
köny vek nek és tel jes sé gi jegy zé kek nek meg fele lõen egé -
szít se ki, tölt se fe l az esz kö zök tar to zék és tar ta lék anyag -
kész le tét.

3. 76. Ter vez ze meg – a gyár tói elõ írások és az ég haj -
la ti, kör nye ze ti vi szo nyok figye lembe véte lével – a kon tin -
gens mû sza ki-tech ni kai esz kö zei üze mel te té sé hez szük sé -
ges fenn tar tá si anyag kész le tet és az MH MÛTSZF jó vá ha -
gyá sát köve tõen ad ja át az el lá tó ka to nai szer ve zet ré szé re.

Ve gyi vé del mi tech ni kai biz to sí tás

3. 77. A 93M gáz ál arc kész let ál lo mány ré szé re tör té -
nõ ki adá sát már az „O” ve szé lyez te tett sé gi szint nél en ge -
dé lye zem. Ti los a ki kép zés (gya kor lás) cél já ból – min d ho -
ni, min d had mû ve le ti te rü le ten – a ha di ren del te té sû vé dõ -
ru hák fel bon tá sa.

Az MH Ve gyi vé del mi-Tech ni kai Szol gá lat fõ nök ség
fel ada tai

3. 78. A Köz pon ti El lá tá si Terv alap ján biz to sít sa a
kon tin gens szak fel ada ta i nak tel je sí té sé hez szük sé ges ve -
gyi vé del mi tech ni kai esz kö zö ket és anya go kat.

3. 79. Az anyag igény lé sek fel dol go zá sa so rán kö ve tel -
je meg a mé ret szor ti men tek meg je le ní té sét, az MH
HTEK-tõl a mé ret he lyes esz kö zök ki adá sát.

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 80. Az egyé ni ABV vé del mi fel sze re lés igény ös -
sze ál lí tá sa kor for dít son meg kü lön böz te tett fi gyel met a
mé re tek sze rin ti men nyi sé gek meg adá sá ra. Az igény meg -
adás so rán a mé re tek el osz lá sá nak meg fe le lõ igényt sze re -
pel tes se.

3. 81. A kül föl di fel adat-vég re haj tás so rán szük sé ges
93M ki kép zé si vé dõ ru ha igényt je len tes se meg a fel sze re -
lé si jegy zék ben – a hoz zá tar to zó ki egé szí tõk cik kek kel

együtt. A szol gá la ti úton fel ter jesz tett igény tar tal maz za a
konk rét mé ret el osz lást is.

3. 82. A 93M ki kép zé si vé dõ ru ha biz to sí tá sá ra vo nat -
ko zó igény ben kü lön ha tá roz za meg az ál lo mány spe ci á lis
egyé ni fel ké szí té sé hez, va la mint az al egy ség te vé keny sé -
gé nek ös sze ko vá cso lá sá hoz (gya ko rol ta tá sá hoz) szük sé -
ges men nyi sé ge ket, va la mint a biz to sí tás pon tos határ -
idejét.

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 83. Mis szi ók fel ké szí té se kor az al egy ség(ek) ré szé -
re a kész le té ben lé võ leg fris sebb év já ra tú (leg hos szabb
sza va tos sá gú) anya gok, illetve a leg na gyobb szer viz tar ta -
lék kal ren del ke zõ esz kö zö ket ad ja ki.

3. 84. A sze mé lyi ál lo mány ré szé re biz to sí tott 93M
egyé ni ABV vé del mi fel sze re lés tá ro lá sát – az ABV ve szé -
lyez te tett sé gi fok kal össz hang ban – az SOP-ban meg ha tá -
ro zot tak nak meg fele lõen hajt sa vég re. A 93M vé dõ ru ha
kész le tet az ere de ti cso ma go lás ban, sze mély hez kö töt ten
tá rol ja.

3. 85. Az al egy sé ge(ke)t lás sa el a szük sé ges szak ági
ok má nyok kal (in téz ke dé sek, uta sí tá sok, nyil ván tar tá sok
stb.) és hajt sa vég re a ki adott ve gyi vé del mi tech ni kai esz -
kö zök és anya gok szál lí tás hoz tör té nõ elõ ké szí té sét, mál -
há zá sát.

Mé rés ügyi biz to sí tás

3. 86. A mis szi ós fel ada tok vég re haj tá sa so rán ho ni te -
rü let rõl csak olyan mé rõ esz köz (ál ta lá nos és szak ági) ki vi -
te lét en ge dé lye zem, ame lyek leg alább 90% ka lib rá lá si pe -
ri ó dus idõ tar ta lék kal ren del ke zik. A bé ke fenn tar tó és vál -
ság ke ze lõ fel adat-vég re haj tás so rán a mé rés ügy rõl  szóló
1991. évi XLV. tör vény [egy sé ges szer ke zet ben a vég re -
haj tás ról  szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. ren de let tel], a mé -
rés ügyi jog sza bá lyok MH-nál tör té nõ al kal ma zá sá ról
 szóló 22/1992. (X. 20.) HM ren de let tel, va la mint a ha tá -
lyos mé rõ esz kö zök kel kap cso la tos ha tá lyos bel sõ ren del -
ke zé sek a mér va dó ak.

3. 87. A mis szi ók ban al kal ma zott mé rõ esz kö zök re
alap ve tõ en Ma gyar or szá gon ér vény ben lé võ mé rés ügyi
jog sza bá lyok és ren del ke zé sek az irány adó ak.

Az MH Mé rés ügyi Al osz tály fel ada ta

3. 88. Az ál ta lá nos mé rõ esz kö zök vo nat ko zá sá ban az
MH Mé rés ügyi Al osz tály, a spe ci á lis szak ági mé rõ esz kö -
zök vo nat ko zá sá ban az anyag nem fe le lõs szak ágak biz to -
sít sák a kon tin gen sek szá má ra a mû ve le ti te rü le ten va ló
mû kö dés hez szük sé ges mé rõ esz kö zö ket.
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A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 89. A fel sze re lé si jegy zék ben, illetve az al kal ma -
zan dó ha di tech ni kai esz kö zök ben sze rep lõ mé rõ esz kö zök
el len õr zé sét (hi te le sí té sét, hi te le sí tést he lyet te sí tõ mi nõ sí -
té sét, ka lib rá lá sát), az MH Mé A lo szak mai irá nyí tá sá val, a 
szak ágak kal tör tént egyez te tés köve tõen hajt sák, illetve
haj tas sák vég re.

3. 90. A szak te rü let fe le lõ sé nek irá nyí tá sá val ké szít -
tes sék el, majd vég le ge sít sék a mé rés ügyi szak ági nyil ván -
tar tást.

3. 91. El len õriz tes sék le az al kal ma zan dó ál ta lá nos és
spe ci á lis mé rõ esz kö zök vo nat ko zá sá ban, hogy azok meg -
fe lel nek a vo nat ko zó hi te le sí té si, ka lib rá lá si elõ írásoknak.

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada ta

3. 92. Ve zes sen nap ra kész mé rés ügyi szak ági nyil ván -
tar tást az ál ta lá nos és a szak ági mé rõ esz kö zök rõl (szak -
ágankénti bon tás ban), amely ter jed jen ki az egye di és a ha -
di tech ni kai esz kö zök kész le té ben lé võ mé rõ esz kö zök re is. 
A nyil ván tar tás tar tal maz za a kö vet ke zõ ket: HETK, tí pus,
meg ne ve zés, gyár tá si szám (vagy más egye di azo no sí tó),
fel hasz ná ló mis szió/al egy ség (eset leg sze mély), ka lib rá lá -
si pe ri ó dus idõ, utol só ka lib rá lás ide je, ha di tech ni kai esz -
köz kész le té ben van-e, ha igen, ak kor a ha di tech ni kai esz -
köz azo no sí tó ja.

Az MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont fel ada tai

3. 93. Az MH mé rés ügyi al osz tály ve ze tõ in téz ke dé sé -
nek, jó vá ha gyá sá nak meg fele lõen biz to sít sák az el lá tó
szer ve zet ré szé re a szük sé ges mé rõ esz kö zö ket, al kat ré sze -
ket, ja ví tó anya go kat.

3. 94. A fel adat ra ki je lölt, köz pon ti biz to sí tá sú mé rõ -
esz kö zö kön a ki adás elõtt az elõ írt tech ni kai ki szol gá lást,
hi te le sí tést, hi te le sí tést he lyet te sí tõ mi nõ sí tést, ka lib rá lást
hajt sák vég re.

Had táp biz to sí tás

A had táp biz to sí tás ál ta lá nos fel ada tai

3. 95. Az anyag nem fe le lõ sök az Ide ig le nes Ál lo mány -
táb lát és az Ide ig le nes Fel sze re lé si Jegy zé ket vé le mé nyez -
zék, szük ség ese tén te gye nek ja vas la tot annak módosítá sára.

3. 96. A nem zet kö zi szer ve ze tek ál tal irá nyí tott vál -
ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben részt ve võ ál lo -
mány ha di ru há zat tal tör té nõ el lá tá sá nak rend jé rõl  szóló
58/2006. (HK 8.) HM HVKF in téz ke dés ér tel mé ben, az
MH sze mé lyi ál lo má nya mis szi ós fel ada ta it, sze mé lyi alap 
fel sze re lés sel (je len in téz ke dés 5. sz. mel lék let), va la mint
a mis szió sa já tos sá ga i nak meg fe le lõ ki egé szí tõ fel sze re -
lés sel (je len in téz ke dés 6. sz. mel lék let) hajt ja vég re.

3. 97. A misszi ós fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben a
hi va tá sos és szer zõ dé ses tá bor nok, fõ tiszt, tiszt, zász lós,
tiszt he lyet tes ál lo mány kö te les az alap fel sze re lé si vagy
után pót lá si utal vány fü ze te ter hé re az el ren delt alap fel sze -
re lést be sze rez ni. Amennyi ben a misszió meg kez dé se elõtt 
nem ren del ke zik a tárgy évet, illetve a tárgy évet meg elõ zõ
évi után pót lá si utal vány fü zet tel, ak kor a ru há zat biz to sí tá -
sa ér de ké ben ké rel mez nie kell az állományille té kes
 parancsnoktól a tárgy évet kö ve tõ év után pót lá si utal vány -
fü ze té nek elõ re ho zá sát.

3. 98. A sze mé lyi ál lo mány azon tag ja, aki a ve zény lé -
sé tõl szá mí tott 1 éven be lül is mé tel ten mis szi ós be osz tás ba 
ke rül, annak a nor ma alap ján a sa ját tu laj don ba ke rü lõ ru -
há za ti szak anya gok ki adá sát meg til tom.

3. 99. A kon tin gens sze mé lyi ál lo má nyá nak ru há za ti
biz to sí tá sá ért ha zai te rü le ten a meg ala kí tá sá ért fe le lõs ka -
to nai szer ve zet pa rancs no ka, az el lá tó ka to nai szer ve zet és
a ki je lölt köz pon ti el lá tó szer ve zet, mû ve le ti te rü le ten a
nem ze ti tá mo ga tó elem és az adott kon tin gens pa rancs no ka 
a fe le lõs.

3. 100. A kon tin gens ál lo má nyát a mis szió-spe ci fi kus
fel adat nak és a he lyi ég haj la ti vi szo nyok nak meg fe le lõ ru -
há za ti anya gok kal és ki egé szí tõ fel sze re lé sek kel a jó vá ha -
gyott Köz pon ti El lá tá si Terv alap ján té rí tés men te sen kell
el lát ni. A sze mé lyi ál lo mány en nek alap ján kö te les el szá -
mol ni.

3. 101. A kon tin gens tér ké pé sze ti szak anyag el lá tá sá -
ért ha zai te rü le ten a kon tin gens meg ala kí tá sá ért fe le lõs ka -
to nai szer ve zet pa rancs no ka – amen nyi ben utalt – az el lá tó 
ka to nai szer ve zet és a ki je lölt köz pon ti el lá tó szer ve zet, a
mû ve le ti te rü le ten tör té nõ pa pír ala pú tér ké pé sze ti szak -
anyag el lá tá sát a Tech ni kai Meg álla po dás sza bá lyoz za.

3. 102. Az MH szol gá lat fõ nök sé gek, al osz tá lyok
szak ér tõi ál lo má nya az MH ÖLTP lo gisz ti kai feladatter -
vezõ cso port já val együtt mû köd ve, kí sér je fi gye lem mel a
ter ve zé si fel ada to kat és ér vé nye sít se az MH Had táp fõ nök -
ség szak mai kö ve tel mé nye it, a le fek te tett alap el vek ér vé -
nye sü lé sét.

3. 103. Az MH szol gá lat fõ nö kök és al osz tály ve ze tõk a 
Köz pon ti El lá tá si Terv alap ján in téz ked je nek az MH
HTPEK és az MH VEK pa rancs no ka fe lé azon anya gok és
esz kö zök el lá tó köz pont ból tör té nõ ki adá sá ra, me lyek kel a 
meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet nem ren del ke zik.

3. 104. Az el lá tó ka to nai szer ve zet had táp szol gá la ta
és szám vi te li rész le ge hajt sa vég re a kon tin gens – mint
 különálló al egy ség – kész le té nek té te les, men nyi sé gi fel -
vi te lét, me lyet min d az el lá tó ka to nai szer ve zet, min d a
kon tin gens nyil ván tar tá sá ért fe le lõs sze mé lyei egyez tes -
sék és azt alá írá suk kal iga zol ják.
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3. 105. Az MH szol gá lat fõ nö kök és al osz tály ve ze tõk
fe le lõ sek a kon tin gens had táp biz to sí tá sá nak, szakanya -
gainak fenn tar tá sá hoz szük sé ges in téz mé nyi költ ség ve tés
ter ve zé sé ért és biz to sí tá sá ért.

Élel me zé si biz to sí tás

Az MH Élel me zé si Szol gá lat fõ nök ség fel ada tai

3. 106. A Köz pon ti El lá tá si terv nek meg fele lõen, in -
téz ked jen a kon tin gens élel me zé si el lá tá sá hoz szük sé ges
szak tech ni kai esz kö zök és szak anya gok biz to sí tá sá ra.

3. 107. Fo lya ma to san tart son kap cso la tot az el lá tó
köz pont tal és a meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet tel
a fel me rült prob lé mák azon na li meg ol dá sa ér de ké ben.

Az MH Had táp anyag El lá tó Köz pont fel ada ta

3. 108. A Köz pon ti El lá tá si Terv alap ján té rí tés nél kül
ad ja ki az el lá tó ka to nai szer ve zet nek, a kon tin gens ré szé re 
szük sé ges és a szer ve zet sze rû al egy ség kész le té bõl hi ány -
zó élel me zé si szak tech ni kai esz kö zö ket, kony ha gé pe ket,
élel me zé si fel sze re lé se ket, élel me zé si anya go kat, anyag já -
ran dó sá gi cik ke ket.

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 109. A kon tin gens ál lo má nya ré szé re a ha zai fel ké -
szí tés ide je alatt a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka -
to nák té rí tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá -
tá sá ról  szóló 2/1998. (HK 7.) HM ren de let alap ján biz to sít -
sa az élel me zé si el lá tás.

3. 110. A kül föl di fel ké szí tés ide jé re, elöl já ró dön té se
alap ján – az ál lo mány meg fe le lõ élet kö rül mé nyei ér de ké -
ben – a kon tin gens lét szá má nak függ vé nyé ben ter vez ze
meg a ka to nai ke res ke del mi cik kek kel tör té nõ el lá tást.

Üzem anyag biz to sí tás

Az MH Üzem anyag Szol gá lat fõ nök ség fel ada tai

3. 111. A Köz pon ti El lá tá si Terv nek meg fele lõen, in -
téz ked jen a fel adat vég re haj tá sá hoz szük sé ges üzem anyag
és üzem anyag-szak tech ni kai esz kö zök biz to sí tá sá ra, szük -
ség ese tén be szer zé sé re.

3. 112. A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet igé -
nye alap ján in téz ked jen a szak tech ni kai esz kö zök ka to nai
szer ve zet nél nem vég re hajt ha tó fel ké szí té sé re.

Az MH Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont fel ada ta

3. 113. Az MH ÜSZF in téz ke dé se alap ján hajt sa vég re 
a ke nõ- és kar ban tar tó anyag, va la mint a tech ni kai esz köz -
szük ség le tek ös sze ál lí tá sát és azok ki adá sát.

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 114. Hajt sa vég re az MH VEK ÜZAR-nál meg ala -
kí tott üzem anyag és üzem anyag-tech ni kai esz köz kész le -
tek fel vé te lét, a szál lí tás hoz tör té nõ elõ ké szí té sét, és az al -
kal ma zás ba vé telt meg elõ zõ en a kon tin gens ré szé re meg -
ha tá ro zott kész le tet té te le sen ad ja át az anyag fe le lõ sök -
nek. Fek tes se fe l a hi te les kar to ték nyil ván tar tá so kat, az
egyez te té sek le foly ta tá sát köve tõen.

3. 115. A hõ erõ gé pek haj tó anyag tar tály kész le tét
men nyi sé gi leg és mi nõ sé gi leg el len õriz zék le, a nem meg -
fe le lõ anya go kat cse rél jék le, a nyil ván tar tá so kat ponto -
sítsák.

A ki szál lí tan dó üzem anya go kat el sõ sor ban bon tat lan
gyár i cso ma go lás ban igé nyel je meg az MH VEK-töl és
szál lí tas sa ki a mû ve le ti te rü let re.

Ru há za ti biz to sí tás

Az MH Ru há za ti Szol gá lat fõ nök ség fel ada tai

3. 116. A kon tin gen sek sze mé lyi ál lo má nyá nak ru há -
za ti biz to sí tá sá hoz szük sé ges költ ség ve tés ter ve zé sé ért,
igény lé sé ért, a jó vá ha gyott költ ség ve té sen be lü li biz to sí tá -
sá ért az MH RSZF fe le lõs.

3. 117. A sze mé lyi ál lo mány ru há za ti el lá tá sát a szak -
szol gá lat ezen in téz ke dés 3. 96. pont já nak meg fele lõen
ter vez ze. Az el lá tás csak az in téz ke dés nor mái alap ján tör -
tén het, szük ség ese tén he lyet te sí tés re al kal mas ter mék ki -
adá sá val.

3. 118. El len õriz ze az el lá tó ka to nai szer ve zet ál tal
meg kül dött fel sze re lé si jegy zék nor ma sze rin ti egye zõ sé -
gét. Szük ség sze rint kor ri gál ják és je gyez zék ellen a fel -
sze re lé si jegy zé ket.

3. 119. Ko or di nál ja a sze mé lyi ál lo mány mé ret vé te lét,
va la mint a mé ret vé tel ered mé nye figye lembe véte lével in -
téz ked jen a be öl töz te tés hely szí nén a ru há za ti utal vány fü -
zet ter hé re tör té nõ be szer zé sek biz to sí tá sá ra.

3. 120. Ele mez ze a sze mé lyi ál lo mány el lá tá sá ról ké -
szí tett „Ös sze sí tett ki mu ta tást”. A hi ány zó ter mé kek pót lá -
sá ra fo ga na to sít son in téz ke dést együtt mû köd ve az el lá tá -
sért fe le lõs ka to nai szer ve zet lo gisz ti kai szak szol gá la tá -
val.

3. 121. Fo lya ma to san kí sér je fi gye lem mel a sze mé lyi
ál lo mány fel sze re lé sé nek elõ ké szí té sét és vég re haj tá sát.

3. 122. Re pat ri á lás vagy egyéb ok ból tör té nõ idõ elõt ti
szol gá lat be fe je zé se ese tén, a vis sza ér ke zett ál lo mány ru -
há za ti szak anya ga i nak sa ját tu laj don ba tör té nõ adá sát
egyé ni el bí rá lás alap ján az MH RSZF en ge dé lye zi.
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3. 123. Ha tá roz za meg kon tin gen sen ként a tárgy év re
vo nat ko zó pénz ke re te ket, mely rõl tá jé koz tas sa a meg ala -
kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve ze tet és az MH HTPEK-ot.

Az MH Had táp anyag El lá tó Köz pont fel ada tai

3. 124. Ala kít sa meg a kon tin gen sek re vo nat ko zó an az 
új ala ku lat azo no sí tó (ALAZ) szá mo kat és a ru há za ti szak -
anya gok ki adás kor a ki ter he lést ez alap ján hajt sa vég re.

3. 125. Az ok mány nap ló szám kép zés ke re té ben ala -
kít son meg új ok mány nap ló szá mot a kon tin gens el lá tás ra
vo nat ko zó an.

3. 126. A köz pon ti nyil ván tar tás ve ze té se ér de ké ben
ala kít son ki új rak tár kó do kat (kon tin gen sen ként kü lön-kü -
lön) és az el lá tó ka to nai szer ve zet re tör té nõ ki ter he lés sel
egy idõ ben, a sa ját nyil ván tar tá sá ban is je le nít se meg a ki -
adott anya go kat. A nyil ván tar tást úgy ve zes sék, hogy ab -
ból ki mu tat ha tó le gyen, hogy me lyik kon tin genst mi kor és
men nyi szak anyag gal sze rel ték fe l. En nek ér de ké ben az el -
lá tást vég re haj tó köz pon ti szer ve zet (az MH HTPEK
RKSZR) ad ja át a köz pon ti rak tár ré szé re a sze mé lyi fel -
sze re lé si je gyek 1 pél dá nyát, az „Ös sze sí tõ” 1 pél dá nyát,
amely alap ján ké szít se el az el lá tó ka to nai szer ve zet ré szé -
re a moz gás bi zony la tot (ki adá si utal ványt) a ki ter he lést ez
alap ján hajt sák vég re.

3. 127. Az el lá tó ka to nai szer ve zet re ki ter he lést „Esz -
köz utal vány” alap ján csak az MH HTPEK KSZFR hajt hat
vég re.

3. 128. Az MH HTPEK dol goz zon ki egyé ni ru há za ti
nyil ván tar tó prog ra mot, a köz pon ti nyil ván tar tást és az
 ellátó ka to nai szer ve zet nyil ván tar tá sát ne gyed éven te
egyez tesse.

3. 129. Hajt sa vég re a kon tin gens sze mé lyi ál lo má nyá -
nak mé ret vé te lét a mé re tes ter mé kek pró bá já val, mely rõl
mé ret vé te li adat la pot ké szít sen.

3. 130. A vég re haj tott mé ret vé tel figye lembe véte lével
ké szül jön fe l az alap nor mán fe lü li sze mé lyi fel sze re lés
biz to sí tá sá ra. A ru há za ti szak anya go kat sze mély re  szólóan 
a mé ret vé te li adat la pok alap ján cso por to sít sa és kész le tez -
ze, majd a meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet ál tal
egyez te tett idõ pont ban hajt sa vég re a sze mé lyi ál lo mány
be öl töz te té sét, az el lá tó ka to nai szer ve zet tel együttmû -
ködve.

3. 131. A rend fo ko zat tal nem ren del ke zõ le gény sé gi
be osz tá sú szer zõ dé ses ál lo mány fel sze re lé se ese tén ké -
szül jön fe l az állományille té kes ka to nai szer ve zet ál tal ki
nem adott, de alap fel sze re lés ré szét ké pe zõ ru há za ti szak -
anya gok igény lés alap ján tör té nõ ki adá sá ra. A ki adott ru -
há za ti szak anya gok ér té ké vel az állományille té kes ka to nai 

szer ve zet ke re tét ter hel je meg. A meg ter he lés rõl az állo -
mányille té kes ka to nai szer ve ze tet ér te sít se.

3. 132. A hi va tá sos, szer zõ dé ses ál lo mány fel sze re lé -
sé vel pár hu za mo san ké szül jön fe l a sze mé lyi ál lo mány
igé nye alap ján az alap nor má ban sze rep lõ ru há za ti szak -
anya gok hely szí nen (be öl töz te tõ he lyen) tör té nõ ru há za ti
után pót lá si il let mény ter hé re tör té nõ biz to sí tá sá ra.

3. 133. A kon tin gens sze mé lyi ál lo má nyá nak fel sze re -
lé sét a köz pon ti fel sze re lé si he lyen hajt sa vég re, az el lá tó
ka to nai szer ve zet kép vi se lõ je je len lé té ben.

3. 134. A „Köz pon ti El lá tá si Terv” alap ján a ru há za ti
szak anya go kat két ütem ben ad ja ki. El sõ ütem ben a nem
mé re tes és cso por tos hasz ná la tú ter mé ke ket, to váb bá a mé -
re tes ter mé ke ket a mé ret vé te li adat la pok alap ján egy té tel -
ben. Má so dik ütem ben a kon tin gens rak tá ri kész le tet, me -
lye ket az el lá tó ka to nai szer ve zet vé te lez zen fe l, kész le tez -
ze és gon dos kod jon a NTE út ján a mû ve le ti te rü let re tör té -
nõ ki szál lí tá sá ról.

3. 135. A kon tin gen sek sze mé lyi ál lo má nya ré szé re az
anyag kész le te zést és ki adást úgy ter vez ze és szer vez ze
meg, hogy a sze mé lyek ré szé re ki adott anya gok egy el lá tó
szer ve zet tõl ke rül je nek ki adás ra. A köz pon ti el lá tó szer ve -
zet kö te les a sze mé lyi fel sze re lé si je gyet el ké szí te ni és azt
az át adás sal egy idõ ben az át ve võ sze mé lyi ál lo mán nyal
hi te le sí tet ni. A sze mé lyi fel sze re lé si je gyek alap ján ké szít -
sen „Össze sí tõ”-t, majd ez alap ján moz gás bi zony la tot (ki -
adá si utal ványt) és mind ket tõ egy pél dá nyát küld je meg az
el lá tó ka to nai szer ve zet ré szé re.

3. 136. Az „Ös sze sí tõ és moz gás bi zony lat” alap ján ké -
szít sen ki mu ta tást az el lá tás hely ze té rõl. A ki mu ta tást
küld jék meg az MH RSZF ré szé re, szük ség ese tén szö ve -
ges ma gya rá zat tal.

3. 137. A sze mé lyi ál lo mány ré szé re át adott ru há za ti
anya gok ról 4 pél dá nyos fel sze re lé si je gyet ál lít son ki, me -
lyet kap ják: 1–2. szá mú pél dány az MH HTPEK el lá tó rak -
tá ra és irat tá ra, 3. szá mú pél dány el lá tó ka to nai szer ve zet
ru há za ti szol gá la ta, 4. szá mú pél dány át ve võ sze mély.

3. 138. A kon tin gens rak tá ri kész le té nek ki adá sát, az
el lá tó ka to nai szer ve zet ré szé re hajt sa vég re.

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 139. Tart son fo lya ma tos kap cso la tot a szak anyag -
nem fe le lõs sel és az el lá tó ka to nai szer ve zet tel a fel me rült
prob lé mák azon na li meg ol dá sa ér de ké ben.

3. 140. Kül föl dön vég re haj tás ra ke rü lõ fel ké szí tés so -
rán az el lá tást sa ját el lá tó pont ról vagy az élel me zé si el lá -
tás szol gál ta tás ként tör té nõ meg vá sár lá sá val ter vez ze.
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3. 141. A vál tá si terv ben meg ha tá ro zott idõ gra fi kon
sze rint biz to sít sa az ál lo mány ru há za ti mé ret vé te lét és ru -
há za ti szem lé jét. Az idõ gra fi kont szol gá la ti úton küld jék
meg az MH HTPEK ré szé re.

3. 142. A sze mé lyi fel sze re lés vég re haj tá sa ér de ké ben
na gyobb lét szá mú kon tin gens vál tá sa ese tén egyez tes sen
az MH HTPEK szak ál lo má nyá val a sze mé lyi fel sze re lés
lét szá má nak üte me zé sé rõl és en nek függ vé nyé ben – szük -
ség ese tén több rész let ben – az egyez te tett idõ pont ban in -
dít sa út ba a kon tin gens sze mé lyi ál lo má nyát a be öl töz te tés
hely szí né re. Gon dos kod jon to váb bá az el lá tó ka to nai szer -
ve zet kép vi se lõ jé nek ki ren de lé sé rõl a be öl töz te tés vég re -
haj tá sa ér de ké ben.

Az állományille té kes ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 143. Fe le lõs a sor szer zõ dé ses sze mé lyi ál lo mány
alap nor ma sze rin ti el lá tá sá ért. Az út ba in dí tás elõtt gyõ -
zõd jön meg a ve zé nyelt ál lo mány ru há za tá nak ha di hasz -
nál ha tó sá gá ról és szük ség ese tén hajt sa vég re azok cse ré -
jét. Alap ve tõ en a ha di (gya kor ló-) ru há zat ból I. vagy jó
 minõségû II. ér ték cso por tú ru há zat tal kell út ba in dí ta ni az
ál lo mányt.

3. 144. In téz ked jen a szer zõ dé ses, rend fo ko zat tal nem
ren del ke zõ (le gény sé gi be osz tá sú) sze mé lyi ál lo mány, a
nor má ban meg ha tá ro zott ru há za ti fel sze re lés sel és Ru há -
za ti Át je len tõ vel tör té nõ út ba in dí tá sá ra. A nor ma fe let ti
ru há za ti szak anya gok kal szá mol tas sa õket el.

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 145. Ala kít sák meg a köz pon ti el lá tó szer ve ze tek kel 
egyez te tett kon tin gens re vo nat ko zó ala ku lat azo no sí tó szá -
mo kat, majd en nek meg fele lõen kon tin gen sen ként kü -
lön-kü lön ala kít sa nak meg al egy ség rak tár kó do kat és ez
alap ján kon tin gen sen ként el kü lö nít ve, ve zes sék a nyil ván -
tar tást. A nyil ván tar tá si ren det úgy ala kít sák ki, hogy kon -
tin gen sen ként el kü lö ní tett nyil ván tar tás al kal mas le gyen
vál tá si idõ sza kon ként ki adott ru há za ti szak anya gok el len -
õr zé sé re is. Min den egyes kon tin gens ré szé re fek tes se nek
fe l nyil ván tar tott gyûj tõ ívet, mely ben az ös szes moz gás bi -
zony la tot, fel sze re lé si je gyet (fény má so la tot), va la mint a
kon tin gens sel kap cso la tos le ve le zést ve zes sék be.

3. 146. Ér jék el, hogy az MH egy sé ges szám la rend jé -
nek meg fele lõen a köz pon ti nyil ván tar tá sok ban al kal ma -
zott HETK szá mok és meg ne ve zé sek egy sé ge sek le gye -
nek, en nek ér de ké ben a köz pon ti el lá tó szer ve zet (MH
HTPEK) biz to sít sa az MH ru há za ti szak anya ga i ra vo nat -
ko zó ter mék kó do kat és meg ne ve zé se ket.

3. 147. A ki adott ru há za ti szak anya go kat az MH
HTPEK ál tal meg kül dött moz gás bi zony lat alap ján az el lá -
tó ka to nai szer ve zet össz kész le té be vé te lez zék be. A be vé -
te le zés után, moz gás bi zony lat alap ján, hajt sák vég re a

kon tin gen sek mû ve le ti te rü le ten lé võ lo gisz ti kai szer ve ze -
té re a ru há za ti szak anya gok ki ter he lé sét a sze mé lyi fel sze -
re lés re, va la mint a rak tá ri kész let re ki adott men nyi sé get
moz gás bi zony lat alap ján.

3. 148. Az el lá tó ka to nai szer ve zet nél tá rolt sze mé lyi
fel sze re lé se ket, rak tá ri kész le te ket a bé ke rak tá ri kész le -
tek tõl el kü lö ní tet ten tá rol ják. A nyil ván tar tást ne gyed -
éven te egyez tes sék az MH HTPEK ki je lölt köz pon ti rak tá -
rá val, az eset le ges el té ré sek okát vizs gál ják ki, és en nek
meg fele lõen he lyes bít sék.

3. 149. Tá jé koz tas sa a sze mé lyi ál lo mányt a sa ját tu -
laj don ba ke rü lõ szak anya gok kö ré rõl, va la mint a tu laj don -
ba ke rü lés fel té te le i rõl.

3. 150. Kö te les az át vett rak tár kész le tet és a sze mé lyi
fel sze re lés azon ré szét, me lyet nem a sze mé lyi ál lo mány
szál lí t ki át ven ni és gon dos kod ni annak mû ve le ti te rü let re
tör té nõ ki szál lí tá sá ról és át adá sá ról a kon tin gens lo gisz ti -
kai szol gá la tá nak. Az át adást moz gás bi zony lat alap ján
hajt sák vég re, kü lön tér je nek ki a sze mé lyi ál lo mány ré szé -
re ki adott szak anya gok át adá sá ra a ké sõb bi anyag le vé tel
és az el len õr zé sek meg kön nyí té se ér de ké ben.

Hu mán anya gi biz to sí tás

Az MH Hu mán Anya gi Al osz tály

3. 151. A kon tin gens hu mán anyag szük ség le tét az
Ide ig le nes Fel sze re lé si Jegy zék és a Köz pon ti El lá tá si
Terv alap ján a kon tin gens spe ci á lis hu mán anya gi szük -
ség le te i nek figye lembe véte lével biz to sít sa.

3. 152. Te gyen ja vas la tot a Köz pon ti El lá tá si Terv ben
el ren delt hu mán szak anya gok ki adá sá ra, va la mint a köz -
pon ti rak tár kész let bõl hi ány zó szak anya gok be szer zé sé re.

3. 153. Szak ma i lag vé le mé nyez ze a kon tin gens csa -
pat költ ség ve tés ter ve ze tét és a jó vá ha gyott el len õr zé si
terv nek meg fele lõen a csa pat költ ség ve tés fel hasz ná lá sát.

Az MH Had táp anyag El lá tó Köz pont fel ada ta

3. 154. A Köz pon ti El lá tá si Terv nek meg fele lõen biz -
to sít sa az Ide ig le nes Fel sze re lé si Jegy zék ben jó vá ha gyott
szak anya go kat az el lá tó ka to nai szer ve zet ré szé re.

Tér ké pé sze ti szak anyag biz to sí tás

Az MH Tér ké pé sze ti Anya gi Al osz tály

3. 155. A fel ter jesz tés re ke rü lõ Ide ig le nes Fel sze re lé si
Jegy zék-ter ve ze tet szak ma i lag pon to sít sa, vé le mé nyez ze.
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3. 156. A Köz pon ti El lá tá si Terv alap ján in téz ked jen a
tér ké pé sze ti szak anya gok ki adá sá ra, va la mint a köz pon ti
rak tár kész let bõl hi ány zó szak anya gok be szer zé sé re.

3. 157. A kon tin gen sek biz to sí tá sá hoz szük sé ges tér -
ké pé sze ti szak anya gok köz pon ti költ ség ve té sé nek ter ve -
zé sé ért, igény lé sé ért, a jó vá ha gyott költ ség ve té sen be lü li
biz to sí tá sá ért az MH TÉ AA a fe le lõs.

3. 158. Szak ma i lag vé le mé nyez ze a kon tin gen sek
 csapatköltségvetés ter ve ze te it és a jó vá ha gyott el len õr zé si
terv nek meg fele lõen a csa pat költ ség ve té sek felhaszná -
lását.

Köz le ke dé si tá mo ga tás

Az MH Köz le ke dé si Fõ nök ség fel ada tai

3. 159. Együtt mû köd ve az MH ÖLTP lo gisz ti kai fel -
adat ter ve zõ cso port já val kí sér je fi gye lem mel a ter ve zé si
fel ada to kat és ér vé nye sít se az MH KF-ség szak mai kö ve -
tel mé nye it, a le fek te tett alap el vek ér vé nye sü lé sét. A dön -
tés és a mû ve let elõ ké szí té se so rán az elöl já rói dön tés meg -
ho za ta lá hoz foly tas son adat gyûj tést. Ele mez ze az al kal -
ma zá si te rü let re tör té nõ ki te le pü lés és a szük sé ges után -
pót lá sok vég re haj tá sá hoz igény be ve he tõ köz le ke dé si ága -
za to kat, az ezek hez kap cso ló dó köz le ke dé si inf ra struk tú -
rát ho ni te rü le ten és kül föl dön, fel hasz nál va a NA TO
ADAMS adat bá zi sát. Ve gyen részt a mû ve let tel ös sze füg -
gõ lo gisz ti kai szem re vé te le zé si fel ada tok ban.

3. 160. Ha zai ka pa ci tás hi ány ese tén vizs gál ja meg más 
nem ze tek ka to nai stra té gi ai szál lí tó ka pa ci tá sa igény be vé -
te lé nek le he tõ sé gét és szük ség ese tén kez de mé nyez ze a
HM HVK MFCSF fe lé a két és több ol da lú szer zõ dé sek
meg kö té sét.

3. 161. Pol gá ri stra té gi ai szál lí tó esz kö zök igény be vé -
te le ese tén – amen nyi ben szük sé ges – kez de mé nyez ze a
köz be szer zé si el já rás meg in dí tá sát, illetve rend kí vü li sür -
gõs ség ese tén a köz be szer zé si el já rás aló li fel men tést.

3. 162. Ve gyen részt a mû ve let tel kap cso la tos köz le -
ke dés ter ve zõ kon fe ren ci á kon, tár gya lá so kon, illetve a jó -
vá ha gyott Ide ig le nes Ál lo mány táb la, Fel sze re lé si Jegy zék
és a Köz pon ti El lá tá si Terv alap ján in téz ked jen az el ké szí -
tett Nem ze ti Rész le tes Fel vo nu lá si Terv (NDDP) meg kül -
dé sé re a NA TO/EU Szö vet sé ges Moz gás ko or di ná ló Köz -
pont ré szé re.

3. 163. Az érin tett HM és MH szer vek kel együtt mû -
köd ve ve gyen részt az elõ ze tes költ ség szám ve tés el ké szí -
té sé ben.

3. 164. Vegy e fe l a kap cso la tot a kon tin gen sek ki te le -
pü lé sé ben érin tett nem ze ti, vagy kül föl di ka to nai és pol -

gári köz le ke dé si szer vek kel. Szer vez ze és irá nyít sa az in -
for má ció áram lást a nem ze ti és kül föl di köz le ke dé si szer -
vek kö zött.

3. 165. Szak te rü le tét érin tõ en ve gyen részt az Ide ig le -
nes Ál lo mány táb la és Fel sze re lé si Jegy zék, va la mint a mû -
ve let re vo nat ko zó szak in téz ke dé sek ki dol go zá sá ban.

3. 166. A nem ze ti fel aján lás ese tén az al kal ma zá si te -
rü le ten lét re ho zás ra ke rü lõ Több nem ze ti Szál lí tó Egy ség,
illetve Több nem ze ti Moz gás ko or di ná ló Egy ség ál lo má -
nyá ba de le gál jon nem ze ti kép vi se lõt, illetve biz to sít sa
annak fel ké szí té sét.

3. 167. Je löl jön ki köz le ke dé si szak tisz tet a kon tin -
gens ké szen lé té nek el len õr zé sé re.

Az MH Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont fel ada tai

3. 168. Az MH KF-ség irá nyí tá sá val hajt sa vég re a
kon tin gens meg ala kí tá sá val, fel sze re lé sé nek ki egé szí té sé -
vel, fel ké szí té sé vel kap cso la tos köz le ke dé si tá mo ga tá si
fel ada to kat.

3. 169. A kon tin gens meg ala kí tá sá ért fe le lõs ka to nai
szer ve zet fel ter jesz tett igé nye alap ján – a ha de rõ ne mi szál -
lí tó ka pa ci tást meg ha la dó igé nyek ese tén – a ho ni köz úti
szál lí tá so kat alap ve tõ en hon véd sé gi szál lí tó esz kö zök kel
szer vez ze meg. Pol gá ri szál lí tó esz kö zö ket a le he tõ sé gek
figye lembe véte lével az MH KF en ge dé lyé vel ve het igény be.

3. 170. Ve gyen részt a pol gá ri stra té gi ai szállítóesz -
közök igény be vé te le ese tén a szük sé ges köz be szer zé si el -
já rás le foly ta tá sá ban.

3. 171. A jó vá ha gyott Ide ig le nes Ál lo mány táb la és
Fel sze re lé si Jegy zék, va la mint a fel ter jesz tett szál lí tá si
igény lés alap ján ké szít se el és jó vá ha gyás ra az MH KF ré -
szé re ter jes sze fe l a Nem ze ti Rész le tes Fel vo nu lá si Ter vet
(NDDP).

3. 172. A Köz pon ti El lá tá si Terv alap ján az MH KF in -
téz ke dé sé nek meg fele lõen, ter vez ze, szer vez ze és irá nyít -
sa a kon tin gens köz le ke dé si szak tech ni kai esz kö zök kel és
szak anya gok kal tör té nõ el lá tá sát.

3. 173. A köz le ke dé si szak tech ni kai esz kö zök és szak -
anya gok biz to sí tá sa alap ve tõ en a ka to nai szer ve ze tek kö -
zöt ti – ha de rõ ne men be lü li – át cso por to sí tás sal, köz pon ti
kész let bõl tör té nõ el lá tás sal, illetve szük ség ese tén be szer -
zés sel tör tén jen. A be szer zé sek re vo nat ko zó an az el ké szí -
tett be szer zé si ter vet jó vá ha gyás ra az MH KF út ján ré -
szem re ter jes sze fe l.
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3. 174. A kon tin gens meg ala kí tá sá ért fe le lõs ka to nai
szer ve zet meg kül dött igé nye alap ján szer vez ze meg az
anyag moz ga tó- és ra ko dó gép ke ze lõk ki kép zé sét.

3. 175. Az anyag moz ga tó és ra ko dó gé pek, a szab vány
szál lí tó kon té ne rek, illetve szak fel épít mé nyek te kin te té -
ben min den eset ben el len õriz zék az esz kö zök ál la po tát és
a ha tó sá gi vizs gák ér vé nyes sé gét.

3. 176. Az anyag moz ga tó és ra ko dó gé pek te kin te té -
ben a mû ve let vég re haj tá sa so rán vár ha tó an ese dé kes sé
vá ló ha tó sá gi vizs gák szük sé ges sé gét mér jék fe l és azok
vég re haj tá sá ra, va la mint a tech ni kai ki szol gá lá sok ra, a
szük sé ges ja ví tá sok vég re haj tá sá ra – együtt mû köd ve az
érin tett ha de rõ nem mel – ké szít se nek ter vet, ame lyet az
MH KF ré szé re jó vá ha gyás ra ter jes sze nek fe l.

3. 177. A kon tin gens meg ala kí tá sá ért fe le lõs ka to nai
szer ve zet meg kül dött igé nye alap ján szer vez ze meg az
anyag moz ga tó és ra ko dó gé pek szük sé ges tech ni kai ki szol gá -
lá sát, spe ci á lis kö rül mé nyek kö zöt ti mun ka vég zés re tör té nõ
fel ké szí té sét, ja ví tá sát, illetve a ha tó sá gi vizs gáz ta tá so kat.

3. 178. A ha tá lyos jog sza bá lyok és ága za ti ren del ke zé -
sek sze rint biz to sít son ada to kat a HM BBBH ré szé re a
szük sé ges dip lo má ci ai en ge dé lyek be szer zé se ér de ké ben.

3. 179. Az MH KF in téz ke dé se alap ján ve gyen részt a
mû ve let tel ös sze füg gõ lo gisz ti kai – ki e mel ten a köz le ke -
dés sel ös sze füg gõ – szem re vé te le zé si fel ada tok ban, tár -
gya lá so kon. Biz to sít son köz le ke dé si szak tisz tet a lo gisz ti -
kai szem re vé te le zõ rész leg, illetve a kon tin gens ké szen lé -
tét ellen õr zõ szer ve zet ál lo má nyá ba.

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 180. A kon tin gens meg ala kí tá sá val, fel ké szí té sé vel, 
fel sze re lé sé nek ki egé szí té sé vel kap cso la tos ho ni köz úti
szál lí tá so kat, a kap cso ló dó anyag moz ga tá si fel ada to kat
alap ve tõ en a fel ál lí tás ra kö te le zett ka to nai ala ku lat a sa ját
hon véd sé gi esz kö ze i vel ter vez ze, szer vez ze. A ka pa ci tá sát 
meg ha la dó szál lí tá si és anyag moz ga tá si igé nyét – a szol -
gá la ti út be tar tá sá val – az MH KKK ré szé re 7 mun ka nap -
pal meg elõ zõ en küld je meg.

3. 181. A kon tin gens meg ala kí tá sá hoz, fel sze re lé sé -
nek ki egé szí té sé hez szük sé ges köz le ke dé si szak tech ni kai
esz köz és szak anyag igé nyét az MH KKK ré szé re az Ide ig -
le nes Fel sze re lé si Jegy zék jó vá ha gyá sa után ha la dék ta la -
nul küld je meg.

3. 182. For dít son ki emelt fi gyel met ar ra, hogy az
anyag moz ga tó és ra ko dó gé pek (tar gon cák, te her eme lõk és
moz ga tó be ren de zé sek, ön ra ko dó da ruk, kon té ner ra ko -
dó-szál lí tó esz kö zök) üze mel te té sé hez a gép ke ze lõi fel ada -
tok kal meg bí zott ál lo mány ren del kez zen ér vé nyes, az adott
gép tí pus ra meg fe le lõ ke ze lõi iga zol vá nyok kal. A ki kép zé si

igényt – szol gá la ti úton – leg ké sõbb 90 nap pal a ki te le pü lés
meg kez dé se elõtt küld je meg az MH KKK ré szé re.

3. 183. Az anyag moz ga tó és ra ko dó gé pek ese té ben el -
len õriz ze az esz kö zök ál la po tát, a ha tó sá gi vizs gák, ok má -
nyok (mû bi zony la tok, eme lõ gép- és te her eme lõk, da ru -
gép-köny vek, ke ze lé si uta sí tá sok) meg lé tét, ér vé nyes sé -
gét. A szük sé ges ja ví tá sok el vég zé sé re és a ha tó sá gi vizs -
gák vég re haj tá sá ra vo nat ko zó igé nyét 90 nap pal a ki te le -
pü lés meg kez dé se elõtt küld je meg az MH KKK ré szé re.

3. 184. Az al kal ma zá si te rü let re tör té nõ ten ge ri szál lí -
tás vég re haj tá sa kor a 20’ ISO kon té ne rek, –, illetve a 20’
kon té ner be be épí tett spe ci á lis fel sze re lé sek, vagy el he lye -
zett had fel sze re lés szál lí tá sa – ese tén el len õriz ze a ha tó sá -
gi vizs gák ér vé nyes sé gét, a szük sé ges ha tó sá gi vizs gák
vég re haj tá sá ra vo nat ko zó igé nyét 90 nap pal a ki te le pü lés
meg kez dé se elõtt küld je meg az MH KKK ré szé re.

3. 185. A kon tin gens meg ala kí tá sa kor, fel sze re lé se ki -
egé szí té se kor, fel ké szí té se kor vég re haj tott köz úti me ne -
tek, csa pat- és anyag szál lí tá sok vég re haj tá sa kor for dít son
ki emelt fi gyel met a túl sú lyos-túl mé re tes tech ni kai esz kö -
zök köz le ked te té sé nek és a ve szé lyes áru kül de mé nyek,
anya gok szál lí tá sa sza bá lya i nak be tar tá sá ra, va la mint az
osz lop me ne tek be je len té si kö te le zett sé gé re. A szál lí tá so -
kat és az anyag moz ga tást a vo nat ko zó szak uta sí tá sok alap -
ján ter vez ze, szer vez ze és hajt sa vég re.

3. 186. Ké szül jön fel a kon tin gens al kal ma zá si ké -
szen lé té nek el len õr zé sé re, ve gyen részt a fel tárt hi á nyos -
sá gok ki kü szö bö lé sé ben, meg szün te té sé ben.

3. 187. A stra té gi ai (lé gi, ten ge ri) szál lí tá sok ra ter ve -
zett had fel sze re lést ké szít se fel a ten ge ri, vagy lé gi szál lí -
tá si kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen és lás sa el a szük sé ges 
ok má nyok kal, cím kék kel, fel ira tok kal és jel zé sek kel a
8. szá mú mel lék let sze rint.

3. 188. A vo nat ko zó elõ írásoknak meg fele lõen biz to -
sít sa a harc- és gép jár mû vek szál lí tá sa, moz ga tá sa ese tén a
rög zí tés re, von ta tás ra és eme lés re hasz nált szer ke ze ti ele -
mek meg je lö lé sét.

3. 189. A dip lo má ci ai en ge dé lyek ki adá sa, a vám- és
ha tár nyi tás vég re haj tá sa ér de ké ben szük sé ges ok má nyo -
kat, NATO me net pa rancs irán ti ké rel me ket ké szít se el és a
szol gá la ti út be tar tá sá val, küld je meg a HM BBBH Ka to -
nai Vám ügyi és Ha tár for gal mi Osz tály ré szé re.

Lo gisz ti kai gaz dál ko dás

Az MH Gaz da sá gi Fõ nök ség fel ada tai

3. 190. Együtt mû köd ve az MH ÖLTP lo gisz ti kai fel -
adat ter ve zõ cso port já val kí sér je fi gye lem mel a ter ve zé si
fel ada to kat és ér vé nye sít se az MH GF-ség szak mai kö ve -
tel mé nye it, a le fek te tett alap el vek ér vé nye sü lé sét.
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3. 191. Az el lá tó ka to nai szer ve ze tek az éves költ ség -
ve té si terv ja vas la tok el ké szí té sé vel egy ide jû leg, az anyag -
nem fe le lõs szol gá la ti ágon ke resz tül ré szem re ter jes szék
fe l a kon tin gen sek szol gá lat tel je sí tés re ki je lölt ál lo mány
fel ké szí té sé vel, el lá tá sá val és mû köd te té sé vel kap cso la tos
erõ for rás és költ ség igé nyét. El kü lö nít ve – vál tá son ként – a 
költ ség vi se lõ ka to nai szer ve zet meg je lö lé sé vel mu tas sák
ki a csa pat kész let ter hé re, a csa pat ha tás kör ben be szer zés re 
ter ve zett és a köz pon ti kész let bõl igé nyelt anya go kat, esz -
kö zö ket, szol gál ta tá so kat.

3. 192. Az anyag nem fe le lõ sök az el lá tó ka to nai szer -
ve zet igé nye alap ján – annak fe lül vizs gá la tá val – ál lít sák
össze szak te rü le tük vo nat ko zá sá ban a költ ség ve té si terv ja -
vas la tu kat és küld jék meg.

3. 193. A Köz pon ti El lá tá si Terv alap ján el kü lö nít ve
mu tas sák ki a meg lé võ kész le tük ter hé re, va la mint a be -
szer zés sel biz to sít ha tó had fel sze re lé se ket.

3. 194. Szak ma i lag irá nyít sa a kon tin gen sek lo gisz ti kai
tá mo ga tá sá val kap cso la tos köz pon ti fel hasz ná lá sú költ sé -
gek ter ve zé sét, cél elõ irány za tok biz to sí tá sát, azok fel hasz -
ná lá sá nak nyil ván tar tá sát, a cél elõ irány za tok fel hasz ná lá sá -
nak el szá mo lá sát, az anyag nem fe le lõ sök be vo ná sá val.

A KITELEPÜLÉS, ÉS AZ ERÕK
FELVONULTATÁSÁNAK IDÕSZAKÁBAN

Had táp biz to sí tás

Élel me zé si biz to sí tás

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 195. A ki te le pü lés idõ tar ta ma alatt az el lá tó ka to nai
szer ve zet a kon tin gens sze mé lyi ál lo má nya el lá tá sát a
VI. szá mú élel me zé si nor ma két sze re sé vel ter vez ze. A ki -
uta zó ál lo mányt lás sa el (sa ját bé ke kész le té bõl az uta zás
ter ve zett nap jai szá má nak meg fele lõen csa pat kész le ten fe -
lül) hi deg élel mi szer rel, sze le telt tar tós ke nyér rel és pa lac -
ko zott ivó víz zel.

3. 196. Biz to sít sa a kon tin gens ré szé re a lét szám nak
meg fele lõen, a kész let kép zé si in téz ke dés ben elõ írt élel mi -
szer cso ma go kat (9. szá mú mel lék let).

Köz le ke dé si tá mo ga tás

Az MH Köz le ke dé si Fõ nök ség fel ada tai

3. 197. Ter vez ze, irá nyít sa, ko or di nál ja és el len õriz ze
a kon tin gens nek az al kal ma zá si te rü let re tör té nõ ki te le pí -
té sé vel kap cso la tos köz le ke dé si tá mo ga tá si fel ada to kat.

3. 198. A had mû ve le ti kö ve tel mé nyek alap ján az érin -
tett HM szer vek kel és MH szer ve ze tek kel együtt mû köd ve
ve gyen részt a kon tin gen sek al kal ma zá si te rü let re tör té nõ
ki te le pí té sé hez szük sé ges szál lí tó esz kö zök biz to sí tá sá ban.

3. 199. Mû köd jön együtt a kon tin gen sek ki te le pü lé sé -
ben érin tett kül föl di ka to nai és pol gá ri köz le ke dé si szer -
vek kel. Szer vez ze és irá nyít sa az in for má ció áram lást a
nem ze ti és kül föl di köz le ke dé si szer vek kö zött.

3. 200. Je löl jön ki köz le ke dé si szak tisz tet a nem ze ti
fo ga dó rész leg ál lo má nyá ba (Nem ze ti Köz le ke dé si Cso -
port). Ter vez ze, szer vez ze és irá nyít sa a köz le ke dé si szak -
ági fel ké szí tést.

Az MH Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont fel ada tai

3. 201. Az MH KF-ség irá nyí tá sá val hajt sa vég re a
kon tin gens al kal ma zá si te rü let re tör té nõ ki te le pü lé sé vel
kap cso la tos köz le ke dé si tá mo ga tá si fel ada to kat.

3. 202. Az al kal ma zá si te rü let re tör té nõ ki te le pü lés sel
kap cso la tos ada to kat az érin tett kül föl di ka to nai és pol gá ri
köz le ke dé si szer vek ré szé re küld je meg.

3. 203. A szál lí tá sok és a ra ko dá sok vég re haj tá sá hoz
ho ni és kül ho ni te rü le ten biz to sít sa a szük sé ges köz le ke dé -
si szak ál lo mányt és szak tech ni kai esz kö zö ket. A köz úti,
vas úti és lé gi ha tár át lé pé sek ese tén mû köd tes sen Ha tár át -
lé pést Ko or di ná ló Köz le ke dé si Pa rancs nok sá got (HKKP).
Ve gyen részt a vas úti szál lí tá sok kí sé ré sé ben, együtt mû -
köd ve a HM BBBH kép vi se lõ jé vel.

3. 204. A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel -
ter jesz tett igé nye alap ján a kon tin gens ki te le pü lé sé vel
kap cso la tos ho ni köz úti szál lí tá so kat és anyag moz ga tá si
fel ada to kat alap ve tõ en hon véd sé gi esz kö zök kel szer vez ze
meg. Pol gá ri szál lí tó- és anyag moz ga tó esz kö zö ket csak
in do kolt eset ben ve het igény be.

3. 205. A kon tin gens al kal ma zá si te rü let re tör té nõ ki -
te le pü lé se kor a ve szé lyes anya gok (szál lít má nyok) szál lí -
tá sá nál nyújt son se gít sé get az el lá tó szer ve zet ré szé re a
cso ma go lás (át cso ma go lás) és a mál há zás (egy ség ra ko -
mány-kép zés) vég re haj tá sá hoz.

3. 206. Az al kal ma zá si te rü let re tör té nõ lé gi szál lí tás
ese tén pol gá ri be ra kó re pü lõ tér igény be vé te le kor a ki te le -
pü lés meg kez dé se elõtt 5 nap pal, a meg ala kí tá sért fe le lõs
ka to nai szer ve zet je len té se alap ján, hajt sa vég re a be lé pés -
hez szük sé ges adat szol gál ta tást.

3. 207. Az MH KF in téz ke dé se alap ján biz to sít son
köz le ke dé si szak tisz tet a nem ze ti fo ga dó rész leg ál lo má -
nyá ba (Nem ze ti Köz le ke dé si Cso port).
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3. 208. Szak ál lo má nyá val ké szül jön fe l a mû ve le ti te -
rü le ten lé võ anyag moz ga tó esz kö zök ha tó sá gi vizs gáz ta tá -
sá ra, ga ran ci á lis át vizs gá lá sá ra, az elõ írt tech ni kai ki szol -
gá lás vég re haj tá sá ra.

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 209. Az MH KF-ség gel és az MH KKK-val együtt -
mû köd ve ve gyen részt a kon tin gens ki te le pü lé sé vel kap -
cso la tos köz le ke dé si tá mo ga tá si fel ada tok szer ve zé sé ben
és vég re haj tá sá ban.

3. 210. A kon tin gens ki te le pü lé sé vel kap cso la tos, a
ha de rõ ne mi szál lí tó ka pa ci tá sát meg ha la dó ho ni köz úti
szál lí tá si igé nyét az MH KKK ré szé re 7 mun ka nap pal
meg elõ zõ en küld je meg.

3. 211. A kon tin gens sze mé lyi és tech ni kai harc ér té ke
alap ján a ki te le pü lés meg kez dé se elõtt 60 nap pal az alap -
ada to kat a 7. szá mú mel lék let sze rint ré szem re küld je meg.

3. 212. A kon tin gens ki te le pü lé se kor vég re haj tott köz -
úti me ne tek és szál lí tá sok so rán for dít sa nak ki emelt fi gyel -
met a túl sú lyos- túl mé re tes tech ni kai esz kö zök köz le ke dé -
sé re és a ve szé lyes anya gok szál lí tá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyok be tar tá sá ra, va la mint az osz lop me ne tek be je len té sé -
nek kö te le zett sé gé re. A szál lí tá so kat a vo nat ko zó szak uta -
sí tá sok alap ján ter vez zék, szer vez zék, fel ügyel jék és hajt -
sák vég re.

3. 213. Az al kal ma zá si te rü let re tör té nõ ten ge ri szál lí -
tás ese tén hajt sa vég re a be ra kó ki kö tõ be tör té nõ vas úti
szál lí tás meg szer ve zé sé hez és vég re haj tá sá hoz kap cso ló -
dó fel ada to kat. A vas úti szál lí tás vég re haj tá sa elõtt a ki je -
lölt al egy ség, ka to nai ala ku lat hajt son vég re ra ko dá si mód -
szer ta ni fog lal ko zást a kü lön bö zõ rög zí té si for mák be gya -
ko rol ta tá sá ra.

3. 214. Az al kal ma zá si te rü let re tör té nõ lé gi szál lí tás
ese tén pol gá ri be ra kó re pü lõ tér igény be vé te lé nél a ki te le -
pü lés meg kez dé se elõtt 7 nap pal a be lé pés hez szük sé ges
alap ada to kat jut tas sa el az MH KKK ré szé re.

3. 215. A kon tin gens ki te le pü lé sé vel kap cso lat ban
vég re haj tott köz úti osz lop me ne tek so rán a for ga lom sza bá -
lyo zást és a fel ve ze tést alap ve tõ en az alá ren delt ka to nai
szer ve ze tek erõ i vel, esz kö ze i vel hajt sa vég re. A sa ját erõ -
vel nem biz to sí tott szál lít má nyok kí sé ré sé hez az igé nye ket 
az MH KKK ré szé re küld je meg.

3. 216. Az al kal ma zá si te rü let re tör té nõ ten ge ri és lé gi
szál lí tás ese tén in téz ked jen a gép- és harc jár mû vek haj tó -
anyag tar tá lya i ban le võ haj tó anyag men nyi sé gé nek az MH 
KF-ség ál tal meg ha tá ro zott szint re tör té nõ csök ken té sé re.

3. 217. In téz ked jen a kon tin gens fel ál lí tá sá ért fe le lõs
ka to nai és az el lá tó szer ve zet fe lé:

a) a 20’ ISO kon té ne rek ben szál lí tan dó anya gok an gol
és ma gyar nyel vû mál há zá si jegy zé ké nek el ké szí té sé re;

b) a lõ sze rek, rob ba nó anya gok és más ve szé lyes áru -
kül de mé nyek szük ség sze rin ti át cso ma go lá sá ra és a ve szé -
lyes áru nyi lat ko za tok el ké szít te té sé re, bár cák kal tör té nõ
el lá tá sá ra;

c) a vám eljá ráshoz szük sé ges anyag jegy zé kek (302 NA TO 
Form) el ké szí té sé re és ha tár idõ re tör té nõ meg kül dé sé re.

3. 218. A stra té gi ai szál lí tó esz köz zel (lé gi, ten ge ri)
 kiszállításra ter ve zett anya gok lis tá ját küld je meg az MH
KF-ség re:

a) ve szé lyes anya gok szál lí tá sa ese tén leg alább 30 nap -
pal a szál lí tás meg kez dé se elõtt;

b) egyéb anya gok ese tén leg alább 15 nap pal a szál lí tás
meg kez dé se elõtt.

3. 219. Hajt sa vég re a ve szé lyes anya gok (át-)cso ma -
go lá sát és sze rez ze be a Ve szé lyes Áru Nyi lat ko za tot
(Dan ge ro us Go ods Dec la ra ti on).

A MÛVELET LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSÁNAK
IDÕSZAKÁBAN

Ha di tech ni kai biz to sí tás

Ha di tech ni kai biz to sí tás ál ta lá nos fel ada tai

3. 220. Al kal ma zás so rán csak az Ide ig le nes Ál lo -
mány táb lá ban és az Ide ig le nes Fel sze re lé si Jegy zék ben
sze rep lõ ha di tech ni kai esz kö zök, anya gok és azok ki egé -
szí tõ fel sze re lé se i nek, al kat ré sze i nek hasz ná la tát en ge dé -
lye zem.

3. 221. Ha di tech ni kai esz kö zök és anya gok al kal ma -
zá si te rü le ten va ló be szer zé sét és szol gá la ti fel adat el lá tá sa 
köz be ni hasz ná la tát meg til tom.

3. 222. Had fel sze re lé sek mû ve le ti te rü le ten más nem -
ze tek ré szé re tör té nõ át adás-át vé te lét csak a Tech ni kai
Meg ál la po dás ban meg ha tá ro zot tak sze rint en ge dé lye zem.

3. 223. A kon tin gen sek mû kö dés alat ti had fel sze re lés -
sel va ló el lá tá sát, a fel hasz ná lá sok el szá mo lá sát az el lá tó
szer ve zet út ján ter vez zék, szer vez zék és hajt sák vég re.
A köz pon ti rak tá rak ból va ló kö vet len vé te le zést meg -
tiltom.

3. 224. A ha di tech ni kai esz kö zök mû ve le ti te rü le ten
va ló üzem ben tar tá sá nál, a szol gál ta tá sok meg vá sár lá sá nál
az al kal ma zók és az anyag nem fe le lõ sök min den eset ben
ve gyék figye lembe a gaz da sá gos sá gi szem pon to kat.
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3. 225. Az al kal ma zá si fel ada tok vég re haj tá sa so rán
meg hi bá so dott esz kö zök és anya gok pót lá sát, cse ré jét,
vagy be szer zé sét a jó vá ha gyott költ ség ve tés ter hé re – az
el lá tó ka to nai szer ve ze ten ke resz tü li igény lés sel, annak in -
do ko lá sá val – en ge dé lye zem.

3. 226. A mû kö dés so rán min den kor tart sák be a ha tá -
lyos mun ka- és kör nye zet biz ton sá gi elõ írásokat.

Fegy ver zet tech ni kai biz to sí tás

3. 227. A más nem ze tek ré szé re tör té nõ lõ szer (ki vé ve
sé rült, meg sem mi sí tés re ter ve zett) át adá sát meg til tom. Lõ -
sze rek át adá sa csak az MH FVTSZF ér te sí té sé vel, HM
uta sí tás, vagy Kormány Ha tá ro zat és a Tech ni kai Meg álla -
po dás alap ján hajt ha tó vég re.

3. 228. A ko a lí ci ós kö te lék ben részt ve võ ma gyar kon -
tin gens ré szé re csak ha zai biz to sí tá sú lõ szer fel hasz ná lást
en ge dé lye zek. Más tag or szá gok cse re sza ba tos lõ sze ré nek
fel hasz ná lá sát – amen nyi ben a fo gyás a ki kép zé si kész let -
bõl nem pó tol ha tó – az MH FVTSZF en ge dé lyez he ti az
után pót lás biz to sí tá sá ig.

Az MH Fegy ver zet tech ni kai Szol gá lat fõ nök ség fela -
data

3. 229. A kon tin gens mû kö dé se so rán biz to sít sa a
meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet tõl ér ke zõ anyag -
igé nyek ki elé gí té sét.

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada ta

3. 230. A ki kép zé si lõ szer men nyi sé gét úgy ha tá roz za
meg, hogy az biz to sít sa a fél év re elõ re ter ve zett ki kép zé si
lö vé sze tek vég re haj tá sát. Az után pót lás igény lé sét a fel -
ada tok és a tény le ges fo gyás is me re té ben, két hó nap elõ re -
tar tás sal, a lo gisz ti kai je len tés ben igé nyel je.

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada ta

3. 231. Az után pót lá sok ki szál lí tá sá nak rend sze ré ben
a köz pon ti vé te le zést köve tõen biz to sít sa az igé nyelt esz -
kö zö ket és anya go kat.

Az MH Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont / az MH
 Haditechnikai El lá tó Köz pont fel ada ta

3. 232. Az MH FVTSZF in téz ke dé sé i nek és a jó vá ha -
gyott fel hasz ná lá si nor mák nak meg fele lõen biz to sít sák az
el lá tó szer ve zet ré szé re a szük sé ges esz kö zö ket, anya go -
kat. A ki adás idõ pont ját – az el lá tó ka to nai szer ve zet tel
tör tént egyez te tés alap ján – úgy ha tá roz zák meg, hogy az
biz to sít sa a fegy ve rek lõ sze rek ki szál lí tá sá hoz szük sé ges
vám ke ze lé si el já rá sok idõ be ni vég re haj tá sát is. So ron kí -
vül te gye nek je len tést az MH FVTSZF-ség re a köz pon ti
kész let bõl nem biz to sít ha tó esz kö zök rõl és anya gok ról,

illetve az en ge dé lye zett ke re te ket meg ha la dó harc anyag
igény rõl.

A vég re haj tó ál lo mány fel ada tai

3. 233. Sé rült, nem ja vít ha tó lõ sze re ket, lõ szer al kat -
ele me ket (Tü fe/282 uta sí tás sze rint meg ál la pí tott mû sza ki
ál la pot alap ján) a kon tin gens csak ide ig le ne sen tá rol hat.
Az ilyen lõ sze re ket a kinn tar tóz ko dás alatt sem mi sít se
meg, vagy ad ja át a több nem ze ti sé gû ko a lí ció lõ szer meg -
sem mi sí tés re ki je lölt szer ve ze te ré szé re. A meg sem mi sí tés 
té nyé rõl, illetve az át adás ról ve gyen fel jegy zõ köny vet,
amit szol gá la ti úton küld jön meg az MH FVTSZF-ség,
illetve az MH VEK ré szé re.

3. 234. Az igény be vé tel so rán el hasz ná ló dott, vagy
meg hi bá so dott fegy ver zet tech ni kai esz kö ze it a ki szál lí tott
cse re kész let bõl pó tol ja. Az esz kö zök cse ré jét a lo gisz ti kai
je len té sé ben igé nyel je. A meg hi bá so dott esz kö zök rõl ké -
szít sen Mû sza ki ál la pot jegy zõ köny vet és az esz közt az
 elsõ le het sé ges al ka lom mal szál lít sák ha za.

3. 235. A mis szió a mû kö dõ ké pes sé gét, vagy az el ren -
delt fel ada tok vég re haj tá sát be fo lyá so ló, ha lasz tást nem
tû rõ eset ben a fegy ver ze ti esz kö zök cse ré jét – a megala -
kításért fe le lõs ka to nai szer ve zet egy ide jû ér te sí té sé -
vel – köz vet le nül az MH FVTSZF-ség tõl igé nyel je.

3. 236. A kon tin gens az al kal ma zá sa so rán a har ci cse -
lek mé nyek so rán je lent ke zõ lõ szer és ra ké ta-fel hasz ná lást
a had mû ve le ti napló má so la tá val, vagy jegy zõ könyv vel
(csa tol va a ve szé lyes anyag igény lé si és el szá mo lá si ki mu -
ta tást) ve zes se ki a nyil ván tar tás ból. A fel hasz nált lõ sze re -
ket ide ig le ne sen a ki kép zé si kész let bõl pó tol ja. Amen nyi -
ben a kon tin gens sel együtt a Nem ze ti Tá mo ga tó Elem is
te le pí tés re ke rül, ak kor az után pót lást annak kész le te i bõl
hajt sa vég re.

3. 237. A ki kép zé si lö vé sze te ken fel hasz nált harc -
anya go kat, a ha zai sza bály zók nak meg fele lõen a „Ve szé -
lyes anyag igény lé si és el szá mo lá si ki mu ta tá son” alá ír va
szá mol ják el.

3. 238. A más or szá gok kal kö zö sen vég re haj tott ki -
kép zé si lö vé szet, vagy be mu ta tó so rán a ki kép zé si ke ret -
bõl a lõ szer fel hasz ná lást olyan szám ve tés sel ter vez zék,
hogy az ne ve szé lyez tes se a sa ját kon tin gens el lá tá sát.

3. 239. Az eset le ges szál lí tá si prob lé mák ból adó dó ki -
kép zé si lõ szer hi ány ha di kész let bõl tör té nõ pót lá sát – az
MH FVTSZF en ge dé lye alap ján, a kon tin gens har ci al kal -
ma zás ha tó sá gá nak, illetve vé del mi ké pes sé gé nek meg tar -
tá sá val – ide ig le nes át cso por to sí tás sal old ják meg.

3. 240. Mû ve le ti te rü le ten csak a fegy ver zet tech ni kai
esz kö zök re meg ha tá ro zott igény be vé tel elõt ti és utá ni
tech ni kai ki szol gá lá so kat, kar ban tar tá so kat hajt sák vég re.
Kis ja ví tás csak ab ban az eset ben hajt ha tó vég re, ha a kon -
tin gens ren del ke zik szer ve zet sze rû fegy ver zet ja ví tó ál lo -
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mán nyal. A hely szí nen nem ja vít ha tó (kis és nagy ja ví tást
igény lõ) esz kö zö ket szál lít sák ha za és azo kat a ki adott cse -
re kész let bõl pó tol ják.

3. 241. Ös sze tett ha di tech ni kai esz kö zök fegy ver ze ti
esz kö ze i nek ja ví tá sát a meg hi bá so dás jel le gé tõl és mér té -
ké tõl füg gõ en más szol gá la ti ágak kal egyez tet ve a hely szí -
nen tör té nõ ja ví tás sal, vagy a meg hi bá so dott fegy ver ze ti
esz köz (pl. harc jár mû to rony fegy ver, irány zék) cse ré jé vel
biz to sít sák.

3. 242. A fegy ver zet tech ni kai esz kö zök kar ban tar tá sá -
hoz csak az er re a cél ra rend sze re sí tett tisz tí tó, kar ban tar tó
és ke nõ anya gok hasz nál ha tó ak. Más szol gá la ti ágak tech -
ni kai esz kö ze i nek ki szol gá lá sá ra rend sze re sí tett ilyen jel -
le gû anya gok fel hasz ná lá sát meg til tom. Lö vész fegy ve rek
kar ban tar tá sá ra a ki adott ke ze lé si és kar ban tar tá si uta sí tá -
sok nak meg fele lõen, ki zá ró lag a min den ég haj la ti kö rül -
mé nyek kö zött al kal maz ha tó hár mas funk ci ó jú fegy ver -
olaj – kód S–758, MIL-PRF- 63460 D – al kal maz ha tó.

3. 243. Az idõ nor ma alap ján egy ség vagy ma ga sabb
szin tû tech ni kai ki szol gá lás ra vá ró fegy ver zet tech ni kai
esz kö zök cse re igé nyét leg ké sõbb az idõ nor ma le jár ta elõtt
két hó nap pal je lez zék. A rend sze res lo gisz ti kai je len tés -
ben ter jes szék fel azon fegy ver zet tech ni kai esz kö zök cse -
re igé nyét (ös sze tett ha di tech ni kai esz kö zök re vo nat ko zó -
an is) ahol az igény be vé te li mu ta tó (üze mó ra, lö vés szám) a 
nor ma ki sza bat 80%-át el ér te. Harc jár mû vek nél – ha a hor -
do zó ki lo mé ter tar ta lék a azt nem te szi szük sé ges sé – csak a 
to rony fegy ve rek cse re igé nyét kell je len te ni.

Pán cé los- és gép jár mû tech ni kai biz to sí tás

Az MH Pán cé los- és Gép jár mû tech ni kai Szolgálat -
fõnökség fel ada tai

3. 244. A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet je -
len té se alap ján in téz ked jen a kö zép ja ví tá si tel je sít mény -
nor mát, vagy a nap tá ri idõ nor mát el ért harc- és gép jár mû -
tech ni kai esz kö zök cse ré jé nek elõ ké szí té sé re.

3. 245. Rend kí vül in do kolt eset ben írás ban in téz ked -
jen a harc- és gép jár mû vek al kat rész ki nye rés cél já ból tör -
té nõ meg bon tá sá ra. Az ilyen jel le gû szol gá la ti úton ér ke -
zett igény ki elé gí té sét ak kor en ge dé lye zem, ha a mû ve le ti
al kal ma zás ban részt ve võk kö zül sem a lo gisz ti kai ve ze tõ
nem ze ti sze rep kört be töl tõ nem zet, sem a lo gisz ti kai sze -
rep kör re sza ko so dott vagy a be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tást
nyúj tó nem zet le he tõ sé gei nem biz to sít ják a hi ány zó ké -
pes ség pót lá sát és nincs le he tõ ség az anyag idõ ben tör té nõ
után pót lá sá ra ha zai kész let bõl.

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 246. A vál tó ál lo mány ha zai fel ké szí té sét ezen in -
téz ke dés „Ki kép zés és fel ké szí tés” fe je ze té ben le ír tak
alap ján vé gez zék, illetve az ott meg sza bot ta kon túl terjesz -
szék ki mind azon sa já tos sá gok ra és vál to zá sok ra, ame lyek

az elõ zõ szol gá la ti cik lus óta be kö vet kez tek (tí pus vál tás,
fej lesz tés). En nek ke re té ben fek tes se nek ki emelt fi gyel -
met a fo lya ma tos mû kö dést és al kal ma zást biz to sí tó, meg -
ha tá ro zó be osz tá sú szak ál lo mány fel ké szí té sé re, is me re tei
fel fris sí té sé re.

3. 247. A vál tá sok hoz kö tõ dõ en a tar ta lék esz kö zök
mér té ké ig vé gez zék az elõ írt mér ték ben le üze melt, vagy
hely szí nen nem ja vít ha tó esz kö zök cse ré jét, az esz köz ál lo -
mány fo lya ma tos fris sí té sét.

3. 248. A gép jár mû vek igény be vé te lé nek, tech ni kai
ki szol gá lá sá nak, ja ví tá sá nak, tá ro lá sá nak rend jét a mû ve -
le ti te rü le ten, a te le pü lé si kör zet re, a tá bo ron be lü li el he -
lye zés sa já tos sá ga i ra fi gye lem mel a szük sé ges mér ték ben
sza bá lyoz za.

3. 249. A vál tó ál lo mány ha zai fel ké szí té sét ezen in -
téz ke dés ben le ír tak alap ján vé gez zék, illetve a meg sza bot -
ta kon túl ter jes szék ki mind azon sa já tos sá gok ra és vál to zá -
sok ra, ame lyek az elõ zõ szol gá la ti cik lus óta be kö vet kez -
tek (tí pus vál tás, fej lesz tés). En nek ke re té ben fek tes se nek
ki emelt hang súlyt a fo lya ma tos mû kö dést és al kal ma zást
biz to sí tó, meg ha tá ro zó be osz tá sú szak ál lo mány fel ké szí -
té sé re, is me re tei fel fris sí té sé re.

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 250. A gép jár mû fenn tar tó te vé keny ség fo lya ma tos -
sá gát alap ve tõ en a ha zai el lá tás ra tá masz kod va biz to sít sa,
az ese ti igé nyek ki elé gí té sé vel, illetve a fenn tar tá si kész le -
tek fel töl té sé vel vagy cse ré jé vel.

3. 251. El té rõ in téz ke dés hi á nyá ban hajt sa vég re az
esz kö zök idõ sza kos ha tó sá gi jel le gû vizs gá la ta it.

3. 252. Az elõ írt mér ték ben le üze melt, vagy hely szí -
nen nem ja vít ha tó esz kö zök cse ré jét, az esz köz ál lo mány
fo lya ma tos fris sí té sét a vál tá sok hoz kö tõ dõ en a tar ta lék
esz kö zök mér té ké ig vé gez ze.

A vég re haj tó ál lo mány fel ada tai

3. 253. A gép jár mû vek igény be vé te lét a Ma gyar
 Honvédségre ér vé nyes ál ta lá nos elõ írások sze rint ter vez -
ze, szer vez ze, hajt sa vég re és szá mol ja el. Az et tõl va ló el -
té rés írás ban tör té nõ sza bá lyo zá sa a kon tin gens pa rancs -
nok  kötelezettsége a mû ve le ti al kal ma zás sa já tos sá gai, az
alá ren delt ség bõl ere dõ kö ve tel mé nyek és a gép jár mû tech -
ni kai biz to sí tás ra kö te le zõ en elõ ír tak figye lembe véte lével. 
A sza bály zó ok mány (pa rancs) egy pél dá nyát ter jes sze fe l
az MH PCGTSZF-ség re.

3. 254. Fenn tar tá si anyag igény lést a je len tés rend sze -
ré ben a szol gá la ti út be tar tá sá val jut tas sa el az MH
HTEK-hez, egy ér tel mû en meg je löl ve, hogy az igény rak -
tá ri kész let fel töl té sét, vagy egye di azo no sí tó val meg je lölt

10. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 809



ha di tech ni kai esz köz had ra fog ha tó sá gá nak hely re ál lí tá sát
cé loz za.

3. 255. Fek tes sen hang súlyt az igény be vé te lek el ren -
de lé sé nek és ok má nyo lá sá nak sza bá lyos, elõ írások sze rin -
ti vég re haj tá sá ra, elõ se gít ve az igény be vé te li fe gye lem ér -
vé nye sü lé sét, a gép jár mû tech ni kai biz to sí tá si elõ írások
tel je sí té sét, az eset leg szük sé ges sé vá ló vizs gá la tok le foly -
ta tá sát, azok ok-oko za ti ös sze füg gé se i nek fel tá rá sát. Gon -
dos kod ja nak to váb bá a tar tó san igény be vé tel re nem ke rü lõ 
esz kö zök és be ren de zé sek tá ro lá sá ról, ál la guk meg óvá sa
és mû kö dõ ké pes sé gük fenn tar tá sa ér de ké ben.

3. 256. A gép jár mû vek tech ni kai ki szol gá lá sát az elõ -
írt nor mák tel je sí té sé hez, illetve a fe dél ze ti kom pu ter rel
ren del ke zõ esz kö zök ese té ben a ki szol gá lá si igény jel zé sé -
hez kö töt ten vé gez ze tí pus tól füg gõ en sa ját erõk kel, illetve 
a mû ve le ti te rü le ten je len lé võ ve ze tõ nem zet, be fo ga dó
nem zet, illetve más együtt mû kö dõ fél szer viz há ló za tá ra,
vagy a mû ve le ti te rü le ten ta lál ha tó nem zet kö zi már ka szer -
viz há ló zat ra tá masz kod va.

3. 257. Az igény be vé tel re bo csá tás elõtt min den eset -
ben el len õriz zék le és do ku men tál ják a gép jár mû vek mû -
sza ki ál la po tát, fel ké szí tett sé gét.

3. 258. Az igény be vé tel alatt meg hi bá so dott esz kö zök
hely szí ni ja ví tá sá nak le he tõ sé gé rõl és cél sze rû sé gé rõl az
idõ kor lá tok és a biz ton sá gi fel té te lek is me re té ben dönt se -
nek, tö re ked ve ar ra, hogy a hely szí ni ja ví tá so kat in do kolt
mér ték ben csök kent sék, a meg hi bá so dott, sé rült esz kö zö -
ket ja ví tás ra szál lít sák be a te lep he lyük re. A ha di tech ni kai
esz kö zök szük ség sze rin ti ja ví tá sát csak a meg fe le lõ szak -
mai fel ké szült sé gû, tech no ló gi ai is me ret tel ren del ke zõ
szak em ber vé gez ze.

3. 259. Harc- és gép jár mû tech ni kai esz köz kö zép ja ví -
tá si tel je sít mény nor ma, vagy a nap tá ri idõ nor ma 80%-os
el éré sét szol gá la ti úton je lent se az MH PCGTSZF ré szé re.

3. 260. A harc- és gép jár mû vek al kat rész ki nye rés cél -
já ból tör té nõ meg bon tá sát csak az MH PCGTSZF írá sos
en ge dé lyé vel hajt hat ja vég re.

3. 261. Rend kí vü li Mû sza ki Hi ba (RMH) – ide ér ten dõ 
a har ci sé rü lés is – ese tén a ha zai sza bály zók nak meg fe le lõ 
el já rá si ren det al kal maz zák.

Re pü lõ mû sza ki biz to sí tás

Az MH Re pü lõ mû sza ki Szol gá lat fõ nök ség fel ada tai

3. 262. Ren del ke zé sé re ál ló erõ for rá sok függ vé nyé -
ben in téz ked jen az igé nyelt be ren de zé sek, al kat ré szek
vagy anya gok biz to sí tá sá ra, szük ség ese tén kezd je meg a
be szer zé si el já rás in dí tá sát és vég re haj tá sát.

3. 263. Jo go sult sá gá nak meg fele lõen el len õriz ze az
üze mel te tés, üzem benn tar tás és ki szol gá lás szak mai fel -
ada tai vég re haj tá sát.

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 264. A re pü lõ kon tin genst, a mû ve le ti te rü le ten, a
fel me rült igé nyek alap ján a NTE be vo ná sá val, a sa ját re -
pü lõ ala ku la ta lás sa el. Az ala ku lat kész le té bõl nem biz to -
sít ha tó cse re be ren de zé se ket, al kat ré sze ket és ja ví tó anya -
go kat az MH HTEK-tõl igé nyel jék.

3. 265. Az idõ sza kos üzem benn tar tá si mun ká kat le he -
tõ ség sze rint a ha zai bá zi son vé gez ze el. Gaz da sá gos sá gi
és egyéb ok ese tén en ge dé lye zem az idõ sza kos vizs ga mû -
ve le ti te rü le ten tör té nõ vég re haj tá sát. En nek fel té te le it a
ha zai bá zis re pü lõ esz köz ja ví tó köz pont já nak be vo ná sá val 
te remt se meg.

3. 266. A kon tin gens ere jét, le he tõ sé gét meg ha la dó ja -
ví tás, sé rü lé ses ja ví tás ér de ké ben a ha zai bá zis ál lo má nyát, 
va la mint esz kö ze it, illetve az MH Lé gi jár mû Ja ví tó üzem
ál lo má nyát és esz kö ze it vegy e igény be.

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 267. Biz to sí tá si te vé keny sé gét alap ve tõ en a ha zai
el lá tás ra tá masz kod va vé gez ze.

3. 268. A vál tá sok hoz kö tõ dõ en a tar ta lék esz kö zök
mér té ké ig vé gez ze a le járt üzem ide jû, vagy hely szí nen
nem ja vít ha tó esz kö zök cse ré jét, az esz köz ál lo mány fo lya -
ma tos fris sí té sét.

Az MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont fel ada ta

3. 269. Biz to sít sa az el lá tó ka to nai szer ve zet igé nyei
sze rin ti esz kö zö ket, anya go kat. A fel me rült hi á nyok ról te -
gyen je len tést az MH RMSZF ré szé re.

A vég re haj tó ál lo mány fel ada ta

3. 270. Az üzem benn tar tást, ki szol gá lást az ér vény ben 
lé võ ál ta lá nos és a tí pus ra vo nat ko zó elõ írások sze rint hajt -
sák vég re.

Az MH Lé gi jár mû Ja ví tó Üzem fel ada ta

3. 271. Erõ i nek és esz kö ze i nek ren del ke zés re ál lá sá -
val, al kal ma zá sá val biz to sít sa a kon tin gen sek esz kö zei
had ra fog ha tó sá gát

Elekt ro ni kai biz to sí tás

Az MH Elekt ro ni kai Szol gá lat fõ nök ség fel ada tai

3. 272. A be ér ke zett igé nyek alap ján in téz ked jen az
MH HTEK fe lé az igé nyelt esz kö zök és anya gok köz pon ti
kész let bõl tör té nõ biz to sí tá sá ra.
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3. 273. A be ér ke zett ja ví tá si igé nye ket so ron kí vü li fel -
adat ként ke zel je. Amen nyi ben a ja ví tás idõ tar ta ma meg ha -
lad ja a 20 mun ka na pot – a rak tá ri kész let függ vé nyé ben –
biz to sít son cse re kész le tet.

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada ta

3. 274. Ter vez zék meg és hajt sák vég re a kon tin gen -
sek nél üze me lõ hír adó és in for ma ti kai esz kö zök 3. szá mú
tech ni kai ki szol gá lá sát.

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada ta

3. 275. Hajt sa vég re a meg hi bá so dott hír adó és in for -
ma ti kai esz kö zök mû ve le ti te rü let rõl tör té nõ ha za szál lí tá -
sát, illetve a meg ja ví tott esz kö zök mû ve le ti te rü let re tör té -
nõ ki szál lí tá sát.

Az MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont fel ada ta

3. 276. Az MH ESZF in téz ke dé sé nek meg fele lõen
ren del je meg a meg hi bá so dott hír adó és in for ma ti kai esz -
kö zök ja ví tá sát, illetve az in téz ke dés sze rint biz to sít sa a
cse re kész le te ket.

A vég re haj tó ál lo mány fel ada tai

3. 277. A fo lya ma tos mû kö dés hez szük sé ges hír adó és 
in for ma ti kai esz kö zö ket és anya go kat – a szol gá la ti út be -
tar tá sá val – az MH ESZF-ség tõl igé nyel jék.

3. 278. A kon tin gen sek ke ze lõ ál lo má nya a kon tin gen -
sek nél üze me lõ hír adó és in for ma ti kai esz kö zö kön az elõ -
írásoknak meg fe le lõ rend sze res ség gel hajt sák vég re az
1–2. sz. tech ni kai ki szol gá lá so kat.

3. 279. A meg hi bá so dott, hely szí nen nem ja vít ha tó
hír adó és in for ma ti kai esz kö zök ja ví tá sát a szol gá la ti út
be tar tá sá val az MH ESZF-ség tõl igé nyel jék.

Mû sza ki-tech ni kai biz to sí tás

Az MH Mû sza ki-Tech ni kai Szol gá lat fõ nök ség fel -
ada tai

3. 280. Ren del ke zé sé re ál ló erõ for rá sok függ vé nyé -
ben in téz ked jen az igé nyelt szak anya gok, al kat ré szek biz -
to sí tá sá ra, szük ség ese tén kez de mé nyez ze be szer zé si el já -
rás in dí tá sát és vég re haj tá sát.

3. 281. Jo go sult sá gá nak meg fele lõen el len õriz ze az
üze mel te tés, üzem benn tar tás és ki szol gá lás, va la mint a tá -
ro lás szak mai fel ada tai vég re haj tá sát.

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada ta

3. 282. A kon tin gens mû kö dé se so rán je lent ke zõ prob -
lé má kat, ja vas la to kat dol goz za fe l. A vál tó ál lo mány ha zai
fel ké szí té sé nek mû sza ki tech ni kai biz to sí tá sát sa ját kész -

le té bõl ter vez ze. A sa ját ha tás kör ben nem biz to sít ha tó
szak anya go kat az el lá tó köz pont tól igé nyel jék, az MH
MÛTSZF egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett.

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 283. A kon tin gen sek éves ke re ten fe lü li mû sza ki
harc anyag szük ség le tét, so ron kí vü li igény ként, szol gá la ti
úton, az MH MÛTSZF ré szé re ter jes sze fe l.

3. 284. A se lej te zést az el lá tó ka to nai szer ve zet hajt sa
vég re a fel sze re lés ha za szál lí tá sát köve tõen. A csa pat ha -
tás kör ben nem se lej tez he tõ, ren del te tés sze rû hasz ná lat ra
al kal mat lan mû sza ki fel sze re lé sek, esz kö zök be vo ná sát
(cse ré jét) a mû sza ki ál la pot jegy zõ könyv szol gá la ti úton
tör té nõ fel ter jesz té sé vel az MH HTEK-tõl igé nyel je.

3. 285. A csa pat be szer zé sû mû sza ki-tech ni kai anya -
go kat a kon tin gens ré szé re ki adott csapat elõ irány zat ter -
hé re biz to sít sa. A köz pon ti biz to sí tá sú anya go kat az el lá tó
köz pon tok tól igé nyel je. Az anyag igény lé sek egy pél dá -
nyát az MH MÛTSZF-ség re tá jé koz ta tá sul küld je meg.

3. 286. A ve szen dõ be ment mû sza ki tech ni kai fel sze -
re lé se ket, (a kár el já rás tól füg get le nül) biz to sít sa, illetve
köz pon ti kész let bõl igé nyel je.

3. 287. Az el lá tó ka to nai szer ve zet a HM szám vi te li
po li ti ká já ban elõ ír tak nak meg fele lõen tart sa nyil ván a
kon tin gen sek kész le tét.

Az MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont / az MH
 Veszélyes anyag El lá tó Köz pont fel ada tai

3. 288. A be ér ke zett anyag igé nye ket so ron kí vül dol -
goz za fe l és az MH MÛTSZF szak irá nyí tá sa mel lett, in téz -
ked jen az igé nyelt szak anyag ki uta lá sá ra, illetve beszer -
zésére.

3. 289. A kon tin gen sek nél lé võ csa pat ha tás kör ben
(hely szí nen) nem ja vít ha tó mû sza ki tech ni kai esz kö zök
hely re ál lí tá sa vo nat ko zá sá ban – a mû sza ki ál la pot jegy zõ -
könyv meg ál la pí tá sai és az MH MÛTSZF zá ra dé kát figye -
lembe vé ve – el sõ sor ban az esz kö zök be vo ná sá val, illetve
cse ré jé vel szá mol ja nak.

3. 290. A kon tin gen sek tõl ér ke zõ anyag igény lé sek él -
vez ze nek pri o ri tást az MH ki kép zé si fel ada tai mû sza ki
tech ni kai biz to sí tá sá val szem ben.

3. 291. Az el lá tó köz pon tok min den eset ben, írás ban
ér te sít sék az el lá tó ka to nai szer ve ze tet az igé nyelt anyag
biz to sít ha tó sá gá ról, a biz to sí tás vár ha tó idõ pont já ról és a
ki utalt anya gok men nyi sé gé rõl.
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3. 292. A ki kép zé si mû sza ki harc anya gok kal tör té nõ
el lá tást a mû sza ki harc anya gok kal kap cso la tos fel ada tok
vég re haj tá sá ról  szóló MH MÛTSZF 330/2004. (HK 18.)
szá mú in téz ke dés elõ írásai alap ján hajt sák vég re.

A vég re haj tó ál lo mány fel ada tai

3. 293. Az ál lo mány táb lás és ha di nor más fel sze re lé -
sek és anya gok köz pon ti biz to sí tá sú szer szám za tá nak és
tar to zé ka i nak pót lá sát (HTK, se lej tí tés), a tech ni kai had ra -
fog ha tó ság biz to sí tá sá hoz szük sé ges fenn tar tá si anya gok,
illetve a mû sza ki biz to sí tá si fel ada tok hoz szük sé ges egyéb 
anya gok igény lé sét so ron kí vül az el lá tó ka to nai szer ve zet
ré szé re küld jék meg.

3. 294. A ki kép zé si mû sza ki harc anya gok igény lé sét,
fel hasz ná lá sá nak el szá mo lá sát a mû sza ki harc anya gok kal
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló MH MÛTSZF 
330/2004. (HK 18.) szá mú in téz ke dés elõ írásai alap ján
hajt sák vég re.

3. 295. A fen ti in téz ke dés alap ján az éves ki kép zé si
mû sza ki harc anyag igé nye it a kon tin gens min den év
 március 10-ig ter jes sze fe l az el lá tó ka to nai szer ve zet hez.

3. 296. Ne gyed éven te – az adott ne gye dé vet kö ve tõ
hó nap 10-ig – küld je meg az el lá tó ka to nai szer ve zet nek a
fel hasz nált mû sza ki harc anya gok ös sze sí tett anyag-fel -
hasz ná lá si jegy zé két.

3. 297. Az esz kö zök és anya gok tá ro lá sá nál szi go rú an
tart sa be a MÛ/239 tá ro lá si szak uta sí tás elõ írásait, va la -
mint a mû sza ki harc anya gok tá ro lá sá ra ki adott szi go rí tó
in téz ke dé se ket.

3. 298. A mû sza ki anyag és rob ba nó anyag rak tár ban
ve zes sen tá ro ló he lyi nyil ván tar tást, ame lyet ne gyed éven te 
egyez tes sen az el lá tó ka to nai szer ve zet szá mí tó gé pes nyil -
ván tar tá sá val.

3. 299. A rob ba nó anyag és gyúj tó szer igény lést, fel -
hasz ná lást és el szá mo lást a „Ve szé lyes anyag-igény lé si
 lap”-on, „Töl tet fel hasz ná lá si ki mu ta tás” ki töl té sé vel az
MH Mû sza ki Szem lé lõ 12/1993. szá mú in téz ke dé se alap -
ján hajt sa vég re.

3. 300. A kár el já rást a min den kor ér vény ben lé võ uta sí -
tá sok, in téz ke dé sek alap ján foly tas sa le. A jog ta lan üze mel -
te tés bõl ere dõ ká rok nál a mû sza ki ál la pot jegy zõ könyv vel
együtt a kár fel vé te li jegy zõ köny vet is ter jes sze fe l.

3. 301. A had ra fog ha tat lan ná (se lejt té) vált – csa pat -
ha tás kör ben se lej tez he tõ – mû sza ki fel sze re lé sek cse ré jét
az el lá tó ka to nai szer ve zet tõl igé nyel jék.

3. 302. A harc anya go kat, rob ba nó sze re ket a Mû/239-es 
„Mû sza ki fel sze re lé sek tá ro lá si szak uta sí tá sa” sza bály zat
elõ írásai alap ján tá rol ják, szál lít sák.

3. 303. Mind azon mû sza ki-tech ni kai esz kö zök üze -
mel te té sét, amely szak ági ré szét ön ál ló bel sõ erõ for rás
mû köd te ti (to váb bi ak ban mû sza ki gép) üze mó ra ke ret
alap ján ter vez ze, szer vez ze.

3. 304. A mû sza ki gé pe ket, agg re gá to ro kat csak szak -
ki kép zé sen részt vett, a tí pus ra ér vé nyes ke ze lõ iga zol -
vánnyal ren del ke zõ, biz ton sá gi rend sza bá lyok ra ki ok ta tott 
ka to na (ke ze lõ) ke zel he ti, illetve hajt hat ja vég re a tech ni -
kai ki szol gá lást.

3. 305. Az üzem órák ter ve zé se nap tá ri év re az MH
MÛTSZF 9/1992. szá mú in téz ke dés 1. szá mú mel lék le té -
ben meg ha tá ro zot tak alap ján tör tén jen („Egy gép re – egy
év ben – ma xi má li san fel hasz nál ha tó üze mó ra” alap ján).

3. 306. A MÛ/240 szak uta sí tás sze rint sza bá lyoz za le
az igény be vé te li ok má nyok ve ze té sét, a fel hasz nált üzem -
órák je len té sét.

3. 307. A mû sza ki gé pek üze mel te té sé nek alap ve tõ ok -
má nya a „Mû sza ki gép üze mi la p”. A nap tá ri nap ra ér vé -
nye sí tett „Mû sza ki gép üze mi la p” nél kü li mû sza ki gép be -
in dí tá sát, üze mel te té sét meg til tom. Az ok mány ki töl té sét a
Mû/240 szak uta sí tás 6.szá mú mel lék le te alap ján  végezzék.

3. 308. A „Mû sza ki gép üze mi la p”-ot egy hó nap ra
kell ki ad ni. Azt az igény be vé tel után a gép ke ze lõ tõl vegy e
le és az üze mel te tõ al egy ség pa rancs nok tá rol ja a kö vet ke -
zõ igény be vé te lig.

3. 309. A „Mû sza ki gép üze mi la p” MEÁ iga zo lá sát
ön já ró esz kö zök nél a MEÁ, von tat ha tó, illetve kis gé pek -
nél az esz köz al egy ség pa rancs no ka ír ja alá.

3. 310. Tech ni kai ki szol gá lá so kat az elõ írt idõ ben, ma -
ra dék ta la nul hajt sa vég re. A 3–4.TK, illetve az év sza ki fel -
ké szí tés vég re haj tá sá nak be jegy zé sét a „Mû sza ki gép üze mi 
la p"-on pi ros szín nel hajt sák vég re. A mû sza ki tech ni kai
esz kö zök 3–4. tech ni kai ki szol gá lá sát a kon tin gens ja ví tó
al egy sé ge hajt sa vég re a mû sza ki gép ke ze lõk be vo ná sá val.

3. 311. A csa pat szin ten nem ja vít ha tó esz kö zök rõl ké -
szít se nek mû sza ki ál la pot jegy zõ köny vet (rsz.: 663103)
há rom pél dány ban és az 1–2. szá mú pél dá nyát ter jes szék
fe l a szak mai elöl já ró ré szé re.

3. 312. A kon tin gens ké szít se el a mû sza ki-tech ni kai
esz kö zök és mû sza ki ha di nor más fel sze re lé sek, anya gok
szük ség le ti és el lá tott sá gi szám ve té sét és en nek meg fele -
lõen hajt sák vég re az esz kö zök és fel sze re lé sek lépcsõ -
zését.
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Ve gyi vé del mi tech ni kai biz to sí tás

Az MH Ve gyi vé del mi tech ni kai Szol gá lat fõ nök ség
fel ada tai

3. 313. A be ér ke zõ anyag igé nyek alap ján a pri o ri tá si
sor rend nek meg fele lõen in téz ked jen a fel sze re lés ki adá sá -
ra, szük ség ese tén a be szer zé sé re.

3. 314. A meg hi bá so dott és ha za szál lí tott esz kö zök,
anya gok vo nat ko zá sá ban in téz ked jen a ja ví tá sok vég re -
haj tá sá ra.

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 315. In téz ked jen a meg hi bá so dott esz köz ha za szál -
lí tá sá ra (a szál lí tás hoz tör té nõ elõ ké szí té sé re), az elõ írt
rak tá ri kész let szint fenn tar tá sá ra.

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada ta

3. 316. A ma ga sabb szin tû tech ni kai ki szol gá lá si fo ko -
za tok ra, va la mint a fel me rü lõ ja ví tá sok ra szo ru ló esz kö zö -
ket cse re esz köz biz to sí tá sa mel lett szál lít sa ha za.

A vég re haj tó ál lo mány fel ada tai

3. 317. A ve gyi vé del mi anya gok igény lé sét a szol gá la -
ti út be tar tá sá val hajt sa vég re. For dít son ki emelt fi gyel met
a mé ret el osz lás sal ren del ke zõ anya gok nál a mé re tek meg -
adá sá ra.

3. 318. A ve gyi vé del mi tech ni kai esz kö zök, fel sze re -
lé sek, mû sze rek 1–2 sz. tech ni kai ki szol gá lá sát (TK) a ke -
ze lõ sze mély zet hajt sa vég re.

3. 319. Az ese dé kes szer viz igényt és a be kö vet ke zett
meg hi bá so dást szol gá la ti úton je lent se, a hi ány zó esz közt
a kon tin gens nél kép zett cse re tar ta lék ból pó tol ja.

3. 320. Az ál lo mány ABV vé del mét és a tûz vé del met
alap ve tõ en be fo lyá so ló esz kö zök meg hi bá so dá sát, anya -
gok és fel sze re lé sek fel hasz ná lá sát vagy meg sem mi sü lé sét 
szol gá la ti úton ha la dék ta la nul je lent se.

3. 321. A mis szi ós te le pü lé si he lyen az ABV anya gok
tá ro lá sá nál meg kü lön böz te tett fi gyel met for dít sa nak az
együtt tá rol ha tó ság ra, va la mint az át la gos tól je len tõ sen el -
té rõ klí ma ti kai ha tá sok csök ken té sé re, ki vé dé sé re (ár nyé -
ko lás sal, gya ko ri szel lõz te tés sel és el len õr zés sel).

Mé rés ügyi biz to sí tás

Az MH Mé rés ügyi Al osz tály fel ada ta

3. 322. Te gyen ja vas la tot a be ér ke zõ „Mé rõ esz kö zök
ja ví tá sa és ka lib rá lá sa kül föl dön” té má jú ké rel mek el bí rá -

lá sá ra, a je lent ke zõ fel ada tok meg ol dá sá ra. A vég re haj tott
fel adat jel le gé tõl füg gõ en, in do kolt ese tek ben mo bil ka lib -
rá ló la bo ra tó ri um hely szín re tör té nõ kül dé sé vel, illetve a
szak mai és egyez mé nyi fel té te lek tel je sü lé se ese tén, a szö -
vet sé ges erõk hely szí ni ka lib rá ló egy sé gei be vo ná sá val –
szük ség ese tén szol gál ta tás meg vá sár lá sa ként – is tel je sít -
he tõk. A mé rõ esz kö zök kül föl dön tör té nõ ja ví tá sát és ka -
lib rá lá sát egye di el bí rá lás alap ján, kü lön in téz ke dés re
enge délyezem.

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada ta

3. 323. A mû ve le tek (2+1+1 éves) vál tá si terv re épül -
ve ké szü lõ lo gisz ti kai biz to sí tá si terv ré sze ként ké szít sen
mé rés ügyi biz to sí tá si ter vet, amely ben sze re pel tes se a mé -
rés ügyi anya gok és esz kö zök igé nyét az esz kö zök ren del -
ke zés re ál lá sá nak pon tos ide jé nek meg je lö lé sé vel.

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada ta

3. 324. Nor mál ügy me net ben, a fel ter jesz tett majd jó -
vá ha gyott igé nyek alap ján, ha zai után szál lí tás sal, cse ré vel
biz to sít sa a fo lya ma tos mû kö dés fel té te le it.

Az MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont fel ada ta

3. 325. Az MH mé rés ügyi al osz tály ve ze tõ in téz ke dé se 
alap ján biz to sít sa az el lá tó ka to nai szer ve zet szá má ra az
esz kö zö ket, szol gál ta tá so kat. Az ál ta lá nos és szak ági mé -
rõ esz kö zök le gye nek el lát va meg fe le lõ men nyi sé gû tar ta -
lék ak ku mu lá tor ral, ak ku töl tõ vel eset leg ele mek kel, me -
lye ket sze re pel tes se a lo gisz ti kai biz to sí tá si terv mé rés -
ügyi szak te rü let re vo nat ko zó ré szé ben.

A vég re haj tó ál lo mány pa rancs no ká nak fel ada ta

3. 326. A mis szi ós fel adat so rán el hasz ná ló dott, vagy
meg hi bá so dott ál ta lá nos és spe ci á lis mé rõ esz kö zö ket a ki -
szál lí tott cse re kész let bõl pó tol ja. A hi bás, ja ví tás ra vá ró
esz kö zök cse ré jét a lo gisz ti kai je len té sé ben igé nyel je. A
meg hi bá so dott esz kö zök rõl ké szít sen Mû sza ki Ál la pot
Jegy zõ köny vet és szál lít tas sa ha za.

Had táp biz to sí tás

Az MH Had táp fõ nök ség szak ágai

3. 327. Fo lya ma to san tart sa nak kap cso la tot az el lá tó
köz pon tok kal, a meg ala kí tá sért fe le lõs, va la mint az el lá tó
ka to nai szer ve zet tel a fel me rült prob lé mák azon na li meg -
ol dá sa ér de ké ben, ko or di nál ja a szak anyag igé nyek pót lá -
sá nak fo lya ma tát és az el lá tó ka to nai szer ve zet hez tör té nõ
ki jut ta tá sát.

3. 328. Ér té kel jék, ele mez zék és dol goz zák fe l a mû -
ve le ti te rü le ten szer zett ta pasz ta la tok ered mé nye it. A fel -
dol go zott ta pasz ta la tok figye lembe véte lével, a kon tin gens 
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mû kö dõ ké pes sé gé nek meg õr zé se ér de ké ben te gye nek
 javaslatot az MH HTPF fe lé az eset le ge sen fel me rü lõ
prob lé mák meg ol dá sá ra.

3. 329. Biz to sít sák a mis szi ós te vé keny ség vég re haj tá -
sá hoz szük sé ges haj tó-, ke nõ- és kar ban tar tó anya gok ki -
szol gá lá sá nak fel té te le it.

3. 330. In téz ked je nek a köz pon ti an ten na rend sze rek
ki épí té sé re vagy egye di mû hold ve võ ké szü lé kek te le pí té -
sé re, va la mint a kon tin gen sek rend sze res saj tó ter mék kel,
könyv vel, mû so ros CD, DVD-vel, a ha zán kat és az MH-t
nép sze rû sí tõ rek lám és szó ró anya gok kal tör té nõ ellátá -
sára.

Az MH Had táp anyag El lá tó Köz pont fel ada tai

3. 331. Az el lá tó ka to nai szer ve zet igé nye alap ján –
ka pa ci tá sa függ vé nyé ben – so ron kí vül biz to sít sa a kon tin -
gens ré szé re szük sé ges had táp tech ni kai esz kö zök, fel sze -
re lé sek cse ré jét, pót lá sát, illetve a nem rom lan dó élel mi -
sze re ket, anyag já ran dó sá gi cik ke ket, egyéb anya go kat.

3. 332. A so ron kí vül fel me rült szak anyag igé nye ket
az igény lés en ge dé lye zé sé tõl szá mí tott 10 mun ka na pon
be lül kö te les biz to sí ta ni az el lá tó ka to nai szer ve zet ré szé -
re, illetve kész let hi ány ese tén azt je len te ni az MH had táp -
fõ nök ré szé re a pót lás ér de ké ben.

3. 333. Az Ide ig le nes Fel sze re lé si Jegy zék alap ján
szám ves se a fegy ver ze ti szak anyag ként sze rep lõ MAG -
EL LÁN tí pu sú GPS esz kö zö ket és biz to sít sa az esz kö zök
mû kö dé sé hez szük sé ges tér ké pé sze ti adat bá zi so kat.

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 334. Tart son fo lya ma to san kap cso la tot a szak -
anyag nem fe le lõs sel és az el lá tó ka to nai szer ve zet tel a fel -
me rült prob lé mák azon na li meg ol dá sá nak ér de ké ben.

3. 335. El len õr zé si terv e alap ján hajt son vég re el len õr -
zést az el lá tó ka to nai szer ve zet és a kon tin gens had táp
szak szol gá la ti ága i nál.

3. 336. El len õriz ze az el lá tó ka to nai szer ve zet ál tal fel -
ter jesz tett ne gyed éves el szá mo lás-je len té se ket.

3. 337. A kon tin gen sek nél so ron kí vül fel me rült szak -
anyag igé nye ket szak ági bon tás ban ös sze sít se, szak ma i lag
el len õriz ze, ele mez ze, majd a sa ját ha tás kör ben nem meg -
old ha tó igé nye ket köz pon ti rak tár ból a szol gá la ti úton igé -
nyel je meg.

Az állományille té kes ka to nai szer ve zet fel ada ta

3. 338. Az el lá tó ka to nai szer ve zet ál tal nem biz to sít -
ha tó anyag igény lé se ket szol gá la ti úton ter jes sze fe l.

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 339. Az Ide ig le nes Fel sze re lé si Jegy zék ben ta lál ha -
tó had táp szak anya gok pót lá sa el sõd le ge sen az el lá tó ka to -
nai szer ve zet fel ada ta. Amen nyi ben a mû ve let vég re haj tá -
sa so rán a had táp szak anya gok biz to sí tá sát az el lá tó ka to -
nai szer ve zet sa ját kész le té bõl nem ké pes biz to sí ta ni, szol -
gá la ti úton ter jes szen fe l anyag igényt az MH had táp fõ nök
ré szé re.

3. 340. Hajt sa vég re a meg hi bá so dott esz kö zök ja ví tá -
sát, le adá sát, se lej te zé sét, az ér vény ben lé võ sza bály zók
alap ján.

3. 341. A kon tin gens szám vi te li ana li ti kus fõ nyil ván -
tar tá sát a szám vi te li szer ve ze te vé gez ze.

3. 342. A kon tin gens ál tal meg kül dött ada to kat ves se
össze sa ját nyil ván tar tá sá val, az el té ré se ket ren dez zék,
majd az ered mé nye ket rög zít sék.

3. 343. Az el lá tó ka to nai szer ve zet had táp szol gá la ta
ki emelt fi gyel met for dít son a kon tin gens jó vá ha gyott költ -
ség ve té si elõ irány za to kon be lü li gaz dál ko dá sá ra.

3. 344. A kon tin genst – szer zõ dé si leg ve ze tõ nem zet,
illetve pol gá ri be szál lí tó ál tal nem biz to sí tott – élel me zé si,
anyag já ran dó sá gi anya gok kal az el lá tó ka to nai szer ve zet
lát ja el, a köz pon ti rak tár tól té rí tés nél kül át vett, vagy a ha -
zai te rü le ten a kon tin gens ré szé re jó vá ha gyott költ ség ve té -
si elõ irány zat ter hé re- meg vá sá rolt anya gok kal.

3. 345. Az élel me zé si kész le tek fris sí té se a NTE-en
ke resz tül tör té nik. A szer zõ dés ben vál lalt fel ada to kon
 felüli élel me zé si el lá tá sért az el lá tó ka to nai szer ve zet a fe -
le lõs.

3. 346. A mû ve le ti te rü le tek re tör té nõ ki szál lí tás mód -
já nak függ vé nyé ben (lé gi, víz i, vas úti) hajt sák vég re a
tech ni kai esz kö zök haj tó anyag tar tá lya i ban lé võ haj tó -
anyag men nyi sé gek szük sé ges szint re tör té nõ csök ken té -
sét, illetve a szám vi te li ki ter he lés pon to sí tá sát (tá ro ló
edény zet 20 l-e s, üzem anyag tá ro lá sá ra al kal mas mû anyag 
kan na).

3. 347. A szám lá zást a meg kö tés re ke rü lõ Tech ni kai
Meg ál la po dás ban le ír tak alap ján hajt sák vég re.

3. 348. Gon dos kod jon az igé nyelt szak anyag vá mo lá -
sá nak vég re haj tá sá ra és a szál lí tá si le he tõ sé gek figye -
lembe véte lével a mû ve le ti te rü let re tör té nõ mi ha ma rab bi
ki szál lí tá sá ra.

A kon tin gens pa rancs nok fel ada tai

3. 349. Biz to sít sa, hogy az élel me zé si szak te rü let gaz -
dál ko dá sát, nyil ván tar tá sát a szak ági bel sõ ellen õr zés
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rend jét az ér vény ben lé võ sza bály za tok nak, uta sí tá sok nak
és in téz ke dé sek nek meg fele lõen vé gez zék.

3. 350. A kon tin gens a mû ve le ti te rü le ten be szer zést,
ja ví tást, csak el lá tást ve szé lyez te tõ, kis ér té kû esz köz be -
szer zés, ja ví tás ere jé ig, az el lá tó ka to nai szer ve zet tel tör té -
nõ elõ ze tes egyez te tés után vé gez het.

3. 351. Sa ját el lá tó pont mû köd te té se ese tén az el lá tást
a min den kor ér vény ben lé võ VI. szá mú élel me zé si nor ma
két sze res ér té két ala pul vé ve biz to sít sa. Az ál lo mányt
– nap i há rom szo ri fõ ét ke zés + ivó víz biz to sí tá sá val – ter -
mé szet be ni élel me zé si el lá tás ban kell ré sze sí te ni.

3. 352. Az élel me zé si szak ál lo mán nyal ve zet tes sen
szá mí tó gé pes ana li ti kus nyil ván tar tást és ké szít tes sen el -
szá mo lást, va la mint az élel me zé si kész le tek rõl rak tá ri
nyil ván tar tást, majd az élel me zé si gaz dál ko dá sá ról a
tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 20-ig „ne gyed éves el szá mo lás
és je len tés ben” szá mol jon el.

3. 353. El lá tás vá sár lá sa ese tén az el lá tó ka to nai szer -
ve ze te fe lé te gyen je len tést a szol gál ta tás mi nõ sé gé rõl,
eset le ge sen fel me rült prob lé mák ról.

3. 354. Fo lya ma to san fel ügyel je, hogy az anyag moz -
gás csak az elõ írt bi zony la tok (me net le vél, üze mó ra la p,
üzem anyag fel töl té si és ki adá si ki mu ta tás, ESZKÖZ utal -
vány) fel hasz ná lá sá val tör tén jen.

3. 355. Gon dos kod jon ar ról, hogy a szak ál lo má nya
ve zes sen rak tá ri (tá ro ló he lyi) nyil ván tar tást, a fel dol go zást 
az ESZKÖZ prog ram al kal ma zá sá val hajt sák vég re.

3. 356. El len õriz ze, hogy a mû ve le ti te rü let re tör té nõ
ki ér ke zés után az elõ írt – az el lá tó nem zet ál tal biz to sí tott – 
fel töl té se ket hajt sák vég re, me lye ket az elõ írt bi zony la to -
kon ok má nyol ja nak.

3. 357. Kö ve tel je meg, hogy az igény be vé te lek so rán
az el lá tó és más nem zet tõl vé te le zett haj tó anya go kat – az
el szá mo lá si ala pot nyúj tó – me net le vé len ok má nyol ják és
kü lön üzem anyag fel töl té si – és ki adá si ki mu ta tá son ve -
zes sék és ös sze sít sék. Az el szá mo lá si idõ szak vé gén az el -
lá tó, vagy más nem zet ál tal ki ál lí tott ös sze sí tett szám lán
sze rep lõ men nyi sé ge ket a me net le vél lel, illetve az üzem -
anyag fel töl té si és ki adá si ki mu ta tás sal egyez tes sék és dol -
goz zák fe l.

3. 358. Biz to sít sa, hogy az anyag moz gá sok bi zony la -
ta i ról ké szít se nek má so la tot, me lye ket a sa ját nyil ván tar tá -
su kon ve zes se nek át és gyûjt õz ze nek. Az ere de ti bi zony la -
to kat kü lön meg ha tá ro zott mó don az el lá tó ka to nai szer ve -
zet hez küld je meg.

3. 359. Fel ügyel je, hogy a nem ze ti fe le lõs sé gi kör be
tar to zó anya gok igény lé sét idõ ben – az olaj cse rék figye -
lembe véte lével – az után szál lí tás idõ sza ka i nak függ vé nyé -
ben hajt sa vég re az elõ írt mó don.

3. 360. Kö ve tel je meg, hogy a ke let ke zõ ve szé lyes
hul la dé kot a ha zai elõ írásoknak meg fele lõen gyûjt sék, tá -
rol ják, majd az el lá tó fél nek meg sem mi sí tés re ad ják át a
Tech ni kai Meg ál la po dás ban fog lal tak ér tel mé ben.

3. 361. For dít son kü lö nös fi gyel met az üres, illetve
hasz nál ha tat lan tá ro ló edény ze tek ha zai elõ írásoknak
meg fe le lõ gyûj té sé re, tá ro lá sá ra és az el lá tó ka to nai szer -
ve zet ré szé re tör té nõ vis sza szál lí tá sá ra.

3. 362. Ve zet tes se a tech ni kai esz közt biz to sí tó nem -
zet ál tal elõ írt bi zony la to kat.

3. 363. Jo go sult en ge dé lyez ni a kon tin gens sze mé lyi
ál lo má nyá nak had táp szak anya ga i ban be kö vet ke zett ká ro -
so dás, vagy vá rat lan fel ada tok ese tén a rak tá ri kész le tek
fel hasz ná lá sát, azon ban ez eset ben a fel hasz ná lást kö ve tõ
10 na pon be lül, illetve a le he tõ sé gek figye lembe véte lével
mi ha ma rabb kö te les a rak tár kész let pót lá sá ra in téz ked ni,
igény lést fel ter jesz te ni a szol gá la ti út be tar tá sá val az MH
had táp fõ nök ré szé re. Az igény lé sen fe l kell tün tet ni a fel -
hasz nált szak anyag meg ne ve zé sét, mér ték egy sé gét és
men nyi sé gét és a rak tá ri kész let fel hasz ná lá sá nak okát.

3. 364. Amen nyi ben az Ide ig le nes Ál lo mány Jegy zék -
ben szer ve zet sze rû had táp be osz tást nem rend sze re sí tet tek 
ál lo má nyá ból je löl jön ki fe le lõst a had táp szak fel ada tok
el lá tá sá ra.

3. 365. A Tech ni kai Meg álla po dás alap ján a ve ze tõ
nem zet pa rancs nok sá ga ál tal biz to sí tott pa pír ala pú és di -
gi tá lis tér ké pek biz to sí tá sá val tá mo gas sa a tér ké pész fel -
ada tok vég zé sé re ki je lölt ál lo mányt.

3. 366. Ter jes szen fe l je len tést a kon tin gens tér ké pész
szak tech ni kai esz kö ze i nek ja ví tá si, cse re, illetve fel újí tá si
igé nye i rõl.

Köz le ke dé si tá mo ga tás

Az MH Köz le ke dé si Fõ nök ség fel ada tai

3. 367. Két- és több ol da lú szer zõ dé sek alap ján más
nem ze tek stra té gi ai szál lí tó ka pa ci tá sa, illetve a nem zet kö -
zi szer ve ze tek (NATO, ENSZ, EU, EBESZ stb.) ál tal
több nem ze ti ala pon üze mel te tett után szál lí tá si le he tõ sé -
gek, illetve pol gá ri esz kö zök igény be vé te le ese tén az el lá -
tó szer ve zet ál tal meg kül dött szál lí tá si igény alap ján igé -
nyel je meg a szük sé ges szál lí tó te ret.
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3. 368. Küld je meg az MH KKK, a kö zép szin tû pa -
rancs nok ság, va la mint az el lá tó szer ve zet ré szé re a szál lí -
tó esz kö zök igény be vé te lé vel kap cso la tos in for má ci ó kat.

3. 369. Az el lá tó szer ve zet meg kül dött igé nye alap ján
je löl jön ki köz le ke dé si szak tisz tet a stra té gi ai be ra kó hely -
re tör té nõ szál lí tás vég re haj tá sá hoz és az után pót lá si anya -
gok stra té gi ai szál lí tás ra tör té nõ át adá sá hoz.

Az MH Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont fel ada tai

3. 370. Az MH KF-ség ál tal meg ha tá ro zott idõ re szer -
vez ze meg az után pót lá si anya gok ki szál lí tá sát a stra té gi ai
be ra kó hely re. Köz úti szál lí tás ese tén alap ve tõ en az el lá tó
szer ve zet ka to nai szál lí tó esz kö zei igény be vé te lé vel ter -
vez zen.

3. 371. Hon véd sé gi ka pa ci tás hi ány ese tén az el lá tó ka -
to nai szer ve zet meg kül dött igé nye alap ján hajt sa vég re a
pol gá ri szál lí tó esz kö zök biz to sí tá sát a stra té gi ai be ra kó
hely re tör té nõ szál lí tás vég re haj tá sá hoz.

3. 372. Ve szé lyes anya gok után szál lí tá sa ese tén nyújt -
son se gít sé get az el lá tó ka to nai szer ve zet ré szé re az egy -
ség ra ko mány kép zés, cso ma go lás, je lö lés és mál há zás
szak sze rû vég re haj tá sá hoz.

3. 373. Az al kal ma zá si te rü let re pol gá ri köz úti esz köz -
zel tör té nõ után szál lí tás ese tén hajt sa vég re a szál lí tó esz -
kö zök biz to sí tá sát az el lá tó ka to nai szer ve zet ál tal meg kül -
dött igény alap ján.

3. 374. Az al kal ma zá si te rü let re tör té nõ vas úti után -
szál lí tás ese tén hajt sa vég re a vas úti szál lí tás meg szer ve zé -
sét az el lá tó ka to nai szer ve zet ál tal meg kül dött gör dü lõ -
anyag igény lés alap ján.

3. 375. A szál lít mány ér ke zé sé nek vár ha tó ide jé rõl ér -
te sít se a kon tin genst, illetve az egyé ni be osz tást el lá tó ál lo -
mányt.

3. 376. Hajt sa vég re az után szál lí tá sok költ ség szám -
ve té sét és a szám lák be ér ke zé se és el len õr zé se után azok
ki egyen lí té sét.

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 377. A sa ját esz kö zé vel vég re nem hajt ha tó után -
szál lí tás ra vo nat ko zó igé nyét a kon tin gen sek, illetve az
egyé ni be osz tást el lá tók igé nye alap ján, szol gá la ti úton
ter jes sze fe l az MH KF-ség ré szé re az aláb bi ak sze rint:

a) ve szé lyes anya gok szál lí tá sa ese tén leg alább 40 nap -
pal a szál lí tás meg kez dé se elõtt;

b) egyéb anya gok ese tén leg alább 20 nap pal a szál lí tás
meg kez dé se elõtt.

A stra té gi ai után szál lí tá so kat az adott mû ve le ti hely szín
után szál lí tá si le he tõ sé ge i nek (me net ren dek, ka pa ci tá sok
stb.) és a költ ség ha té kony ság figye lembe véte lével ter -
vezze és a ki szál lí tás ra ke rü lõ anya go kat en nek meg fe le -
lõen kész le tez ze.

3. 378. A HM BBBH-val, va la mint az MH KKK-val
együtt mû köd ve hajt sa vég re az után szál lí tás sal kap cso la -
tos adat szol gál ta tást a vám és ha tár for gal mi fel ada tok el -
vég zé sé hez és a dip lo má ci ai en ge dély ké re lem ös sze ál lí tá -
sá hoz.

3. 379. Hajt sa vég re a ve szé lyes anya gok cso ma go lá -
sát és sze rez ze be a Ve szé lyes Áru Nyi lat ko za tot (Dan ge -
ro us Go ods Dec la ra ti on).

3. 380. Az után szál lí tás ra ke rü lõ egy ség ra ko má nyo kat 
a szük sé ges je lö lé sek kel és cím kék kel lás sa el. (8. szá mú
mel lék let)

KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSI FELADATOK
A KONTINGENSEK SZEMÉLYI

ÁLLOMÁNYÁNAK PIHENTETÉSE
ÉS VÁLTÁSA ESETÉN

Az MH Köz le ke dé si Fõ nök ség fel ada tai

3. 381. A vál tá sok, pi hen te té sek vég re haj tá sa ide jén
ter vez ze, irá nyít sa, ko or di nál ja és el len õriz ze a kon tin gen -
sek és az egyé ni be osz tást el lá tó ál lo mány vál tá sá val kap -
cso la tos köz le ke dé si tá mo ga tá si fel ada to kat.

3. 382. A vál tá sok, pi hen te té sek ide jén a had mû ve le ti
kö ve tel mé nyek alap ján az érin tett HM és MH szer vek kel
együtt mû köd ve ve gyen részt a kon tin gen sek és az egyé ni
be osz tást el lá tó ál lo mány vál tá sá hoz szük sé ges szál lí tó -
esz kö zök biz to sí tá sá ban.

3. 383. A vál tá sok, pi hen te té sek ide jén mû köd jön
együtt a kon tin gen sek és az egyé ni be osz tást el lá tó ál lo -
mány vál tá sá ban érin tett kül föl di ka to nai és pol gá ri köz le -
ke dé si szer vek kel. Szer vez ze és irá nyít sa az in for má ció -
áram lást a nem ze ti és kül föl di köz le ke dé si szer vek kö zött.

3. 385. A HM HVK MFCSF igé nye alap ján in téz ked -
jen a köz úti sze mély szál lí tó esz kö zök biz to sí tá sá ra.

3. 385. Pi hen te tés ese tén szer vez ze meg a sze mély -
szál lí tást a ho ni pol gá ri vagy ka to nai re pü lõ tér és az MH
KF-ség ál tal ki je lölt el osz tó pont kö zött. A ki je lölt el osz tó -
pont és az ál lo mány ál lan dó lak he lye kö zött a szál lí tás
meg szer ve zé se a pi hen te tés re ér ke zõk fe le lõs sé ge.
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Az MH Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont fel ada tai

3. 386. Az MH KF-ség irá nyí tá sá val hajt sa vég re a
kon tin gen sek és az egyé ni be osz tást el lá tó ál lo mány vál tá -
sá val, pi hen te té sé vel kap cso la tos köz le ke dé si tá mo ga tá si
fel ada to kat.

3. 387. A kon tin gen sek és az egyé ni be osz tást el lá tó
ál lo mány vál tá sá val, pi hen te té sé vel kap cso la tos ada to kat
az érin tett kül föl di ka to nai és pol gá ri köz le ke dé si szer vek
ré szé re küld je meg.

3. 388. A szál lí tá sok vég re haj tá sá hoz ho ni te rü le ten
biz to sít sa a szük sé ges köz le ke dé si szak ál lo mányt.

3. 389. A lé gi szál lí tás sal tör té nõ ál lo mány vál tás, pi -
hen te tés ese tén ho ni pol gá ri be- és ki ra kó re pü lõ tér igény -
be vé te le kor a fel adat meg kez dé se elõtt 5 nap pal a meg ala -
kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet je len té se alap ján hajt sa
vég re a be lé pés hez szük sé ges adat szol gál ta tást.

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 390. Az MH KF-gel és az MH KKK-val együtt mû -
köd ve ve gyen részt a kon tin gens vál tá sá val, pi hen te té sé -
vel kap cso la tos köz le ke dé si tá mo ga tá si fel ada tok vég re -
haj tá sá ban.

3. 391. A vál tó ál lo mány sze mé lyi harc ér té ke alap ján a
vál tás meg kez dé se elõtt 30 nap pal az alap ada to kat a 7. szá mú 
mel lék let sze rint ré szem re küld je meg.

3. 392. A lé gi szál lí tás sal tör té nõ ál lo mány vál tás ese -
tén ho ni pol gá ri be- és ki ra kó re pü lõ tér igény be vé te le kor a
fel adat meg kez dé se elõtt 7 nap pal a be lé pés hez szük sé ges
alap ada to kat küld je meg az MH KKK ré szé re.

3. 393. A vál tás vég re haj tá sa kor a sze mé lyi ál lo mány
ho ni te rü let re tör té nõ meg ér ke zé sét köve tõen szer vez ze
meg a szál lí tást a bé ke hely õr ség be. A szál lí tást a had erõ
alá ren delt sé gé be tar to zó ala ku la tok vo nat ko zá sá ban a ho -
ni pol gá ri be- ki ra kó re pü lõ tér és a bé ke hely õr ség kö zött
sa ját erõ i vel, esz kö ze i vel ter vez ze és hajt sa vég re, va la -
mint biz to sít sa a szük sé ges kéz i ra ko dó erõt az egyé ni fel -
sze re lés ra ko dá sá hoz. A nem sa ját alá ren delt sé gé be tar to -
zó sze mé lyek szál lí tá sa ér de ké ben ér te sít se ki az adott ka -
to nai szer ve ze tet.

3. 394. A kö zép szin tû pa rancs nok ság fel ada ta – az alá -
ren delt ka to nai szer ve ze tei vo nat ko zá sá ban – a kon tin -
gens bõl ha za ér ke zõ sze mé lyi ál lo mány moz ga tá sá ra a
köz úti sze mély- és anyag szál lí tó esz kö zök biz to sí tá sa és a
ho ni szál lí tá sok fel ügye le te.

3. 395. A kon tin gen sek ün ne pé lyes vis sza fo ga dá sá val
és az ál lo mány vis sza szû ré sé vel kap cso la tos szál lí tá so kat

a ka to nai szer ve ze tek sa ját szál lí tó esz kö ze ik kel ter vez -
zék, szer vez zék és hajt sák vég re.

Lo gisz ti kai gaz dál ko dás

3. 396. Az MH GF mû köd jön együtt a HM
KPSZH-val az adott év re vo nat ko zó fel ada tok pénz ügyi,
szám vi te li biz to sí tá si ter ve i nek és költ ség ve té si terv ja vas -
la ta i nak el ké szí té sé ben.

3. 397. A mis szió mû kö dõ ké pes sé gé nek fenn tar tá sa
ér de ké ben az el lá tó ka to nai szer ve ze tek a tárgy év költ ség -
ve tés ter ve zés idõ sza ká ban ré szem re ter jes szék fe l az ál lo -
mány fel ké szí té sé vel és el lá tá sá val kap cso la tos erõ for rás
és költ ség igé nye ket. El kü lö nít ve mu tas sák ki a csa pat ha -
tás kör ben be szer zés re ter ve zett és a köz pon ti el lá tás ból
igé nyelt anya go kat, esz kö zö ket és szol gál ta tá so kat.

3. 398. A szol gá la ti ágak az el lá tó ka to nai szer ve ze tek
be dol go zá sai alap ján – annak fe lül vizs gá la tá val – ál lít sák
össze szak te rü le tük vo nat ko zá sá ban a biz to sí tan dó erõ for -
rá sok költ ség igé nyét és küld jék meg az MH Gaz da sá gi Fõ -
nök ség re. El kü lö nít ve mu tas sák ki – vál tá son ként – a költ -
ség vi se lõ ka to nai szer ve zet meg je lö lé sé vel a csa pat ha tás -
kör ben be szer zés re ter ve zett és a köz pon ti el lá tás ból igé -
nyelt anya go kat, esz kö zö ket és szol gál ta tá so kat az elõ ké -
szí tés és a vég re haj tás idõ sza ká ra meg bont va.

3. 399. A vál tá sok adott költ ség ve té si év fel ada tá nak
költ ség ve té si elõ irány za ta it az MH GF ál tal meg adott mó -
don és ha tár idõ re, rész le tes szö ve ges in dok lás sal (elõ -
irány zat ös sze sí tõ 10. szá mú mel lék let és elõ irány zat adat -
lap 11. szá mú mel lék let al kal ma zá sá val) ké szít sék el.
A szak anyag nem fe le lõ sök, a fe le lõs sé gi kö rü ket il le tõ en,
a be ér ke zett igé nye ket a tár ca nem zet kö zi ke re tei ál tal biz -
to sí tott le he tõ sé gek figye lembe véte lével vizs gál ják fe lül.

A MÛVELETI TERÜLETRÕL TÖRTÉNÕ
KIVONÁS IDÕSZAKÁBAN

Ha di tech ni kai biz to sí tás

A Ha di tech ni kai biz to sí tás ál ta lá nos fel ada tai

3. 400. A ha di tech ni kai esz kö zök re anya got, fel sze re -
lést csak biz ton sá go san rög zít ve, az ar ra rend sze re sí tett
mál há zá si hely re he lyez ze nek.

3. 401. A mû ve le ti te rü let rõl tör té nõ ki vo nás elõtt a
ha di tech ni kai esz kö zö kön és anya go kon té te les lel tá ro zást
kell vég re haj ta ni.

3. 402. A mis szió vé gén min den mé rõ esz közt ha za
kell szál lí ta ni (még a sé rült, vagy hi bás esz kö zö ket is).
Az esz kö zök se lej te zé si el já rá sa csak Ma gyar or szá gon, az
ér vény ben lé võ sza bály zók alap ján tör tén het. Az esetle -
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gesen meg sem mi sült esz kö zök rõl ha la dék ta la nul ké szül -
jön jegy zõ könyv és a rend sze res lo gisz ti kai (ha di tech ni -
kai) je len tés ben rész le te sen sze re pel jen a meg sem mi sü lés
kö rül mé nye, a mé rõ esz köz pon tos meg ne ve zé se és gyár -
tási szá ma.

3. 403. Amen nyi ben az esz kö zök vis sza szál lí tá sá nak
idõ pont ja nem is mert, vagy vár ha tó an meg ha lad ja a kon -
tin gens fel szá mo lá sát kö ve tõ 6 hó na pot, a lö vész fegy ve re -
ket, a ke ze lõ ik S–758, MIL – PRF – 63460 D (NA TO kód)
kar ban tar tó olaj jal kon zer vál ják.

Az MH ha di tech ni kai fõ nök fel ada ta

3. 404. Küld je meg az anyag nem fe le lõ sök ös szeg zett
ál lás fog la lá sai alap ján el ké szí tett fe les le ges sé nyil vá ní tás -
sal tör té nõ ja vas la tot a szol gá la ti út be tar tá sá val az adott
mis szió vo nat ko zá sá ban egy fel ter jesz tés ben a HM VGF
fõ osz tály ve ze tõ ré szé re.

A ha di tech ni ka szol gá la ti ágak fel ada ta

3. 405. A kár el já rá sok le foly ta tá sát köve tõen a kár ok -
má nyok alap ján a szem le ta nú sít ványt ad ják ki.

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 406. A mû ve le ti te rü let rõl ha za szál lí tott, le kon zer -
vált re pü lõ esz kö zö ket, be ren de zé se ket és al kat ré sze ket itt -
hon a meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet szak ál lo má -
nya az MH Lé gi jár mû Ja ví tó Üzem erõ i nek be vo ná sá val
kon zer vál ja új ra.

3. 407. In téz ked jen, hogy a sze mé lyi ál lo mány a kül -
de té sé nek be fe je zé sét köve tõen, ha za ér ke zé se után 30
mun ka na pon be lül szá mol jon el az el lá tó ka to nai szer ve zet 
fe lé. Az el szá mo lás fo lya mán fel me rült hi á nyok ról a kár el -
já rá so kat az ér vény ben le võ jog sza bá lyok nak meg fele lõen 
foly tas sák le. A sze mé lyi ál lo mány ré szé re az el szá mo lás -
ról az el lá tó ka to nai szer ve zet ad jon ki iga zo lást.

3. 408. Te gyen ja vas la tot a kül föl dön vég re haj tott fel -
ada tok (ka to nai mis szi ók) meg szer ve zé sé nek idõ sza ká -
ban, a szer ve zé si in téz ke dés ben az érin tett kül föl di he lyi és 
a nem zet kö zi jog for rá sok figye lembe véte lével a ki szál lí -
tott, vagy a fel adat el lá tá sá hoz kül föl dön be szer zett fe les -
le ges in gó sá gok nak a fel adat be fe je zé sét kö ve tõ ke ze lé sé -
re, hely szí nen tör té nõ hasz no sí tá sá ra, ha za szál lí tá sá ra vo -
nat ko zó an. A lo gisz ti kai szak anya gok ra vo nat ko zó ja vas -
la tot a 98/2005. (HK 21.) HM uta sí tás alap ján küld je meg
az MH ÖLTPK ré szé re.

3. 409. A fel ter jesz tés tar tal maz za:

a) a hely szí nen hasz no sí ta ni ja va solt in gó va gyon tárgy
ada ta it;

b) a ter ve zett hasz no sí tás mód ját, kö rül mé nye it;

c) a ha za szál lí tás és hely szí nen hasz no sí tás vál to za ta i -
nak költ ség ki ha tá sát;

d) a ha tó sá gi el já rá sok, en ge dé lye zé sek mód ját és költ -
ség ki ha tá sa it;

e) egyéb szük sé ges in for má ci ó kat;
f) az in gó va gyon tárgy ter ve zett át vé te lét, meg vá sár lá -

sát ké rõ kül föl di szer ve zet szán dék nyi lat ko za tát, meg ke re -
sé sét iga zo ló ok mány csa to lá sa.

3. 410. A szak tech ni kai esz kö zök kel és anya gok kal
va ló tel jes kö rû el szá mo lá sért a nem ze ti tá mo ga tást vég zõ
szer ve zet fe lé a szak ági be osz tot ta kon ke resz tül a kon tin -
gens pa rancs no kát, az MH VEK, MH HTEK fe lé az el lá tó
ka to nai szer ve zet pa rancs no kát, va la mint meg ala kí tá sért
fe le lõs ka to nai szer ve zet lo gisz ti kai fõ nö két te szem fe le -
lõs sé.

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada ta

3. 411. Az MH Szol gá lat fõ nök sé gek kel, Al osz tá lyok -
kal együtt mû köd ve a had fel sze re lés köz pon ti kész let be
vo ná sá ra ké szít sen Fel szá mo lá si Ter vet. Az ille té kes el lá tó 
köz pont a Fel szá mo lá si Terv alap ján hajt sa vég re a kon tin -
gen sek ré szé re ki adott had fel sze re lés köz pon ti kész let be
vo ná sát. Az el lá tó lo gisz ti kai szer ve zet ré szé re az el szá -
mol ta tást köve tõen ad jon ki nul lás tab lót.

Az MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont fel ada ta

3. 412. Hajt sa vég re a kon tin gen sek tõl be vont elekt ro -
ni kai szak anya gok be vizs gá lá sát, a be vont üzem ké pes esz -
kö zök MH el lá tá si rend sze ré be tör té nõ vis sza for ga tá sát.
Az MH elekt ro ni kai szol gá lat fõ nök in téz ke dé sé nek meg -
fele lõen ter vez ze az üzem kép te len esz kö zök ja ví tá sát.

A kon tin gens sze mé lyi ál lo má nyá nak fel ada tai

3. 413. A ki vo nás elõ ké szí té se és vég re haj tá sa fo lya -
mán kel lõ gon dos ság gal ke zel je a had fel sze re lés komp let -
tí ro zá sát, meg fe le lõ õr zés-vé del mét. Ki emelt fi gyel met
szen tel jen a lõ szer és rob ba nó anyag nak, va la mint az egyéb 
a ve szé lyes anya gok nak, hul la dék nak.

3. 414. A ha za te le pü lé sét meg elõ zõ en va la men nyi ha -
di tech ni kai esz kö zön hajt son vég re mû sza ki el len õr zést,
amely biz to sít ja a ha za te le pü lés hez kap cso ló dó igény be -
vé te lek meg bíz ha tó tel je sí té sét. Er re a fel adat ra a ha di -
tech ni kai esz kö zök ve ze tõi/ke ze lõi kö zül je löl je nek ki egy 
cso por tot meg erõ sít ve szak ja ví tók kal.

3. 415. A lõ sze re ket cso ma gol ja vis sza a rend sze re sí -
tett lá dák ba, úgy, hogy azok a szál lí tás, ra ko dás, tá ro lás so -
rán sé rü lést, ál lag rom lást ne szen ved je nek. Harc anyag hát -
ra ha gyá sát, át adá sát más szer ve zet ré szé re csak az MH
FVTSZF elõ ze tes egyet ér té sé vel en ge dé lye zem.

3. 416. A re pü lõ esz kö zök 1/1-es kész le te it, szer szám -
kész le te ket, be ren de zé se ket, al kat ré sze ket, anya go kat és
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ki szol gá ló esz kö zö ket ké szít se elõ a ha za szál lí tás ra, ame -
lye ket szük sé ges, azt kon zer vál ja le. A re pü lõ esz kö zö ket
ha za re pü lés ese tén ké szít se fe l a fel adat vég re haj tá sá ra.
Szál lí tás ese tén kon zer vál ja le a re pü lõ esz kö zö ket és a
szál lí tá si mód nak meg fele lõen ké szít se fe l a mû sza ki ál la -
po tuk meg óvá sa ér de ké ben.

3. 417. A ki vo nás elõ ké szí té se alatt a ke ze lõ ál lo mány
hajt sa vég re a hír adó és in for ma ti kai esz kö zök kész le te zé -
sét, anya gi el len õr zé sét, a 2. szá mú tech ni kai ki szol gá lás
vég re haj tá sát, szál lí tás ra tör té nõ fel ké szí té sét.

Had táp biz to sí tás

Az MH Had táp fõ nök ség szak ága i nak fel ada tai

3. 418. Kí sér jék fi gye lem mel a had táp szak anya gok
le adá sá nak rend jét, szük ség ese tén in téz ked je nek a zök ke -
nõ men tes vég re haj tás ra.

3. 419. El len õriz zék a vis sza te le pü lést kö ve tõ mi nõ ség -
biz to sí tá si fel ada tok vég re haj tá sát és mû köd je nek köz re a
kül föl di üzem anyag fel töl té sek pénz ügyi ren de zé sé ben.

3. 420. Nyújt sa nak szak mai se gít sé get a kár ügyek és
– a szak te rü le tet érin tõ – egyéb fel me rü lõ kér dé sek meg -
oldásában.

3. 421. Igény ese tén in téz ked je nek az át cso por to sí tá -
sok vég re haj tá sá ra, mely rõl az el lá tó köz pon tot és az el lá tó 
ka to nai szer ve ze tet ér te sít sék.

3. 422. Dol goz zák fe l az MH HTPEK és az MH VEK
fel adat vég re haj tá sá nak be fe je zé sé rõl és az el szá mol ta tás -
ról be ér ke zett je len té sét. A fel me rü lõ prob lé mák ra te gye -
nek meg ol dá si ja vas la tot az MH HTPF ré szé re.

Az MH Had táp anyag El lá tó Köz pont és az MH
 Veszélyesanyag El lá tó Köz pont fel ada tai

3. 423. Vegy e át az el lá tó ka to nai szer ve zet tõl a kon tin -
gens meg ala kí tá sá hoz ki adott tech ni kai esz kö zö ket, fel sze -
re lé se ket és anya go kat, mely rõl az MH HTPF fe lé a visz -
szavételt kö ve tõ 15 na pon be lül ter jesszen fe l je len tést.

3. 424. A ki je lölt rak tá ra kö te les min d a sze mé lyi ál lo -
mány ré szé re, min d a kon tin gens rak tá ri kész let ter hé re ki -
adott had táp szak anya go kat át ven ni tí pus, men nyi ség és ér -
ték cso port sze rin ti bon tás ban. Az át vé tel té nyé rõl és a tény -
le ges el szá mo lás ról ad jon ki iga zo lást az el lá tó ka to nai szer -
ve zet ré szé re az el szá mo lást kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül.

3. 425. Az át ve võ köz pon ti rak tár sa ját nyil ván tar tá sa
alap ján (me lyet ré szé re az el lá tást vég zõ köz pon ti el lá tó
szer ve zet biz to sí t) té te le sen el len õriz ze le a le adott szak -
anya gok meg lé tét, hogy az el lá tó ka to nai szer ve zet a tel jes
kon tin gens kész let tel el szá molt-e.

3. 426. Az el szá mol ta tás ról 10 mun ka na pon be lül az
MH HTPEK pa rancs no ka küld jön ös sze sí tett je len tést az
MH HTPF ré szé re. A je len tés táb lá za tos for má ban tar tal -
maz za a kon tin gens ré szé re ki adott és vis sza vé te le zett
had táp (ru há za ti) szak anya gok tí pu sát, men nyi sé gét és ér -
ték cso port ját, eset le ges el té ré se ket, hi á nyo kat, azok ren -
de zé sé nek mód ját. Az anyag he lyet te sí tõ ok mány ként el fo -
gad ha tó kár té rí té si ha tá ro zat, va la mint elöl já rói in téz ke dés 
a kon tin gens had táp (ru há za ti) szak anya ga i nak át cso por -
to sí tá sá ról (en ge dély és utal vány fény má so lat).

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada ta

3. 427. El len õriz ze és ko or di nál ja a kon tin gens ha za -
ér ke zé sét köve tõen, a tech ni kai esz kö zök, fel sze re lé sek és
anya gok el lá tó ka to nai szer ve zet, illetve az MH HTPEK
fe lé tör té nõ le adá sát, szük ség ese tén a kár el já rá sok le foly -
ta tá sát.

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 428. A kon tin gens sze mé lyi ál lo má nyát szá mol tas -
sa el a „Sze mé lyi Fel sze re lés Jegy”-ek alap ján a ha za ér ke -
zést kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül. Az ál lo mány tól a mû ve -
le ti te rü le ten le vett sze mé lyi fel sze re lé se ket té te le sen
vegy e át a kon tin gens lo gisz ti kai szol gá la tá tól és gon dos -
kod jon ha za szál lí tá sá ról.

3. 429. Az át vett had táp szak anya go kat vá lo gas sa ér -
ték cso port és hasz nál ha tó ság sze rin ti bon tás ban, a még
hasz nál ha tó szak anya go kat szük ség sze rint tisz tít tas sa ki,
majd „Esz köz” utal vány ter ve zet alap ján a ha za ér ke zés
után 30 na pon be lül szá mol jon el az el lá tó köz pon tok fe lé.

3. 430. A kon tin gens tõl – ha za ér ke zé sét köve tõen –
30 na pon be lül vegy e át a ki vitt tech ni kai esz kö zö ket, fel -
sze re lé se ket és anya go kat, majd a kö vet ke zõ 15 na pon be -
lül szá mol jon el és szál lít sa be az MH HTPEK-ba és az
MH VEK-hez a köz pon ti kész let bõl a kon tin gens meg ala -
kí tá sá hoz át vett – tech ni kai esz kö zö ket, fel sze re lé se ket és
anya go kat.

3. 431. A sa ját tu laj don ba ke rü lõ ru há za ti szak anya -
gok ról ké szít sen nyil ván tar tást (ki mu ta tást), me lyen is -
mer tes se el a tu laj don ba adás té nyét és el szá mo lás kor csa -
tol ja a le adá si ok má nyok hoz.

3. 432. Az el lá tó ka to nai szer ve zet a hi ány zó anya gok -
ról a kár el já rá si ok mány egy hi te le sí tett fény má solt pél dá -
nyát kö te les le ad ni a köz pon ti rak tár ba, mint anyag he lyet -
te sí tõ ok mányt.

A kon tin gens pa rancs nok fel ada tai

3. 433. A mû ve le ti te rü let rõl tör té nõ ki vo nást meg elõ -
zõ en, az anyag fe le lõs sel haj tas sa vég re nyil ván tar tá sok
egyez te té sét az el lá tó ka to nai szer ve zet szám vi te li nyil -
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ván tar tá sá val. Ezt köve tõen a ki adás ba he lye zett had táp
szak anya go kat vé te lez tes se vis sza és gon dos kod jon az
anya gok és esz kö zök biz ton sá gos ha za szál lí tá sá ról.

3. 434. A mû ve le ti te rü le ten ke let ke zõ hi á nyok ról ve -
tes sen fe l kár fel vé te li jegy zõ köny vet és azt a kon tin gens
pa rancs no ka hi te le sít se. A jegy zõ köny vet küld je meg az
állományille té kes ka to nai szer ve zet pa rancs no ká nak.

3. 435. Szak ál lo má nyát szá mol tas sa el az eset le ge sen
meg ma radt, fe l nem hasz nált pa pír ala pú és di gi tá lis tér ké -
pé sze ti szak anya gok kal a ve ze tõ nem zet pa rancs nok sá ga
fe lé.

3. 436. A ha za uta zó ál lo mányt a kon tin gens élelme -
zési szol gá la ta – az uta zás nap ja i nak szá mát figye lembe
vé ve – lás sa el a VI. szá mú élel me zé si nor ma két sze res ér -
té ké ben hi deg élel mi szer rel, sze le telt tar tós ke nyér rel és
pa lac ko zott ás vány víz zel.

3. 437. A kon tin gens az el lá tó ka to nai szer ve zet fe lé a
ha za ér ke zést köve tõen 30 na pon be lül szá mol jon el a ki vitt 
tech ni kai esz kö zök kel, fel sze re lé sek kel és anya gok kal.

Köz le ke dé si tá mo ga tás

Az MH Köz le ke dé si Fõ nök ség fel ada tai

3. 438. Ter vez ze, irá nyít sa, ko or di nál ja és el len õriz ze
a kon tin gen sek al kal ma zá si te rü let rõl tör té nõ ha za te le pí té -
sé vel kap cso la tos köz le ke dé si tá mo ga tá si fel ada to kat.

3. 439. A had mû ve le ti kö ve tel mé nyek alap ján az érin -
tett HM szer vek kel és MH szer ve ze tek kel együtt mû köd ve
ve gyen részt a kon tin gen sek al kal ma zá si te rü let rõl tör té nõ
ha za te le pí té sé hez szük sé ges szál lí tó esz kö zök biztosítá -
sában.

3. 440. Mû köd jön együtt a kon tin gen sek ha za te le pü lé -
sé ben érin tett kül föl di ka to nai és pol gá ri köz le ke dé si szer -
vek kel. Szer vez ze és irá nyít sa az in for má ció áram lást a
nem ze ti és kül föl di köz le ke dé si szer vek kö zött.

3. 441. Je löl jön ki köz le ke dé si szak tisz tet a ki vo nás sal 
kap cso la tos fel ada tok és kö rül mé nyek fel mé ré se cél já ból
vég re haj tott hely szí ni szem lé re. Ter vez ze, szer vez ze és
irá nyít sa a köz le ke dé si szak fel ké szí tést.

Az MH Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont fel ada tai

3. 442. Az MH KF-ség irá nyí tá sá val hajt sa vég re a
kon tin gens al kal ma zá si te rü let rõl tör té nõ ha za te le pü lé sé -
vel kap cso la tos köz le ke dé si tá mo ga tá si fel ada to kat.

3. 443. Ve gyen részt a szál lí tó esz kö zök be szer zé sé re
vo nat ko zó el já rás le foly ta tá sá ban.

3. 444. Az al kal ma zá si te rü let rõl tör té nõ ha za te le pü -
lés sel kap cso la tos ada to kat az érin tett kül föl di ka to nai és
pol gá ri köz le ke dé si szer vek ré szé re küld je meg.

3. 445. A szál lí tá sok és a ra ko dá sok vég re haj tá sá hoz
ho ni és kül ho ni te rü le ten biz to sít sa a szük sé ges köz le ke dé -
si szak ál lo mányt, szak tech ni kai esz kö zö ket ka to nai, vagy
pol gá ri erõ for rás ból. A köz úti, vas úti és lé gi ha tár át lé pé -
sek so rán szük ség ese tén mû köd tes sen Ha tár át lé pést
 Koordináló Köz le ke dé si Pa rancs nok sá got (HKKP).

3. 446. A kon tin gens al kal ma zá si te rü let rõl tör té nõ ha -
za te le pü lé se kor a ve szé lyes anya gok szál lí tá sá nál nyújt -
son se gít sé get az egy ség ra ko mány kép zés, cso ma go lás, je -
lö lés és mál há zás szak sze rû vég re haj tá sá hoz.

3. 447. Az al kal ma zá si te rü let rõl tör té nõ lé gi szál lí tás
ese tén ho ni pol gá ri ki ra kó re pü lõ tér igény be vé te le kor a
ha za te le pü lés meg kez dé se elõtt 5 nap pal a meg ala kí tá sért
fe le lõs ka to nai szer ve zet je len té se alap ján hajt sa vég re a
be lé pés hez szük sé ges adat szol gál ta tást.

3. 448. Az MH KF in téz ke dé se alap ján biz to sít son
köz le ke dé si szak tisz tet a ki vo nás sal kap cso la tos fel ada tok
és kö rül mé nyek fel mé ré se cél já ból vég re haj tott hely szí ni
szem lé re. Ter vez ze, szer vez ze és irá nyít sa a köz le ke dé si
szak fel ké szí tést.

A meg ala kí tá sért fe le lõs ka to nai szer ve zet fel ada tai

3. 449. Az MH KF-gel és az MH KKK-val együtt mû -
köd ve ve gyen részt a kon tin gens ha za te le pü lé sé vel kap -
cso la tos köz le ke dé si tá mo ga tá si fel ada tok végrehajtá -
sában.

3. 450. A kon tin gens sze mé lyi és tech ni kai harc ér té ke
alap ján a ha za te le pü lés meg kez dé se elõtt 30 nap pal az
alap ada to kat a 7. szá mú mel lék let sze rint ré szem re küld je
meg.

3. 451. A kon tin gens ha za te le pü lé se kor vég re haj tott
köz úti me ne tek és szál lí tá sok vég re haj tá sa kor for dít sa nak
ki emelt fi gyel met a túl sú lyos – túl mé re tes tech ni kai esz kö -
zök köz le ked te té sé nek és a ve szé lyes anya gok szál lí tá sá -
nak sza bá lya i ra, va la mint az osz lop me ne tek be je len té sé re. 
A szál lí tá so kat a vo nat ko zó szak uta sí tás alap ján ter vez -
zék, szer vez zék, fel ügyel jék és hajt sák vég re.

3. 452. Az al kal ma zá si te rü let rõl tör té nõ ten ge ri szál lí -
tás ese tén hajt sa vég re a ki ra kó ki kö tõ bõl tör té nõ vas úti
szál lí tás meg szer ve zé sé hez és vég re haj tá sá hoz kap cso ló -
dó fel ada to kat.

3. 453. A kon tin gens ha za te le pü lé sé vel kap cso lat ban
vég re haj tott köz úti osz lop me ne tek so rán a for ga lom sza bá -
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lyo zást és a fel ve ze tést alap ve tõ en sa ját erõ i vel, esz kö ze i -
vel hajt sa vég re, ki vé ve az út vo nal en ge dély ben meg ha tá -
ro zott kü lön kí sé rést.

3. 454. Az al kal ma zá si te rü let rõl tör té nõ ten ge ri és
 légi szál lí tás ese tén in téz ked jen a gép- és harc jár mû vek
haj tó anyag tar tá lya i ban le võ haj tó anyag men nyi sé gé nek
az MH KF-ség ál tal meg ha tá ro zott szint re tör té nõ csök -
ken té sé re, annak biz ton sá gos tá ro lá sá ra a szál lí tás tel jes
idõ tar ta ma alatt.

3. 455. In téz ked jen a nem ze ti tá mo ga tó szer ve zet fe lé:
a) a 20’ ISO kon té ne rek be mál há zott anya gok, fel sze -

re lé sek an gol és ma gyar nyel vû mál há zá si jegy zé ké nek el -
ké szí té sé re;

b) a lõ sze rek és egyéb ve szé lyes áru kül de mé nyek szük -
ség sze rin ti át cso ma go lá sá ra és a ve szé lyes áru nyi lat ko za -
tok el ké szít te té sé re, a bár cák és ok má nyok meg lé té re, sza -
bály sze rû el he lye zé sé re;

c) meg fe le lõ ra ko dó- és anyag moz ga tó esz köz ren del -
ke zés re ál lá sá ra, szál lí tó- és for ga lom sza bály zó, va la mint
ra ko dó erõ biz to sí tá sá ra.

IV.

SPECIÁLIS LOGISZTIKAI SZAKTEVÉKENYSÉGEK

A víz biz to sí tás rend je

Az el lá tó ka to nai szer ve zet fel ada ta

4. 1. Az ivó víz el lá tást pa lac ko zott ás vány víz be szer -
zé sé vel ter vez ze, az el sõ hét nap i víz men nyi sé get szer zõ -
dés sel kös se le a pol gá ri be szál lí tó val, a to váb bi 23 na pot a
NTE -nél a ve ze tõ nem zet tel, vagy a pol gá ri szál lí tó val kö -
tött két ol da lú szer zõ dés ben biz to sít sa. Az ivó víz nor má kat 
a 12. szá mú mel lék let tar tal maz za.

A kon tin gens pa rancs nok fel ada ta

4. 2. Az étel ké szí tés hez és a test ápo lás hoz szük sé ges
vi zet a rend sze re sí tett víz szál lí tó esz kö zök ben kell tá rol ni.
Az étel ké szí tés hez szük sé ges vi zet vá sá rolt élel me zé si el -
lá tás ese tén nem kell szám vet ni. A vé te le zett víz bõl ve gye -
nek víz min tát. A víz min ták or ga no lep ti kus tu laj don sá ga it
és klór tar tal mát az egész ség ügyi szol gá lat fel hasz ná lás
elõtt el len õriz ze. Az étel ké szí tés hez és a test ápo lás hoz
szük sé ges víz fo gyasz tá si szük ség le te ket a 12. szá mú mel -
lék let tar tal maz za.

Ka to na ke res ke del mi el lá tás

4. 3. A ka to na ke res ke del mi el lá tás ra a meg ala kí tá sért
fe le lõs ka to nai szer ve zet, vagy an nál ma ga sabb elöl já rói
dön tés in téz ked het.

4. 4. A ka to na ke res ke del mi el lá tást az élel me zé si el lá -
tó raj szer ve ze té ben lé võ bolt ve ze tõ (ha van ilyen), vagy az 
ezzel a fel adat tal pa rancs ban meg bí zott sze mély vé gez ze.

4. 5. A ka to nai ke res ke del mi cik ke ket ho ni te rü le ten
az el lá tó ka to nai szer ve zet szer zi be.

4. 6. Az el lá tás hoz szük sé ges hely szí ni be szer zést a
HM KPSZH fõ igaz ga tó és az MH ÖLTPK együt tes in téz -
ke dés ben en ge dé lyez he ti.

4. 7. A ka to na ke res ke del mi cik kek ös sze ál lí tá sá nál – a 
fo gyás ada ta it, illetve a kon tin gens ál lo má nyá nak igé nye it
ve gyék ala pul. A for gal ma zás ra ke rü lõ áruk nál fel tét le nül
szá mol ja nak:

a) pi pe re cik kek kel (tus für dõ, sam pon, test ápo ló, nap -
olaj, iz za dás gát ló stift és hin tõ por, egész ség ügyi be tét,
tam pon, fog krém, fog ke fe, száj víz, bo rot va, bo rot va hab,
arc szesz, fül tisz tí tó, gu mi óv szer);

b) ro var ri asz tó val (szú nyog ri asz tó);
c) láb gom bá so dás el le ni spra y vel;
d) kéz i mo só szer rel (kéz i mo só szer, öb lí tõ);
e) édes ipa ri ter mé kek kel;
f) ká vé val;
g) do hány áru val (ci ga ret ta, ön gyúj tó);
h) pa pír áru val (le vél pa pír, bo rí ték, bé lyeg, pa pír zseb -

ken dõ, egész ség ügyi pa pír stb.);
i) kü lön en ge dél lyel ala csony al ko hol tar tal mú ita lok.

(sör, bo r);

4. 8. A ka to nai ke res ke del mi el lá tás mû kö dé sé nek
rend jét a kon tin gens pa rancs no ka pa rancs ban szabá lyozza.

4. 9. A ka to nai ke res ke del mi cikk el lá tás (áru sí tás) és
el szá mo lás rész le tes sza bá lya it a kül föl dön lé võ ma gyar
kon tin gens bü fé jé nek üze mel te té sé rõl  szóló MH ÉSZF
2/1999. szá mú in téz ke dé se tar tal maz za.

V.

EGYÉNI (TÖRZS) BEOSZTÁSBA VEZÉNYELT
ÁLLOMÁNY ELLÁTÁSA

5. 1. Az egyé ni (törzs) be osz tás ba ter ve zett ál lo mány
sze mé lyi fel sze re lé sé nek ér de ké ben a HM HVK MFCSF a
ki uta zás vár ha tó ide je elõtt leg alább 1 hó nap pal küld je
meg az ál lo mány név jegy zé két, ter ve zett be osz tá sát és he -
lyét az MH ÖLTPK ré szé re. Az el lá tás ér de ké ben je len in -
téz ke dés 1. 17. pont já ban le fek te tett alap elv nek meg fele -
lõen in téz ke dem.

5. 2. Az egyé ni be osz tás ba ve zé nyelt sze mé lyi ál lo -
mány ha di tech ni kai biz to sí tá sát a 3. 11. a 3. 12., va la mint a
3. 407., ru há za ti biz to sí tá sát a 3. 96. pon tok alap ján hajt sák
vég re.
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5. 3. A ki je lölt el lá tó szer ve zet, a ru há za ti szak anya -
gok ki adá sát a sze mé lyi ál lo mán nyal egyen ként egyez tes -
se és hajt sa vég re. A ru há za ti szak anya go kat a fel sze re lé si
jegy zék alap ján „Sze mé lyi Fel sze re lé si Jegy”-en ad ja ki,
mely bõl az át ve võ ré szé re egy pél dányt ad jon át. A „Sze -
mé lyi Fel sze re lé si Jegy”-en tün tes se fe l a jo go sult sze mé -
lyi ada ta it, va la mint el ér he tõ sé gét, ala ku la tát.

5. 4. Az egyé ni (törzs) be osz tás ba ve zé nyelt sze mé lyi
ál lo mány ru há za ti mé ret vé te lét és el lá tá sát az MH HTPEK 
hajt sa vég re. Az anyag ki adás idõ pont ját egyez tes se a HM
HVK MFCSF-el.

5. 5. Ki emelt fi gye lem mel ke zel jék és so ron kí vül je -
lent sék a hi á nyo san fel sze relt sze mé lyek kel kap cso la tos
ada to kat. A hi ány zó ru há za ti szak anya gok pót lá sát, a be -
szer zést köve tõen azon nal hajt sák vég re és az MH
ÖLTPK-nak je lent sék.

5. 6. Az egyé ni be osz tás ba ve zé nyelt sze mé lyi ál lo -
mány lo gisz ti kai biz to sí tá sát az adott mû ve le ti te rü le ten al -
kal ma zott, nem ze ti kon tin gens lo gisz ti kai rend szer kell,
hogy biz to sít sa. Ab ban az eset ben, ha a mû ve le ti te rü le ten
nincs lo gisz ti kai rend szer rel bí ró nem ze ti kon tin gens, ak -
kor az egyé ni be osz tás ba ve zé nyelt sze mé lyi ál lo mány ré -
szé re a nor ma alap ján, a sze mé lyi fel sze re lé sen fe lül ki kell 
ad ni a nor má ban rög zí tett (ki mon dot tan 100%-os) rak tár -
kész le tet kü lön „Sze mé lyi Fel sze re lés Jegy”-en.

5. 7. Az egyé ni be osz tá sú sze mé lyek té te les el szá mol -
ta tá sát a kül de tés be fe je zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül hajt sa
vég re az MH HTPEK ki je lölt ál lo má nya. Az el szá mol ta tás 
vég re haj tá sa ér de ké ben a HM HVK MFCSF tá jé ko za tót
kül d az MH ÖLTP ré szé re a ve zény lést be fe je zõ sze mély
ada ta i ról, annak idõ pont já ról. Az MH ÖLTPK in téz ke dik
az anyag le adás vég re haj tá sá ra, mely nek idõ pont ját az MH
HTPEK egyez te ti a sze mé lyi fel sze re lést le adó val. Az el -
szá mol ta tást köve tõen az MH HTPEK ad jon ki iga zo lást
az el szá mol ta tás té nyé rõl, eset le ges tar to zá sa i ról az el szá -
mo ló sze mély ré szé re. Tar to zás, hi ány ese tén annak té nyét
is mer tes se el az el szá mol ta tot tal.

5. 8. Az el szá mol ta tás so rán fel tárt hi á nyok ren de zé se
ér de ké ben az MH HTPEK pa rancs no ka küld je meg a kár -
el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges ok má nyo kat a HM HVK
MFCSF ré szé re az el szá mo lást kö ve tõ 5 mun ka na pon be -
lül. A HM HVK MFCSF a kár el já rás le foly ta tá sá ról,
annak ren de zé si mód já ról tá jé koz ta tást kül d az MH
HTPEK ré szé re. Amen nyi ben a fel ter jesz tett kár el já rá sok -
ról a HM HVK MFCSF 60 na pon be lül nem kül d tá jé koz -
ta tást, ar ról a HM HTPEK pa rancs no ka ter jes szen fe l je -
len tést az MH HTPF ré szé re.

5. 9. Az egyé ni be osz tá sú sze mé lyek ré szé re ki adott
ru há za ti szak anya gok nyil ván tar tá sa ér de ké ben az MH
HTPEK szak ál lo má nya a „Sze mé lyi Fel sze re lés Je gyét” a

Ru há za ti prog ram köl csön utal vá nyo zó ré szé vel ké szít se el 
az egyé ni nyil ván tar tás ki dol go zá sá ig. A fel sze re lé si je -
gye ket gyûjt õz ze, lás sa el nyil ván tar tá si szám mal. Az el -
szá mol ha tó ság egy sze rû sí té se ér de ké ben ké szít sen össze -
sí tett ki mu ta tást a nyil ván tar tó prog ram al kal ma zá sá val.

5. 10. Az el szá mo lá sok ról ne gyed éven te, a ne gye dé -
vet kö ve tõ hó 10-ig ter jesszen fe l je len tést az MH HTPEK
pa rancs nok az MH HTPF ré szé re, mely tar tal maz za az
egyé ni be osz tá sú sze mély ne vét, rend fo ko za tát, be osz tás
meg ne ve zé sét, he lyét, el szá mo lás té nyét, ide jét, eset le ges
hi ány zó szak anya gok fel so ro lá sát. Hi á nyok ese té ben a
ren de zés mód ját.

5. 11. Az MH KF-ség a HM HVK MFCSF igé nye
alap ján in téz ked jen köz úti sze mély szál lí tó esz köz biz to sí -
tá sá ra az egyé ni be osz tást el lá tó sze mély ese tén a ho ni pol -
gá ri vagy ka to nai re pü lõ tér, vagy az MH KF-ség ál tal ki je -
lölt el osz tó/gyûj tõ pont kö zött. A ki je lölt el osz tó/gyûj tõ
pont és az ál lo mány ál lan dó lak he lye kö zött a szál lí tás
meg szer ve zé se a pi hen te tés re ér ke zett fe le lõs sé ge

VI.

AZ 1 ÉVET MEGHALADÓ NATO/EU
BEOSZTÁSBA VEZÉNYELT SZEMÉLYI

ÁLLOMÁNY ELLÁTÁSA

6. 1. Az 1 évet meg ha la dó NATO/EU be osz tás ba
 vezényelt sze mé lyi ál lo mány el lá tá sát a HM NRH hajt ja
vég re.

6. 2. Alap ve tõ en az 1 évet meg ha la dó NATO/EU be -
osz tás ba ve zé nyelt sze mé lyi ál lo mány, fel ada tá nak vég re -
haj tá sá ra, kö te les a Ru há za ti után pót lá si utal vány fü ze te
ter hé re a szük sé ges ru há za ti mis szi ós alap fel sze re lést
meg vá sá rol ni. A meg fe le lõ szin tû ru há za ti el lá tás ér de ké -
ben szük ség ese tén en ge dé lye zem a kö vet ke zõ évi Ru há -
za ti után pót lá si utal vány fü zet 2 év re tör té nõ elõ re ho zá sát.

6. 3. Ha az érin tett sze mély kül föl di be osz tá sá nak ide -
je alatt mû ve le ti te rü le ten tör té nõ fel adat vég re haj tás ra kap 
pa ran csot, ak kor a fel adat meg kez dé se elõtt kö te les a HM
NRH fõ igaz ga tó ját ér te sí te ni a ki kül de tés kez de té nek ide -
jé rõl, vé gé rõl és a ki kül de tés he lyé rõl. En nek alap ján a
HM NRH fõ igaz ga tó ja (lo gisz ti kai szak szol gá la ta) a szol -
gá la ti út be tar tá sá val igé nyel je meg a szük sé ges ha di tech -
ni kai esz kö zö ket, anya go kat, illetve a ki egé szí tõ ru há za tot
az MH ÖLTP-tõl.

6. 4. Az MH ÖLTPK dön té se sze rint, az érin tett szol -
gá la ti ág in téz ke dik az ille té kes El lá tó Köz pont (szer ve zet) 
fe lé, hogy a mû ve le ti te rü let ég haj la ti vi szo nya i nak és az
ér vény ben lé võ nor mák nak meg fe le lõ ki egé szí tõ ru há za ti
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szak anya go kat, ha di tech ni kai esz kö zö ket a HM NRH lo -
gisz ti kai szol gá la tá nak ad ja ki. A ki adás kor az utal vány ra
ve zes se rá „NATO/EU be osz tás ki egé szí tõ szak anyag”.

6. 5. A HM NRH lo gisz ti kai szol gá lat az át vé tel után
ha la dék ta la nul kö te les a ru há za ti szak anya got az igény lõ
sze mély ré szé re ki jut tat ni és át ad ni. Az át adás té nyét az át -
ve võ sze méllyel is mer tes se el.

6. 6. Az el lá tá sért, fel sze re lé sért fe le lõs ka to nai szer -
ve ze tek ki emelt fi gye lem mel ke zel jék és so ron kí vül je -
lent sék a hi á nyo san fel sze relt sze mé lyek kel kap cso la tos
ada to kat. A hi ány zó ru há za ti szak anya gok pót lá sát, a be -
szer zést köve tõen azon nal hajt sák vég re és az MH
ÖLTPK-nak je lent sék.

6. 7. A fel adat be fe je zé sét köve tõen, de leg ké sõbb a
NATO/EU be osz tás ba ve zény lés be fe je zé se után 30 nap -
pal a HM NRH lo gisz ti kai szol gá la ta az érin tett sze mélyt
szá mol tas sa el a ki adott had fel sze re lés sel, ki egé szí tõ esz -
kö zök kel, szak anya gok kal. Az el szá mo lást kö ve tõ 15 na -
pon be lül a vissza vett ha di tech ni kai esz kö zö ket, ha di anya -
go kat ad ja át az ille té kes El lá tó Köz pont (szer ve zet) rak tá -
rá ba. A NATO/EU be osz tás ba ve zé nyelt sze mé lyek el lá tá -
sá ról és el szá mol ta tá sá ról – a nor mál je len té si rend sze -
rint – ter jesszen fel je len tést.

6. 8. Az el szá mol ta tás so rán fel tárt hi á nyok ren de zé se
meg egye zik az egyé ni (törzs) be osz tást el lá tó sze mé lyek
kár el já rá sá val.

VII.

TAPASZTALATOK FELDOLGOZÁSA

7. 1. A kon tin gen sek meg ala kí tá sa, fenn tar tá sa és ki -
vo ná sa so rán szer zett ta pasz ta la tok fel dol go zá sa ér de ké -
ben min den év ben leg alább egy al ka lom mal az érin tett ka -
to nai szer ve ze tek be vo ná sá val kon fe ren ci át ve ze tek le.

7. 2. Az MH fõ nö kök ré szé re el ren de lem az éves szak -
mai to vább kép zé sü kön az el múlt idõ szak szak te rü le ti ta -
pasz ta la ta i nak fel dol go zá sát.

VIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. 1. Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba,*
ezzel egy ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség nem zet kö zi ka to -
nai bé ke misszi ók ban va ló rész vé te lé vel kap cso la tos
 feladatok lo gisz ti kai biz to sí tá sá ról  szóló 455/1997.
(HK 5/1998.) szá mú MH lo gisz ti kai fõ igaz ga tó in téz ke -

dés; a Ma gyar Hon véd ség nem zet kö zi ka to nai békemisz -
sziókban va ló rész vé te lé vel kap cso la tos fel ada tok lo gisz ti -
kai biz to sí tá si el ve i re és kö ve tel mé nye i re  szóló 39/1997.
HVK Lo gisz ti kai Fõ cso port fõ nö ki in téz ke dés; a NA TO
bal ká ni bé ke tá mo ga tó mû ve le té ben (SFOR) részt ve võ
MH Ka to nai Rend fenn tar tó kon tin gens meg ala kí tá sa lo -
gisz ti kai tá mo ga tá si szak fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról
 szóló 34/2002. szá mú HM HVK Lo gisz ti kai Cso port fõ nö -
ki in téz ke dés; az MH Ka to nai Rend fenn tar tó Kon tin gens
meg ala kí tá sá ról és fel ké szí té sé rõl  szóló 123/2002. MH
ÖLTPK in téz ke dés; az ira ki vál ság ren de zé sé ben részt ve -
võ ma gyar ka to nai kon tin gens meg ala kí tá sá nak fel ké szí té -
sé nek ki kül dé sé nek lo gisz ti kai biz to sí tá sá ról  szóló
312/2003. MH ÖLTPK in téz ke dés; az af ga nisz tá ni Nem -
zet kö zi Biz ton sá gi Köz re mû kö dõ Erõk (ISAF) mû ve le tek -
ben va ló ma gyar ka to nai rész vé tel elõ ké szí té sé rõl, az ál lo -
mány fel ké szí té sé rõl és fel sze re lé sé nek ki egé szí té sé rõl
 szóló 341/2004. MH ÖLTPK in téz ke dés; az Euró pai Unió
irá nyí tá sa alatt vég re haj tott bal ká ni ka to nai bé ke fenn tar tó
mû ve le té ben (ALT HEA) részt ve võ ma gyar kon tin gens lo -
gisz ti kai biz to sí tá sá ról  szóló 44/2005. szá mú MH ÖLTPK
in téz ke dés; a NA TO Ira ki Ki kép zõ Misszi ó já ban részt ve -
võ törzs tisz tek és Ki kép zõ ál lo mány fel sze re lé sé nek ki -
egé szí té sé rõl és lo gisz ti kai biz to sí tá sá ról  szóló
46/2005. szá mú MH ÖLTPK in téz ke dés; a NA TO Ira ki
Ki kép zõ Misszi ó já ban részt ve võ törzs tisz tek és Ki kép zõ
ál lo mány fel sze re lé sé nek ki egé szí té sé rõl és lo gisz ti kai
biz to sí tá sá ról  szóló 46/2005. szá mú MH ÖLTPK in téz ke -
dés mó do sí tá sá ról  szóló 518/2005. szá mú MH ÖLTPK in -
téz ke dés; a NA TO Ira ki Ki kép zõ Misszi ó já ban va ló ma -
gyar ka to nai rész vé tel elõ ké szí té sé rõl, az MH Ira ki Ki kép -
zést Biz to sí tó Szá zad fel ké szí té sé rõl és fel sze re lé sé nek ki -
egé szí té sé rõl, va la mint lo gisz ti kai biz to sí tá sá ról  szóló
59/2005. szá mú MH ÖLTPK in téz ke dés; a bal ká ni bé ke -
fenn tar tó erõk több nem ze ti sé gû szá raz föl di kom po nens
(KFOR MLF) kö te lé ké be ki je lölt törzs tisz tek és könnyû
lö vész szá zad meg ala kí tá sá nak, fel ké szí té sé nek lo gisz ti -
kai tá mo ga tá sá ról  szóló 464/2005. szá mú MH ÖLTPK in -
téz ke dés; az MH nem zet kö zi ka to nai bé ke misszi ók ban va -
ló rész vé te lé vel kap cso la tos fel ada tok lo gisz ti kai biz to sí -
tá sá ról  szóló 455/1997. szá mú MH LFI in téz ke dés mó do -
sí tá sá ra ki adott 427/2005. szá mú in téz ke dés; a bal ká ni bé -
ke fenn tar tó erõk több nem ze ti sé gû szá raz föl di kom po nens
(KFOR MLF) kö te lé ké be ki je lölt törzs tisz tek és könnyû
lö vész szá zad meg ala kí tá sá nak, fel ké szí té sé nek logisz -
tikai tá mo ga tá sá ról  szóló 464/2005. szá mú MH ÖLTPK
in téz ke dés mó do sí tá sá ról  szóló 684/2005. szá mú intéz -
kedés; ha tá lyát vesz ti.

Mellékletek

1. szá mú mel lék let: Köz pon ti El lá tá si Igény a mis szi ós
fel adat ra

2. szá mú mel lék let: Köz pon ti El lá tá si Terv a mis szi ós
fel adat ra

3. szá mú mel lék let: Igény jegy zék (SOR)
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3/a szá mú mel lék let: Igény jegy zék (SOR) an go lul
4. szá mú mel lék let: Mis szi ó ban részt ve võ ál lo mány

ha di tech ni kai alap fel sze re lé se
5. szá mú mel lék let: Ki mu ta tás a nem zet kö zi kon tin -

gen sek normáiról
5/a szá mú mel lék let: Meg ha tá ro zá sok az 5. szá mú mel -

lék let normáihoz
6. szá mú mel lék let: Ös sze sí tés a kon tin gen sek és tör -

zsek ru há za ti nor má i nak alkalmazásáról
7. szá mú mel lék let: Alap ada tok
8. szá mú mel lék let: Fel irat lá dák ra és rak la pok ra

9. szá mú mel lék let: Élel mi szer cso ma gok kész let kép -
zé sé nek rendje

10. szá mú mel lék let: Elõ irány zat ös sze sí tõ

11. szá mú mel lék let: Elõ irány za ti adat lap

12. szá mú mel lék let: Víz fo gyasz tá si szük ség le tek

13. szá mú mel lék let: Ös sze sí tett ki mu ta tás a Kon tin -
gens el lá tá sá ról

Dr. Gás pár Ti bor mér nök ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok
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1. sz. melléklet a 186/2006. (HK 10.) MH ÖLTPK intézkedéshez

Központi Ellátási Igény a missziós feladatra (250 fõ)

Fsz. Esz köz, anyag meg ne ve zé se Me

Szük ség let

Biz to sí tás

Meg jegy zés
Meg lé võ kész let bõl

Aeg.-nél/
sze m.-nél Log. aeg-nél Ös sze sen NTE-nél Össz.

Csapat -
készletbõl

Köz pon ti
kész let bõl
igé nyel ve

Fegy ver ze ti anya gok

1 9 mm P9RC pa ra bel lum pisz toly db 250 – 250 – 250 250 –

2 9 mm P9RC pa ra bel lum pisz toly tok
(comb tok nél kül)

db 250 – 250 – 250 250 –

22 95M DHH-HM-UP re pesz ál ló vé dõ -
mel lény

db 250 – 250 – 250 250 –

27 7,62 mm 39 M pctgy. löv. t.
B–32/AP

db 12 320 4 928 17 248 56 672 73 920 18 480 55 440

42 96 M tám. kgr. db 353 141 495 1 505 2 000 450 1 550

43 93 M vé dõ kgr. db 655 265 920 2 760 3 680 1 940 1 740

Pán cé los és gép jár mû tech ni kai esz kö zök és anya gok

1 tj. szgk. db 10 – 10 – 10 10 –

Hír adó és elekt ro ni kai szak anya gok

1 Elekt ro mos klgs gk. R–142 rá dá. klt. 1 – 1 – 1 – 1

Mû sza ki-tech ni kai szak anya gok

1 Tá bo ri vi lá gí tó sze rel vény
(TÁVISZ–77)

klt 1 – 1 – 1 1 –

16 utász la pát db 100 – 100 – 100 100 –

17 utász csá kány db 50 – 50 – 50 50 –

18 er dei fej sze db 25 – 25 – 25 25 –

19 ács bal ta db 25 – 25 – 25 25 –

Egyé ni fel sze re lé si szak anya gok

1. 90 M nyá ri gya kor ló sap ka db 250 – 250 63 313 – 313

2. 90 M Té li gya kor ló sap ka db 250 – 250 63 313 – 313



2. sz. melléklet a 186/2006. (HK 10.) MH ÖLTPK intézkedéshez

Központi Ellátási Terv a missziós feladatra (250 fõ)

Fsz. Esz köz, anyag meg ne ve zé se Me

Szük ség let

Egy ség ár
(E Ft)

Biz to sí tás

Meg jegy zés
Meg lé võ kész let bõl Be szer zés bõl

Aeg.-nél/
sze m.-nél Tám.-nál Össze sen NTE-nél Össz.

Csapat -
készlet

Köz pon ti
kész let db

Ér ték (E Ft)

Do lo gi Fel hal mo zás össze sen

Fegy ver ze ti anya gok

1 9 mm P9RC pa ra bel lum pisz toly db 250 – 250 – 250 68,75 250 – – – – –

2 9 mm P9RC pa ra bel lum pisz toly tok
(comb tok nél kül)

db 250 – 250 – 250 28,6 250 – – – – –

22 95M DHH-HM-UP re pesz ál ló vé dõ -
mel lény

db 250 – 250 – 250 210 250 – – – – –

27 7,62 mm 39 M pctgy. löv. t.
B–32/AP

db 12 320 4 928 17 248 56 672 73 920 0,008 18 480 55 440 – – – –

42 96 M tám. kgr. db 353 141 495 1 505 2 000 9,625 450 1 550 – – – –

43 93 M vé dõ kgr. db 655 265 920 2 760 3 680 10,375 1 940 1 740 – – – –

Össze sen be szer zés: – – –

Pán cé los és gép jár mû tech ni kai esz kö zök és anya gok

1 tj. szgk. db 10 – 10 – 10 – 10 – – – –

Össze sen be szer zés: – – –

Hír adó és elekt ro ni kai szak anya gok

1 Elekt ro mos klgs gk. R–142 rá dá. klt. 1 – 1 – 1 3 500,0 – 1 – 3 500,0 – 3 500,0

Mû sza ki-tech ni kai szak anya gok

1 Tá bo ri vi lá gí tó sze rel vény
(TÁVISZ–77)

klt 1 – 1 – 1 1 090,0 1 – – – – –

16 utász la pát db 100 – 100 – 100 0,4 100 – – – – –

17 utász csá kány db 50 – 50 – 50 0,4 50 – – – – –

18 er dei fej sze db 25 – 25 – 25 0,3 25 – – – – –

19 ács bal ta db 25 – 25 – 25 0,3 25 – – – – –

Egyé ni fel sze re lé si szak anya gok

1. 90 M nyá ri gya kor ló sap ka db 250 – 250 63 313 1,45 – 313 – – –

2. 90 M Té li gya kor ló sap ka db 250 – 250 63 313 2,5 – 313 – – –

Össze sen be szer zés:

Mind össze sen be szer zés:

1
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3. szá mú mel lék let a 186/2006. (HK 10.) MH ÖLTPK in téz ke dés hez

SZÜKSÉGLET KIMUTATÁS (SOR)

NEMZET:

A szer ve zet meg ne ve zé se:

A ... vál tás több nem ze ti, össz ha de rõ ne mi
szük ség let ki mu ta tás azo no sí tó ja:

Az elöl já ró több nem ze ti szer ve ze te
 megnevezése:

Kap cso lat tar tó sze mély: Név:

Szer ve zet:

Te le fon:

Fax:

CRONOS:

E-ma il:

Dá tum:

Te rü le tek Vár ha tó egyez mény/Szük ség le tek

A. SZÁLLÍTÁS

1 A sze mé lyi ál lo mány, az esz kö zök, fel sze re lé sek és anya gok fo ga dá sa

a) Be ér ke zõ sze mé lyi ál lo mány lét szá ma

b) A be ér ke zõ esz kö zök, fel sze re lé sek és anya gok tel jes mennyi sé ge 
–  Honnan/Ho vá

2 Moz ga tá si igény

a) Bel sõ, El he lye zé si kör let tõl a mun ka he lyig

b) A re pü lõ tér hez oda-vissza

3 A ki kö tõ ben (után pót lás)

a) Szük sé ges te rü let a ki kö tõ ben

b) Part ra szál lí tó esz kö zök

c) Ra ko dó gé pek és esz kö zök

4 Bé relt jár mû vek igény

a) Össze sen

b) Szgk.

c) Tgk. (Tí pus sze rint)

d) Mkp, mo ped

5 Hír adó esz kö zök szük ség let

B. ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE

1 Iro dai fel sze re lé sek igé nye

a) Író gép

b) Író asz tal

c) Másp ló gép

d) Asz ta l

e) Szék

f) Vas irat szek rény

g) Irat tá ro ló szek rény

h) SZÜNY esz kö zök
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Te rü le tek Vár ha tó egyez mény/Szük ség le tek

2 Kar ban tar tá si, ja ví tá si igény

a) Szer zõ dés kö tés

b) Gép jár mû vek

c) Áf. Agg re ga tor

d) Ten ge ré sze ti esz kö zök

e) Iro da fel sze re lés

f) Épü let/Te rep

g) Elekt ro mos

h) Hír adó esz kö zök

i) Egyéb

3 Élel me zé si (me leg/hi deg) igény

a) Össz lét szám

b) Nap i ét ke zé sek szá ma

c) Elõ ké szí tõ, fel szol gá ló, ét ke zõ fel sze re lés

d) Ét kez de (Épü let ben)

e) Asz ta lok, szé kek

4 Bú tor zat igény

a) El he lye zé si kör let

b) Ágy

c) Ágy ne mû, ta ka ró, öl tö zõ szek rény

d) Szék

e) Asz ta l

f) Lám pa

5 Ivó víz

a) Tá ro ló ka pa ci tás

b) Nap i szük ség let (m3)

6 Áram el lá tás

a) Be csült szük ség let

b) Kar ban tar tás

c) Tar ta lék ener gia szük ség let

C. ÜZEM- ÉS KENÕANYAGOK

1 Tá ro ló ka pa ci tás

2 Ki szál lí tás

3 Re pü lõ üza.

4 Gáz olaj

5 Ben zin

6 Nagy nyo má sú Gáz

a) Után töl té si le he tõ ség

b) Tí pus

D. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS

1 Eü. ka pa ci tás (el lá tá si szin tek sze rint)

2 Be teg szál lí tás

3 Egész ség ügyi össze kö tõ

4 Egész ség ügyi osz tá lyo zás

5 Hír adás
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Te rü le tek Vár ha tó egyez mény/Szük ség le tek

E. CIVIL DOLGOZÓK

1 Bá zis ki szol gá ló sze mély zet igé nye

a) Ta ka rí tó

b) Víz ve ze ték sze re lõ

c) Vil lany sze re lõ

d) Asz ta los

e) Kõ mû ves

f) Te le fon sze re lõ

2 Kar ban tar tó sze mély zet igé nye

a) Elekt ro mos be ren de zés

b) Elekt ro ni kai be ren de zés

c) Iro da fel sze re lés

d) Gép jár mû

3 Tûz ol tó

a) Ké pes ség

b) Fel sze re lés

F. ÉPÍTÕ SZAKEMBEREK

1 Hasz ná la ton kí vü li rak tár épü le tek

a) Ter ve zett át ala kí tás

b) Fo lya mat ban le võ át ala kí tás

2 Mû kö dõ rak tár épü le tek

a) Kü lön bö zõ lé te sít mé nyek ki ala kí tá sa

b) Moz gat ha tó lé te sít mé nyek te le pí té se

c) Vé dõ sánc

d) El he lye zé si kör let

e) Iro da épü let

G. HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI RENDSZER

1 Hír adó esz köz

2 Adat

3 Üze net ke ze lõ rend szer

5 In gat lan nem ze ti esz kö zök ré szé re

6 Frek ven cia

7 Szo ciá lis és sza bad idõs szol gál ta tás

8 An ten na Te le pí tés hez szük sé ges te rü let

a) Te rü let össze sen

b) Te rü le tek el kü lö ní té se

c) Ma gas ság

d) Ener gia szük ség let

e) Frek ven cia és át vi te li szá les ség

H. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, ELLENÕRZÉS

1 El lá tá si rend szer ak ti vi zá lá sa

2 Össze kö tõk cse ré je a fo ga dó nem zet tel
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Te rü le tek Vár ha tó egyez mény/Szük ség le tek

I. LÉTESÍTMÉNYEK

1 Gya kor ló tér szük ség let

a) Te rü let mé re te

b) Lõ tér (ké zi fegy ve rek)

c) Kü lön fé le egyéb

2 Iro dai te rü let szük ség let

a) Te rü let össz. mé re te

b) Tí pus sze rin ti bon tás

3 El he lye zé si szük ség let

a) Tisz ti

b) Tiszt he lyet te si

c) Egyéb rend fo ko zat

d) WC

e) Mos dó, tu so ló

4 Ja ví tó mû hely szük ség let

a) Re pü lõ gép

b) Hír adó esz köz

c) Gép jár mû vek

5 Tá ro ló lé te sít mény szük ség let

a) Rak tá rak

b) Fe dett tá ro lók

c) Nyi tott tá ro lók

d) Al kat rész tá ro ló

e) Anyag moz ga tó gé pek és esz kö zök

f) Üzem anyag tá ro lás

g) Lõ szer tá ro lás

6 Egész ség ügyi lé te sít mé nyek

a) Be teg el lá tó lé te sít mény (Szint és ké pes ség)

b) Fog or vo si ren de lõ (ka pa ci tás)

c) Se be sült szál lí tás irá nyí tás

7 Mó ló/Ki kö tõi lé te sít mény

a) Ka pa ci tás

b) Mó ló/Ki kö tõ kö ze li tá ro lás

c) Tan ko lás

d) El lá tá si, kar ban tar tá si te rü let

e) El szál lí tás a ki kö tõ bõl vas úton, köz úton

J. EGYÉB IDEIGLENES EGYEZMÉNY/SZÜKSÉGLET

Fog or vo si el lá tás

Or vo si el lá tás

Be teg szál lí tás

Mo sa tás ... kg/fõ/hét
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3/a sz. melléklet a 186/2006. (HK 10.) MH ÖLTPK intézkedéshez

STATEMENT OF REQUIREMENTS (SOR)
FORDÍTÁST ELKÉSZÍTENI

NATION:

UNIT:

IDENTIFICATION:

CJSOR:

IDENTIFICATION:

NRF MN UNIT:

POC:

DATE:

FUNCTION
PROVISIONAL

AGREEMENT/REQUIREMENT

A. TRANSPORTATION

1 Re cept ion of Per son nel & Car go

a) To tal Qty of Per son nel Ar ri ving

b) To tal Bulk/We ight of Car go – From/To

2 Mo ve ments

a) In ter nal, From Bil le ting Are as to Work Are as

b) Mo ve ment To/From Air fi eld

3 Port Ope rat ions (Re-supply)

a) Ca pa city (Si ze of Port Re qu i red)

b) Ca pa bi lity to Use Light Rafts

c) Ma te ri el Hand ling Equ ip ment at Port

4 Ren tal Ve hic les

a) To tal Num ber

b) Se dans

c) Trucks (By Type)

d) Mo peds

5 CIS

B. ACQUISITION OF MATERIEL & SERVICES

1 Of fi ce Equ ip ment

a) Typew ri ters

b) Desks

c) Co py Ma chi nes

d) Tab les

e) Cha irs

f) Sa fes

g) Fi ling Ca bi nets

h) ADP Equ ip ment

2 Ma in te nan ce Ser vi ces

a) Cont racts

b) Ve hic les

c) Ge ne ra tors

d) Ma ri ne
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FUNCTION
PROVISIONAL

AGREEMENT/REQUIREMENT

e) Of fi ce Equ ip ment

f) Bu il dings/Gro unds

g) Elect ri cal

h) CIS Equ ip ment

i) Ot her

3 Ca te ring/Ra ti ons

a) To tal Re qu i red

b) No of Me als Per Day

c) Prep, Ser ving & Di ning Eqpt

d) Mes sing fa ci li ti es (Bu il dings)

e) Tab les & Cha irs

4 Fur ni tu re

a) Li ving Qu ar ters

b) Beds

c) Dres sers/Wall Loc kers

d) Cha irs

e) Desks/Tab les

f) Lamps

5 Po tab le Wa ter

a) Ava i la bi lity

b) Re qu i re ment (CuM/Day)

6 Elect ri cal Po wer

a) Con so li da ted Re qu i re ment

b) Ma in te nan ce

c) Bac kup Po wer So ur ce

C. PETROLEUM, OIL & LUBRICANTS (POL)

1 Sto ra ge Ca pa city no

2 Hand ling/Dist ri bu ti on no

3 Avi a ti on Fu el

4 Di e sel

5 Pet rol

6 Comp res sed Ga ses

a) Ava i la bi lity of Re supply

b) Types Ava i lab le

D. MEDICAL SERVICES

1 Tre at ment Ca pa bi lity (By Ro le)

2 Pa ti ent Eva cu a ti on

3 Me di cal Li a i son

4 Me di cal Pro po si ti o ning

5 CIS

E. CIVILIAN LABOUR

1 Ba se Sup port Wor kers

a) Sa ni ta ti on Wor kers

b) Plum bers
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FUNCTION
PROVISIONAL

AGREEMENT/REQUIREMENT

c) Elect ri ci ans

d) Car pen ters

e) Ma sons

f) CIS

2 Ma in te nan ce Wor kers

a) Elect ro nic Eqpt Re pa ir men

b) Elect ri cal Eqpt Re pa ir men

c) Of fi ce Eqpt Re pa ir men

d) Ve hic le Me cha nics

3 Fi re men

a) Ca pa bi lity

b) Equ ip ment

F. CONSTRUCTION

1 Inac ti ve LOC Fa ci li ti es

a) Plan ned Mo di fi ca ti ons to Fa ci li ti es

b) On go ing Mo di fi ca ti ons to Fa ci li ti es

2 Ac ti va ted LOC Fa ci li ti es

a) Fa ci li ti es & Uti li ti es Const ruc ti on & Re pa ir

b) Erec ti on of Por tab le Fa ci li ti es

c) Pro tec ti ve Berms

d) Li ving Ac com mo da ti on

e) Of fi ce/Ops/Ma int Fa ci li ti es

G. COMMUNICATIONS & INFORMATION SYSTEMS

1 Vo i ce

2 Da ta

3 Mes sa ge Hand ling Sys tem (MHS)

5 Re al Es ta te for Na ti o nal Equ ip ment

6 Fre qu en ci es

7 Wel fa re Ser vi ces

8 An ten na Fi eld Are as

a) To tal Area Re qu i red

b) Se pa ra ti on Bet we en Fi elds

c) He ight

d) Po wer

e) Fre qu en cy and Band width

H. CO-ORDINATION & CONTROL

1 LOC Ac ti va ti on

2 Li a i son Ex chan ge With HN

I. FACILITIES

1 Tra i ning Are as

a) Ma ne u ver Are as (Si ze)
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FUNCTION
PROVISIONAL

AGREEMENT/REQUIREMENT

b) Small Arms Ran ges

c) Mis cel la ne o us

2 Of fi ce Spa ce

a) To tal Area Re qu i red

b) Bre ak down By Type

3 Bil le ting Re qu i re ment

a) Of fi cer

b) NCO

c) Ot her Ranks

d) Lat ri nes

e) Show ers

4 Ma in te nan ce Fa ci li ti es

a) Airc raft (Not On Air fi eld)

b) Com mu ni ca ti on Equ ip ment

c) Ve hic les

5 Sto ra ge fa ci li ti es

a) Wa re ho u ses

b) Out do ors (Co ve red)

c) Out do ors (Open)

d) Ma int Re la ted (Spa re Parts, etc)

e) Ma te ri el Hand ling Equ ip ment

f) Bulk POL Sto ra ge

g) Am mo Sto ra ge

6 Me di cal/Den tal Fa ci lity

a) Me di cal Fa ci lity (Ro le & Ca pa city)

b) Den tal Fa ci lity (Ca pa city)

c) MEDEVAC Ro u ting

7 Pi er/Dock Fa ci li ti es

a) Ca pa city

b) Pi er/Dock-si de Sto ra ge

c) Re fu e ling

d) Ma in te nan ce Area

e) Trans ha ul From Pi er/Dock Via Ro ad or Ra il

J. OTHER PROVISIONAL AGREEMENTS/REQUIREMENTS

Den tal ser vi ces

Me di cal ser vi ces

MEDEVAC

La und ry ser vi ces
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4. sz. melléklet a 186/2006. (HK 10.) MH ÖLTPK intézkedéshez

Misszióban résztvevõ állomány haditechnikai személyi alapfelszerelése

Fegy ver zet tech ni ka

Esz köz, anyag meg ne ve zés
Sze mé lyi alapfel -
szerelés (db/fõ)

Meg va ló su ló ké pes ség Al egy ség rak tá ri kész let ben cse re tar -
ta lék ként

(db/fõ)
Ka to nai Ren dész

(MP)
Kü lön le ges mû ve -

le ti erõ (SOF)
Õr- és  biztosító

He li kop ter/re pü lõ
 támogatás

Erõk  védelme
(For ce  Protection)

9 mm P9RC Pa ra bel lum pisz toly 1* 1 1 – 1 – 5%, leg alább 1 db

7,62 mm AK–63/D  gépkarabély
AMMSZ

1 1 1 1 – 1 5%, leg alább 1 db

Vé dõ mel lény 1 1 1 1 – 1 5%, leg alább 1 db

Ki egé szí tõ ke rá mia  betét vé dõ -
mel lény hez

1 1 1 1 – 1 5%, leg alább 1 db

7 ´ 40 EDF táv csõ – 1 1 – – – 5%, leg alább 1 db

Fok- és vo nás be osz tá sú  tájoló – 1 1 – – – 5%, leg alább 1 db

KGP gép pisz toly – 1 1 – – – 5%, leg alább 1 db

Éj sza kai fi gye lõ mû szer
(AN/PVS–14)

– 1 1 – – – 5%, leg alább 1 db

* Alap nor ma ként csak a ti. és tts. ál lo mány nak, ki egé szí tõ nor ma ként gpu. irány zó, hjmû irány zó, RPG irány zó, hjmû ve ze tõ ré szé re, mes ter lö vész ré szé re.

Re pü lõ mû sza ki

Ki szol gá ló ál lo mány 
si sak jai

– – – – 1* – 10%, leg alább 1 db

Ki szol gá ló ál lo mány 
he ad set je

– – – – 1* – 10%, leg alább 1 db

Ki szol gá ló ál lo mány 
hal lás vé dõ

– – – – 1* – 10%, leg alább 1 db

Túl ter he lés el le ni ru ha – – – – 1* – 10%, leg alább 1 db

Ma gas sá gi ru ha – – – – 1* – 10%, leg alább 1 db

Re pü lõ gép ve ze tõi si sak – – – – 1* – 10%, leg alább 1 db

He li kop ter ve ze tõi si sak – – – – 1* – 10%, leg alább 1 db

Túl élõ mel lény – – – – 1* – 10%, leg alább 1 db

Re pü lõ gép ve ze tõi víz hat lan ru ha – – – – 1* – 10%, leg alább 1 db

* Alap nor ma ként csak a re pü lõ mû sza ki ál lo mány ré szé re.
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Mû sza ki-tech ni ka

Gya log sá gi ásó 1 1 1 1 1 1 5%, leg alább 1 db

KABAR tõr 1* – – – – – 5%, leg alább 1 db

Egyé ni víz tisz tí tó 1 1 1 1 1 1 5%, leg alább 1 db

* Alap nor ma ként csak a mû sza ki be osz tá sú ál lo mány ré szé re.

Ve gyi vé del mi tech ni ka

Esz köz, anyag meg ne ve zés
Sze mé lyi alapfel -
szerelés (db/fõ)

Meg va ló su ló ké pes ség Al egy ség rak tá ri kész let ben cse re tar -
ta lék ként

(db/fõ)
Ka to nai Ren dész

(MP)
Kü lön le ges mû ve -

le ti erõ (SOF)
Õr- és  biztosító

He li kop ter/re pü lõ
 támogatás

Erõk  védelme
(For ce  Protection)

R–92 tí pu sú egyé ni könny fa kasz tó 
spray

– 1 1 – – – 10%, leg alább 1 db

R–92 tí pu sú könny fa kasz tó spray
tok

– 1 1 – – – 5% leg alább 1 db

CALID-III ki mu ta tó  papír 1 1 1 1 1 1 120%, leg alább 1 cso mag

93 M gáz ál arc 1 1 1 1 1 1 120%, leg alább 1 kész let

93 M szû rõ be tét 1 1 1 1 1 1 120%, leg alább 1 kész let

ABEK2P3 szû rõ be tét 40%, leg alább 1 db

Gáz ál arc kar ban tar tó ken dõ kész -
let

0,01 db,
leg alább 1 kész let

Össze kö tõ köz da rab 93M gáz ál -
arc hoz

1 1 1 1 1 1 120%, leg alább 1 kész let

Fo lya dék fel ve võ tol dat 93 M gáz -
ál arc hoz

1 1 1 1 1 1 120%, leg alább 1 kész let

93 M vé dõ ru ha 1 1 1 1 1 1 120%, leg alább 1 kész let

Ve gyi vé del mi vé dõ le pel 1 1 1 1 1 1 120%, leg alább 1 kész let

93M vé dõ kesz tyû (pár) 1 1 1 1 1 1 120%, leg alább 1 db

93M vé dõ zok ni (pár) 1 1 1 1 1 1 120%, leg alább 1 db

9M vé dõ csiz ma (pár) 1 1 1 1 1 1 120%, leg alább 1 db

RDC-III DG. egyé ni
 sugáradagmérõ

1 1 1 1 1 1 10%, leg alább 1 db

Egyé ni men te sí tõ  csomag 1 1 1 1 1 1 120%, leg alább 1 kész let
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5. sz. melléklet a 186/2006. (HK 10.) MH ÖLTPK intézkedéshez

KIMUTATÁS
a nemzetközi kontingensek ruházati normáiról

Fsz. Meg ne ve zés Me.

ALAP ALAP SIVATAGI TRÓPUSI NRF FELADAT TÁBORI RAKTÁRI

Meg jegy.ki egé szí tõ ki egé szí tõ ki egé szí tõ ki egé szí tõ
füg gõ.
ki eg.

pi hen te tõ.
 kieg

nor ma nor ma nor ma nor ma nor ma nor ma nor ma kész let

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

1. 90M nyá ri gyak.sap ka db 1 0,2

2. 90M té li gyak.sap ka db 1 0,2

3. Csõ sál db 1 0,1

4. 90M gya kor ló zub bony db 2 2 2

5. 90M gya kor ló nad rág db 2 2 2

6. 90M gya kor ló ka bát db 1 0,2 2

7. 90M gya kor ló ka bát bé lés db 1 0,2 2

8. 2000M gya kor ló zub bony hu. db 1 2

9. 2000M gya kork ló nad rág db 1 2

10. 93M esõ vé dõ zub bony hú zó zá ras db 1 0,2

11. 93M esõ vé dõ nad rág db 1 0,2

12. 93M té li in g db 1 1,1

13. 93M té li al só db 1 1,1

14. Pó ló gya kor ló ru há hoz db 7 0 1

15. Nyá ri gyar ko ló zok ni pár 7 0 1

16. Té li gya kor ló zok ni pár 7 0 1

17. Gya kor ló kesz tyû pár 1 0,2 5

18. Ál ta lá nos ba kancs pár 1 0,1 5

19. Nyá ri ba kancs pár 1 0,1 5

20. He ve der öv ru gó zá ras db 1 0,1

21. Zseb kés db 1 0 5

22. Zseb lám pa db 1 0,1 5

23. Tar tós elem db 4 0,1 4, 5

24. Láb be li kar ban tar tó kész let klt 1 0 1, 5

25. Var ró kész let klt 1 0 1, 5

26. Név jegy tar tó db 2 0 1, 5
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Fsz. Meg ne ve zés Me.

ALAP ALAP SIVATAGI TRÓPUSI NRF FELADAT TÁBORI RAKTÁRI

Meg jegy.ki egé szí tõ ki egé szí tõ ki egé szí tõ ki egé szí tõ
füg gõ.
ki eg.

pi hen te tõ.
 kieg

nor ma nor ma nor ma nor ma nor ma nor ma nor ma kész let

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

27. 96M him zett név db 6 0

28. 96M hím zett gya kor ló pa ro li pár 6 0

29. Hím zett rf.jel zõ pó ló ra db 3 0

30. Tes ti fe hér ne mû klt 7 0 3

31. Pi zsa ma ölt 2 0 3

32. Tu so ló pa pucs pár 1 0 3

33. 90M té li gyak.nad rág db 1 0,1

34. 90M té li gyak.nad rág bé lés db 1 0,1

35. Térd vé dõ db 1 0,1

36. Kö nyök vé dõ db 1 0,1

37. Ro ham si sak zöld db 1 0,1

38. Si sak bo rí tó négy szín nyom. db 1 0,1

39. Pó ló fe hér db 2 0 4

40. Sport nad rág db 1 0 4

41. Sza bad idõ ru ha db 1 0 4

42. Sport zok ni pár 2 0 4

43. Sport ci põ pár 1 0 4

44. Mun ka vé del mi kesz tyû pár 1 1 4

45. Für dõ le pe dõ 100x150 db 1 0,1

46. Tö rül kö zõ HM be szöv. db 2 0,1

47. Há ti zsák db 1 0,1

48. Mál ha he ve der db 1 0,1

49. Tár tar tó 2 db job bos db 1 0,1

50. Tár tar tó 2 db ba los db 1 0,1

51. Tár tar tó 1 db job bos db 1 0,1

52. Tár tar tó 1 db ba los db 1 0,1

53. Ké zi grá nát tar tó db 2 0,1

54. Gáz ál arc tás ka db 1 0,1

55. Ku lacs tar tó db 1 0,1

56. Több cé lú tás ka db 1 0,1
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Fsz. Meg ne ve zés Me.

ALAP ALAP SIVATAGI TRÓPUSI NRF FELADAT TÁBORI RAKTÁRI

Meg jegy.ki egé szí tõ ki egé szí tõ ki egé szí tõ ki egé szí tõ
füg gõ.
ki eg.

pi hen te tõ.
 kieg

nor ma nor ma nor ma nor ma nor ma nor ma nor ma kész let

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

57. Vegy vé del mi tás ka db 1 0,1

58. Gya lá só tar tó db 1 0,1

59. Ten ge rész zsák la kat tal db 2 0

60. Evõ esz köz kész let db 1 0,1

61. Ku lacs db 1 0,1

62. Evõ csé sze fe dõ vel db 1 0,1

63. Eje ba rett sap ka db 1 1

64. Hím zett sap ka jel vény db 1 1

65. Há ti zsák hu zat négy szín nyo má sú db 1 0,1

66. Mo só há ló db 2 0

67. Si va ta gi ka la p (sze rel ve) db 1 1 1

68. Si sak bo rí tó si va ta gi db 1 1 0,1

69. 2003M gya kor ló zub bony si va ta gi db 3 3 1

70. 2003M gya kor ló nad rág si va ta gi db 3 3 1

71. Gya kor ló ka bát si va ta gi db 1 1 0,2

72. Ka bát bé lés (po lár pu ló ver) db 1 1 0,2

73. Si va ta gi ba kancs pár 1 1 1

74. Há ti zsák hu zat si va ta gi db 1 1 0,1

75. Necc ken dõ si va ta gi db 1 1 1 4

76. Hím zett név té põ zá ras si va ta gi db 5 5 0 4

77. Hím zett fel irat HUNGARY si va ta gi db 3 3 0

78. Hím zett pajzs sz. tép. si va ta gi db 3 3 0

79. Hím zett gya kor ló pa ro li si va ta gi pár 3 3 0

80. Hím zett rf.jel zõ pó ló ra si va ta gi db 2 2 0

81. Si sak sap ka (po lár) db 1 1 1 1 4

82. Uj jat lan tak ti kai vé dõ kesz tyû pár 1 1 1 0,2 1

83. Vé dõ szem üveg db 1 1 1 0,1

84. Fény vé dõ szem üveg db 1 1 1 0,1

85. Víz tá ro ló db 1 1 1 0,1

86. Mosz kí tó há ló db 1 1 1 0
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Fsz. Meg ne ve zés Me.

ALAP ALAP SIVATAGI TRÓPUSI NRF FELADAT TÁBORI RAKTÁRI

Meg jegy.ki egé szí tõ ki egé szí tõ ki egé szí tõ ki egé szí tõ
füg gõ.
ki eg.

pi hen te tõ.
 kieg

nor ma nor ma nor ma nor ma nor ma nor ma nor ma kész let

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

87. Tró pu si ka la p sze rel ve db 1 1 1

88. Necc ken dõ olív db 1 1 1 4

89. Csa pat kar jel zés db 3 3 0,1 4

90. 96 M Õr ru ha db 1 0,1

91. Jól lát ha tó sá got biz to sí tó fel sze re lés db 1 0,1

92. Test vé dõ fel sze re lés Klt 1 0,1

93. Gu mi bot db 1 0,1

94. Pa tent bi lincs db 1 0,1

95. Mû anyag pajzs db 1 0,1

96. Kev lár si sak arc- és tar kó vé dõ vel db 1 0,1

97. Te lesz kó pos rend õrbot db 1 0,1

98. Té li ál ca ru ha db 1 0,1

99. Ön fel fú jó dó gu mi mat rac db 1 0,1

100. Há ló zsák (Tro pen) db 1 0,1

101. Há ló zsák (De fen se) db 1 0,1

102. Há ló zsák le pe dõ db 2 0,2

103. 88M Há ló zsák db 1 0,1 He lyet te sí tõ

104. Sze mé lyi sá tor db 1 0,1

Meg jegy zés:

az (1) je lölt sze mé lyi fel sze re lés re biz to sí tott ru há za ti szak anya gok a (szer zõ dé ses sor be osz tá sú) sze mé lyi ál lo mány ré szé re a ki kül de tés be fe jez té vel sa ját tu laj -
don ba ke rül nek.

a (2) je lölt ru há za ti szak anya gok a re pü lõ ha jó zó, re pü lõ sze re lõ, ej tõ er nyõs, ha di ha jós és tûz sze rész szak be osz tá sok ban szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyi ál lo mány
ré szé re köz pon ti el lá tás ként ke rül nek biz to sí tás ra

a (3) je lölt ru há za ti szak anya go kat a ht., szer zõ dé ses és a sor be osz tá sú szer zõ dé ses ál lo mány ru há za ti il let mé nyé bõl biz to sí tott fe de ze ter hé re kö te les meg vá sá rol ni

a (4) je lölt sze mé lyi fel sze re lés re biz to sí tott ru há za ti szak anya gok a sze mé lyi ál lo mány ré szé re tény le ges fel adat vég re hajt ás ese tén a ki kül de tés be fe jez té vel sa ját
tu laj don ba ke rül nek

a (5) je lölt ter mé ke ket a hi va tá sos és szer zõ dé ses tá bor nok, fõ tiszt, tiszt és tiszt he lyet tes ru há za ti utal vány fü ze te ter hé re szer zi be, a szer zõ dé ses tisz tes és rend fo -
ko zat nél kü li ál lo mány el lá tá sa köz pon ti lag tör té nik

A kon tin gens rak tá ri kész let köz pon ti el lá tás ke re té ben ke rül biz to sí tás ra, mennyi sé ge kon tin gen sen ként azo nos.
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5/a sz. melléklet a 186/2006. (HK 10.) MH ÖLTPK intézkedéshez

MEGHATÁROZÁSOK
az 5. számú melléklet normáihoz

Alap nor ma:

Az alap nor ma tar tal maz za azon ru há za ti szak anya go kat, mely ben a mû ve le ti te rü le ten a sze mé lyi ál lo mány fel ada tát
vég re hajt ja.

Az alap nor má ban sze rep lõ ru há za ti szak anya gok kal a sze mé lyi ál lo mány nak ren del kez nie kell, mely alap ve tõ en I. ér -
ték cso por tú, illetve jó mi nõ sé gû II. ér ték cso por tú le het.

Az alap nor má ban sze rep lõ ru há za ti szak anya go kat a Ht. és szer zõ dé ses ál lo mány nak sa ját után pót lá si ru há za ti il let -
mé nye ter hé re kell be sze rez nie az MH Ka to nai Ru há za ti Bolt há ló za tán ke resz tül, illetve egy rész e meg vá sá rol ha tó a ci -
vil ke res ke del mi for ga lom ban.

Az alap nor má ban sze rep lõ ru há za ti szak anya go kat a sor szer zõ dé ses be osz tá sú sze mé lyi ál lo mány ré szé re az
állományille té kes ka to nai szer ve zet ru há za ti szol gá la ta biz to sít ja, illetve egy ré szét (fe hér ne mû, pi zsa ma, für dõ pa pucs) a 
sze mé lyi ál lo mány ru há za ti il let mé nye ter hé re meg vá sá rol ja a ci vil ke res ke del mi for ga lom ban.

Az alap nor má ban sze rep lõ kon tin gens rak tá ri kész let ter hé re meg ala kí tan dó ru há za ti szak anya go kat a sze mé lyi ál lo -
mány ré szé re a köz pon ti el lá tó szer ve zet biz to sít ja.

Alap ki egé szí tõ nor ma:

Az alap nor ma ki egé szí tés tar tal maz za azon ru há za ti szak anya go kat, mely biz to sít ja a mû ve le ti te rü le ten a sze mé lyi ál -
lo mány fel ada tá nak ha té ko nyabb vég re haj tá sát, élet és mun ka kö rül mé nye i nek ja ví tá sát.

Az alap nor ma ki egé szí tés ben sze rep lõ ru há za ti szak anya go kat a sze mé lyi ál lo mány ré szé re a köz pon ti el lá tó szer ve -
zet biz to sít ja.

Si va ta gi ki egé szí tõ nor ma:

A si va ta gi ki egé szí tõ nor ma tar tal maz za azon ru há za ti szak anya go kat, mely biz to sít ják az ext rém hõ mér sék le ti vi szo -
nyok (si va ta gi) kö zött mû ve le ti te rü le ten a sze mé lyi ál lo mány fel ada tá nak vég re haj tá sát. Szín vi lá ga ki ala kí tá sá nak kö -
vet kez té ben si va ta gi kö rül mé nyek kö zött meg fe le lõ szín tû rej tett sé get biz to sí t a sze mé lyi ál lo mány ré szé re.

A si va ta gi ki egé szí tõ nor má ban sze rep lõ ru há za ti szak anya go kat a sze mé lyi ál lo mány ré szé re a köz pon ti el lá tó szer -
ve zet biz to sít ja.

Tró pu si ki egé szí tõ nor ma:

A tró pu si ki egé szí tõ nor ma tar tal maz za azon ru há za ti szak anya go kat, me lyek biz to sít ják az ext rém hõ mér sék le ti vi -
szo nyok (tró pu si) kö zött mû ve le ti te rü le ten a sze mé lyi ál lo mány fel ada tá nak vég re haj tá sát. Szín vi lá ga ki ala kí tá sá nak
kö vet kez té ben tró pu si kö rül mé nyek kö zött meg fe le lõ szin tû rej tett sé get biz to sí t a sze mé lyi ál lo mány ré szé re.

A tró pu si ki egé szí tõ nor má ban sze rep lõ ru há za ti szak anya go kat a sze mé lyi ál lo mány ré szé re a köz pon ti el lá tó szer ve -
zet biz to sít ja.

NRF ki egé szí tõ nor ma:

Az NRF ki egé szí tõ nor ma tar tal maz za azon ru há za ti szak anya go kat, me lyek biz to sít ják bár mely ég haj la ti vi szo nyok
kö zött mû ve le ti te rü le ten a sze mé lyi ál lo mány fel ada tá nak vég re haj tá sát.

Az NRF ki egé szí tõ nor má ban sze rep lõ ru há za ti szak anya go kat a sze mé lyi ál lo mány ré szé re a köz pon ti el lá tó szer ve -
zet biz to sít ja.

Fel adat spe ci fi kus ki egé szí tõ nor ma:

A fel adat spe ci fi kus ki egé szí tõ nor ma tar tal maz za azon ru há za ti szak anya go kat, me lyek al kal ma sak kü lön bö zõ spe ciális
fel ada tok vég re haj tá sa so rán a sze mé lyi ál lo mány egész sé gé nek, tes ti ép sé gé nek meg óvá sá ra, ál cá zó ké pes ség fo ko zá sá ra.

A fel adat spe ci fi kus ki egé szí tõ nor ma csak kü lön fel adat el ren de lés re, illetve bi zo nyos ké pes ség el éré se ér de ké ben ter -
vez he tõ és biz to sít ha tó. A kon tin gens azon sze mé lyi ál lo má nyá nak ré szé re ter vez he tõ és biz to sít ha tó, akik a kü lön fel -
adat ra ki je lö lés re ke rül tek, illetve be osz tá suk nak meg fele lõen ilyen fel ada tot haj ta nak vég re.

A fel adat spe ci fi kus ki egé szí tõ nor má ban sze rep lõ ru há za ti szak anya go kat a sze mé lyi ál lo mány ré szé re a köz pon ti el -
lá tó szer ve zet biz to sít ja.
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Tá bo ri pi hen te tõ ki egé szí tõ nor ma:

A tá bo ri pi hen te tés ki egé szí tõ nor ma tar tal maz za azon ru há za ti szak anya go kat, me lyek biz to sít ják a sze mé lyi ál lo -
mány tá bo ri kö rül mé nyek kö zöt ti pi hen te té sét, al kal ma sak to váb bá a sze mé lyi ál lo mány egész sé gé nek meg óvá sá ra ext -
rém idõ já rá si vi szo nyok kö zött is.

A tá bo ri pi hen te tés ki egé szí tõ nor má ban sze rep lõ fek te tõ anya gok (há ló zsák) kö zül kon tin gen sen ként 1 db/fõ ter vez -
he tõ és biz to sít ha tó az ég haj la ti vi szo nyok figye lembe véte lével. Az NRF ré szé re tí pu son ként 1-1 db/fõ (De fen ce és Tro -
pen) ter vez he tõ és biz to sít ha tó.

A tá bo ri pi hen te tés ki egé szí tõ nor má ban sze rep lõ ru há za ti szak anya go kat a sze mé lyi ál lo mány ré szé re a köz pon ti el lá -
tó szer ve zet biz to sít ja.
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6. sz. melléklet a 186/2006. (HK 10.) MH ÖLTPK intézkedéshez

Összesítés

a kontingensek és törzsek ruházati normáinak alkalmazásáról

Fsz. Meg ne ve zés

Nor ma

Meg jegy zés

Alap nor ma
Alap nor ma
ki egé szí tés

Si va ta gi
 kiegészítõ

Tró pu si
 kiegészítõ

NRF
 kiegészítõ

Feladat -
specifikus
 kiegészítõ

Tá bo ri
 pihentetés
 kiegészítõ

1. Af ga nisz tán – ISAF HQ X X X X

2. Af ga nisz tán – MH KGYSZD X X X X

3. Sza ra je vó – EUFOR HQ X X X

4. Sza ra je vó – EUFOR IPU (KRK) X X X

5. Sza ra je vó – PSO TC X X X

6. Pris ti na – KFOR HQ X X X

7. Pris ti na – UNMIK HQ X X X

8. Pris ti na – KFOR ÖBZ X X X

9. Skop je – NATO HQ X X X

10. Skop je – ÖBSZ X X X

11. Sí nai fél szi get – MFO X X X X

12. Cip rus – UNFICYP X X X X

13. Nyu gat-Sza ha ra – UNIMIG X X X X

14. Ti ra na – NATO HQ X X X

15. Ta dzsi gisz tán – OSCE EBESZ X X X

16. Tam pa – CENTCOM X X X X

17. Bag dad – NTM HQ X X X X

18. NRF X X X X



7. sz. melléklet a 186/2006. (HK 10.) MH ÖLTPK intézkedéshez

Sze mé lyi ál lo mány ada tai:

Fsz. Név Rend fo ko zat Út le vél szám Meg jegy zés

1

2

Ra ko mány ada tai:

Fsz.

Egy ség
 rakomány

meg ne ve zé se
le írá sa

Egy ség
 rakomány

mennyi sé ge
(db)

Hosszú ság
(m)

Szé les ség
(m)

Ma gas ság
(m)

Egy ség
 térfogat

m3

Egy ség tö meg
(kg)

Tér fo gat
(m3)

Tö meg
(kg)

1.

Össze sen: Össze sen:

Gép jár mû-tech ni kai esz kö zök ada tai:

Fsz.
Meg ne ve zés

(Tí pus)
Azo no sí tó szám

Hosszú ság
(m)

Szé les ség
(m)

Ma gas ság
(m)

Tér fo gat
(m3)

Tö meg
(kg)

Meg jegy zés

1.

Össze sen:

Fegy ve rek ada tai:

Fsz. Meg ne ve zés (tí pus) Gyár i szám Meg jegy zés

1.

2.

Lõ sze rek ada tai:

Fsz.
Lõ szer
faj ták

UN
szám

Veszélyes 
ségi

 osztály

Lá dák
szá ma
(db)

Lõ sze rek
szá ma
(db)

Lõ sze rek/ 
lá da
(db)

Lá da
brut tó

 tömege
(kg)

Tel jes tö -
meg
(kg)

N.E.W /
lá da
(kg)

Lá da mé ret
Tel jes

tér fo gat
(m3)

hossz szél. mag.

(mm) (mm) (mm)

1.

Össze sen: Össze sen: Össze sen:
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8. sz. melléklet a 186/2006. (HK 10.) MH ÖLTPK intézkedéshez

Felirat lõszeres ládákra és raklapokra

Des ti na ti on: Unit Gross We ight:

Num ber of Bo xes:

(Type:)

Al lo ca ti on Num ber: UN pac king Gro up: Net. exp lo si ve we ight:

Con sig nor’s ava i la bi lity & pho ne num ber:

Con sig ne e’s ava i la bi lity & pho ne num ber:

Pal let num ber:

Felirat ládákra és raklapokra

Des ti na ti on: Unit Gross We ight:

Pal let num ber:

Al lo ca ti on Agen cy:

Flight num ber: Da te:

Con sig nor’s ava i la bi lity & pho ne num ber:

Con sig ne e’s ava i la bi lity & pho ne num ber:

9. számú melléklet a 186/2006. (HK 10.) MH ÖLTPK intézkedéshez

Élelmiszer csomagok készletképzésének rendje

– Egyé ni Zá rolt (EZ) kész let aeg.-nél 1 nap i

– Komp let tí ro zott élel mi szer 1. nap i aeg.-nél 1 nap i

– Komp let tí ro zott élel mi szer 2. nap i aeg.-nél 1 nap i

– Komp let tí ro zott élel mi szer 3. nap i aeg.-nél 1 nap i

– Komp let tí ro zott élel mi szer 4. nap i aeg.-nél 1 nap i

– Komp let tí ro zott élel mi szer 5. nap i aeg.-nél 1 nap i

– Komp let tí ro zott élel mi szer 6. nap i aeg.-nél 1 nap i

– Komp let tí ro zott élel mi szer 7. nap i aeg.-nél 1 nap i

– Pa lac ko zott ivó víz kész let (4. l/fõ) aeg.-nél (szer zõ dés sel) 7 nap i

– Egyé ni Zá rolt (EZ) kész let (köz pon ti tá ro lás sal) NTE klt. 1 nap i

– Komp let tí ro zott élel mi szer 1. nap i (köz pon ti tá ro lás sal) NTE klt. 3 nap i

– Komp let tí ro zott élel mi szer 2. nap i (köz pon ti tá ro lás sal) NTE klt. 3 nap i

– Komp let tí ro zott élel mi szer 3. nap i (köz pon ti tá ro lás sal) NTE klt. 3 nap i

– Komp let tí ro zott élel mi szer 4. nap i (köz pon ti tá ro lás sal) NTE klt. 3 nap i

– Komp let tí ro zott élel mi szer 5. nap i (köz pon ti tá ro lás sal) NTE klt. 3 nap i

– Komp let tí ro zott élel mi szer 6. nap i (köz pon ti tá ro lás sal) NTE klt. 3 nap i

– Komp let tí ro zott élel mi szer 7. nap i (köz pon ti tá ro lás sal) NTE klt. 3 nap i

– Pa lac ko zott ivó víz kész let NTE -nél, (szer zõ dés sel, vagy ve ze tõ nem zet nél) 23 nap i
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10. sz. melléklet a 186/2006. (HK 10.) MH ÖLTPK intézkedéshez

KATONAI SZERVEZET
MEGNEVEZÉSE

Nyt. szám:

Költ ség ve té si cím, al cím:

CRK:

AN:

Anyag nem fe le lõs szol gá lat:

El lá tó köz pont:

ELÕIRÁNYZAT ÖSSZESÍTÕ

Fsz. Költ ség ve té si elõ irány zat
Tárgy évi elõ irány zat igény

(E Ft)
szám la szám meg ne ve zé se

Do lo gi ki adás össze sen:

Fel újí tá si ki adás össze sen:

Fel hal mo zá si ki adás össze sen:

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

94111 In téz mény fi nan szí ro zás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

Mel lék le tek: Elõ irány za ti adat lap (  la p)

Bu da pest,             -n.

.............................................................................

(alá írás)
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11. sz. melléklet a 186/2006. (HK 10.) MH ÖLTPK intézkedéshez

KATONAI SZERVEZET
MEGNEVEZÉSE

Nyt. szám:

ELÕIRÁNYZATI ADATLAP
a (AN) (szla) költségvetési elõirányzatáról

Fsz.
(1)

Fel adat
(besz., szolg.)

 meg ne ve zé se
(2)

Me
(3)

Mennyi ség
(4)

Egy ség ár
(5)

Elõ irány zat
 szükséglet
(6)=(4)*(5)

………… szlasz.) elõ irány zat szük ség le te össze sen:

MINDÖSSZESEN:

Meg jegy zés:

Bu da pest,             -n.

.............................................................................
(alá írás)

12. sz. melléklet a 186/2006. (HK 10.) MH ÖLTPK intézkedéshez

Vízfogyasztási szükségletek

Rend sze res
sze mé lyi

hasz ná lat hoz

For ró ég övi
al kal ma zás ese tén

li ter/fõ/nap

Mér sé kelt ég övi
al kal ma zás ese tén

li ter/fõ/nap

Hi deg ég övi
al kal ma zás ese tén

li ter/fõ/nap
Meg jegy zés

Ivó víz 8 4 4 ABV kö rül mé nyek kö zött emel ke dik

Étel ké szí tés hez 15 15 15 Friss étel ada gok hoz, be le ért ve a mo so ga tást is

Test ápo lás hoz 5 5 5 Bo rot vál ko zás, fog mo sás, kéz mo sás stb.

Össze sen 28 24 24
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13. sz. melléklet a 186/2006. (HK 10.) MH ÖLTPK intézkedéshez

ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS
a Kontingens ellátásáról

Kon tin gens meg ne ve zé se:
Kon tin gens lét szá ma:
El lá tás idõ pont ja:
El lá tó szer ve zet meg ne ve zé se:
Kül de té se idõ tar ta ma (tól-ig):
Vár ha tó el szá mo lás idõ pont ja:

Fsz. Meg ne ve zés Me. Nor ma
Lét szám és nor ma

szor za ta
Rak tá ri kész let

Mind össze sen
 kiadásra ter ve zett

Tény le ge sen ki adott
mennyi ség

El té rés Meg jegy zés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.(5+6) 8. 9.(7-8) 10.

Szö ve ges ki egé szí tés:

Dá tum:

................................................................................................
(je len tést ké szí tõ ne ve, rend fo ko za ta)
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A Ma gyar Hon véd ség
össz ha de rõ ne mi lo gisz ti kai és tá mo ga tó

pa rancs nokának
203/2006. (HK 10.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

az ár víz vé de lem bõl adó dó lo gisz ti kai fel ada tok
vég re haj tá sá ról 

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
jog kö röm nél fog va, fi gye lem mel az ár víz vé del mi fel -
adatok vég re haj tá sa ér de ké ben a hon vé del mi ága zat
 katasztrófák el le ni vé de ke zé sé nek irá nyí tá sá ról és fel ada -
ta i ról szóló 23/2005. (VI. 16.) HM ren de let 19. § (2) be -
kez dé sé ben, és az ár víz vé de lem bõl adó dó fel ada tok vég re -
haj tá sá ról szóló 41/2006. HM KÁT (HK 10.) in téz ke dés
(6) pont já ban fog lal tak ra, az ár ví zi vé de ke zés lo gisz ti kai
tá mo ga tá si fel ada tok vég re haj tá sá ra az aláb bi ak sze rint

in téz ke dem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök
köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó ka to nai szer ve ze tek, az 
MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság, az MH Lé gi erõ Pa rancs -
nok ság, az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság, az MH Hír -
adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság, az MH Bu da pes ti
Hely õr ség pa rancs nok ság, va la mint az MH Össz ha de rõ ne -
mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság és alá ren delt
szer ve ze te ik ár víz vé de lem ben részt ve võ sze mé lyi ál lo má -
nyá ra ter jed ki.

2. Az érin tett szer ve ze tek ve ze tõi in téz ked je nek pon tos
nyil ván tar tás ve ze té sé re az ár víz vé de ke zés ben részt ve võ
ál lo mány ról és tech ni kai esz kö zök rõl.

3. A vé de ke zés ben részt ve võ szer ve ze tek, MH el lá tó
köz pon tok vissza me nõ le ges ha tállyal a ki adott kész le tek -
rõl, fel hasz ná lá sok ról fek tes se nek fe l kü lön nyil ván tar tá -
so kat 2006. már ci us 31-én 8 órás hely zet tõl szá mít va. Az
ok má nyo kon, moz gás bi zony la to kon tün tes sék fe l pi ros
szín nel az ÁRVÍZ-2006/1 fel ira tot.

4. A ter mé sze ti ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés re a ka -
tonai szer ve zet hez be ren delt hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
mányt a lak ta nyá ban tör té nõ benn tar tóz ko dá sa ide jé re a
hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí tés men -
tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról szóló
2/1998. (II. 4.) HM ren de let 1. szá mú mel lék let 26. pont ja
alap ján az I. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti el lá tás ban
kell ré sze sí te ni, mely nor ma ter hé re kell a kö te le zõ nap i
há rom szo ri alap ét ke zést biz to sí ta ni.

a) A ter mé sze ti ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés re, el há rí -
tás ra a ka taszt ró fa hely szí né re ki ren delt hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo mányt a fen ti HM ren de let VI. szá mú mel lék -

le té nek 10. pont ja alap ján, a VI. szá mú élel me zé si nor ma
két sze res ér té ké ben kell el lát ni. A nor ma ter hé re nap i
 háromszori alap ét ke zést, éj sza kai pót lé kot, vé dõ italt (ivó -
vizet vagy te át) kell biz to sí ta ni. 

b) A fel adat ba be vont ügye le ti szol gá la tot el lá tó köz -
tiszt vi se lõk, köz al kal ma zot tak ré szé re a  köz tiszt vi se lõk,
köz al kal ma zot tak té rí tés men tes és ked vez mé nyes ter mé -
szet be ni élel me zé si el lá tá sá ról szóló 5/1998. (HK 2.) HM
uta sí tás 11. pont ja alap ján a fel adat vég re haj tá sa ide jé re az
I. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti el lá tást kell biz to sí ta ni.

5. A vé de ke zés alatt a ki je lölt ál lo mány ké szen lé ti szol -
gá la tot lá t el. A vé de ke zés re ki ren delt, mun ka idõn túl
igény be vett ál lo mány túl szol gá la ti dí ja zás ra a „2006. évi
ta va szi ár víz vé del mi mun ká la tok ban részt ve võ hi va tá sos,
szer zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to ná kat, va la mint
köz al kal ma zot ta kat meg il le tõ jut ta tá sok fo lyó sí tá si rend -
jé rõl” szóló 29/2006. HM KPSZH in téz ke dés alap ján
 jogosult.

6. A vé de ke zés ben részt ve võ ál lo mány lo gisz ti kai
 támogatására alap in téz ke dés ként ke zel jék a Ma gyar
 Honvédség had rend je sze rin ti szer ve ze tek katasztrófa -
védelmi lo gisz ti kai fel ada ta i ról szóló 486/2005. szá mú
MH ÖLTPK in téz ke dést.

7. A fel ada tok vég zé se so rán igény be vett, fel hasz nált, a 
Ma gyar Hon véd ség gaz dál ko dá si kö ré be tar to zó anya gok
és esz kö zök pol gá ri szer ve ze tek ré szé re tör té nõ át adá sát
nem en ge dé lye zem.

8. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba,* és
2006. jú li us 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 Egészségügyi Parancsnokság
parancsnokának

141/2006. (HK 10.) MH EÜPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a MedWorkS egészségügyi információs rendszer
bevezetésére, üzembe helyezésére a Magyar

Honvédség gyógyító intézményeiben**

 * Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. áp ri lis 5.

** Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési 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
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 Bu da pest XIV. ke rü let HM Nem zet kö zi és Ren dez vény -
szer ve zõ Hi va tal Ha dik szál ló já nak kony ha tech no ló gi ai
be ren de zé sek be szer zé se és te le pí té se.

VEREVA Kft.
10927865-2-43

11 825 2006. 03. 28. 2006. 03. 28. 2006. 05. 10.

* 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 me ne té 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.

Magyar Honvédség Hadtápanyag Ellátó Központ

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
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si
szer zõ dés

69 M moz gó kony ha fõ zõ egy ség fel sze re lé si lá da HM HTPEK–HN
MANZARD Kft.

08-09-006524

12 235 2006. 03. 23. 2006. 03. 23. 2006. 11. 30.

Szál lí tá si
szer zõ dés

Ku lacs töl tõ be ren de zés MH
HTPEK–CHEMIC-P

LAT Kft.
08-09-006164

10 520 2006. 03. 22. 2006. 03. 22. 2006. 11. 30.

Szál lí tá si
szer zõ dés

Por ce lán fel sze re lé si szak anyag HM
HTPEK–HUNNIA
KRISTÁLY Kft.

01-09-736244

12 326 2006. 03. 22. 2006. 03. 22. 2006. 11. 30.

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Kony ha ipa ri gé pek, be ren de zé sek kis- és kö zép ja ví tá sa HM
HTPEK–GASTRO

BER Kft.
(01-09-675836)

9 583 2006. 03. 21. 2006. 03. 21. 2006. 11. 30.

8
4

8
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
1

0
. szám



KÖZLEMÉNYEK

A Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettesének
3/2006. (HK 10.) HVKF I. h.

k ö z  l e  m é  n y e

Egységes NATO Elõírások elfogadásáról

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
NATO 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 7.  §
(2) be kez dés a) pont já ban biz to sí tott jog kö röm nél fog va, a 
MH Mû ve le ti Szab vá nyo sí tá si és Dokt ri ná lis Bi zott ság
2006. már ci us 23-i ülé sén ki ala kí tott ja vas la ta alap ján a
kö vet ke zõ NATO do ku men tu mok ra vo nat ko zó ma gyar el -
fo ga dó nyi lat ko za tot ki adom:

I. STANAG 2122 MED (EDITION 2) – MEDICAL
TRAINING IN FIRST AID, BASIC HYGIENE AND
EMERGENCY CARE

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007 ja nu ár

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.
Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 2122 MED (EDI -

TION 2) do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és így ha -
tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já -
ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve -
ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság Ter -

ve zé si és Ki kép zé si Fõ nök ség
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. ja nu ár 1.
– Vég re haj tás mód ja: HVKF in téz ke dés, mely nek ter -

ve ze tét az MH EÜPK ké szít tes se el és ter jessze fe l alá írás ra.

II .  STANAG 2131 MED (EDITION 4) –
MULTILINGUAL PHRASE BOOK FOR USE BY
THE NATO MEDICAL SERVICES – AMedP–5(B)

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2006 jú li us

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.
Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 2131 MED (EDI -

TION 4) – AMedP–5(B) do ku men tu mot a NATO már ki -
hir det te és így ha tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz -
ke dés 31. pont já ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el -
ren de lem a be ve ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság

 Mûveleti Fõ nök ség
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. jú li us 1.
– Vég re haj tás mód ja: MH EÜPK in téz ke dés.

III. STANAG 2227 MED (EDITION 1) – MILI -
TARY MEDICAL SUPPORT IN HUMANITARIAN
AND DISASTER RELIEF – AMedP–15

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007 ja nu ár

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.
Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 2227 MED (EDI -

TION 1) – AMedP–15 do ku men tu mot a NATO már ki hir -
det te és így ha tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke -
dés 31. pont já ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren -
de lem a be ve ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság

 Gyógyító Fõ nök ség
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. ja nu ár 1.
– Vég re haj tás mód ja: MH EÜPK in téz ke dés.

IV. STANAG 2235 MED (EDITION 1) – PRE-
& POST-DEPLOYMENT HEALTH ASSESSMENTS

– El fo ga dás ra ke rült, fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2006 má jus

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.
Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 2235 MED (EDI -

TION 1) do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és így ha -
tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont -
jában elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve -
ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Egész ség vé del mi In té zet
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. má jus 1.
– Vég re haj tás mód ja: kü lön do ku men tum ki adá sa nem

szük sé ges, mi vel a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák egész -
sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas sá gá nak vizs gá la tá ról
 szóló HM uta sí tás tar tal maz za a STA NAG kö ve tel mé nye it.

V. STA NAG 2284 MC CSS (EDI TI ON 1) (RA TI FI -
CA TI ON DRAFT 1) – LAND COM PEN DI UM OF
HAND SIG NALS – APP–14

– El fo ga dás ra ke rült, fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NA TO ki hir -

de tés után 3 hó nap múl va (DOP+3m), a szá raz föl di had -
erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

VI. STANAG 2348 MED (EDITION 3) – BASIC
MILITARY HOSPITAL (CLINICAL) RECORDS

– El fo ga dás ra ke rült, fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2006. jú li us

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.
Te kin tet tel ar ra, hogy a STA NAG 2348 MED (EDI -

TION 3) do ku men tu mot a NA TO már ki hir det te és így
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 hatályos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont -
já ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve -
ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság Gyó -

gyí tó Fõ nök ség
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. jú li us 1.
– Vég re haj tás mód ja: MH EÜPK in téz ke dés.

VII. STA NAG 2538 MED (EDI TI ON 1) (RA TI FI -
CA TI ON DRAFT 1) – ANI MAL CA RE AND WEL -
FA RE AND VE TE RI NA RY SUP PORT DU RING
ALL PHA SES OF MI LI TA RY DEP LO Y MENTS –
AMedP–19

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NA TO ki hir -

de tés után 3 hó nap múl va (DOP+3m), a szá raz föl di had -
erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

VI II. STA NAG 3114 AMD (EDI TI ON 8) (RA TI FI -
CA TI ON DRAFT 1) – AE RO ME DI CAL TRA I NING
OF FLIGHT PER SON NEL

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tá sok kal.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NA TO ki hir -

de tés után 12 hó nap múl va (DOP+12m), a lé gi erõ nél.
– Fenn tar tá sok:

1. A ra pid de komp resszi ós tré ning tech ni kai okok
 miatt nem hajt ha tó vég re;

2. A tér be li dez ori en tá ci ós tré ning tech ni kai okok
 miatt nem hajt ha tó vég re;

3. A víz alat ti me ne kü lés tré ning tech ni kai okok  miatt 
nem hajt ha tó vég re.

– Meg jegy zé sek:
1. A lég zés teszt egy vizs gá ló-be ren de zé sen ke rül

vég re haj tás ra (ba ro kam rán kí vül), 2 éven ként, a
su gár haj tá sú re pü lõ gé pek ve ze tõi szá má ra.

2. A hi po xi ás tré ning a Gri pen re pü lõ gé pek ve ze tõi
ré szé re 26600 láb ma gas ság ban ba ro kam rá ban ke -
rül vég re haj tás ra (svéd igény re). Az összes töb bi
tí pu sú su gár haj tá sú re pü lõ gép ve ze tõ je ré szé re
25000 láb ma gas ság ban éven te, a me rev szár nyú
szál lí tó gé pek ve ze tõi szá má ra két éven te.

3. A cent ri fu gás gya kor la ti tré ning csak a Gri pen
 repülõgépvezetõk ré szé re ke rül vég re haj tás ra
 minõsítéssel, Lin kö ping ben, a Svéd Di na mi kus
Re pü lés-szi mu lá tor Lé te sít mény ben (Swe dish
DFS – Dy na mic Flight Si mu la tor).

IX. STA NAG 3474 AMD (EDI TI ON 4) – TEM PO -
RA RY FLYING REST RIC TI ONS DUE TO EXO GE -
NO US FAC TORS AF FEC TING AIRC REW EF FI CI -
EN CY

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2006. má jus

hó nap, a lé gi erõ nél.

Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 3474 AMD
(EDITION 4) do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és
így ha tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés
31. pont já ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de -
lem a be ve ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. má jus 1.
– Vég re haj tás mód ja: MH EÜPK in téz ke dés.

X. STANAG 3712 CFR (EDITION 5) – AIRFIELD
RESCUE AND FIRE-FIGHTING SERVICES
IDENTIFICATION CATEGORIES

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2006. má jus

hó nap, a lé gi erõ nél.
Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 3712 CFR

(EDITION 5) do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és
így ha tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés
31. pont já ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de -
lem a be ve ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság Biz ton ság -

tech ni kai Al osz tály
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. má jus 1.
– Vég re haj tás mód ja: MH LEPK in téz ke dés.

XI. STANAG 3712 CFR (EDITION 6) (RATIFI -
CATION DRAFT 2) – AIRFIELD RESCUE AND
 FIRE-FIGHTING SERVICES IDENTIFICATION
CATEGORIES

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás sal.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NATO ki hir -

de tés után 6 hó nap múl va (DOP+6m), a lé gi erõ nél.
– Fenn tar tás: Ma gyar or szág a „Mi ni mum Ex tin gu is hing 

Agent Qu an ti ti es and Dis char ge Ra tes” vo nat ko zá sá ban a
sa ját nem ze ti elõ írásait (MSZ K 1123:2006) al kal maz za.

XII.  STANAG 3861 CFR (EDITION 5) –
HELIPORT RESCUE AND FIRE-FIGHTING
SERVICES – IDENTIFICATION CATEGORIES

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás sal.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2006 má jus

hó nap, a lé gi erõ nél.
– Fenn tar tás: Ma gyar or szág az ide ig le nes és köz ben sõ

le szál ló he lyek re a nem ze ti elõ írásokat al kal maz za.
Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 3861 CFR (EDI -

TION 5) do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és így ha -
tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont -
jában elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve -
ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság Biz ton ság -

tech ni kai Al osz tály
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– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. má jus 1.

– Vég re haj tás mód ja: MH LEPK in téz ke dés.

XIII. STANAG 5500 (EDITION 5) (RATIFI -
CATION DRAFT 2) – CONCEPT OF NATO MES -
SAGE TEXT FORMATTING SYSTEM
(CONFORMETS) – ADatP–3

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.

– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2008. ja nu ár
hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

XIV. STANAG 7165 AMD (EDITION 1) – INITIAL
INVESTIGATION AND IMMEDIATE
MANAGEMENT OF LASER EYE DAMAGE IN
AIRCREW

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.

– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2006. jú li us
hó nap, a lé gi erõ nél.

Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 7165 AMD (EDI -
TION 1) do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és így ha -
tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já -
ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve -
ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság

– Té ma ke ze lõ: MH Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház

– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. jú li us 1.

– Vég re haj tás mód ja: MH EÜPK in téz ke dés.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora

p á  l y á  z a  t o t  h i r  d e t

oktatói munkakörökre

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
több ször mó do sí tott 1996. évi XLV. tör vény 4.  §-a alap ján
pá lyá za tot hir de tek az aláb bi mun ka kö rök be töl té sé re:

Kos suth La jos Had tu do má nyi Ka r

Lé gi erõ Mû ve le ti Tan szék

Re pü lõ Szak cso port

– egye te mi ta nár se géd (1 fõ ht.)

Egye te mi ta nár se géd dé az ne vez he tõ ki, aki az alap -
kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lé sen túl:

a) ren del ke zik az al kal ma zó tan szék ál tal elõ írt idõ tar -
ta mú és mi nõ sé gû szak mai (csa pat-) gya kor lat tal, mely tõl
egye di ese tek ben – a tan szék ve ze tõ ja vas la ta alap ján –
el le het te kin te ni;

b) ok ta tói fel ada ta i nak té má já ban az egye te mi dip lo ma
kö ve tel mé nye it meg ha la dó tu dás sal és eh hez kap cso ló dó
szé les kö rû tá jé ko zott ság gal ren del ke zik;

c) al kal mas alap szin tû fog lal ko zá sok (gya kor la tok,
gya kor la ti fog lal ko zá sok, do ku men tum-fel dol go zó fog lal -
ko zá sok stb.), sze mi ná ri u mok ve ze té sé re, irá nyí tá sá ra;

d) kez de ti tu do má nyos pub li ká ci ók fel mu ta tá sa mel lett 
ren del ke zik a tu do má nyos ku ta tó mun ka alap ja i nak és al -
kal ma zá si mód sze re i nek is me re té vel, meg fe le lõ al kal mas -
ság gal és kész ség gel en nek ered mé nyes vég zé sé hez;

e) ren del ke zik leg alább egy ide gen nyelv kö zép fo kú
– ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga-bi zo nyít vánnyal ta nú sí -
tott – is me re té vel.

A mun ka kör rész le tes fel ada ta it a mun ka kö ri le írás tar -
tal maz za.

Sa já tos kö ve tel mé nyek:
Kos suth La jos Had tu do má nyi Ka r
Lé gi erõ Mû ve le ti Tan szék
Re pü lõ Szak cso port egye te mi ta nár se géd (1 fõ ht.)

– ren del kez zen ha zai vagy kül föl di aka dé mi ai (egye te -
mi) vég zett ség gel, va la mint szá mí tó gé pes al kal ma zói is -
me re tek kel;

– ren del kez zen át fo gó is me re tek kel a lé gi erõ had erõ -
nem ré szét ké pe zõ re pü lõ, va la mint lég tér el len õr zõ csa pa -
tok al kal ma zá sá nak el mé le té vel, lé gi for gal mi- vagy
 vadásziránytói mun ka te rü le ten szer zett gya kor la ti ta pasz -
ta lat tal.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a dok to ri (PhD)
fo ko zat, több ide gen nyelv bõl szak mai anyag gal bõ ví tett
kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga meg lé te.

A mun ka kör a pá lyá zat el nye ré se után azon nal be tölt he tõ.
A pá lyá za tot el nyert egye te mi ta nár se géd ki ne ve zé se

ha tá ro zott idõ re (négy év) szó l. Egye te mi ta nár se géd mun -
ka kör höz rend sze re sí tett rend fo ko zat õr nagy, il let mény ka -
te gó ria: I/IV. spe ci á lis elõ me ne te li rend alá tar to zik.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:
– mun ka he lyé nek, mun ka kö ré nek (be osz tá sá nak) meg -

ne ve zé sét;
– ed di gi szak mai te vé keny sé get;
– a fon to sabb pub li ká ci ós és tu do má nyos mun ká i nak

jegy zé két;
– ide gen nyelv-tu dá sát;
– az ok ta tó-ne ve lõ és tu do má nyos mun ká já ra vonat -

kozó jö võ be ni cél ki tû zé se it, ter ve it.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá za ti szö ve get;
– rész le tes szak mai ön élet raj zot;
– szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen -

nyelv-tu dást ta nú sí tó ok ira tot, egye te men kí vü li pá lyá zó
ese tén – köz jegy zõ i leg hi te le sí tett – má so la tát;
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– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá za ti
anya gá ba az egye tem sza bály za ta i ban rög zí tett bi zott sá -
gok, ta ná csok be te kint het nek.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa a be ér ke zé si ha tár idõt kö ve tõ
30 na pon be lül tör té nik.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni:
Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, rek tor
1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 9–11.
Le vél cím: ZMNE 1581 Bu da pest Pf. 15.
A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Pá lyá zat Kos suth La jos Had -

tu do má nyi Ka r Lé gi erõ Mû ve le ti Tan szék Re pü lõ Szak -
cso port egye te mi tanársegéd munkakörére”

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást az
aláb bi he lyen lehet kérni:

Sza bó Er nõ né fõ ta ná csos, sze mély- és mun ka ügyi
igaz ga tó te le fon: 06 (1) 432-9009; HM 29-009

A Magyar Honvédség Szabályzatkiadó Intézet
és Központi Nyomda közleménye:

A

MAGYAR HONVÉDSÉG

32. Budapest Õr és Díszezred

2. anyagbeszerzõ

1518 Budapest, Postafiók 108.

10023002-02786000-00000000

fel ira tú, anyag be szer zõ bé lyeg zõ el vesz tés  miatt érvény -
telen.

He lyes bí tés: A Hon vé del mi Köz löny 9. szá má ban té ve sen meg je lent HM 
VGHÁT köz le mény szá ma he lye sen 28/2006. (HK 9.).
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
meg je len tet te a

LEX-ICON § 3.0
ki ad vá nyát, amely a

Választójogi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nyét
tar tal maz za

A Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye – a LEX-ICON § 1.0 (Ön kor mány za ti Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye)
és a LEX-ICON § 2.0 (Köz igaz ga tá si El já rá sok Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye) ko ráb bi ki ad vá nyok nyom do ka in ha lad -
va és a fel sõ ok ta tá si kép zés hez se gít sé get nyújt va – a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben tar tal maz za az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk és az Euró pai Par la ment tag ja i nak meg vá lasz tá sá hoz szük sé ges ha tá lyos jog sza bá lyo kat. A kö tet

öt rész bõl és füg ge lék bõl ál l.

Az el sõ rész ben az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá val össze füg gés ben az Al kot mány, a pár tok mû kö dé sé rõl
és gaz dál ko dá sá ról szóló tör vény, az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá ról, illetve a jog ál lá suk ról szóló tör vé nyek,
az  országgyûlési kép vi se lõi vá lasz tá sok kal kap cso la tos el já rá si sza bá lyok és egyéb jog sza bá lyok, ha tá ro za tok rendel -

kezéseit kö zöl jük. A má so dik rész az Euró pai Par la ment tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szóló tör vény fõbb ren del ke zé se it

tar tal maz za. A har ma dik rész az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az or szág gyû lé si kép vi se lõi vá lasz tá sok kal össze -

füg gés ben a Ma gyar Köz löny ben 1998–2006. kö zött köz zé tett ál lás fog la lá sa it, míg a ne gye dik rész az Alkot mány bíró ság 
ál tal 1990–2005. kö zött ho zott és a té má val össze füg gõ, a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett el vi je len tõ sé gû ha tá ro za ta it ad ja 

köz re. Az ötö dik rész a Leg fel sõbb Bí ró ság nak 1998–2005. kö zött ho zott vá lasz tó jo gi ese ti dön té se it mu tat ja be. A Füg -

ge lék a 2006. évi or szág gyû lé si vá lasz tá sok szem pont já ból je len tõs ada to kat (egyé ni és te rü le ti vá lasz tó ke rü le ti ada tok,
or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le tek ada tai, te rü le ti vá lasz tá si bi zott sá gok és iro dák ada tai).

A ki ad ványt nem csak az egye te mi, fõ is ko lai hall ga tók a ta nul má nya ik hoz, ha nem a vá lasz tá si bi zott sá gok tag jai (sza va -
zat szám lá ló bi zott ság, he lyi vá lasz tá si bi zott ság, or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, te rü le ti
 választási bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság) és a vá lasz tá si iro dák mun ka tár sai is ha szon nal for gat hat ják
 választással kap cso la tos mun ká juk hoz. A te ma ti ku san rend sze re zett jog sza bály gyûj te mény meg fe le lõ se géd esz közt
je lent het a ku ta tók, a vá lasz tó jog iránt ér dek lõ dõk szá má ra is. 

A kö tet meg ren del he tõ, illetve sze mé lye sen is meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó köz löny bolt já ban,
 Budapest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. cí men (pos ta cím: 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357., fax: 267-2780) vagy a Közlöny -
centrumban, 1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán; te le fon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a LEX-ICON § 3.0 Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye ki ad ványt ( ára: 4950 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
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Meg je lent a

JOGTANÁCSADÓ

cí mû jo gi szakfolyóirat áp ril isi 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

A cé gek nek: az új cég tör vény rõl, cég el já rá si tör -
vény rõl és a csõd tör vény mó do sí tá sá ról n A ke -
res ke del mi tör vény rõl n Tár sas há zak (so ro zat) n

Lakás szövetkezetek ( sorozat) n La kás bér let n

Ki sa já tí tás n Fog la ló, köt bér n Holt nak nyil vá ní tás
– a ha lál  tényének meg állapítása 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 ti la lom n Bí ró ság
elé ál lí tás n Tár gya lás ról le mon dás n Köz -
igazgatási pe rek n Munka nélküliek  munka nélküli-
és szo ciális el látása n Köz al kal ma zot tak  érdek -
védelme n  Munkaerõ- kölcsönzés n  Munkaközi
szü net n Mun ka ügyi és tb- perek 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  veszélyeztetés, 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, cserben -
hagyás) 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 okirat-hamisítás, ma gán ok -
irat-ha mi sí tás n A sza bály sze rû kézbe sítés n Jog -
or vos la ti  fó ru mok 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 Fa lu si tu riz mus

ELÕFIZETÉSI SZELVÉNY

Elõ fi ze tem a Jog ta nács adót .......... pél dány ban. 2006. évi éves elõ fi ze té si dí ja 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 318-6668
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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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 ha -
szon nal 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 19 908 Ft áfá val, vagy 80 euró.

Egy szám ára: 5000 Ft áfá val, vagy 20 euró.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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: 

Kel te zés: ……………………………

                                             …………………………………

                                  cég sze rû alá írás
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A Hon vé del mi Mi nisz té rium 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: 474-1111/21-511
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Má tyus Fe renc dandártábornok
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 Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (te l./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy a
 Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 16 884 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 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

06.1245 – 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


