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T A R T A L O M

Szám Tárgy Ol dal

Jog sza bá lyok

16/2006. (V. 15.)
HM ren de let

A hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és ado má nyoz ha tó
 elismerésekrõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM ren de let mó do sí -
tá sá ról 931

Ha tá ro za tok

59/2006. (HK 12.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Zász ló alj
ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról 932

Mi nisz te ri uta sí tá sok

45/2006. (HK 12.)
HM uta sí tás

A hon vé del mi mi nisz ter éves ér té ke lõ és fel adat sza bó ve ze tõi
ér te kez le te elõ ké szí té sé nek és vég re haj tá sá nak fel ada ta i ról 933

55/2006. (HK 12.)
HM uta sí tás

A vé de lem gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit ká ri fel ada tok el lá tá sá -
nak ide ig le nes sza bá lya i ról 933

53/2006. (HK 12.)
HM uta sí tás

Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 50. év for du ló ja
meg ün nep lé sét szer ve zõ HM 1956-os Em lék bi zott ság lét re -
ho zá sá ról, és az év for du ló meg ün nep lé sé vel kap cso la tos fel -
ada tok ról 933

54/2006. (HK 12.)
HM–BM együt tes uta sí tás

A Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat Lé gi ren dé sze ti Pa rancs -
nok ság ál lam i cé lú lé gi köz le ke dé sé nek ha tó sá gi felügyele -
térõl 934

56/2006. (HK 12.)
HM uta sí tás

A 2006. évi ta va szi ár víz vé del mi fel adat ban részt ve võ ka to nai 
tan in té ze ti hall ga tók köz pon ti ju tal ma zá sá ról 935

57/2006. (HK 12.)
HM uta sí tás

Az MH 10 éves ter vé nek ki dol go zá sá ról, va la mint a NA TO
vé del mi ter ve zé si és át te kin té si el já rás nem ze ti fel ada ta i nak
vég re haj tá sá ról  szóló 6/2006. (HK 4.) HM uta sí tás mó do sí tá -
sá ról 935

58/2006. (HK 12.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet költ ség ve tés gaz dál ko -
dá si in for má ci ós rend szer fel épí té sé rõl, mû kö dé si rend jé rõl,
üze mel te té sé rõl és to vább fej lesz té sé rõl 939

A  H O N V É D E L M I  M I N I S Z T É R I U M  H I V A T A L O S  L A P J A
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2006. má jus 31.



Szám Tárgy Ol dal

Ál lam tit ká ri ren del ke zé sek

54/2006. (HK 12.)
HM KÁT–HVKF
együt tes in téz ke dés

A XV. Deb re ce ni Nem zet kö zi Ka to na ze ne ka ri Fesz ti vál meg -
szer ve zé sé vel és le bo nyo lí tá sá val össze füg gõ fel ada tok ról 946

55/2006. (HK 12.)
HM KÁT in téz ke dés

A 2006. évi ta va szi ár víz el le ni vé de ke zés sel össze füg gõ
rend kí vü li pénz ügyi és sza bá lyo zá si fel ada tok ról 948

57/2006. (HK 12.)
HM KÁT–HVKF
együt tes in téz ke dés

Az egyes kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek ven dég lá -
tá si és rep re zen tá ci ós te vé keny sé gé nek vég re haj tá sá ról 948

58/2006. (HK 12.)
HM KÁT in téz ke dés

Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi Rend szer ak ti vi zá lá sá nak
meg szün te té sé rõl 949

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

71/2006. (HK 12.)
HVKF pa rancs

A 2006. jú li us 8-i ün ne pé lyes tiszt he lyet tes es kü vég re haj tá -
sá ról 949

72/2006. (HK 12.)
HVKF pa rancs

Az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság 24 órás ügye -
leti szol gá lat rend jé rõl 951

73/2006. (HK 12.)
HVKF pa rancs

Az MH Hon véd Ve zér kar törzs igaz ga tó he lyet te sí té sé rõl 951

75/2006. (HK 12.)
HVKF pa rancs

Az ár ví zi vé de ke zés ben részt ve võ ka to nai szer ve ze tek ere de ti 
hely ze té nek vissza ál lí tá sá ról 951

03/2006. (HK 12.)
HVKF in téz ke dés

A NA TO Re a gá ló Erõk (NA TO Res pon se For ces) 7. vál tá sá -
nak kö te lé ké be ki je lölt erõk ké szen lé ti be so ro lá sá ról és szol -
gá lat ba lép te té sé rõl 951

MH fõ nö ki ren del ke zé sek

59/2005. (HK 12/2006.)
HM KPSZH in téz ke dés

A kincs tá ri szám la ke ze lés és a pénz for ga lom rend jé rõl  szóló
20/1999. (HK 16.) HM KPSZH in téz ke dés mó do sí tá sá ról 952

224/2006. (HK 12.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

A BTR–80, BTR–80K tí pu sú pán cé lo zott szál lí tó jár mû vek
és azok bá zi sán ki fej lesz tett tí pus vál to za tok, va la mint a
BTR–80A pán cé lo zott gya log sá gi harc jár mû vek fel sze re lé si
jegy zé ké ben sze rep lõ szak anya gok gaz dál ko dá si ára i ról 952

225/2006. (HK 12.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

A Gép jár mû Be szer zé si Prog ram ke re té ben be szer zett gép jár -
mû vek tar ta lék al kat rész, szer szám és tar to zék kész le té nek
gaz dál ko dá si ára i ról 962

291/2006. (HK 12.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (STA NAG 2375 „Jár mû -
vek harc té ri men té se-von ta tá sa-hát ra szál lí tá sa adat tár 1. ki -
adás”) nem ze ti be ve ze té sé rõl 968

292/2006. (HK 12.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (STA NAG 2604 „Fék rend -
sze rek a von ta tó, a von tat ha tó pót ko csi és a nyer ges von ta tó
pót ko csi be ren de zé sek kom bi ná ci ói szá má ra, ame lyek ka to -
nai hasz ná lat ra ké szül tek 3. ki adás”) nem ze ti be ve ze té sé rõl 969

293/2006. (HK 12.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (STA NAG 4050 „Szim bó -
lu mok a ka to nai jár mû vek ben a kap cso lók funk ci ó já nak je lö -
lé sé re 2. ki adás”) nem ze ti be ve ze té sé rõl 969
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294/2006. (HK 12.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (STA NAG 4569 „Logisz -
tikai és könnyû pán cé lo zott jár mû vek vé dett ség követel -
ményei 1. ki adás”) nem ze ti be ve ze té sé rõl 970

295/2006. (HK 12.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (STA NAG 2601 „Har cá -
sza ti szá raz föl di gép jár mû vek elekt ro mos rend sze re i nek
szab vá nyo sí tá sa 3. ki adás”) nem ze ti be ve ze té sé rõl 970

296/2006. (HK 12.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (STA NAG 4334 „Álta -
lános ren del te té sû szi lárd test vil la mos ener gia át ala kí tók az
 interoperabilitás ér de ké ben 1. ki adás”) nem ze ti be ve ze té sé rõl 971

297/2006. (HK 12.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (STA NAG 4015 „In dí tó
ak ku mu lá tor te rek har cá sza ti szá raz föl di gép jár mû vek hez
3. ki adás”) nem ze ti be ve ze té sé rõl 971

Szer zõ dé sek

MH Ba la ton fü re di Kar di o ló gi ai Re ha bi li tá ci ós In té zet 973

MH Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont 973

MH Had táp anyag El lá tó Köz pont 974

Köz le mé nyek

Hon vé del mi Mi nisz ter Pá lyá za ti fel hí vás 975

ZMNE Pá lyá zat 978

Or szá gos Mun ka vé del mi Kép zõ 
és To vább kép zõ Kft.

Mun ka- és Tûz vé del mi szak kép zé sek 980
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JOGSZABÁLYOK

A hon vé del mi mi nisz ter
16/2006. (V. 15.) HM

r e n  d e  l e  t e

a honvédelmi miniszter által alapítható
és adományozható elismerésekrõl  szóló

27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 7.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben, va la mint a 
Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
233.  §-ában és 287.  §-ának ac) pont já ban ka pott fel ha tal -

ma zás alap ján a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és
ado má nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 27/2002. (IV. 17.)
HM ren de le tet (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint
mó do sí tom:

1.  §

Az R. 37.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„37.  § (1) Ár víz véd ele mért Szol gá la ti Je l ado má nyoz -
ha tó annak, aki az ár víz vé del mi, men té si mun ká la tok ban
részt vett, vagy az ár víz vé del mi, men té si mun ká la tok hoz
köz vet le nül kap cso ló dó ki szol gá ló, tá mo ga tó tevékeny -
séget vég zett.”



2.  §

Az R. 54.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„54.  § (1) Az Ár víz véd ele mért Szol gá la ti Je l ado má nyo -

zá sá ra a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag jai ese té ben az ár víz vé del mi te vé keny ség be fe -
je zé sét köve tõen az állományille té kes pa rancs nok szol gá -
la ti úton fel ter jesz tett ja vas la ta alap ján ke rül sor. Az Ár -
víz véd ele mért Szol gá la ti Je l ado má nyo zá sát – az
állományille té kes pa rancs nok egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel -
lett – a Hon vé del mi Ága za ti Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív
Törzs is kez de mé nyez he ti.

(2) Az (1) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó sze mé lyek
ese té ben az Ár víz véd ele mért Szol gá la ti Je l ado má nyo zá -

sá ra a Hon vé del mi Ága za ti Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív
Törzs ja vas la ta alap ján ke rül sor.”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba 
az zal, hogy az Ár víz véd ele mért Szol gá la ti Je l ado má nyo -
zá sá ra az új sza bá lyok sze rint, el sõ al ka lom mal a 2006. év
fo lya mán vég zett ár víz vé del mi te vé keny ség el is me ré se -
ként ke rül het sor.

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

HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
59/2006. (HK 12.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 1. Logisztikai és Támogató
Zászlóalj alapító okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 89.  § (1) be kez dé sé ben, a hon vé -
del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a Ma gyar Hon véd ség
1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Zász ló alj 58/2004. (HK 14.)
HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira tát az aláb bi ak sze rint 
mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 4. pont ja az aláb bi h) és i) al pon tok kal
egé szül ki:

„h) mû köd te ti az MH 1. lo g. és tám. z. szer ve ze té be
 tartozó Ki kép zé si-Ok ta tá si és Re ge ne rá ló Köz pon tot
(Cso pak),

i) mû köd te ti az MH 1. lo g. és tám. z. szer ve ze té be tar to zó
Ki kép zé si-Sport és Kul túr komp le xu mot (Veszp rém).”

2. A ha tá ro zat 9. pont já nak utol só elõt ti mon da ta he -
lyébe az aláb bi mon dat lép:

„E jog kö rét a pa rancs nok a költ ség ve té si szerv Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban meg ha tá ro zott sze mé -
lyek re át ru ház hat ja.”

3. A ha tá ro zat 12. pont ja he lyé be az aláb bi 12. pont lép:
„12. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba

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

4. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, és
ezzel egy ide jû leg a ha tá ro zat 10. pont já ban sze rep lõ „Hvt.
22.  § (1) be kez dé sé nek j) és k) pont já ban, va la mint
a (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott” szö veg rész he lyé be a
„Hvt. 70.  § (1) be kez dé sé nek i) pont já ban, va la mint a 72.  § 
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott” szö veg rész lép, il le tõ leg 
a szer ve zet pa rancs no ka ezen ha tá ro zat hatályba lépését
kö ve tõ 60 na pon be lül a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
za tot mó do sít ja és azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon -
véd Ve zér kar fõ nö ké hez.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. má jus 10.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
45/2006. (HK 12.) HM

u t a  s í  t á  s a

a honvédelmi miniszter éves értékelõ és feladatszabó
vezetõi értekezlete elõkészítésének és végrehajtásának 

feladatairól*

A honvédelmi miniszter
55/2006. (HK 12.) HM

u t a  s í  t á  s a

a védelemgazdasági helyettes államtitkári feladatok
ellátásának ideiglenes szabályairól*

A honvédelmi miniszter
53/2006. (HK. 12.) HM

u t a  s í  t á  s a

az 1956-os forradalom és szabadságharc
50. évfordulója megünneplését szervezõ

HM 1956-os Emlékbizottság létrehozásáról,
és az évforduló megünneplésével kapcsolatos

feladatokról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a Ma gyar Köz -
tár sa ság Nem ze ti Em lé ke zet Prog ram já ról (2004–2010.)
 szóló 1127/2003. (XII. 17.) Korm. ha tá ro zat ban, va la mint
az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 50. év for du ló ján,
2006-ban meg ren de zen dõ Em lék év prog ram já ról  szóló
1103/2005. (X. 27.) Korm. ha tá ro zat ban meg ha tá ro zot tak -
ra az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 50. év for du ló ja 
meg ün nep lé sét szer ve zõ HM 1956-os Em lék bi zott sá ga
(a továb biak ban: Em lék bi zott ság) lét re ho zá sá ról, és az év -
for du ló meg ün nep lé sé vel kap cso la tos tár ca szin tû fel ada -
tok ról az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a 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

(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re, va la mint a
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.  §

(1) Az Em lék bi zott ság az 1956-os for ra da lom és sza -
bad ság harc em lé ké nek meg õr zé se, illetve ápo lá sa érde -
kében elõ ké szí ti, össze ál lít ja, irá nyít ja, ko or di nál ja, szer -
ve zi, va la mint fel ügye li az 1956-os for ra da lom és sza bad -
ság harc 50. év for du ló ja meg ün nep lé sé nek tár ca szin tû fel -
ada ta it.

(2) Az Em lék bi zott ság fel ada ta az év for du lós te vé keny -
ség tar tal mi irá nya i nak ki dol go zá sa, va la mint a HM és az
MH ke re té ben fo lyó köz pon ti meg em lé ke zé sek, ren dez vé -
nyek, és pá lyá za tok ko or di ná lá sa.

(3) Az Em lék bi zott ság fel adat kör ében együtt mû kö dik a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ke re tén be lül mû kö dõ 1956-os
Em lék évet Elõ ké szí tõ Em lék bi zott ság gal.

3.  §

(1) Az Em lék bi zott ság el nö ke: a HM po li ti kai ál lam tit -
ká ra.

(2) Az Em lék bi zott ság tit ká ra: a HM Kom mu ni ká ci ós
Fõ osz tály, fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te se.

(3) Az Em lék bi zott ság tag jai az aláb bi szer ve ze tek kép -
vi se lõi:

a) HM Sze mély ze ti Fõ osz tály,
b) HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály,
c) HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály,
d) HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály,
e) HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály,
f) HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal,
g) HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal,
h) HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal,
i) HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um,
j) HM HVK Ve zér ka ri Iro da,
k) HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség,
l) MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság,
m) MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság,
n) MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa -

rancs nok ság,
o) MH Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság,
p) HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat
– Ka to li kus szol gá la ti ág,
– Pro tes táns szol gá la ti ág,
– Zsi dó szol gá la ti ág.

4.  §

(1) A ka to nai szer ve ze tek pa rancs no kai az Em lék év ben
együtt mû köd ve a he lyi ön kor mány za tok kal és tár sa dal mi
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szer ve ze tek kel, figye lembe vé ve a he lyi sa já tos sá go kat, az 
1956-os for ra da lom és sza bad ság harc he lyi ese mé nye it,
do ku men tu ma it, illetve a sze mé lyi ál lo mány és a la kos -
ság kez de mé nye zé se it meg ter ve zik a meg em lé ke zé se ket.
A ren dez vé nyek cél ja az 1956-os for ra da lom és sza bad -
ság harc em lé ké nek meg õr zé se és ápo lá sa, a hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo mány, a köz tiszt vi se lõk, a hon véd sé gi
köz al kal ma zot tak ha za fi as ér zü le té nek mé lyí té se, a ka to -
nai szer ve zet tár sa dal mi meg íté lé sé nek ja ví tá sa, a pol gá ri
la kos ság hoz fû zõ dõ kap cso la tok erõ sí té se.

(2) A ka to nai szer ve ze tek pa rancs no kai az el ké szí tett
ter ve ket szol gá la ti úton fel ter jesz tik a HM Hon véd Ve zér -
kar fõ nö ké nek, illetve a meg em lé ke zés sel kap cso la tos fon -
to sabb ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl, ki ad vá nyok ról
köz vet le nül elõ ze tes tá jé koz ta tást ad nak az Em lék bi zott -
ság tit ká rá nak.

(3) A ka to nai szer ve ze tek pa rancs no kai az Em lék év ren -
dez vény prog ram ja it az 50. év for du ló je gyé ben, a jó vá ha -
gyott költ ség ve té si elõ irány za ta ik ter hé re fe de zik.

5.  §

Az uta sí tás a köz zé té telt kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba,
és 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát ve szí ti.

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

A honvédelmi miniszter és a belügyminiszter
54/2006. (HK 12.) HM–BM

e g y ü t  t e s  u t a  s í  t á  s a

a Rendészeti Biztonsági Szolgálat Légirendészeti
Parancsnokság állami célú légiközlekedésének

hatósági felügyeletérõl

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
(a továb biak ban: Lt.) 2.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban
meg ha tá ro zott ál lam i cé lú lé gi köz le ke dés ha tó sá gi fel ada -
ta i nak vég re haj tá sá ra a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés
f) pont já ban és a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV.
tör vény 4.  § (3) be kez dé sé nek d) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ

utasítást

ad juk ki.

Általános rendelkezések

1.  §

A Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat Lé gi ren dé sze ti
 Parancsnokságának (a továbbiak ban: Pa rancs nok ság) az

ál lam i cé lú lé gi köz le ke dés sel kap cso la tos ha tó sá gi fel -
ügye le tét a ka to nai lég ügyi ha tó ság (a továb biak ban:
 Hatóság) lát ja el.

2.  §

(1) A Ha tó ság a fel ügye le ti el len õr zé sek vég re haj tá sá -
ban va ló rész vé tel re a Ma gyar Hon véd ség Lé gi erõ
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH LEP) és a Ma gyar
Hon véd ség Re pü lõ mû sza ki Szol gá lat fõ nök ség (a továb -
biak ban: MH RMSZF) szak ér tõ it is fel kér he ti.

(2) A fel ügye le ti el len õr zés rõl a Ha tó ság a ter ve zett
kez dõ na pot meg elõ zõ en 30 nap pal a Ren dé sze ti Bizton -
sági Szol gá lat pa rancs no kát ér te sí ti, ki vé ve, ha az elõ ze tes
ér te sí tés az ellen õr zés ered mé nyes sé gét ve szé lyez tet né.

(3) A Ha tó ság a fel ügye le ti ellen õr zés meg ál la pí tá sa i ról
ké szí tett jegy zõ köny vet a Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat 
pa rancs no ká nak az ellen õr zés be fe je zé sét kö ve tõ 30 na pon 
be lül meg kül di.

(4) A ha tó sá gi ellen õr zés egyéb kér dé sei vo nat ko zá sá -
ban a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény VI. fe je ze -
té nek ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

A szakszolgálati engedély

3.  §

(1) A Pa rancs nok ság ál lo má nyá ba tar to zó szak sze mély -
zet tag ja szak szol gá la ti te vé keny sé get csak ér vé nyes szak -
szol gá la ti en ge dély bir to ká ban lát hat el.

(2) A szak szol gá la ti en ge dély ki adá sá ra, szak mai és
egész ség ügyi fel té te le i re vo nat ko zó an az Lt., az ál lam i
 célú lé gi köz le ke dés szak sze mély ze té nek szak szol gá la ti
en ge dé lye i rõl  szóló 16/1998. (X. 28.) HM–EüM együt tes
ren de let, va la mint az ál lam i cé lú lé gi köz le ke dés ben foly -
ta tott szak szol gá la ti te vé keny ség re pü lõ egész sé gi fel té te -
le i rõl  szóló 22/2005. (VI. 14.) HM–EüM együt tes ren de let
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

A légijármû

4.  §

(1) A Pa rancs nok ság ál tal ál lan dó jel leg gel üzem ben
tar tott, illetve üze mel te tett lé gi jár mû vet a „Ma gyar Ál la mi
Lé gi jár mû Nyil ván tar tás”-b a kell fel ven ni.

(2) A Pa rancs nok ság lé gi jár mû vei nyil ván tar tá sá ra,
gyár tá sá ra, kar ban tar tá sá ra és ja ví tá sá ra, to váb bá a tí pus-
és lé gi al kal mas sá gá ra az Lt. ren del ke zé se it és az ál lam i
 légijármûvek 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 le tet kell al kal maz ni.

(3) A Pa rancs nok ság a Ha tó ság ve ze tõ je igé nye alap ján
át ad ja a Ha tó ság nak az ál ta la üzem ben tar tott, illetve üze -
mel te tett lé gi jár mû vek szak mai le írá sa it.
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Feltételek biztosítása

5.  §

A Pa rancs nok ság az ál ta la üze mel te tett min den ko ri
 légijármû tí pu so kon

a) a lé gi köz le ke dé si szak sze mély ze tek ha tó sá gi vizs -
gáz ta tá sá hoz és a ha tó sá gi be re pü lé sek hez szük sé ges re pü -
lé si jár tas ság meg szer zé se és fenn tar tá sa ér de ké ben a fo -
lya ma tos lé gi jár mû-ve ze tõi ki kép zés hez szük sé ges re pü lé -
si idõt,

b) új lé gi jár mû be szer zé se ese tén a re pü lõ-mû sza ki alap -
kiképzést,
a Ha tó ság ve ze tõ je ál tal a fel ügye let el lá tá sá ra ki je lölt
 személyek szá má ra té rí tés men te sen biz to sít ja.

Egyéb szabályok

6.  §

Az MH LEP és az MH RMSZF – a jog sza bá lyok ki vé te -
lé vel – az ál ta la al kal ma zott (szá má ra el ren delt) és a Pa -
rancs nok ság lé gi jár mû ve it is érin tõ re pü lé si, mû sza ki, ki -
kép zé si sza bá lyo zók egy pél dá nyát a Pa rancs nok ság, va la -
mint az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság Köz biz ton sá gi
Fõ igaz ga tó sá ga szá má ra meg kül di.

Záró rendelkezés

7.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té telt kö ve tõ 15. na pon lép ha tály -
ba, ezzel egy ide jû leg a Ké szen lé ti Rend õr ség Lé gi ren dé -
sze ti Pa rancs nok ság ál lam i cé lú lé gi köz le ke dé sé nek ha tó -
sá gi fel ügye le té rõl  szóló 33/1999. (HK 13.) HM–BM
együt tes uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

Ju hász Fe renc s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter bel ügy mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
56/2006. (HK 12.) HM

u t a  s í  t á  s a

a 2006. évi tavaszi árvízvédelmi feladatban résztvevõ
katonai tanintézeti hallgatók központi jutalmazásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  § (1) be kez dé sé nek n) pont já ban 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a 2006. évi ta va szi ár víz vé -
del mi fel adat ban részt ve võ ka to nai tan in té ze ti hall ga tók
(a továb biak ban: hall ga tók) köz pon ti ju tal ma zá sá ra a kö -
vet ke zõ uta sí tást adom ki.

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye tem ösz tön dí jas hall ga tói, az MH Ki ni zsi Pál Tiszt -
helyettes Szak kép zõ Is ko la és az MH Bé ri Ba logh Ádám
Hon véd Kö zép is ko la és Kol lé gi um hall ga tói kö zül azok ra
ter jed ki, akik a 2006. évi ta va szi ár víz vé del mi fel ada tok
vég re haj tá sá ban a gá ta kon részt vet tek.

2.  §

(1) Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott hall ga tói ál lo mány ré -
szére a tény le ges mun ka vég zés idõ tar ta má ra, 24 órán ként
net tó 1000 Ft össze gû köz pon ti ju tal mat kell fo lyó sí ta ni.

(2) Az (1) be kez dés szem pont já ból min den meg kez dett
24 óra tel jes 24 órá nak szá mít.

(3) A ju tal ma zás ra pa rancs ban (ha tá ro zat ban) kell in téz -
ked ni.

3.  §

A 2.  §-ban meg ha tá ro zott köz pon ti ju tal mat a hall ga tók
ré szé re leg ké sõbb a 2006. évi ár ví zi ve szély hely zet meg -
szün te té sét, ille tõ leg az ár víz vé del mi fel ada tok vég re haj -
tá sát kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül kell szám fej te ni és ki -
utal ni.

4.  §

(1) Az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, ren del -
ke zé se it azon ban 2006. már ci us 31-tõl kell al kal maz ni.

(2) Az uta sí tás 2006. de cem ber 31-ével ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
57/2006. (HK 12.) HM

u t a  s í  t á  s a

az MH 10 éves tervének kidolgozásáról,
valamint a NATO védelmi tervezési és áttekintési
eljárás nemzeti feladatainak végrehajtásáról  szóló

6/2006. (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 dés f) pont já ban
 kapott 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 si rend jé rõl
 szóló 2008/2005. (I. 25.) Korm. ha tá ro zat 2. d) pont já ra –

12. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 935

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. má jus 5.



az MH 10 éves ter vé nek ki dol go zá sá ról, va la mint a NA TO 
vé del mi ter ve zé si és át te kin té si el já rás nem ze ti fel ada ta i -
nak vég re haj tá sá ról  szóló 6/2006. (HK 4.) HM uta sí tást
(a továb biak ban: Ut.) az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1.  §

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

„(1) A ké pes ség és fel adat ter vek, va la mint az erõ for rás-, 
költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény ter vek az – HM uta sí -
tás sal ki adás ra ke rü lõ – MH ké pes ség struk tú ra, MH össze -
vont fel adat struk tú ra, va la mint az Egy sé ges Vé del mi
Szak feladatrend alap ján egy sé ges szer ke zet ben ké szül nek. 
Az erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igé nyek fel -
ada tok hoz kö töt ten – szer ve ze ten ként, illetve HM szin ten
ke rül nek meg ter ve zés re.”

2.  §

(1) Az Ut. 14.  § (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Az MH fel ké szí té sé re, ki kép zé sé re és fenn tar tá sá ra
vo nat ko zó szak uta sí tá sok, in téz ke dé sek sze rint az MH kö -
zép szin tû irá nyí tó szer ve ze tek és a spe ci á li san gaz dál ko dó
szer ve ze tek fel ada ta i ra vo nat ko zó ada tok, ja vas la tok,
 valamint a fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges erõ for rá -
sok, költ sé gek és ki adá si igé nyek, va la mint a té rí tés men te -
sen igé nyelt szol gál ta tá sok költ sé ge i nek össze ál lí tá sa,
egyez te té se és át adá sa az ille té kes MH szin tû ter ve zõ,
illetve gaz dál ko dó szer vek nek.

Ha tár idõ: T év áp ri lis 30.
Fe le lõs: MH kö zép szin tû irá nyí tó szer ve ze tek,

 sajátosan gaz dál ko dó szer ve ze tek
(4) A 10 éves ter vel gon do lás alap ján az MH közép -

szintû irá nyí tó szer ve ze tek fel ada ta i ra vo nat ko zó ada tok,
 javaslatok figye lembe véte lével a »Ké pes ség- és fel adat -
terv ter ve zet«-ek össze ál lí tá sa, egyez te té se és át adá sa a
HM HVK KTFCSF-nek és az ille té kes MH szin tû gaz dál -
ko dó szer vek nek.

Ha tár idõ: T év má jus 10.
Fe le lõs: HM TKF, HM HVK KTFCSF, HM HVK

MFCSF”
(2) Az Ut. 14.  § (8)–(11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 

ren del ke zé sek lép nek:
„(8) Az egész ség ügyi biz to sí tás kö ré be tar to zó prog ra -

mok, köz pon ti és in téz mé nyi szin tû fel ada tok erõ for rás
szük ség le te i nek, va la mint ki adá si ke ret szá ma i nak össze ál -
lí tá sa, egyez te té se. Az MH EÜP fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó
»erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv ter ve -
zet« el ké szí té se, al ter na tív ja vas la tok ki dol go zá sa és át -
adá sa a HM VTF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 31.
Fe le lõs: MH EÜP

(9) A lo gisz ti kai tá mo ga tás kö ré be tar to zó prog ra mok,
köz pon ti és in téz mé nyi szin tû fel ada tok erõ for rás szük ség -

le te i nek, va la mint ki adá si ke ret szá ma i nak össze ál lí tá sa,
egyez te té se. Az MH ÖLTP fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó
»erõ forrás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv ter ve -
zet« el ké szí té se, al ter na tív ja vas la tok ki dol go zá sa és át -
adá sa a HM VTF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 31.
Fe le lõs: MH ÖLTP

(10) Az inf ra struk tu rá lis fej lesz té sek, az üze mel te té si,
fenn tar tá si, õr zés-vé del mi és kör nye zet vé del mi fel ada tok
erõ for rás szük ség le te i nek, va la mint ki adá si ke ret szá ma i -
nak össze ál lí tá sa, egyez te té se. A HM IKH fe le lõs sé gi kö -
ré be tar to zó »erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si
igény terv ter ve zet« el ké szí té se, al ter na tív ja vas la tok ki -
dol go zá sa és át adá sa a HM VTF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 31.
Fe le lõs: HM IKH

(11) A HM NRH fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó fel ada tok
erõ for rás szük ség le te i nek, va la mint ki adá si ke ret szá ma i -
nak össze ál lí tá sa, egyez te té se. A HM NRH fe le lõs sé gi kö -
ré be tar to zó »erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si
igény terv ter ve zet« el ké szí té se, al ter na tív ja vas la tok ki -
dol go zá sa és át adá sa a HM VTF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 31.
Fe le lõs: HM NRH.”

3.  §

(1) Az Ut. 15.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A HM Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si
igény ter vek mó do sí tá sa a kö zép szin tû irá nyí tó és alá ren -
delt szer ve ze tek erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si
igény terv ter ve ze tei figye lembe véte lével. A mó do sí tott
erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény ter vek át -
adá sa a HM VTF-nek.

Ha tár idõ: T év ok tó ber 28.
Fe le lõs: MH szin tû gaz dál ko dó szer ve ze tek” 

(2) Az Ut. 15.  §-a (7)–(10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(7) Az erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény -
ter vek alap ján az éves be szer zé si ter vek össze ál lí tá sa és át -
adá sa a HM HFF-nek.

Ha tár idõ: T év no vem ber 15.
Fe le lõs: HM VGF, HM IKH, HM NRH, MH EÜP,

MH ÖLTP
(8) A HM VTB ál lás fog la lá sa alap ján a 10 éves terv ja -

vas lat össze ál lí tá sa és át adá sa az MH szin tû ter ve zõ,
illetve gaz dál ko dó szer vek nek, va la mint a kö zép szin tû irá -
nyí tó szer ve ze tek nek.

Ha tár idõ: T év no vem ber 30.
Fe le lõs: HM VTF

(9) A 10 éves terv ter ve zet, illetve ja vas lat, va la mint az
MH szin tû gaz dál ko dó szer vek és alá ren delt szer ve ze tek
éves be szer zé si ter vei alap ján a vo nat ko zó HM uta sí tás elõ -
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írásai sze rint az MH Éves Be szer zé si Ter vé nek össze ál lí tá sa
és egyez te té se a HM VTF-el és a HM HVK KTFCSF-el.

Ha tár idõ: T év no vem ber 30.
Fe le lõs: HM HFF

(10) A HM VTB ál tal el fo ga dott 10 éves terv ja vas lat
alap ján a 10 éves terv tar tal má ról  szóló je len tés elkészí -
tése, egyez te té se, hon vé del mi mi nisz te ri jó vá ha gya tá sa és
elõ ter jesz tése a Kor mány nak.

Ha tár idõ: T év de cem ber 15.
Fe le lõs: HM TKF”

(3) Az Ut. 15.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé szül ki:
„(11) A HM VTB ál tal el fo ga dott 10 éves terv ja vas lat

alap ján a „10 éves terv tar tal má ról”  szóló elõ ter jesz tés el -
ké szí té se, egyez te té se és hon vé del mi mi nisz te ri jóvá -
hagyatása és be nyúj tá sa a Kor mány nak.

Ha tár idõ: T év de cem ber 15.
Fe le lõs: HM TKF”

4.  §

Az Ut. 16.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um nak, a mi nisz té rium
köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek nek, 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 nek a 10 éves terv el sõ évé re meg ha tá -
ro zott fel ada tai vég re haj tá sá ra vo nat ko zó HM uta sí tás ter -
ve zet el ké szí té se, egyez te té se és mi nisz te ri jó vá ha gya tá sa. 
A HM uta sí tás ki adá sa.

Ha tár idõ: T+1 év feb ru ár 15.
Fe le lõs: HM TKF”

5.  §

Az Ut. 25.  § (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Elõ ter jesz tés a Kormány ré szé re a DPQ vá lasz ról.
A Korm. ha tá ro zat man dá tu mot biz to sí t a Tri la te rá lis és
Mul ti la te rá lis Kon zul tá ci ó ra.

Ha tár idõ: (pá ros évek ben) jú ni us 30-át meg elõ zõ en
Fe le lõs: HM VTF”

„(4) A vá la szok meg kül dé se a Szö vet ség nek és az EU
ré szé re.

Ha tár idõ: (pá ros évek ben) jú ni us 30-ig
Fe le lõs: HM VTF”

6.  §

Az Ut. a kö vet ke zõ 30.  §-a l egé szül ki:
„30.  § (1) Fi gye lem mel az 1992. évi XXXVI II. tör vény

52.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra, az Ut. 14.  §-ában fog -
lalt ha tár idõk – ki vé te le sen – leg fel jebb 30 nap pal, de leg -
ké sõbb a tárgy év ok tó ber 31-ig meg hosszab bít ha tó ak.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ-mó do su lás ese tén
az Ut. 15.  § (1)–(9) be kez dé sé ben fog lalt ha tár idõk az

(1) be kez dés alap ján meg ha tá ro zott idõ tar tam ra, de leg fel -
jebb 30 nap pal meg hosszab bít ha tó ak.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben fog lalt ha tár idõk – egy -
ide jû leg tör té nõ – mó do sí tá sá ra a HM köz igaz ga tá si ál -
lam tit kár jo go sult a HM vé del mi ter ve zé si fõ osz tály ve ze tõ 
ezi rá nyú írás be li kez de mé nye zé se alap ján.”

7.  §

Az Ut. 1. szá mú mel lék let 3.1.5. „A 10 éves terv pon to -
sí tá sa és jó vá ha gyá sa” al cím alat ti 3. be kez dés el sõ mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A 10 éves terv el sõ évi fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra HM 
uta sí tás ke rül ki adás ra.”

8.  §

(1) Az Ut. 1. szá mú mel lék let 4.9. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.9. Elõterjesztés a 10 éves terv tartalmáról (J10T)
Az elõ ter jesz tés ren del te té se:
– be mu tat ni a Kor mány nak az elõ zõ terv ben megha -

tározott fel ada tok vég re haj tá sá nak ered mé nye it, ta pasz ta -
la ta it;

– is mer tet ni a mó do su ló fel ada to kat, azok oka it;
– be mu tat ni a lét szám csök ke né sek vég re haj tá sá nak

hely zetét;
– rö vi den be mu tat ni a gör dí tett, az új idõ szak ra  szóló

10 éves terv tar tal mát;
– be mu tat ni a ma gyar és a NA TO fej lesz té si ter vek,

illetve a ké pes ség fej lesz té si igé nyek össz hang ját és a had -
erõ fel aján lá sok hely ze tét.

Az elõ ter jesz tés tar tal ma és fel épí té se:
I. Az elõ zõ 10 éves terv alap ján meg ha tá ro zott fel ada tok 

vég re haj tá sá nak ered mé nyei, fõbb ta pasz ta la tai.
II. A Ma gyar Hon véd ség ak tu á lis 10 éves terv e:
1. Kül-, biz ton ság- és vé de lem po li ti kai cé lok, a

 Magyar Köz tár sa ság biz ton sá gát érin tõ le het sé ges fe nye -
ge té sek.

2. A Ma gyar Hon véd ség ké pes sé ge i nek fej lesz té se:
– fej lesz té si pri o ri tá sok;
– a NA TO és az EU fel aján lá sok és fej lesz té si cé lok tel -

je sí té se.
3. A terv idõ szak fõbb fej lesz té si fel ada tai, erõ for rás- és 

költ ség ter ve zés sel meg ala po zott ki adá si igé nyei.
III. Összeg zés.”
(2) Az Ut. 1. szá mú mel lék let 4.10. pont ja he lyé be a kö -

vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.10. Végrehajtási (feladatszabó) utasítás (VHU)

Az uta sí tás ren del te té se:
El ren de li a 10 éves terv el sõ évi fel ada ta i nak vég re haj -

tá sát.
Az uta sí tás tar tal ma és fel épí té se:
Sza bá lyoz za az adott évi te vé keny ség költ ség ve té si

 fedezettel tá mo ga tott fel ada ta i nak ter ve zé sét, végrehaj -
tását.
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Mel lék le tek:

– A 10 éves terv fel épí té sé nek meg fele lõen az el sõ év re vo nat ko zó fel ada tok rész le te zé se.

– A kö vet ke zõ év (+2 év) fõ fel ada ta i nak, illetve fõ irá nya i nak meg ha tá ro zá sa.”

9.  §

Az Ut. 2. sz. mel lék le té ben sze rep lõ „A Vé del mi Át te kin tés Cik lu sa” cí mû táb lá zat 4. fo lyó szá ma he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

Fsz. Fel adat Fõ fe le lõs Do ku men tum
Ké szí tõ (össze -
állító)/együtt -

mûködõ
Jó vá hagy ja/alá ír ja Ha tár idõ Meg jegy zés

4. Fe je ze tek ki dol go zá sa 
IA fe je zet 
– Vé del mi ter vek
és védelem politika
kér dé sei;

HM VPNEF A fe je ze tek
írott és elekt -
ro ni kus
(mdb; doc;
exc. ki ter jesz -
té sû) vál to za ta

HM VPNEF
Stra té gi ai
Elem zõ

és  Tervezõ
Osz tály/HM
és MH szin tû

ter ve zõ szer vek

fe je zet fe le lõ -
sök ál tal alá ír -

tan

Ütem terv
sze rint

Az ak tu á lis
10 éves terv
és a had erõ
tény le ges
hely ze te alap -
ján. 
Ki dol go zás
a feje zet -
felelõsök
 vezetésével,
NDPASS
mdb. ver zió
el ké szí té se
és át adá sa a
HM VPNEF
és VTF 
ré szé re.

IB fe je zet 
– A had erõ-fej lesz té si 
cé lok vég re haj tá sá nak 
hely ze te;

HM HVK
KTFCSF

Had erõ-fej lesz -
té si cé lo kért

 felelõsnek ki je -
lölt szer ve ze tek

IC fe je zet 
– Lo gisz ti kai és
egész ség ügyi ké pes -
sé gek;

MH ÖLTP MH ÖLTP/MH 
EÜP

ID fe je zet 
– Ve ze té si, irá nyí tá si,
hír adó és in for ma ti kai 
rend sze rek.

HM HVK
KTFCSF

HM JIF

IIA-B fe je zet 
– Szá raz föl di erõk;

HM HVK
KTFCSF

Szá raz föl di
Pság.

IVA-B fe je zet 
– Lé gi erõ;

HM HVK
KTFCSF

Lé gi erõ Pság.

VA-B-C fe je zet 
– Hu mán po li ti ka,
 humán és pénz ügyi
erõ for rá sok.

HM KPSZH HM
KPSZH/HM

TKF.HM HPF,
HM HVK
KTFCSF

HM SZEF
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10.  §

(1) Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
(2) A je len uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -

lyát vesz ti
a) az Ut. 7.  § (3) és (4) be kez dé se, a 12.  §-t meg elõ zõ

fõ cím ben sze rep lõ „(pá ros évek ben)” szö veg rész, a 14.  §
(1) és (2) be kez dé se, a 17.  §, a 18.  §, a 19.  §, az 1. sz. mel -
lék let 3.1 „A 10 éves ter vek ki dol go zá sá nak fo lya ma ta” al -
cím alat ti 3. be kez dés;

b) a Hon vé del mi Mi nisz ter 2004. év ben vég re haj tan dó
– 2005–2014. kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó – vé del mi ter -
ve zé si fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról  szóló 7001/2004.
(HK 25.) HM irány elv;

c) a Hon vé del mi Mi nisz ter 2004. év ben vég re haj tan dó
– 2005–2014. kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó – vé del mi ter -
ve zé si fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról  szóló 7001/2004.
(HK 25.) HM irány elv mó do sí tá sá ról  szóló 7002/2004.
(HK 26.) HM irány elv.

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

A honvédelmi miniszter
58/2006. (HK 12.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetés
gazdálkodási információs rendszer felépítésérõl,

mûködési rendjérõl, üzemeltetésérõl és
továbbfejlesztésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló,
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont ja, va la -
mint a 97.  §-a (1) be kez dé sé ben l) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium fe je zet köz pon ti és in téz mé nyi gaz dál ko dá sá nak
rend jé rõl  szóló 9/1998. (HK 4.) HM uta sí tás ra (a továb -
biak ban: Ut.) – a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet költ -
ség ve tés gaz dál ko dá si in for má ci ós rend szer (a továb biak -
ban: HM KGIR) fel épí té sé re, mû kö dé si rend jé re, üze mel -
te té sé re és to vább fej lesz té sé re a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

Az utasítás hatálya

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Miniszté -
riumra (a továb biak ban: HM), a mi nisz té ri um nak köz vet -
le nül alá ren delt szer ve ze tek re, a hon vé del mi mi nisz ter

köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek -
re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH)
 katonai szer ve ze te i re (a továb biak ban együt te sen: hon vé -
del mi szer ve ze tek).

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

Az uta sí tás al kal ma zá sá ban:
a) Adat gaz da: a rend szer be ke rü lõ ada tok elõállítá -

sáért fe le lõs hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je, aki az ada tok
hi te les sé gé ért és azok idõ ben tör té nõ biz to sí tá sá ért fe le l;

b) Adat tár ház: a HM KGIR tel jes adat bá zi sát át fo gó
elem zõ esz köz, mely a for rás rend szer tõl el kü lö nül ten
 tárolja a szük sé ges át ala kí tott ada to kat és biz to sít ja a tá rolt
in for má ci ók igény sze rin ti le kér de zé sét;

c) Csök ken tett (kor lá to zott) üzem mód: a HM KGIR
olyan sa já tos üze mel te té si idõ sza ka, ami kor egyes ki emelt
fel ada tok vég re haj tá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben – a fel -
hasz ná lók meg ha tá ro zott kö re szá má ra – bi zo nyos szol -
gál ta tá sok ide ig le ne sen nem ér he tõ ek el;

d) HM KGIR ko or di ná ci ós mun ka cso port: a HM
KGIR üze mel te té sé nek, to váb bi fej lesz té sé nek több szak -
te rü le tét érin tõ együtt mû kö dés ér de ké ben lét re ho zott,
hon vé del mi szer ve ze te ket át fo gó egyez te tõ, dön tés-elõ ké -
szí tõ és ja vas lat te võ fó rum;

e) Fel hasz ná ló: a rend szer ben adott jo go sult ság gal bí ró,
te le pí tett vég pont tal ren del ke zõ sze mély;

f) Men tés: az a fo lya mat, amely nek so rán az in for ma ti -
kai rend szer ben di gi tá li san tá rolt vagy hasz ná lat ban lé võ
meg ha tá ro zott adat hal ma zok ról egy spe ci á lis adat hor do -
zó ra má so lat ké szül;

g) Rend szer gaz da: az a je len uta sí tás ban ki je lölt ve ze tõ,
aki az adott al rend szer re, mo dul ra vo nat ko zó an annak fel -
épí té sé ért, hasz ná la tá nak meg szer ve zé sé ért, és az ah hoz
kap cso ló dó el já rá si rend ki ala kí tá sá ért, illetve az adat el -
éré si jo go sult sá gok meg ha tá ro zá sá ért, va la mint a tar ta lom
szol gál ta tá sá ért fe le l;

h) Rend kí vü li üze mel te té si hely zet: olyan, az üze mel -
te tés ben za vart oko zó rend kí vü li hely zet, amely ben a HM
KGIR ren des üze mel te té sé nek foly ta tá sá ra ide ig le ne sen
vagy vég le ge sen nin csen le he tõ ség. Rend kí vü li üze mel te -
té si hely zet nek mi nõ sül az is, ha il le ték te len be ha to lás
vagy ví rus fer tõ zés  miatt a fen ti ese mény meg tör tén te alap -
pal fel té te lez he tõ, vagy annak köz vet len ve szé lye fenn áll.
Nem mi nõ sül nek rend kí vü li üze mel te té si hely zet nek a
rend szer éves üze mel te té si ter vé ben elõ ze tesen ter ve zett
idõ sza kok, amikor a rend szer szol gál ta tá sai bi zo nyos fel -
hasz ná lók szá má ra csak csök ken tett üzem mód ban ér he tõk el.

i) Üze mel te tés: az ope ra tív mû kö dést biz to sí tó rend -
sze res te vé keny sé gek összes sé ge;

j) Vissza töl tés: az a fo lya mat, amely nek so rán a men tett
ada to kat tar tal ma zó adat hor do zók ról a men tõ esz köz se gít -
sé gé vel a meg fe le lõ adat struk tú ra vissza ál lí tás ra ke rül.
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A HM KGIR rendeltetése

3.  §

A HM KGIR alap ve tõ ren del te té se, hogy a szolgálta -
tásai ré vén bé ke idõ ben biz to sít sa:

a) a szak te rü le te ket érin tõ szük sé ges, pon tos, idõ be ni
in for má ci ó kat a kü lön bö zõ ve ze tõi szin tek és hon vé del mi
szer ve ze tek szá má ra;

b) a HM fe je zet gaz dál ko dá si te rü le te in a jel lem zõ ada -
tok egy sé ges rend szer ben tör té nõ és egy sé ges szem pon tok
sze rin ti gyûj té sét, tá ro lá sát, fel dol go zá sát és ér té ke lé sét;

c) a pár hu za mos adat ke ze lés ki szû ré sét, a ren del ke zés -
re ál ló ada tok fel hasz ná lók kö zöt ti meg osz tá sát, az erõ for -
rá sok op ti má lis fel hasz ná lá sát;

d) a HM fe je zet gaz dál ko dá sá nak át lát ha tó sá gát, a
 folyamatos kont rollt a bel sõ, a fel ügye le ti és a kül sõ el len -
õr zé sek szá má ra;

e) a hon vé del mi tár ca és a hon vé del mi szer ve ze tek
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge i nek tá mo ga tá sát, va la mint 
a HM egyéb in for ma ti kai rend sze rei mû kö dé sé hez szük sé -
ges ada tok át adá sát;

f) a HM KGIR ada ta i ra tá masz ko dó, ha tó sá gi elekt ro -
ni kus ügy in té zés ben érin tett hon vé del mi szer ve ze tek
 részére szük sé ges ki in du ló ada to kat az Adat tár ház ban;

g) az üzem gaz da sá gi szem lé le tû gaz da sá gi ter ve zés,
nyil ván tar tás és be szá mo lás kö ve tel mé nye i nek va ló meg -
fe le lést;

h) az Euró pai Unió és a NATO szá má ra szük sé ges
adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sét;

i) a HM fe je zet fel ké szí té sé nek elõ se gí té sét az új ha zai
és nem zet kö zi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ pénz ügyi au -
dit be ve ze té sé re és al kal maz ha tó sá gá ra, a pénz ügyi mo ni -
tor ing rend szer ki szol gá lá sá ra.

A HM KGIR felépítése

4.  §

A HM KGIR egy sé ges in for má ci ós rend szer ként ma gá -
ba fog lal ja:

a) az in teg rált hu mán po li ti kai al rend szert;
b) a sze mé lyi, pénz be ni já ran dó sá gok al rend szert;
c) a pénz ügyi-szám vi te li al rend szert;
d) az üze mel te té si és al kal ma zás fel ügye le ti al rend -

szert;
e) az adat tár há zat (a gaz dál ko dá si-, mun ka ügyi ve ze tõi

al rend szert).

5.  §

(1) Az in teg rált hu mán po li ti kai al rend szer a kö vet ke zõ
mo du lok kal biz to sít ja a sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos 
hu mán fel ada tok vég re haj tá sát:

a) sze mély ze ti;
b) to bor zá si;
c) ér dek vé del mi.

(2) A sze mé lyi pénz be ni já ran dó sá gok al rend szer a kö -
vet ke zõ mo du lok kal biz to sít ja a sze mé lyi ál lo mány és a
hoz zá tar to zók pénz ügyi el lá tá sá val kap cso la tos fel ada tok
vég re haj tá sát:

a) sze mé lyi jut ta tá si;
b) tár sa da lom biz to sí tá si és csa lád tá mo ga tá si;
c) nyug díj;
d) bér gaz dál ko dá si;
e) köz pon ti ju ta lom ke ret ke ze lõi.
(3) A pénz ügyi-szám vi te li al rend szer a kö vet ke zõ mo -

du lok kal biz to sít ja a költ ség ve té si gaz dál ko dás sal kap cso -
la tos pénz ügyi, költ ség ve té si, fõ köny vi köny ve lé si és be -
szá mo lá si fel ada tok vég re haj tá sát:

a) fõ köny vi köny ve lé si;
b) há zi pénz tár;
c) kinn le võ sé gek (kö ve te lé sek);
d) kö te le zett sé gek (tar to zá sok);
e) be szer zés (el len jegy zés);
f) Ma gyar Ál lam kincs tár át uta lá si.
(4) Az üze mel te té si és al kal ma zás fel ügye le ti al rend szer

az aláb bi mo du lok kal biz to sít ja a HM KGIR adatbizton -
sági, üze mel te tés-biz ton sá gi, va la mint a fel hasz ná ló tá mo -
ga tó fel ada tok vég re haj tá sát:

a) vé del mi;
b) fel ügye le ti;
c) HM KGIR le ve le zõ;
d) Ser vi ce Desk.
(5) Az adat tár ház (gaz dál ko dá si, mun ka ügyi ve ze tõi) az 

éles rend szer fo ko zott vé del me ér de ké ben egy na pon ta
fris sí tett adat ál lo mány se gít sé gé vel biz to sít ja a HM
KGIR-ben fel dol go zott ada tok gyors, egy sé ges szem pon -
tok sze rin ti le kér dez he tõ sé gét, elem zé sét.

(6) A lo gisz ti kai nyil ván tar tó rend szer ki épí té sé ig a be -
fek te tett és a for gó esz kö zök ana li ti kus nyil ván tar tá sát és
az ada tok fel adá sát a fõ könyv fe lé a „Szak ági ana li ti kus
nyil ván tar tó rend szer rel” és az „Egy ség szin tû ana li ti kus
nyil ván tar tó rend szer rel” kell vég re haj ta ni.

A HM KGIR biztonságát szolgáló rendelkezések

6.  §

(1) A rend szer in for má ció biz ton sá gát a ke zelt sze mé -
lyes és köz ér de kû ada tok ra vo nat ko zó jog sza bá lyok, ál lás -
fog la lá sok és a HM ha tá lyos bel sõ ren del ke zé se i ben meg -
ha tá ro zot tak sze rin ti vé del mi rend sza bá lyok kal kell meg -
va ló sí ta ni.

(2) Az ál ta lá nos elekt ro ni kus in for má ció biz ton sá gi cé -
lok nak (bi zal mas ság, sér tet len ség, ren del ke zés re ál lás)
meg fe le lõ vé del mi rend sza bá lyo kat a ke zelt ada tok és a
rend szer fe nye ge tett sé gé vel és se bez he tõ sé gé vel ará nyo -
san kell ki ala kí ta ni.

(3) A rend szer in te ro pe ra bi li tá sa és to vább fej leszt he tõ -
sé ge ér de ké ben a vé del mi rend sza bá lyo kat az ér vé nyes
szab vá nyok nak meg fele lõen kell ki ala kí ta ni.

(4) A rend szer fe nye ge tett sé gét és se bez he tõ sé gét idõ -
sza ko san fe lül kell vizs gál ni, és a vizs gá lat ered mé nyé nek
meg fele lõen a vé del mi rend sza bá lyo kat mó do sí ta ni kell.
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(5) Az in for má ció biz ton sá got be fo lyá so ló ese mé nye ket 
ki kell vizs gál ni, és a vizs gá lat ered mé nyé nek meg fele lõen 
a vé del mi rend sza bá lyo kat mó do sí ta ni kell.

A HM KGIR mûködési modellje

7.  §

(1) A HM KGIR in for ma ti kai tech no ló gi ai szem pont ból 
in ter ne tes szab vá nyo kat és el já rá so kat hasz ná ló, „köz -
ponti szer ver – tá vo li ter mi ná lok” fel épí té sû, nagykiter -
jedésû vir tu á lis ma gán há ló zat (INTRANET, WAN).

(2) A HM KGIR alap ve tõ en a köz pon ti adat bá zis ban
 tárolt ada tok nak a fel hasz ná lók ál tal al kal ma zá si fe lü le ten
ke resz tül tör té nõ köz vet len ke ze lé sé re épü l. A ve ze tõi in -
for má ci ós igé nyek ki szol gá lá sá ra el sõ sor ban az Adat tár -
há zat kell hasz nál ni.

(3) A HM KGIR adat bá zi sa a ben ne rög zí tett ada to kat
és a szám vi tel egé szét il le tõ en bi zony la to kon, hi te les ok -
má nyo kon, illetve ira to kon nyug szik. A hi te les ada tok
ügy rend sze rin ti el len õr zé si el já rá sok után ke rül nek az
adat bá zis ba. Az ele mi ada to kat a ke let ke zé si he lyük sze -
rint ille té kes hon vé del mi szer ve ze tek pénz ügyi-szám vi te li 
és alap nyil ván tar tás ve ze té sé re kö te le zett sze mély ügyi és
in gat lan ügyi szak ál lo má nya rög zí ti.

(4) A HM KGIR adat szer ke ze te, az adat bá zis ke ze lé si
el já rá sai biz to sít ják, hogy rend sze ren be lül min den adat
csak egy szer és ott ke rül jön rög zí tés re, ahol az ke let ke zik,
illetve aho va funk ci o ná li san és fe le lõs ség sze rint kö tött.

(5) A rend szer ben alap ve tõ és nél kü löz he tet len in for -
má ci ó kat tar tal ma zó mun ka kö ri jegy zé kek és ál lo mány -
táb lák ada ta it a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM TKF) és a HM Hon véd Ve zér kar
 Katonai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség (a továb biak ban: HM 
HVK KTFCSF) fo lya ma to san biz to sít ja a meg ha tá ro zott
for má ban és tar ta lom mal.

(6) Az Ut.-ban fog lal tak sze rint sa já to san gaz dál ko dó
szer ve ze tek te vé keny sé gé re vo nat ko zó an a ki je lölt rend -
szer gaz dák az ál ta lá nos tól el té rõ el já rá si sza bá lyo kat ál la -
pít hat nak meg.

8.  §

A rend szer ben fel dol go zan dó ada to kat tar tal ma zó ok -
má nyok ke ze lé sét, az adat szol gál ta tás rend jét, a fel dol go -
zá sok vég re haj tá sát, a köz pon ti adat bá zis hoz va ló hoz zá -
fé rés és le kér de zés jo go sult sá gát és mód ját, a vissza nyer -
he tõ in for má ci ók kö rét a szak te rü le tek re vo nat ko zó – a
rend szer gaz dák ál tal ki dol go zott és egyez te tett – kü lön
sza bá lyok ha tá roz zák meg.

A HM KGIR rendszergazdái

9.  §

a) az In teg rált hu mán po li ti kai al rend szer re ki ter je dõ en
a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály (a továb biak ban: HM SZEF)
fõ osz tály ve ze tõ je;

b) a Pénz ügyi-szám vi te li al rend szer re, a Sze mé lyi
pénz beni já ran dó sá gok al rend szer re, illetve az Adat -
tárházra (gaz dál ko dá si-, mun ka ügyi ve ze tõi al rend szer re)
ki ter je dõ en – az Ut. 19.  § (1) be kez dés re fi gye lem mel –
a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal (a továb -
biak ban: HM KPSZH) fõ igaz ga tó ja;

c) az Üze mel te té si és Al kal ma zás Fel ügye le ti al rend -
szer re ki ter je dõ en a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj -
meg ál la pí tó Igaz ga tó ság (a továb biak ban: HM PSZNYI)
igaz ga tó ja.

10.  §

Az al rend sze rek rend szer gaz dái a szak te rü le tük re vo -
nat ko zó an rész le te sen, a több szak te rü le tet érin tõ kér dé -
sek ben a pro jekt ve ze tõ vel, az érin tett rend szer gaz dák kal
és a biz ton sá gi fe le lõs sel egyez tet ve:

a) sza bá lyoz zák a HM KGIR egyes al rend sze rei és mo -
dul jai al kal ma zá sá val kap cso la tos el já rá so kat, fel ada to kat, 
ha tás kö rö ket, ja vas la tot tesz nek az esz kö zök el osz tá sá ra
és üze mel te tés sza bá lya i ra;

b) gon dos kod nak a szak ál lo mány fo lya ma tos képzé -
sérõl, út mu ta tók és fel hasz ná lói ké zi köny vek ki adá sá ról,
nap ra ké szen tar tá sá ról, va la mint a rend sze res bel sõ és fel -
ügye le ti el len õr zé sek vég re haj tá sá ról;

c) kez de mé nye zik a HM PSZNYI-nél az al rend szer ben 
hasz ná la tos jo go sult sá gok bõ ví té sét, szük ség sze rin ti mó -
do sí tá sát;

d) meg ha tá roz zák a köz pon ti adat bá zis hoz va ló hoz zá -
fé rés jo go sult ja it, azok te vé keny sé gi kö rét. A rend sze re sí -
tett adat la po kon írás ban en ge dé lye zik az ér vé nye sí tett fel -
hasz ná lók jo go sult sá gát, biz to sít ják az en ge dé lye zett
 jogosultságok HM KGIR-ben tör té nõ rög zí té sét;

e) fo lya ma to san el len õr zik és biz to sít ják, hogy a szak -
te rü le tü ket érin tõ en csak az ar ra jo go sul tak, a szá muk ra
en ge dé lye zett fel adat kör rel hasz nál ják a rend szert;

f) együtt mû kö dés ke re té ben biz to sít ják a HM KPSZH fõ -
igaz ga tó szá má ra az adott al rend szer üzem sze rû mû köd te té -
sé hez szük sé ges, ille té kességi kö rük be tar to zó fel té te le ket;

g) a ha tás kö rük be tar to zó al rend sze rek fel hasz ná lói ré -
szé re tá mo ga tó cso por tot (Help Desk) hoz nak lét re és mû -
köd tet nek a köz pon ti Ser vi ce Desk (SD) prog ram rend szer
hasz ná la tá val.

11.  §

A HM TKF fõ osz tály ve ze tõ je a HM HVK KTFCSF fõ -
cso port fõ nö ké vel, illetve a HM KPSZH fõ igaz ga tó val
együtt mû kö dés ben gon dos ko dik a HM KGIR-nek a HM
ál ta lá nos ve ze té si és in for má ci ós rend sze ré be tör té nõ il -
lesz té sé rõl.

12.  §

A HM HVK KTFCSF szak mai irá nyí tá sá val az MH
Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság (a továb biak ban:
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MH HIP) a meg fe le lõ sáv szé les sé gi, biz ton sá gi és ren del -
ke zés re ál lá si pa ra mé te rek kel biz to sít ja az üze mel te tés hez
szük sé ges adat kom mu ni ká ci ót és az adat át vi te li csatla -
kozópontokat a rend szer gaz da ál tal meg ha tá ro zott vé te li
he lyen.

13.  §

A hon vé del mi szer ve zet fel ké szí tett szak ál lo má nya
vég re hajt ja az adat szol gál ta tás és fel dol go zás fel ada ta it, a
köz pon ti adat bá zis hoz va ló hoz zá fé rés és az ada tok ke ze -
lé sé nek sza bá lya it meg ha tá ro zó, a szak te rü let re vo nat ko zó 
bel sõ ren del ke zé sek, út mu ta tók és fel hasz ná lói ké zi köny -
vek elõ írásait be tart va.

A HM KGIR mûködtetésével összefüggõ vezetõi
feladatok és jogkörök

14.  §

(1) A HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra (a továb biak ban
HM KÁT), mint a HM KGIR leg fel sõbb tár ca szin tû ko or -
di ná ci ós ve ze tõ je, jó vá hagy ja a meg ha tá ro zott rend szer -
gaz dák ál tal ké szí tett és a pro jekt ve ze tõ ál tal elõ ter jesz tett
rö vid és hosszú táv ú fej lesz té si ja vas la ta it, az adott év költ -
ség ve té si terv ja vas la tát, ki je lö li és irá nyít ja a pro jekt ve ze -
tõ te vé keny sé gét, va la mint a rend szer gaz dák be vo ná sá val
biz to sít ja a HM KGIR mû köd te té sé hez szük sé ges szol gál -
ta tói hát tér meg te rem té sét. Ha tás kö rét a pro jekt ve ze tõn
ke resz tül gya ko rol ja.

(2) A HM KGIR mû köd te té sé nek, üze mel te té sé nek és
to váb bi fej lesz té sé nek tár ca szin tû ope ra tív ko or di ná ci ós
ve ze tõ je a HM KÁT ál tal ki je lölt pro jekt ve ze tõ, aki a rend -
szer gaz dák, az érin tett szak te rü le te ket és hon vé del mi szer -
ve ze te ket kép vi se lõ ve ze tõk és szak em be rek köz re mû kö -
dé sé vel lát ja el fel ada tát.

(3) A HM KPSZH fõ igaz ga tó ja a pro jekt ve ze tõ és a
rend szer gaz dák út ján fel ügye li a HM KGIR üze mel te té sét
és annak min den ol da lú in for ma ti kai biz to sí tott sá gát.
A fel me rü lõ prob lé mák ki vizs gá lá sa és el há rí tá sa ér de ké -
ben biz to sít ja a rend szer fo lya ma tos mû sza ki tá mo ga tá sát
(sup port ját) és az üze mel te tés-tá mo ga tás ren del ke zés re
 állását.

(4) A rend szer gaz dák a je len uta sí tás ban nem sza bá lyo -
zott üze mel te té si kér dé sek ben a pro jekt ve ze tõ vel tör tént
elõ ze tes egyez te tést köve tõen szak te rü le tük re vonatko -
zóan kü lön in téz ke dést ad hat nak ki.

(5) A HM PSZNYI igaz ga tó ja a töb bi rend szer gaz dá val
tör tént elõ ze tes egyez te tést köve tõen a pro jekt ve ze tõ
egyet ér té sé vel te szi köz zé a HM KGIR üze mel te té sé re,
fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó, a 20.  § (3) be kez dé sé ben meg -
ne ve zett éves ter vet, to váb bá a fel hasz ná lók szak mai fel -
ada tai vég re haj tá sá nak tá mo ga tá sá hoz tech ni kai jel le gû
út mu ta tót ad ki a töb bi rend szer gaz da egy ide jû tá jé koz ta -
tá sa mel lett.

(6) A HM KPSZH fõ igaz ga tó ja a HM KGIR elektro -
nikus in for má ció biz ton sá ga ér de ké ben ki je lö li a rend szer
biz ton sá gi fe le lõ sét. A rend szer biz ton sá gi fe le lõs fel ada ta
a biz ton sá gi kö ve tel mé nyek és az ezek meg va ló sí tá sá ra
irá nyuló vé del mi rend sza bá lyok meg ha tá ro zá sa az egész
rend szer re vo nat ko zó an, va la mint a jog sza bály ban rög zí -
tett adat vé del mi fe le lõs funk ció el lá tá sa. A rend szer biz -
ton sá gi fe le lõs fel ada ta it a HM elekt ro ni kus in for má ció
biz ton ság te rü le tén szak irá nyí tá si jo go sult ság gal ren del -
ke zõ szer ve ze ti elem szak fel ügye le te alatt lát ja el. A rend -
szer biz ton sá gi fe le lõs mun ká ja so rán szo ro san együtt mû -
kö dik a rend szer gaz dák kal és a pro jekt ve ze tõ vel. A rend -
szer biz ton sá gi fe le lõs nek a rend szert il le tõ en mû köd te té si
vagy üze mel te té si fel ada tai nem le het nek.

15.  §

(1) A HM KGIR üze mel te té se, a gyûj tött ta pasz ta la tok
hasz no sí tá sa, a to vább fej lesz té sé hez kap cso ló dó prob lé -
mák fel tá rá sa és meg szün te té se, illetve ja vas la tok, ter vek
ki dol go zá sa, a szük sé ges dön té sek elõ ké szí té se ér de ké ben
a pro jekt ve ze tõ irá nyí tá sá val a ko or di ná ci ós mun ka cso -
port rend sze re sen, de leg alább ha von ta egy al ka lom mal
ülé se zik.

(2) A ko or di ná ci ós mun ka cso port mun ká já ban az aláb bi 
hon vé del mi szer ve ze tek ve ze tõi vagy ki je lölt szak em be rei 
vesz nek részt:

a) a HM TKF;
b) a HM SZEF;
c) a HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály (a továb biak ban:

HM HPF);
d) a HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály (a továb -

biak ban: HM JIF);
e) a HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály (a továb biak ban: 

HM VTF);
f) a HM HVK Ve zér ka ri Iro da (a továb biak ban: HM

HVK VKI);
g) a HM HVK KTFCSF;
h) az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó

Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖLTP);
i) a HM KPSZH;
j) a HM PSZNYI;
k) az MH HIP;
l) az MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz -

pont (a to váb bi ak ban: MH KIAK).
(3) Fi gye lem mel a spe ci á lis biz ton sá gi szem pon tok ra, a

ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok – ta nács ko zá si jog -
gal – vesz nek részt a ko or di ná ci ós mun ka cso port ülé se in.

(4) A pro jekt ve ze tõ a HM KGIR üze mel te té sé vel, mû -
köd te té sé vel, fej lesz té sé vel kap cso la tos fel ada tok dön -
tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé ge szak sze rû sé gé nek fo ko zá sa
ér de ké ben rend sze re sen ko or di ná ci ós mun ka cso port ér te -
kez le tet tar t a je len uta sí tás ban érin tett hon vé del mi szer ve -
ze tek ki je lölt kép vi se lõ i nek rész vé te lé vel.
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A HM KGIR üzemeltetése

16.  §

A HM KGIR üze mel te té sét úgy kell meg szer vez ni,
hogy a szá mí tó gé pes ar chi tek tú ra és szoft ver kör nye zet
ren del ke zés re ál lá sa fo lya ma to san biz to sí tott le gyen.

17.  §

(1) Az al rend sze rek hez, mo du lok hoz és ada tok hoz tör -
té nõ sza bá lyo zott hoz zá fé rés ér de ké ben min den fel hasz -
ná lót „Fel hasz ná lói név vel” kell azo no sí ta ni, és a rend szer
ada ta i hoz tör té nõ hoz zá fé ré sét a HM KGIR jo go sult sá gi
rend sze rén ke resz tül kell biz to sí ta ni, figye lembe vé ve az
adat vé del mi elõ írásokat.

(2) Az üzem sze rû mû köd te tés biz to sí tá sa ér de ké ben
min den al rend szer ré szé re tí pus jo go sult sá go kat kell ki ala -
kí ta ni. A tí pus jo go sult sá gok ki ala kí tá sá ra, azok do ku men -
tá lá sá ra a rend szer gaz dák egyet ér té sé vel az „Üze mel te té si
és al kal ma zás fel ügye le ti al rend szer” rend szer gaz da in téz -
ke dik.

(3) Az összes tí pus jo go sult ság le írá sát úgy kell kiala -
kítani, hogy ab ból egy ér tel mû en ki de rül jön, hogy a rend -
szer mely ada ta i hoz, mi lyen mély sé gû hoz zá fé rést tesz le -
he tõ vé.

18.  §

(1) Az egyes mun ka kö rök el lá tá sá hoz szük sé ges jo go -
sult sá gok be ál lí tá sát a szak te rü le tek rend szer gaz dái in téz -
ke dé sé nek meg fele lõen kell el vé gez ni.

(2) A jo go sult sá go kat min den eset ben az „Üze mel te té si
és al kal ma zás fel ügye le ti al rend szer” rend szer gaz da ál tal,
a töb bi rend szer gaz dá val egyet ér tés ben rend sze re sí tett
igény lõ la po kon, írás ban kell kér ni.

(3) Az igény lõ la po kat és az en ge dé lye zett jo go sult sá -
go kat nyil ván kell tar ta ni. A nyil ván tar tást úgy kell ki ala -
kí ta ni, hogy az alap ján meg ál la pít ha tó le gyen, hogy egy
adott idõ pont ban egy meg ha tá ro zott adat hoz a felhasz -
nálók mi lyen kö re fért hoz zá, és ré szük re ezt a jogosult -
ságot ki en ge dé lyez te.

(4) Azon fel hasz ná lók jo go sult sá gát, akik a HM KGIR-t 
60 na pon ke resz tül nem hasz nál ják, az „Üze mel te té si és al -
kal ma zás fel ügye le ti al rend szer” rend szer gaz da ál tal ki -
ala kí tott el já rás rend nek meg fele lõen le kell zár ni. A jo go -
sult sá gok le zá rá sá ról az ille té kes szak te rü let rendszer -
gazdáját, va la mint az ille té kes szerv ve ze tõ jét írás ban ér te -
sí te ni kell.

19.  §

(1) A HM KGIR üze mel te té sé vel kap cso la tos ha té kony
és gyors tá jé koz ta tás, az egy sze rûbb fel ada tok össze han -
go lá sa ér de ké ben az in for ma ti kai rend szer kez dõ lap ján
(hon la pon) a szak te rü le tek rend szer gaz dái a fel hasz ná lói

cso por tok nak meg fele lõen ki ala kí tott elekt ro ni kus tá jé -
koz ta tó kat üze mel tet nek.

(2) Az elekt ro ni kus tá jé koz ta tók mû köd te té sé ért fe le lõs
szer ve ze ti ele me ket a rend szer gaz dák je lö lik ki.

(3) A ki je lölt szer ve ze ti ele mek fe le lõs sé get vi sel nek a
tá jé koz ta tó ban meg je le ní ten dõ anya gok tar tal má ért, és
együtt mû köd ve az „Üze mel te té si és al kal ma zás felügye -
leti al rend szer” rend szer gaz dá já val gon dos kod nak a szük -
sé ges in for má ci ók nap ra kész sé gé nek biz to sí tá sá ról.

(4) Az összes fel hasz ná lót érin tõ tá jé koz ta tá so kat a HM
KGIR hon lap ján kell köz zé ten ni. Az itt meg je le nõ in for -
má ci ók tar tal má ért és fris sí té sé ért az „Üze mel te té si és al -
kal ma zás fel ügye le ti al rend szer” rend szer gaz da tar to zik
fe le lõs ség gel.

20.  §

(1) Ami kor az egyes al rend sze rek ál tal vég re haj tan dó
fel ada tok nem te szik le he tõ vé, hogy a rend szer összes
funk ci o na li tá sa min den fel hasz ná ló szá má ra el ér he tõ le -
gyen, a rend szert sza bá lyo zott ke re tek kö zött, csök ken tett
(kor lá to zott) üzem mód ban kell üze mel tet ni.

(2) A csök ken tett (kor lá to zott) üzem mód idõ tar ta mát
min den eset ben úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az biz to sít sa
a ter ve zett fel ada tok vég re haj tá sát és annak vissza el len õr -
zé sét, de a le he tõ leg rö vi debb ide ig tart son.

(3) Az „Üze mel te té si és al kal ma zás fel ügye le ti al rend -
szer” rend szer gaz dá já nak éves terv ben rög zí te nie kell a
HM KGIR al rend sze re i hez és mo dul ja i hoz kap cso ló dó
nyi tá si, zá rá si, vég le ges zá rá si idõ pon to kat, illetve a terv -
sze rin ti kar ban tar tá si idõ sza ko kat az éves terv ben, és ezt
tárgy év no vem ber 30-ig köz zé kell ten nie a HM KGIR
szak te rü le ti tá jé koz ta tó ban. Az éves ter vet a HM KGIR
mû köd te té sé re ki je lölt összes rend szer gaz da ré szé re meg
kell kül de ni.

21.  §

(1) A fel hasz ná lók szak mai te vé keny sé gé nek se gí té se ér -
de ké ben szak te rü le ten ként se gí tõ cso por to kat (Help Desk)
kell ki ala kí ta ni és mû köd tet ni.

(2) A cso por tok ki ala kí tá sá ért, mun ká já nak meg szer ve -
zé sé ért az adott szak te rü le tek rend szer gaz dái fe le lõ sek.

(3) A se gí tõ cso por tok te vé keny sé gi rend jét úgy kell ki -
ala kí ta ni és meg szer vez ni, hogy azok mun ka na po kon az
ál ta lá nos mun ka rend sze rint el ér he tõ ek le gye nek.

22.  §

(1) A fel hasz ná lók mun ká já nak meg könnyí té se ér de ké -
ben a HM KGIR ré sze ként „Le ve le zõ rend szert” kell üze -
mel tet ni.

(2) A „Le ve le zõ rend szer”-be n csak a szol gá la ti fel ada -
tok kal össze füg gõ, nyílt ada tok, köz le mé nyek to váb bí tá sa
en ge dé lye zett.
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(3) A fel hasz ná lók „Le ve le zõ rend szer”-be tör té nõ fel -
vé te lét és ada ta i nak kar ban tar tá sát, illetve a le ve le zé si cso -
por tok ki ala kí tá sát a szak te rü le tek rend szer gaz dá i nak igé -
nyei alap ján az „Üze mel te té si és al kal ma zás fel ügye le ti al -
rend szer” rend szer gaz da ko or di nál ja.

23.  §

(1) Üzem za var, meg hi bá so dás ese tén a fel hasz ná ló a
ren del ke zé sé re ál ló is me re tek bir to ká ban ha tá rol ja be a
 hibajelenséget. A sa ját ha tás kö ré ben meg old ha tó hi bá kat
há rít sa el.

(2) Hi ba fenn ál lá sa ese tén a fel hasz ná ló a „Hi ba be je len -
tés” me nü pont alatt je lent se be a mû kö dést gát ló hi bát.
Amennyi ben ezt a szá mí tó gép, vagy az össze köt te tés meg -
hi bá so dá sa meg aka dá lyoz za, a ki je lölt hi ba be je len tõ te le -
fon szá mon te gye meg.

(3) A „Hi ba be je len tés” me nü pont alatt össze gyûj tött
meg hi bá so dá sok ki vizs gá lá sát és meg ol dá sát, a szak te rü -
le tek szak ér tõi cso port ja i nak te vé keny sé gét az „Üze mel te -
té si és al kal ma zás fel ügye le ti al rend szer” rend szer gaz da
ko or di nál ja.

24.  §

(1) A rend szer rend kí vü li üze mel te té si hely zet ben tör té -
nõ le ál lí tá sát min den eset ben úgy kell vég re haj ta ni, hogy
az adat bá zis in teg ri tá sá nak meg õr zé sét kell el sõd le ges cél -
ként te kin te ni, és amennyi ben a kö rül mé nyek azt biz to sít -
ják, le he tõ vé kell ten ni, hogy a fel hasz ná lók az üzem sze rû
mû kö dés ke re tei kö zött lép hes se nek ki.

(2) Az „Üze mel te té si és al kal ma zás fel ügye le ti al rend -
szer” rend szer gaz da a rend kí vü li üze mel te té si hely ze tek -
rõl, azok oka i ról és meg szün te té sük mód já ról ha la dék ta la -
nul tá jé koz tas sa a HM KGIR mû köd te té sé re ki je lölt összes 
rend szer gaz dát.

(3) A rend szer összes fel hasz ná ló ját a rend kí vü li üze -
mel te té si hely ze tek rõl a HM KGIR nyi tó ol da lán, fel hí vás
for má já ban kell tá jé koz tat ni.

(4) A HM KGIR esz kö ze i nek meg hi bá so dá sa ese tén a
ká rok mi ni ma li zá lá sá hoz, és a hi ba el há rí tá sá hoz szük -
séges in téz ke dé sek meg ho za ta lá ra, az azon na li fel ada tok
ko or di ná lá sá ra, uta sí tá si jog kör rel az „Üze mel te té si és al -
kal ma zás fel ügye le ti al rend szer” rend szer gaz da kö te les és
jo go sult.

25.  §

(1) Amennyi ben a rend kí vü li üze mel te té si hely zet kö -
vet kez té ben az adat bá zis vissza töl té se vá lik szük sé ges sé
ar ról az „Üze mel te té si és al kal ma zás fel ügye le ti al rend -
szer” rend szer gaz da HM KGIR mû köd te té sé re ki je lölt
összes rend szer gaz dát ha la dék ta la nul írás ban kö te les tá jé -
koz tat ni.

(2) A tá jé koz ta tó min den eset ben tar tal maz za a vissza -
töl tés si ke res sé gé re, illetve a vissza töl tött adat bá zis aktu a -
litására vo nat ko zó ada to kat.

Végpontokkal kapcsolatos feladatok

26.  §

(1) A vég pon tok lét re ho zá sát, át he lye zé sét, illetve
megszün te té sét a rend szer gaz dá nak cím zett ügy irat hoz
csa tolt adat la pon kell igé nyel ni.

(2) Az ügy irat ban rész le te sen meg kell fo gal maz ni a
vég pon tok kal kap cso la tos igény lé sek in do ka it.

(3) Az en ge dé lye zést köve tõen az igény lé se ket a rend -
szer gaz da meg kül di a HM PSZNYI ré szé re.

(4) A HM HVK KTFCSF irá nyí tá sá val az MH HIP a
HM PSZNYI-vel együtt mû köd ve ter ve zi, szer ve zi, ko or -
di nál ja és hajt ja vég re a vég pon tok kal kap cso la tos fel ada -
to kat.

A HM KGIR mûködtetésével kapcsolatos egyéb
feladatok

27.  §

A HM PSZNYI a rend szer gaz dák igé nye i nek és a HM
HVK KTFCSF fõ cso port fõ nök ál tal jó vá ha gyott üze mel -
te té si el já rá sok elõ írásainak figye lembe véte lével ki dol -
goz za a HM KGIR üze mel te té si sza bály za tát. Gon dos ko -
dik az in for ma ti kai rend szer üze mel te té sé rõl, a vo nat ko zó
ha tá lyos adat vé del mi jog sza bá lyok és a HM bel sõ ren del -
ke zé sek be tar tá sá ról, mely nek ke re té ben:

a) gon dos ko dik a HM KGIR szá mí tó köz pont já nak
üze meltetésérõl és in for ma ti kai vé del mé rõl a szab vá nyok
mi nél szé le sebb kö rû al kal ma zá sá val;

b) vég re hajt ja – a rend szer gaz dák ál tal ki je lölt szak ér -
tõk vagy együtt mû kö dõk be vo ná sá val – a rendszerad -
minisztrátor, az adat bá zis-ad mi niszt rá tor ha tás kör be tar to -
zó, va la mint az üze mel te tés hez kö tõ dõ egyéb fel ada to kat;

c) az üze mel te té si sza bály zat ban rög zí tett gya ko ri ság -
gal és tar ta lom mal vég zi a hard ve rek, az alap szoft ve rek,
al kal ma zá sok köz pon ti üze mel te té si fel ada ta it;

d) rend sze re sen gon dos ko dik a HM KGIR men té sé rõl,
a men té si mé di u mok meg õr zé sé rõl, a vissza ál lí tás le he tõ -
sé gé nek fo lya ma tos fenn tar tá sa ér de ké ben a meg ha tá ro -
zott meg õr zé si ide ig biz to sít ja azok ol vas ha tó sá gát és a
vissza töl tést biz to sí tó szoft ver- és hard ver kör nye ze tet;

e) a rend sze re sí tett fel ügye le ti hard ver és szoft ver esz -
kö zök fel hasz ná lá sá val fo lya ma to san ellen õr zi a rend szer
mû kö dé sét. In téz ke dik az il le ték te len be ha to lá sok és
 vírusfertõzések meg elõ zé sé re, va la mint elõ re jel zést ad a
vár ha tó ká ro kat oko zó meg hi bá so dá sok ról;

f) fe le l a HM KGIR biz ton sá gi és jo go sult sá gi rend sze -
ré nek a rend szer gaz dák igé nye alap ján tör té nõ kialakítá -
sáért, annak üzem sze rû mû kö dé sé ért és fo lya ma tos kar -
ban tar tá sá ért. A szak te rü le tek rend szer gaz dá i val együtt -
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mûködve gon dos ko dik a biz ton sá gi elõ írások maradék -
talan be tar tá sá ról;

g) üze mel te ti a fel hasz ná ló kat se gí tõ elekt ro ni kus rend -
szert, va la mint a le ve le zõ mo dult. Szak ér tõk be vo ná sá val
se gí ti a fel hasz ná ló kat. A szak ér tõi cso por tok le he tõ sé ge it
meg ha la dó prob lé má kat meg ol dás ra to váb bít ja a szer zõ -
dé ses part ne rek fe lé, ellen õr zi a ka pott meg ol dá sok szak -
sze rû sé gét;

h) a HM KPSZH fõ igaz ga tó en ge dé lyé vel a HM HVK
KTFCSF-fel szo ros együtt mû kö dés ben, a rend szer gaz dák
kö ve tel mé nyei alap ján köz re mû kö dik a HM KGIR fej lesz -
té sé ben. Gon dos ko dik ar ról, hogy a vég re haj tott vál toz ta -
tá sok il lesz ked je nek a HM KGIR-hez, illetve a tár ca min -
den ko ri in for ma ti kai stra té gi á já hoz. Gon dos ko dik a HM
KGIR-t fel épí tõ szoft ve rek tá mo ga tá si (sup port) szer zõ dé -
se i nek nyil ván tar tá sá ról és ke ze lé sé rõl.

i) ter ve zi és szer ve zi az egyes al rend sze rek vo nat ko zá -
sá ban a fel hasz ná lók ok ta tá sát, az üze mel te tõ ál lo mány to -
vább kép zé sét.

28.  §

Az MH KIAK:
a) el lát ja a hu mán po li ti kai al rend szert érin tõ en a fel -

hasz ná lók ok ta tá sát, a jo go sult sá gok HM KGIR-ben tör té -
nõ rög zí té sét;

b) lét re hoz za és fo lya ma to san mû köd te ti a fel hasz ná ló -
kat tá mo ga tó és a fel me rült prob lé má kat ke ze lõ cso por tot,
a ha tás kö rét meg ha la dó prob lé má kat ille té kességbõl
 továbbítja a HM PSZNYI-hez;

c) al rend szer szin ten ke ze li a hoz zá fé ré si jo go sult sá gok 
kap cso ló dó fel ada ta it;

d) fe le l a HM KGIR tá jé koz ta tó já ban el he lye zen dõ
anya gok nap ra kész sé gé ért, kez de mé nye zi anya gok meg -
jelenését, illetve tör lé sét.

A HM KGIR továbbfejlesztésével kapcsolatos
feladatok

29.  §

(1) A HM KGIR hasz ná la ta so rán fel me rü lõ felhasz -
nálói ész re vé te le ket és a mû kö dést eset leg aka dá lyo zó
 hibákat gyûj te ni kell. A HM KGIR mû kö dé sét érin tõ kér -
dé sek ben a vál toz ta tá sok szük sé ges sé gé rõl a rendszer -
gazda fel jegy zést ké szít, így kü lö nö sen:

a) a prog ram mó do sí tá sok ról;
b) fel hasz ná lói fe lü let és szó tár vál toz ta tá sok ról;
c) a sza bá lyo zó kör nye zet meg vál to zá sá ból adó dó fel -

ada tok ról.
(2) A rend szer gaz da az össze gyûj tött ész re vé te le ket

szak ma i lag fe lül vizs gál ja és szük ség ese tén fej lesz té si ja -
vas la ta it meg te szi. A fej lesz té sek HM KGIR-ben tör té nõ
al kal ma zá sá ra ki zá ró lag az ered mé nye ként lét re jö võ rend -

szer funk ci o ná lis és tech ni kai fel épí té sét, mû köd te té sét és
össze füg gé se it le író szak mai tech ni kai út mu ta tók nak a
rend szer gaz dák ré szé re tör té nõ meg kül dé sét köve tõen ke -
rül het sor, a szak ál lo mány fel ké szí té se, illetve az út mu ta -
tók, fel hasz ná lói ké zi köny vek ki dol go zá sá nak biz to sí tott -
sá ga ér de ké ben.

(3) A HM PSZNYI igaz ga tó ja a HM KGIR köz pon ti
üze mel te tõ je, a rend szer ben tör té nõ bár mi ne mû mó do sí tás 
csak az igaz ga tó elõ ze tes egyet ér té sé vel, ve le együtt mû -
köd ve tör té nik.

(4) A HM KGIR nyílt ada tok be vi te lé re és fel dol go zá sá -
ra ké szült, a fej lesz tés elõtt ál ló al rend sze rek, illetve mo -
du lok ki dol go zá sá nál a ha tá lyos adat vé del mi jog sza bá lyo -
kat és a HM bel sõ ren del ke zé se it kell figye lembe ven ni.

(5) Az al rend sze re ket al kal mas sá kell ten ni az üzem gaz -
da sá gi szem lé le tû gaz da sá gi ter ve zés re, nyil ván tar tás ra és
be szá mo lás ra.

(6) A lo gisz ti kai nyil ván tar tó (al)rend szer fej lesz té sé -
nek elõ ké szí té se, do ku men tá ci ó i nak ki dol go zá sa és ja vas -
lat té tel az al rend szer be ve ze té sé re.

Záró rendelkezések

30.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té telt kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba,
egy ide jû leg a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet költ ség -
ve tés gaz dál ko dá si in for má ci ós rend sze ré rõl és az in for -
má ci ós rend szer to vább fej lesz té sé rõl  szóló 44/2002.
(HK 17.) HM uta sí tás, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium fe je zet költ ség ve tés gaz dál ko dá si in for má ci ós rend -
sze ré rõl és az in for má ci ós rend szer to vább fej lesz té sé rõl
 szóló 44/2002. (HK 17.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló
94/2003. (HK 1/2004.) HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

31.  §

Az in for ma ti kai rend szer üze mel te té sé hez szük sé ges
szá mí tó gé pes és szoft ver inf ra struk tú ra biz to sí tá sát, kar -
ban tar tá sát, a be ru há zá si és a fenn tar tá si elõ irány za tok ter -
ve zé sét, fel hasz ná lá si en ge dély alap ján tör té nõ fel hasz ná -
lá sát a HM HVK KTFCSF-fel és a HM TKF-fel együtt mû -
köd ve a HM PSZNYI vég zi.

32.  §

A HM PSZNYI ha tó sá gi, elekt ro ni kus ügy in té zé si fel -
ada ta i nak el lá tá sá hoz biz to sí ta ni kell a ha tá lyos jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott IT fel té te le ket, figye lembe vé ve az
MH fej lesz té si ter ve it és a meg lé võ erõ for rá sa it.

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

12. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 945



ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉSEK

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

54/2006. (HK 12.) HM KÁT–HVKF

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

a XV. Debreceni Nemzetközi Katonazenekari
Fesztivál megszervezésével és lebonyolításával

összefüggõ feladatokról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 100.  § (3) és (4), va la mint a 101.  §
(4) és (5) be kez dé se i ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
–  figyelemmel a nem zet kö zi együtt mû kö dés sel össze -
függõ 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 ra – a XV. Deb re ce ni
Nem zet kö zi Ka to na ze ne ka ri Fesz ti vál (a továbbiak ban:
Fesz ti vál) meg szer ve zé sé vel és le bo nyo lí tá sá val össze -
függõ fel ada tok ról az aláb bi

együttes intézkedést

ad juk ki:

Általános rendelkezések

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra 
(a továb biak ban: HM), a mi nisz té ri um nak köz vet le nül alá -
ren delt szer ve ze tek re, 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 sze mé lyi ál lo má nyá ra ter jed ki.

2. A HM, va la mint Deb re cen Me gyei Jo gú Vá ros Ön -
kor mány zata 2006. évi nem zet kö zi prog ram já ban fog lal -
tak nak meg fele lõen a Fesz ti vál 2006. jú ni us 22–26. kö zött
ke rül meg ren de zés re.

A Szervezõbizottság feladatai

3. A Fesz ti vál 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) kell lét re hoz ni.

4. A Bi zott ság tag jai:
a) 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 (a továb biak ban: HM HPF) 
fõ osz tály ve ze tõ;

b) a Bi zott ság tit ká ra: An gyal Ist ván ez re des, HM HPF
osz tály ve ze tõ;

c) fesz ti vál-ko or di ná tor: Ko csi Lász ló al ez re des, HM
HPF ki emelt fõ tiszt;

d) pénz ügyi-gaz dál ko dá si ko or di ná tor: Nagy Im re al -
ez re des, HM Nem zet kö zi Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal
(a továb biak ban: HM NRH) gaz dál ko dá si osz tály ve ze tõ,
(fõ igaz ga tó he lyet tes);

e) kato nai prog ram ko or di ná tor: Lá zár De zsõ ve ze tõ fõ -
ta ná csos, HM Hon véd Ve zér kar Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso -
port fõ nök ség;

f) ren dez vény szer ve zõ és pro to koll-ko or di ná tor: To ma
Lász ló al ez re des, HM NRH pro to koll fõ tiszt;

g) szak mai-ze nei ko or di ná tor: Csiz ma dia Zsolt ez re -
des, MH fõ kar mes ter.

5. A Bi zott ság el nö ke fe le lõs a Fesz ti vál elõkészí -
téséért, vég re haj tá sá ért és Deb re cen 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 2006. má jus 30-ig tör té nõ fel ter jesz té sé ért a HM
köz igaz ga tá si ál lam tit kár (a továb biak ban: HM KÁT)
 részére.

6. A Bi zott ság tit ká ra fe le lõs a Bi zott ság mun ka rend jé -
nek meg ha tá ro zá sá ért, a bi zott sá gi ülé sek elõ ké szí té sé ért,
a Bi zott ság mun ka rend jé nek meg ha tá ro zá sá ért és a Bi zott -
ság te vé keny sé gé nek tel jes kö rû össze han go lá sá ért, a fel -
ké szü lé si és vég re haj tá si terv, va la mint az együttmûkö dési 
meg álla po dás ki dol go zá sá ért.

7. A Fesz ti vál-ko or di ná tor fe le lõs a HM és Deb re cen
Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány zata kö zöt ti kapcsolattar -
tásért, a Fesz ti vál prog ram já nak össze ál lí tá sá ért, a ka to nai
és kul tu rá lis (egyéb) prog ra mok he lyi szin tû fel ada tok kal
tör té nõ össze han go lá sá ért.

8. A pénz ügyi-gaz dál ko dá si ko or di ná tor fe le lõs a Fesz -
ti vál for rás-, szük ség le ti, és 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 tevékeny -
ségéért, a Fesz ti vál so rán meg va ló su ló gaz da sá gi te vé -
keny ség el len õr zé sé ért, fel ügye le té ért és a ren dez vény
 utáni pénz ügyi szám sza ki be szá mo ló el ké szí té sé ért.

9. A ka to nai prog ram ko or di ná tor fe le lõs a Fesz ti vál
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, mozgatá -
sáért, 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 és a vég re haj tás fel ügye le té ért.

10. A ren dez vény szer ve zõ és pro to koll-ko or di ná tor
 felelõs a Fesz ti vál ra tör té nõ pro to kol lá ris meg hí vá so kért, a 
VIP ven dé gek, a részt ve võk és a ren de zõk tel jes kö rû el lá -
tá sá ért (ét ke zés, szál lás), a meg ren de lõk el ké szí té sé ért, a
részt ve võ ha zai és kül föl di ze ne ka rok és ren de zõk szállí -
tásáért, a ze ne ka rok kul tu rá lis prog ram ja i nak megszerve -
zéséért, vég re haj tá sá ért és tol má csok biz to sí tá sá ért.

11. A szak mai-ze nei ko or di ná tor fe le lõs a Fesz ti vál, a
nyi tó és zá ró prog ram ala ki és ze nei anya gá nak összeállí -
tásáért, a ze ne ka rok kal tör té nõ be gya ko rol ta tá sá ért, vég re -
haj tá sá ért, a szak mai-ze nei prog ra mok he lyi szin tû össze -
han go lá sá ért, a részt ve võ ma gyar ze ne ka rok szak mai fel -
ké szí té sé ért.

12. A Bi zott ság 2006. má jus 5-ig el ké szí ti, és a HM
KÁT ré szé re jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM és Deb re cen
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, a Fesz ti vál le bo nyo lí tá sá -
val kap cso la tos vég re haj tá si ter vet, a va la mint a Fesz ti vált
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meg elõ zõ en 30 nap pal a for rás-, szük ség le ti és költség -
vetési ter vet.

13. 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 a Fesz ti vál be fe je zé sét köve tõen 45 na -
pon be lül, me lyet fel ter jeszt a HM KÁT ré szé re.

14. A Bi zott ság tag jai és a HM HPF há rom mun ka tár sa
a szer ve ze te ik ál tal biz to sí tott gép jár mû vek kel részt vesz -
nek a Fesz ti vál he lyi prog ram ja i nak biz to sí tá sá ban.

15. 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 HPF fõ osz tály ve ze tõ je fe le lõs.

A Fesztivál szervezésére vonatkozó gazdálkodási
tevékenységgel kapcsolatos feladatok

16. A Fesz ti vál 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 HPF 2006. évi két ol da lú nem zet kö zi együtt -
mû kö dé si ter vé ben be ter ve zett és már jó vá ha gyott összeg;

b) a HM NRH 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 NRH 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).

17. A Fesz ti vál for rás-, szük ség le ti és költ ség ve té si ter -
vé nek el ké szí té sé ért, a ki adá sok ter ve zé sé ért, fel hasz ná lá -
sá ért, nyil ván tar tá sá ért, és az azok kal va ló elszámo lásért –
a Bi zott ság ál tal meg fo gal ma zott fel ada tok ra – a  Bizottság
pénz ügyi-gaz dál ko dá si ko or di ná to ra fe le lõs.

18. A HM HPF je len in téz ke dés meg je le né se után a
nem zet kö zi együtt mû kö dés sel össze 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 alap ján el ké szí ti a Fesz ti vál ki szol gá lá sá ra
vo nat ko zó meg ren de lõt, és azt meg kül di a HM NRH ré -
szé re.

19. A HM NRH a HM HPF meg ren de lõ jé nek meg fele -
lõen ké szí ti el a Fesz ti vál ki szol gá lá sá val kap cso la tos
 forrás-, szük ség le ti és költ ség ve té si ter vet.

A fesztivál kiszolgálásával kapcsolatos feladatok

20. A Fesz ti vá lon a kö vet ke zõ szer ve ze tek alá ren delt -
sé gé be tar to zó ze ne ka rok vesz nek részt:

a) az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság alá ren delt sé gé be
tar to zó Deb re cen és Ta ta Hely õr sé gi Ze ne kar. A Ta ta
Hely õr sé gi Ze ne kar 2006. jú ni us 22-én 14 órá ig be ér ke zik
a fesz ti vál hely szí né re.

b) az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság alá ren delt sé gé be
 tartozó MH Veszp rém Lé gi erõ Ze ne kar. A ze ne kar 2006.
jú ni us 24-én 17 órá ig be ér ke zik a MH 5. Bocs kai Ist ván
Könnyû Lö vész dan dár lak ta nyá já ba.

c) az MH Bu da pest Hely õr ség pa rancs nok ság (a továb -
biak ban: MH BHP) alá ren delt sé gé be tar to zó MH Köz -
ponti Ze ne kar. A ze ne kar 2006. jú ni us 23-án 9 órá ig be ér -
ke zik az MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár lak -
ta nyá já ba.

21. Az MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár a
Fesz ti vál si ke res meg ren de zé se ér de ké ben az aláb bi fel -
ada to kat hajt ja vég re:

a) A HM NRH meg ren de lõ je alap ján biz to sít ja a részt -
ve võ 8 ze ne kar tel jes nap i ét ke zé sét.

Ide je: 2006. jú ni us 22-én va cso rá tól jú ni us 26-án
 reggeliig,

b) Az Egye sí tett ze ne ka ri pró ba he lyé nek biz to sí tá sa:
Ide je: 2006. jú ni us 23-án 9–12 óra kö zött,
He lye: Ala ku ló tér.
c) Egész ség ügyi biz to sí tás egy men tõ vel az egye sí tett

ze ne ka ri pró bák ra, a Fesz ti vál nyi tó és zá ró prog ram já ra:
Nyi tó prog ram ide je: 2006. jú ni us 23-án 17.30–20 óra

kö zött,
He lye: Kos suth tér.
Zá ró prog ram ide je: 2006. jú ni us 25-én 17.30–20 óra

kö zött,
He lye: Fõ nix csar nok.
d) Út zá rás ban va ló rész vé tel a Fesz ti vál nyi tó és a zá ró

prog ram ján Deb re cen Vá ro si Rend õr ka pi tány ság igé nye
alap ján:

Nyi tó prog ram ide je: 2006. jú ni us 23-án 17.30–20 óra
kö zött,

He lye: Kos suth tér.
Zá ró prog ram ide je: 2006. jú ni us 25-én 17.30–20 óra

kö zött,
He lye: Kos suth tér és Fõ nix csar nok.
e) A VIP ven dé gek for ga lom sza bály zá sa a fesz ti vál

nyi tó és a zá ró prog ram ján.
f) A fõ kar mes te ri do bo gó szál lí tá sa a fesz ti vál ide je

alatt (egy te her au tó és négy fõ biz to sí tá sa a fel adat vég re -
haj tá sá ra).

g) Egy ti zen két fõ szál lí tá sá ra al kal mas mik ro busz biz -
to sí tá sa elõ re nem lát ha tó szál lí tá si fel ada tok el vég zé sé re.

Ide je: 2006. jú ni us 22–26 kö zött.
h) Négy fõ an go lul jól be szé lõ kí sé rõ biz to sí tá sa a kül -

föl di ze ne ka rok kí sé ré sé re.
22. Az MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár pa -

rancs no ka a Fesz ti vál prog ram ja it ki szol gá ló ka to na ál lo -
mány ré szé re túl szol gá la tot, a köz al kal ma zot ti ál lo mány
ré szé re túl mun kát ren del el. A túl óra sa ját ha tás kö rû ki -
fizetése en ge dé lye zett.

23. Az MH BHP a Fesz ti vál si ke res meg ren de zé se ér de -
ké ben az aláb bi fel ada to kat hajt ja vég re:

a) Kar mes te ri do bo gó, üst dob és dob fel sze re lés szál lí -
tá sa a Fesz ti vál hely szí né re.

Ide je: 2006. jú ni us 22-én 16 órá ig és jú ni us 26-án,
Út vo nal: Bu da pest–Deb re cen.
b) A 32. Bu da pest Õr- és Dísz ez red 8 fõs fegy ve res

 díszelgõ al egy sé gé nek be mu ta tó ja a Fesz ti vál zá ró kon -
cert jén és a cso port szál lí tá sa.

Ide je: 2006. jú ni us 25-én 18,
Be ér ke zés ide je: 2006 jú ni us 25-án 9 óra,
He lye: Deb re cen, Fõ nix Csar nok.
c) A 32. Bu da pest Õr- és Dísz ez red biz to sít ja a tör -

ténelmi és a részt ve võ or szá gok zász ló i nak fel vo nu lá sát.
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Nyi tó prog ram ide je: 2006. jú ni us 23-án 17.30–20 óra
kö zött,

He lye: Kos suth tér.
24. A Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal – szak te rü le té nek

 sajátos ren del te té sé vel össz hang ban – se gí ti a Fesz ti vál
meg ren de zé sét.

25. A HM Egész ség ügyi Pa rancs nok ság a Fesz ti vál
 nyitó és zá ró prog ram já ra egy ro ham men tõt biz to sí t, tel jes
sze mély zet tel.

Nyi tó prog ram ide je: 2006. jú ni us 23-án 17.30–20 óra
kö zött,

He lye: Kos suth tér.
Zá ró prog ram ide je: 2006. jú ni us 25-én 17.30–20 óra

kö zött,
He lye: Kos suth tér és Fõ nix csar nok.

Záró rendelkezés

26. Je len in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba, és
2006. no vem ber 1-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fa pál Lász ló s. k., Bra un László 
köz igaz ga tá si ál lam tit kár mk. altábornagy s. k.,

Hon véd Ve zér kar fõ nök I. he lyet tes

A HM közigazgatási államtitkárának
55/2006. (HK 12.) HM KÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

a 2006. évi tavaszi árvíz elleni védekezéssel összefüggõ 
rendkívüli pénzügyi és szabályozási feladatokról*

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

57/2006. (HK 12.) HM KÁT–HVKF

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

az egyes külföldön szolgálatot teljesítõ személyek
vendéglátási és reprezentációs tevékenységének

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 és a 101.  §
(4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem -
mel az egyes kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek
ven dég lá tá si és rep re zen tá ci ós te vé keny sé gé rõl  szóló
122/2005. (HK 2/2006.) HM uta sí tás ra (a továb biak -

ban: Ut.) – a NA TO-ban, az EU-ban, illetve egyéb nem zet -
kö zi szer ve ze tek ben, az azok mel lé ren delt nem ze ti kép -
viseleteken és az ön ál ló nem ze ti be osz tá sok ban szol gá la -
tot tel je sí tõk ven dég lá tá si és rep re zen tá ci ós (a továb biak -
ban: rep re zen tá ci ós) te vé keny sé gé nek egyes kér dé se i rõl
az aláb bi

intézkedést

ad juk ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Köz tár sa -
ság Ál lan dó NA TO Kép vi se le te ke re te in be lül mû kö dõ
Ka to nai Kép vi se lõ Hi va ta lá nál, Vé de lem po li ti kai Rész -
leg nél, az MH Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let nél, az MH
Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se let nél, a HM Nem zet kö zi és
Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal (a továb biak ban: HM NRH)
Nem ze ti Tá mo ga tó Szer vé nél, a Ma gyar EBESZ Misszió
Ka to nai Kép vi se let nél, va la mint az egyes NA TO, EU,
vagy nem ze ti be osz tá sok ban szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyi
ál lo mány ra.

2. Az Ut. 3.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ sze mé lyi
 reprezentációs ke ret fel szá mí tá sa – a táb lá zat sze rint – az
I. ka te gó ria ré szé re meg ál la pí tott össze gek kel tör té nik.

3. A szer ve ze ti rep re zen tá ci ós ke ret a ren dez vé nyi rep -
re zen tá ci ós ke ret bõl és az Ut. 3.  § (2) be kez dé se alap ján a
II. ka te gó ri á ba so rolt ál lo mány után fel szá mí tott ke ret bõl
te võ dik össze. A szer ve ze ti rep re zen tá ci ós ke ret fe lett az
Ut. 3.  § (1) be kez dé se sze rin ti ki je lölt ve ze tõ ren del ke zik.
A II. ka te gó ri á ba tar to zók rep re zen tá ci ós kö te le zett sé ge i -
nek meg fele lõen, a ki je lölt ve ze tõ a rep re zen tá ci ós ke ret
fel hasz ná lá sát ese ten ként en ge dé lye zi az Ut.-ban meg ha -
tá ro zot tak sze rint. A II. ka te gó ria ré szé re ese ten ként en ge -
dé lye zett ke ret fel hasz ná lás össze ge éves szin ten a fel szá -
mí tás alap já ul szol gá ló 250 000 Ft-tól el té rõ össze get is al -
kot hat. A ki je lölt ve ze tõ a szer ve ze ti rep re zen tá ci ós ke re -
ten be lül a ren dez vé nyi és a II. ka te gó ria után fel szá mí tott
rep re zen tá ci ós ke re tek kö zött át cso por to sít hat.

4. Az Ut. 3.  § (2) be kez dé sé nek meg fele lõen a III. ka te -
gó ri á ba tar to zók után a ke ret fel szá mí tá sát a HM NRH
vég zi. Ka to nai szer ve ze ten ként és hely õr sé gen ként III. ka -
te gó ri á ba so rol tak után a fel szá mí tott ke ret em lék- és aján -
dék tár gyak be szer zé sé re for dít ha tó az Ut. 3.  § (5) bekez -
dése sze rint. A III. ka te gó ria után fel szá mí tott rep re zen tá -
ci ós ke ret fe lett a ki je lölt ve ze tõ ren del ke zik és a ke ret fel -
hasz ná lást ese ten ként en ge dé lye zi a III. ka te gó ri á ba tar -
tozók és a ka to nai szer ve zet, vagy az adott hely õr ség ben
szol gá la tot tel je sí tõk ér de ké ben.

5. Az Ut. 3.  § (7) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján az
I. ka te gó ri á ba so rolt sze mé lyi rep re zen tá ci ós ke ret tel ren -
del ke zõ ál lo mány – to váb bi in téz ke dé sig – jo go sult a hi va -
ta los rep re zen tá ci ós ren dez vé nyei szol gá la ti la ká son tör -
ténõ meg tar tá sá ra.

6. Az Ut. 7.  § (3) be kez dé se sze rint ka to nai szer ve ze -
ten ként és a tá bor no ki rend fo ko zat tal rend sze re sí tett be -
osz tást be töl tõk kö zül azok ré szé rõl, akik egy ben nem ze ti
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rang idõ sök is, egy-egy éves terv ké szül a sze mé lyi és a
szer ve ze ti rep re zen tá ci ó ra, a nem ze ti fegy ver ze ti igaz ga tó
kép vi se lõ je, a tá bor no ki rend fo ko zat tal rend sze re sí tett be -
osz tást be töl tõk ré szé rõl egy éves terv ké szül a sze mé lyi
rep re zen tá ci ó ra, va la mint az adott hely õr ség ben (ka to nai
szer ve ze ten ként) ki je lölt nem ze ti rang idõs ré szé rõl egy
éves terv ké szül a szer ve ze ti rep re zen tá ci ó ra vo nat ko zó an.

7. Je len in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Fa pál Lász ló s. k., Hav ril And rás 
köz igaz ga tá si ál lam tit kár ve zér ez re des s. k.,

Hon véd Ve zér kar fõ nök

A HM közigazgatási államtitkárának
58/2006. (HK 12.) HM KÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer
aktivizálásának megszüntetésérõl

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
 felhatalmazás 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
 tekintettel az aláb bi ak ban

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Katasztrófa -
védelmi Rend szer ben részt ve võ sze mé lyi ál lo mány ra ter -
jed ki.

2. A Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi Rend szer akti -
vizálását 2006. má jus 9-én 16 órá val kez dõ dõ en meg szün -
te tem.

3. Ezzel egy ide jû leg a Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi 
Rend szer ak ti vi zá lá sá ról  szóló 42/2006. (HK ) HM KÁT
in téz ke dés a ha tá lyát vesz ti.

4. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. má jus 8.

HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
71/2006. (HK 12.) HVKF

p a  r a n  c s a

a 2006. július 8-i ünnepélyes tiszthelyettes eskü
végrehajtásról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV tör vény 101. § (4) be kez dés ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár egyet -
ér té sé vel –, a 2005. jú li us 8-i ün ne pé lyes tiszt he lyet tes
 eskü vég re haj tá sá ra az aláb bi

parancsot

adom ki.

1. A pa rancs ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a Mi nisz té ri um nak köz vet le nül
alá ren delt szer ve ze tek re, a hon vé del mi mi nisz ter köz vet -
len fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a
 Magyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) érin tett ka to nai
szer ve ze te i re ter jed ki.

2. Az MH Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet tes Szak kép zõ Is ko -
lán és az MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont ban (a továb -
biak ban: MH KPTSZI és MH SZKK) a nap pa li és leve -
lezõ –, va la mint tan fo lyam rend sze rû õr mes te ri kép zés ben
részt vett vég zõs hall ga tók ün ne pé lyes es kü jét 2006. jú li us 
8-án 10 órai kez det tel Bu da pes ten a Hõ sök te rén szer -
vez zék.

3. A fel ada tok ko or di ná lá sá ra és a le bo nyo lí tás ra a
HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség (továb -
biak ban: HM HVK KTFCSF) ala kít sa meg a Ren de zõ
 Bizottságot (a továb biak ban: RB), mely a mû kö dé sét 2005.
áp ri lis 27-ével kezd je meg, és a mun ká ját a je len té sek
 részemre tör té nõ fel ter jesz té sé vel 2005. jú li us 16-áig fe -
jezze be.

4. Az RB tag jai:

a) RB ve ze tõ je: dr. Hel gert Im re ez re des (HM HVK
KTFCSF)

b) RB ve ze tõ he lyet te sei: Ró zsa Ist ván mk. al ez re des
(MH KPTSZI) és

Szi lá gyi György al ez re des (MH SZKK)

c) RB tit ká ra: Es küdt La jos al ez re des (HM HVK KTFCSF)
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c) RB tit ká ra: Es küdt La jos al ez re des (HM HVK KTFCSF)
5. Az MH kö vet ke zõ szer ve i nek, in téz mé nye i nek ve ze -

tõ it uta sí tom, a HM ille té kes fõ osz tá lyai és háttérintéz -
ményei ve ze tõ it, va la mint az MK Ka to nai Biz ton sá gi
 Hivatal fõ igaz ga tó ját fel ké rem – hogy az RB-ben 1–1 fõ -
vel kép viseltesse ma gát:

a) MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal,
b) HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal,
c) HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály,
d) HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály,
e) HM Sze mély ze ti Fõ osz tály,
f) HM HVK Ve zér ka ri Iro da,
g) HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség,
h) HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal,
i) HM Zrí nyi Köz hasz nú Tár sa ság,
j) HM Hon véd Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kht.,
k) MH Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság (a továb -

biak ban: MH BHP),
l) MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó

 Parancsnokság (a továb biak ban: MH ÖLTP),
m) MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság,
n) MH Had táp anyag El lá tó Köz pont (a továb biak ban:

MH HTPEK),
o) MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság,
p) MH Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet tes Szak kép zõ Is ko la,
r) MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont,
s) Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem.
6. Az RB mun ká já ba von ják be a Bu da pes ti Rendõr -

fõkapitányság, a Fõ vá ro si Ön kor mány zat kü lön bö zõ szer -
ve ze te i nek szakembe reit, a Hon véd Ha gyo mány õr zõ és
Ma gyar Ko ro na õrök Egye sü le té nek kép vi se lõ it, va la mint
az MH Mû vész együt tes Fér fi kó ru sá nak ve ze tõ jét.

7. Az RB mun ká já ban ve gyen részt az MH ve zény lõ
zász ló sa, az MH fõ kar mes te re (aka dá lyoz ta tá sa ese tén
meg bí zott ja).

8. A fel ada tok pon to sí tá sa, össze han go lá sa ér de ké ben
az RB tart son ér te kez le tet, az 5., 6., 7. pont ban fel so rolt
szer ve ze tek kép vi se lõ i nek rész vé te lé vel.

Ál lít sa össze az ün ne pé lyes es kü (továb biak ban: es kü)
,,Ren dez vény terv”-ét és a ,,Biz to sí tá si terv”-ét, ame -
lyeket az RB ve ze tõ je 2006. má jus 26-áig ter jesszen fe l,
 továbbá a ren dez vényt e pa ran csom ban meg ha tá ro zott
 követelményeknek meg fele lõen ké szít se elõ.

Az es kü elõ ké szí té sét és le bo nyo lí tá sát, az RB és a be -
vont szer ve ze tek, az ese mény je len tõ sé gé nek meg fele -
lõen, az MH te kin té lyét erõ sí tõ szín vo na lon vé gez zék.

9. Az es kü re tör té nõ fel ké szü lés re és a vég re haj tás ra ki -
ren de lem a 2005. ok tó ber 14-tõl no vem ber 28-ig tar tó hat he -
tes õr mes te ri ve ze tõ kép zõ tan fo lya mon vég zett ál lo mányt.

Az MH SZFP, MH LP, MH ÖLTP, MH EÜP, MH HIP,
MH BHP pa rancs no ka in téz ked jen a fen ti ál lo mány rész -
vé te lé re.

A had erõ ne mek az es kü re ki ren delt ál lo mány pon to sí -
tott név jegy zé két az MH KP TSZI ré szé re má jus 31-ig
küld jék meg.

Az érin tett sze mé lye ket az es kü re meg ha tá ro zott mi nõ -
sé gi öl tö zet tel úgy in dít sák út ba, hogy a gya kor lás meg -
kez dé se elõtt jú li us 2-án 22 órá ig, az MH KPTSZI-re be -
ér kez ze nek.

Az MH KPTSZI igaz ga tó ja és az MH SZKK parancs noka
a meg kül dött név jegy zék alap ján gon dos kod jon a be ér ke zõ
sze mé lyek el he lye zé sé rõl, el lá tá sá ról és fel ké szí té sé rõl.

10. Az MH KPTSZI igaz ga tó ja szer vez ze meg az es küt
te võ tiszt he lyet te sek fel ké szí té sét.

Az MH SZKK hajt sa vég re a fel ké szü lés, a bel sõ ava tás
és az es kü lo gisz ti kai biz to sí tá sát, vé gez ze a ,,Biz to sí tá si
terv”-be n meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sát.

Az RB, a HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ
 Hivatallal együtt mû köd ve, az es kün részt ve võ VIP ven -
dégek fo ga dá sát a beérke zés kor a Mû csar nok ba, míg az
 esküt köve tõen a vég zet tek tisz te le té re ren de zett fo ga dást a
Ste fá nia Pa lo tá ba szer vez ze.

A fo ga dás ra meg hí vás ra ter vez zék a leg ered mé nye seb -
ben vég zett 35 fõ tiszt he lyet test, sze mé lyen ként 2 fõ hoz -
zá tar to zó val.

11. Az ün ne pé lyes tiszt he lyet tes es kü re tör té nõ fel -
készülés és a vég re haj tás fõbb idõ pont jai:

a) Ren de zõ bi zott ság ülé se má jus 11-én 10 óra
b) Ren de zõ bi zott ság hely szí ni

szem lé je
má jus 18-án 10 óra

c) Gya kor lá sok a MH KPTSZI-n jú li us 3–6 óra kö zött
d) Ru ha szem le jú li us 4-én
e) A pa rancs no ki sor gya kor lá -

sa a Hõ sök te rén, RB hely szí -
ni szem le

jú li us 5-én 18–20 óra
kö zött

f) A tel jes ál lo mány fõ pró bá ja
a hely szí nen

jú li us 6-án 18.30–22 óra
kö zött

g) Bel sõ ki ne ve zé si ün nep ség
az MH KPTSZI-n

jú li us 7-én 11 óra

h) Nyil vá nos tiszt he lyet tes es kü jú li us 8-án 10 óra

12. Az MH KPTSZI az ava tás össze vont gya kor lá sa i ra, 
a fõ pró bá ra, és az es kü vég re haj tá sá ra a sa ját ál lo má nyá ból 
biz to sít son nar rá tort.

13. Az MH ÖLTP (MH HTPEK) biz to sít sa, az ál lo mány 
mi nõ sé gi ru há zat tal tör té nõ el lá tá sát, az MH KPTSZI igaz -
ga tó ját be von va, hajt sa vég re a ru ha szem lét. Biz to sít sa a
nyil vá nos es kü vég re haj tá sá hoz igé nyelt pénz ügyi fe de ze -
tet, a min den ol da lú biz to sí tás fel té te le it.

14. Az MH BHP az össze vont pró bák ra és az es kü
 végrehajtására biz to sít sa a ze ne kart, a szük sé ges lét szám -
ban a csa pat zász ló kí sé re tet, tör té nel mi zász ló vi võ ket a
zász ló val, a for ga lom sza bály zást a pon to sí tás sze rint, és
a ze nés fegy ve res ala ki be mu ta tó sze mé lyi ál lo má nyát.

15. Fel ké rem a HM Nem zet kö zi Ren dez vény szer ve zõ
Hi va talt, hogy vé gez ze a szak te rü le té vel össze füg gõ fel -
ada tok elõ ké szí té sét és szak sze rû vég re haj tá sát, a költ sé -
gek el szá mo lá sát. Nyújt son se gít sé get a pro to koll lis ta
össze ál lí tá sá ban. A pro to koll lis ta alap ja az elõ zõ év ben
meg hí vot tak kö re, figye lembe vé ve az eset le ges szer ve ze ti 
és sze mé lyi vál to zá so kat.

16. Fel ké rem a HM In gat lan ke ze lé si Hi va talt, hogy
ren dez ze az es kü el he lye zé si szak anya ga i nak biz to sí tá sá -
val és kap cso ló dó szol gál ta tá sok meg ren de lé sé vel össze -
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füg gõ szer zõ dé sek meg kö té sét és az eh hez tar to zó költ -
ségek ki egyen lí té sét.

17. Fel ké rem a Zrí nyi Nem zet vé del mi Egye tem rek -
torát, hogy biz to sít sa a Ki kép zést Biz to sí tó Osz tály rész -
vé te lét a „Biz to sí tá si terv”-be n meg ha tá ro zott fel ada tok
vég re haj tá sá ra.

18. Fel ké rem a HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tályt a saj tó -
nyil vá nos ság meg szer ve zé sé re, se gít ség nyúj tás ra a saj tó
szá má ra ké szü lõ hát tér anyag el ké szí té sé ben. Köz re mû kö -
dés re az es kü nap ján az ese mény mé dia mun ká já nak le bo -
nyo lí tá sá ban, to váb bá – a Zrí nyi Kht. be vo ná sá val – az ün -
nep ség ese mé nyei meg örö kí té sé nek, fény kép-, illetve
 videofelvételen tör té nõ rög zí té sé nek, a de ko rá ció el ké szí -
té sé nek a meg szer ve zé sé re és vég re haj tá sá ra.

19. Az RB in téz ked jen a Hon véd Kul tu rá lis Szol gál ta tó 
Kht. meg ke re sé sé re a Ste fá nia Pa lo ta biz to sí tá sa cél já ból.

20. Az MH KPTSZI együtt mû köd ve az MH SZKK-al
a „Ren dez vény terv” sze rint hajt sa vég re az es kü re tör té nõ
fel ké szü lést, a  belsõ ava tást, va la mint a bel sõ ava tá son
a köz tár sa sá gi  elnöki zász ló sza lag ado má nyo zá si cere -
móniát.

21. Öl tö zet:
a) jú li us 6-án a fõ pró bán:
az es küt te võ ál lo mány és a biz to sí tás ban részt ve võ ka to -

nák ré szé re: 2000 M. gya kor ló öl tö zet (esõ vé dõ),
b) jú li us 8-án az ün ne pé lyes ava tá son:
1. az es küt te võ ál lo mány: 2000 M. gya kor ló öl tö zet

(esõ vé dõ),
2. az el nök ség be meg hí vott ka to nák: 2000 M. gya kor ló

öl tö zet,
3. köz re mû kö dõ (ren de zõ) ka to nák: 2000 M. gya kor ló

öl tö zet (esõ vé dõ),
4. az MH BHP (32. Bu da pest Õr- és Dísz ez red) dí szel gõ 

ál lo má nya: dí szel gõ öl tö zet.
22. Je len pa rancs az alá írás nap ján lép ha tály ba* és

2006. au gusz tus 30-án ha tá lyát vesz ti.

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 28.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
72/2006. (HK 12.) HVKF

p a  r a n  c s a

az MH Híradó és Informatikai Parancsnokság
24 órás ügyeleti szolgálat rendjérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
73/2006. (HK 12.) HVKF

p a  r a n  c s a

az MH Honvéd Vezérkar törzsigazgató
helyettesítésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
75/2006. (HK 12.) HVKF

p a  r a n  c s a

az árvízi védekezésben résztvevõ katonai szervezetek
eredeti helyzetének visszaállításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
03/2006. (HK 12.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a NATO Reagáló Erõk (NATO Response Forces)
7. váltásának kötelékébe kijelölt erõk készenléti

besorolásáról és szolgálatba léptetésérõl**

* A pa ran csot az érin tet tek kü lön kap ják meg.
** Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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MH FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium Központi Pénzügyi
és Számviteli Hivatal fõigazgatójának
59/2005. (HK 12/2006.) HM KPSZH

i n  t é z  k e  d é  s e

a kincstári számlakezelés és a pénzforgalom rendjérõl 
 szóló 20/1999. (HK 16.) HM KPSZH intézkedés

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. Tör vény 110.  § (2) be kez dés ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kincs tá ri szám la ke ze lés és pénz for -
ga lom rend jé rõl  szóló 20/1999. (HK 16.) HM KPSZH
 intézkedést (a továb biak ban: In t.) a kö vet ke zõk sze rint
mó do sí tom.

1. Az In t. 76. pont új h) al pont tal egé szül ki, és a
b)–d) al pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép.

(Elõ leg fi zet he tõ):
„b) a szol gá la ti uta zá sok uta zá si és szál lás költ sé ge i re;
c) az is ko la rend sze rû kép zés hez kap cso ló dó uta zá si és

szál lás költ sé gek re, tan könyv és jegy zet be szer zé sé re;
d) ke gye le ti ki adá sok ra;
h) a szol gá lat ér de ké ben át he lye zet tek köl töz kö dé si

költ sé ge i re.”
2. Az In t. 3. mel lék le te he lyé be je len in téz ke dés mel lék -

le te lép.
3. Ez az in téz ke dés 2006. ja nu ár 1-jé tõl lép ha tály ba.

Dr. Al ké ri Ist ván dan dár tá bor nok s. k.,
HM KPSZH fõ igaz ga tó

Mel lék let
az 59/2005. (Hk 12/2006.) HM KPSZH intézkedéshez

KIMUTATÁS
a házipénztárból engedélyezett helyi kifizetésekrõl

A há zi pénz tár ból fi zet he tõ:

– bel föl di ki kül de tés uta zá si és szál lás költ sé gei,
– is ko la rend sze rû kép zés uta zá si- és szál lás költ sé gei,

tan könyv és jegy zet be szer zé se,
– ke gye le ti ki adá sok,
– szol gá lat ér de ké ben át he lye zet tek köl töz kö dé si költ -

sé gei,
– kül kép vi se le tek sze mé lyi ki adá sai,
– kül föl di ki kül de tés na pi dí ja,
– tar tós kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ mun ka vál lalók ré -

szé re nem il let mény ként fi ze tett jut ta tá sok,
– kül föl di ta nul má nyi és kép zé si költ sé gek,
– kül föl dön fel me rü lõ meg bí zá si dí jak, tisz te let dí jak,

for dí tói dí jak az ál lo mány ba tar to zók és az ál lo mány ba
nem tar to zók ré szé re egy aránt,

– va la mint az al kal mi mun ka vál lalók bé re zé se,

– a ka to nai szer ve zet üze mel te té sé hez szük sé ges logisz -
tikai jel le gû áru és szol gál ta tás vá sár lá sa.

Az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogatató
Parancsnokság parancsnokának
224/2006. (HK 12.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a BTR–80, BTR–80K típusú páncélozott
szállítójármûvek és azok bázisán kifejlesztett

típusváltozatok, valamint a BTR–80A páncélozott
gyalogsági harcjármûvek felszerelési jegyzékében

szereplõ szakanyagok gazdálkodási árairól

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
BTR–80, BTR–80K tí pu sú pán cé lo zott szál lí tó jár mû ve ket 
és azok bá zi sán ki fej lesz tett tí pus vál to za to kat, va la mint a
BTR–80A pán cé lo zott gya log sá gi harc jár mû ve ket üze -
mel te tõ szer ve ze te i re, illetve a köz pon ti lo gisz ti kai ta go -
zat nak a BTR mo der ni zá ci ós prog ram ban érin tett el lá tó
köz pont ja i ra.

2. Az 1. pont ban meg ne ve zett tí pus vál to za tok hoz az
MH Pán cé los- és Gép jár mû tech ni kai Szol gá lat fõ nök ség
ál tal ki adott 583/257 nyil ván tar tá si szá mon ki adott fel -
szerelési jegy zék ben sze rep lõ szak anya gok gaz dál ko dá si
ára it je len in téz ke dés mel lék le te ként, szak ági bon tás ban
ki adom.

3. Ezen egy ség ára kat a köz pon ti lo gisz ti kai szer vek a
be szer zé sek ter ve zé sé hez, az üze mel te tõ ka to nai szer ve ze -
tek kár el já rá sok le foly ta tá sá hoz al kal maz zák.

4. Az egy ség árak vissza vo ná su kig, illetve újabb in téz -
ke dés sel tör té nõ ak tu a li zá lá sig ér vé nye sek.

5. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok
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1. számú melléklet a 224/2006. (HK 12.) MH ÖLTPK intézkedéséhez

BTR-80, BTR-80K típusú páncélozott szállítójármû és BTR-80A páncélozott gyalogsági harcjármû páncélos-
és gépjármûtechnikai szakanyagainak felszerelési árjegyzéke

Fsz. Rajz szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

1. 7403.1000408 KAMAZ-7403 mo tor 4 250 000

2. 63A-4505010-A2 Csi ga ho rog gal 37 337

3. 40P-3905014 Fe szí tõ vas 5 132

4. 4905-3907010 Von ta tó kö tél 59 784

5. M-1-3914170 Ta ka ró pony va 124 200

6. FG-127 3711000 Fény szó ró 45 720

7. OU 3GA2M Ve ze tõi inf ra lám pa 390 000

8. FG-16 Ke re sõ lám pa 13 860

9. PF 1338-3716010 Hát só lám pa (komp lett) 8 400

10. PF 133B-3713010 Irány- és szé les ség jel zõ lám pa 10 482

11. SZL-2 24 V Ab lak tör lõ 72 514

12. 41-3721010-01 Elekt ro mos kürt (SZ14G) 13 284

13. 41-3914170 To rony pony va 13 236

14. 5903-37224190 Tar ta lék ak ku mu lá tor össze kö tõ 4 889

15. FG127 3711400 Fény csök ken tõ be tét elõ re 10028

16. ASZ-130, AST-132 Fény csök ken tõ be tét hát ra 10028

17. 4905-3907025 Von ta tó kö tél ka pocs (C) 4 000

18. 40-3914175 Sze re lõ pony va (1000×1500) 7 848

19. 49-3916010 Üzem anyag át fej tõ csõ 7 920

20. 5903-3923010 Üt kö zõ lé gi szál lí tás hoz 19 404

21. 71-3901330 Nagy kal apács 7 332

22. 4905-2905410 Len gés csil la pí tó per sely kész let 18 516

23. 4505-2904200 Fel sõ len gõ kar per sely 12 804

24. 5902-1303061 Hû tõ össze kö tõ gu mi csõ (d=55, L=80) 1 518

25. 5903-3918022 Olaj be töl tõ csõ 3 344

26. 5903-9008480 Ol dal aj tó bow den 7 574

27. 5903-4224217 Lég csap csõ a ke re kek hez 3 199

28. VK-41 JU 3701014 Ge ne rá tor ék szíj (11×10×1400) 4 788

29. 4905-4225284 Lég sû rí tõ gu mi csõ (L=360) 12 096

30. 4905-4225075 Le ve gõ csõ (L=674) 4 349

31. IP-3901129 Ke rék anya kulcs 4 704

32. 4905-3901064 Fék rög zí tõ kulcs (70 mm) 8 677

33. 4905-3901198 Üzem anyag tar tály kulcs (haj lí tott 14×17 mm) 5 898

34. 4905-3951290 Tor zi ós ten gely fe szí tõ kulcs (38 mm) 6 145

35. 175-3901000 Spe ci á lis csõ kulcs (12 mm) kurb li 8 023

36. 4905-3901150 Ke rék re duk tor meg haj tó fo gas ke rék csap ágy fe dél kulcs (17×32) 8 100

37. IP-3901128 Csõ kulcs (19 mm) 5 148

37. IP-3901284 Eme lõ haj tó szár (kör mös) 4 000

38. IP-3901283 Eme lõ haj tó szár (egye nes) 2 500
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Fsz. Rajz szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

39. 40P-3901472 Lég te le ní tõ csõ (D=5 mm, L=600 mm) 2 604

40. 49-3918030 Tor zi ós ten gely ki sze re lõ 22 380

41. 4905-1101446 Me ne tes le eresz tõ csonk 6 590

42. 49-4201135 Ke rék fú va tó töm lõ (L=7000 mm) 11 957

43. G41-03-3715010 Sze re lõ lám pa 8 872

44. 4905-3911010 Ka ros zsír zó 10 800

45. IZ-3911010 Spricc-pum pa 9 728

46. 4905-3506025 Fék csõ (L=650 mm) 3 480

47. 4905-3909200 Fém vö dör 5 000

48. 49-3901190 Töl csér 2 600

49. 51A-3909010 Olaj kan na 5 li te res (mo tor olaj) 8 100

50. 5903-3909006 Olaj kan na 3 li te res (szer vó olaj) 7 328

51. 5903-3909007 Olaj kan na 3 li te res (fék olaj) 7 328

52. 5903-8038730-01 Csõ hosszab bí tó  víz i üzem hez 10 800

53. 06JU-148814 Eme lõ alá tét (la pos) 310×188×24 2 600

54. 49-3913180 Eme lõ alá tét (koc ka) 2 800

55. DZ-3913010 Olaj eme lõ 5 ton nás 5 448

56. BP201-00-00 Ivó vi zes edény 3 000

57. Mû anyag töl csér 600

58. 5903-8209020 Ülés hu zat 6 000

59. 411-00-00-00 Men tõ do boz (ere de ti, fém) 21 120

60. Men tõ do boz (ma gyar, mû anyag) 19 200

61. Fûg gõ ágy 10 000

62. Fek võ mat rac (50 mm PH be tét) 6 000

63. 640-3901552 Mû bõr tás ka szer szám kész let hez (mo tor) 9 850

64. Kom bi nált csa var hú zó (la pos és csil lag) 5 448

65. 4905-3901148 Csõ kulcs (13×17 mm) 1 200

66. IP-3901160 Csõ kulcs (19×22 mm) 1 500

67. IP-3901107 Haj lí tott csõ kulcs (10×12 mm) 1 000

68. IP-3901284-E Haj tó szár (d=12 mm) 400

69. IP-3901205-E Csil lag kulcs (17×19 mm) 1 776

70. IP-3901192-E Csil lag kulcs (22×24 mm) 1 944

71. Csõ kulcs be tét 1 884

72. IP-3901196-E Csil lag-vil lás kulcs (14 mm) 876

73. La pos fo gó 8 000

74. Por lasz tó ki sze re lõ 21 174

75. Hé zag mé rõ kész let (0,05-0,3) 4 db vagy (0,05-1 mm-ig klt.) 1 200

76. Vil lás kulcs (27×30 mm) 1 584

77. 51A Ju-3901010 Nagy vá szon tás ka szer szám kész let hez (jár mû höz) 5 600

78. 49B-3901168 Kör mös kulcs 4 800

79. 3 926 559 159 Csil lag kulcs (24×30 mm) 2 880

80. IP-3901205 Csil lag kulcs (17×19 mm) 2 304

81. 4905-3901094 Négy szög kulcs (10 mm/to rony kulcs) 1 464
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Fsz. Rajz szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

82. IP-3901313 Kulcs a fék dob rög zí tõ anyá hoz (22 mm) 3 000

83. IP-3901324 Im busz kulcs (12 mm) 1 092

84. 15-3901000-E Ál lít ha tó csa var kulcs (nyit ha tó 36 mm-ig) 14 000

85. IP-3901107 Haj lí tott csõ kulcs (10×12 mm) 1 000

86. 6-41-3901552 Fém vo nal zó (300 vagy 500 mm) 2 000

87. I-108-390-1000 Ka la pács nyél lel (0,5 kg) 1 224

88. M-88-0 Csa var hú zó 3 492

89. IP-3901251 „Z” csa var hú zó (fém) 3 400

90. 4905-3901198 Pi pa kulcs (19 mm) 1 440

91. IP-3901160 Csõ kulcs (22 mm) 1 560

92. 290813-P-29 Csa var a fék dob le hú zá sá hoz (M16×1,5×90) 2 700

93. 51Ju-3901024 Kis vá szon tás ka szer szám kész let hez (mo tor hoz) 4600

94. F-075-E Lyu kasz tó (4 mm) 600

95. 4905-3901082 SKF bi lincs fe szí tõ 2 112

96. IP-3901246 La pos vá gó (16×160) 1 200

97. IP-3901022 Vil lás kulcs (8×10 mm) 1 932

98. IP-3901023 Vil lás kulcs (12×14 mm) 2 208

99. IP-3901021 Vil lás kulcs (13×17 mm) 2 700

100. IP-3901028-E Vil lás kulcs (17×19 mm) 1 368

101. IP-3901073 Vil lás kulcs (22×24 mm) 2 112

102. Me ne tes csõ csat la ko zó kulcs 2 500

103. 70-17087-A2 Csa var hú zó (95) 1 600

104. G-243901182 Csil lag csa var hú zó (165) 1 800

105. I 123-3901000 Kulcs a ke rék fú va tás hoz, a fék mun ka hen ger lég te le ní té sé hez (10×6) 2 600

106. I 27-3901008-SA Zsír zó prés tol da ta a kar dán hoz 800

107. 4905-3901424 Haj lí tott vil lás kulcs a hid ra u li ka és le ve gõ csö vek hez (12×14 mm) 1 600

108. 4905-3901424 Haj lí tott vil lás kulcs 120 fo kos (12×14 mm) 1 600

109. 5903-3906246 Harc jár mû TASZT fa lá da 5 600

110. 4905-2602130-02 Pa pír tö mí tés 450

111. 5D4-094 021 02 Su gár ve tõ tar ta lék üveg ke ret tel és 6 db csa var ral 47 142

112. 8D4-924002 Csa var (M6×15 mm) 6

113. 025-2300 Olaj zó 400

114. 41-3501296 Tö mí tõ gyû rû fék dob hoz (300×308×4) 324

115. 49-3501051A Tö mí tõ gyû rû (d=18 mm) 1 733

116. 25-31113664 Tö mí tõ gyû rû (d=25 mm) 940

117. 4905-3501201 Tö mí tõ gyû rû (fék po fa kon zol) 2 622

118. Szi ge te lõ sza lag 360

119. 41-4502035-01 Nyí ró csap szeg 612

120. 258039-P29 Sas szeg (3×20 mm) 6

121. 293256-P29 Le mez alá tét (d=8 mm) DK-4D 6

122. 293596 Kûl sõ rög zí tõ gyû rû (8×14 mm) 40

123. 297248-P Az beszt be té tes fém tö mí tõ gyû rû 50

124. 2 531 113 078 Gu mi gyû rû (30×35×3 mm) 20
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Fsz. Rajz szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

125. 49-3103106-01 Aja kos tö mí tõ alá tét a köz pon ti ke rék fú va tó hoz 192

126. 200-276 P-29 Il lesz tett csa var (M8×25×60×1,5) 2 200

127. 5903-8005070 Csõ csat la ko zó szár nyas hol land er rel 1 200

128. 740-100 30 40 Tö mí tõ gyû rû 222

129. Tö mí tõ gyû rû (40×48×4) 40

130. Tö mí tõ gyû rû (négy szög pro fil 60×66×5×3) 860

131. Tö mí tõ gyû rû (négy szög pro fil 120×126×5×3) 1 200

132. Tö mí tõ gyû rû (8×12×2) 10

133. Tö mí tõ gyû rû (20×28×4) 10

134. 11-3740000 Iz zí tó gyer tya vö rös réz alá tét tel 3 600

135. 740-1003213-20 Hen ger fej tö mí tés (víz-olaj) 1 080

136. 870450-P Hor nyos-la pos vö rös réz alá tét (10) 20

137. 4905-3901772 Lép csõs gu mi du gó (d=12 mm) 40

138. 1/02844/60 Vö rös réz alá tét (10×16×1,5) 10

139. 1/02800/60 Vö rös réz alá tét (14×20×1,5) 10

140. 297282-P Alá tét (22×28×3) 10

141. 7403-1118189 Tur bó alá tét 4 032

142. PzsD-30-1015500-04 Be csa var ha tó fú vó ka szin terb ronz szû rõ vel 5 100

143. Szin terb ronz szû rõ 1 560

144. Aja kos tö mí tõ gyû rû (6×30×8) 40

145. 740-1012083 Tö mí tõ alá tét AL (8×16×1) 240

146. 740-1117118 Tö mí tõ alá tét AL (5×25×8) 174

147. 740-1003214 Tö mí tõ gyû rû AL (16×18×2) 224

148. 271.1112112 Por lasz tó csúcs 6 120

149. 740-1307170 Víz szi vattyú ék szíj (9,5×8×1250) 10 176

150. 740-1308030 Ven ti lá tor ék szíj (8,5×8×1250) 4 644

151. Per sely tüs ke 625

152. 870 638 Alá tét (d=9mm) 192

153. 4905-3901658 Mû bõr tok 4 500

154. 4905-3901780 Hasz ná la ti út mu ta tó 450

155. 4905-3901710 Be fo gó fej 3 345

156. 4905-3901712 Haj tó szár 600

157. 4905-3901668 Fú ró fej hü vellyel (10 mm) 4 250

158. 4905-3901669 Fú ró fej hü vellyel (15 mm) 4 800

159. 4905-3901670 Fú ró fej hü vellyel (20 mm) 5 450

160. 4905-3901770 Gu mi tüs ke (10 mm) 40

161. 4905-3901772 Gu mi tüs ke (15 mm) 60

162. 4905-3901773 Gu mi tüs ke (20 mm) 80

163. 4905-3901708 Mé ret el len õr zõ ka li ber 3 670

164. 4905-3901690 Gu mi tüs ke be saj to ló 6 110

165. 4905-3901788 Kré ta 150

166. 4905-3901786 Zseb kés 2 185

167. 4905-3901782 Fe nõ kõ 850
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Fsz. Rajz szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

168. 4905-3901770 Gu mi ra gasz tó (60 g) (gu mi ol dat) 1 600

169. 4905-3901784 Ecset 350

170. Elekt ro mos TASZT fa lá da 4 300

171. 41-01-3711021 Iz zó (24V-60/40W) 600

172. 41-3714025 Iz zó (24V-1W) 100

173. A24-21-3 Iz zó (24V-21W) 106

174. IKAF675.247.002 Iz zó (28V-40W) 312

175. 41-3714015 Iz zó (TN 28V-10W) 106

176. A24-5 Cse resz nye iz zó (24V-5W) 96

177. 4905-3722210 Üveg biz to sí ték (10A) 74

178. 4905-3722230 Üveg biz to sí ték (30A) 101

179. TP-160 Ké ses biz to sí ték 1 000

180. 4905-3722231 Hen ge res biz to sí ték 100

BTR-80, BTR-80K típusú páncélozott szállítójármû és BTR-80A páncélozott gyalogsági harcjármû fegyverzeti
szakanyagainak felszerelési árjegyzéke

Fsz. Rajz szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

1. Szb 56-P-562T 14,5 mm KPVT gép pus ka 6 170 000

2. 30 mm 2A72 gép ágyú 21 550 000

3. SZB 6-P7 7,62 mm PKT gép pus ka 2 560 000

4. 432-81-031 TKN 3 pk-i fi gye lõ mû szer 9 400 000

5. 1PZ-7 nap pa li irány zék 450 000

6. 1PZ-9 nap pa li irány zék 520 000

7. TPN3-49 éj sza kai irány zék 745 000

8. BS3.803.108-01 TVNE 4B éj sza kai fi gye lõ mû szer 1 450 000

9. 902V köd grá nát ve tõ rend szer 560 000

10. Szb1 56-P-562T KPVT tar ta lék csõ 98 678

11. Fegy ver bel sõ ta ka ró pony va 8 808

12. 4905-9114064 Hü vely te re lõ 4 628

13. Hü vely gyûj tõ 15 900

14. 49-9113030 Ra ké ta pisz toly tás ka 3 516

15. 40-9112010 Ké zi grá nát tás ka 9 882

16. G-41-9313018-01 Ra kasz PKT gép pus ká hoz 26 614

17. 56-L-562 Ra kasz KPVT gép pus ká hoz 30 152

18. Ra kasz 2A72 gép pus ká hoz 38 572

19. 56-JUL-428A He ve de re zõ gép 7,62 mm 51 300

20. 56-4N-562 He ve de re zõ gép 14,5 mm 53 556

21. He ve der ve ze tõ gép 30 mm 57 856

22. He ve der egyen ge tõ-gép 14,5 mm 40 349

23. He ve der egyen ge tõ-gép 30 mm 46 285

24. 41-3825240-A Fi gye lõ priz ma tar ta lék üveg (ki csi) 4 243

25. 5903-3824425 Ve ze tõ pe risz kóp tar ta lék üveg (nagy) 1 928
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Fsz. Rajz szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

27. Szb-1-6JU8 Vá szon tás ka 2 520

28. Szb-1-1 6JU6 Tar to zék tok fe dél lel 1 300

29. Szb-4 6JU6 Csõ ke fe 2 423

30. 6-6JU6 Pa di át ve rõ (2 mm) 1 652

31. Szb-3 6JU Kóc tar tó 2 487

32. 9-6JU6 Csa var hú zó 4 347

33. Szb-2 6JU8 Tisz tí tó vesszõ (3 ré szes) 6 251

34. Szb-2 6JU6 Sza kadt hü vely ki hú zó 8 008

35. Szb-2-56-10-562 Ola jos sze len ce 2 950

36. 5-7 6P6 Ütõ szeg 4 837

37. 5-8 6P6 Hü vely ki ve tõ 9 569

38. 5-9 6P9 Hü vely ki ve tõ ru gó 1 364

39. 5-10 6P6 Hü vely ki ve tõ ten gely 4 291

40. 5-11 6P6 Biz to sí tó csap 2 362

41. 3-26 6P6 Gáz sza bá lyo zó csap anyá já nak biz to sí tó ja 796

42. Zár ha tó fém tok 6 800

43. THP-7-80 Be lö võ csõ jel zõ zász ló val 41 149

44. PKT hi deg be lö võ le írá si do ku men tá ció 1 200

45. Tisz tí tó fla nell 200

46. Tisz tí tó fej nyél lel 13 054

47. 902.01-401 Gu mi tö mí tés 354

48. 902.03-001 Kör mös kulcs 3 250

49. 3-4/56-P-562 Ki ol dó ru gó 1 900

50. U-10/56-P-562 Biz to sí tó tû 1 900

51. 3-10/V Hü vely rög zí tõ ru gó 1 900

52. 3-13 Ru gós rög zí tõ bal 6 429

53. Üt kö zõ alá tét rög zí tõ csa var 235

54. 3-8A Töl tõ kar 6 195

55. 3-19/56-P-562 Gyu szeg 2 826

56. 2-42 El sü tõ eme lõ rög zí tõ ru gó 1 215

57. 3-16 Hü vely rög zí tõ 2 318

58. 3-10V Rög zí tõ ru gó bal 1 900

59. 3-11 Hü vely rög zí tõ tá masz 3 413

60. 1-22 Láng rej tõ be tét 4 792

61. 3-14 Rög zí tõ ru gó 2 511

62. 3-9/56-P-652 Töl tõ kar ru gó 1900

63. 3-17/56-P-562 Ütõ szeg test rög zí tõ csap ru gó rög zí tõ gyû rû 594

64. 3-22 Üt kö zõ tá masz 4 067

65. 3-23 Tá masz rög zí tõ 3 144

66. 2-36 Fe jes csap (3×18) 241

67. 12/56-JU-562 Üt kö zõ szeg ki ál lást ellen õr zõ idom szer 2 478

68. Hü vely vo nó ka rom jobb ol da li 3 525

69. Hü vely vo nó ka rom bal ol da li 3 525

70. Ada go ló be tét 400
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Fsz. Rajz szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

71. Le mez kulcs (40 mm) 3 146

72. Le mez kulcs (10×17 mm) 794

73. Le mez kulcs (14×27 mm) 953

74. Ka pa ró szer szám 953

75. Csa var hú zó 1 079

76. Pa di át ve rõ (2,5×40) 1 318

77. Pa di át ve rõ (4×45) 1 381

78. Pa di át ve rõ (2×20) 1 253

79. Tisz tí tó vesszõ kész let (4 ré szes) 3 626

80. Ola jos sze len ce 1 578

81. Szb-4 Töl tény ûr ke fe 1 635

82. 58-65 Kör mös kulcs 2 345

83. 2-17-A Láng rej tõ be tét vak lö vés hez 3 677

84. Szb9 Se géd esz köz a gyor sí tó ki sze re lé sé hez 1 100

85. Zár ha tó fém do boz 1 600

86. KPVT gép pus ka hi deg be lö võ le írá si do ku men tá ció 1 500

87. THP-14-350 Be lö võ csõ jel zõ zász ló val 76 328

88. Lap ru gó 3 825

89. Ütõ szeg csúcs 35 430

90. Ru gó (8 mm) 3 510

91. Hü vely vo nó jobb ol da li 65 520

92. Hü vely vo nó bal ol da li 65 520

93. Ten gely (6×30 mm) 6 080

94. Il lesz tõ szeg (4×20 mm) 1 245

95. Gyû rû C-ala kú 5 210

96. Gyû rû C-ala kú (8×10×2 mm) 6 200

97. Sze relt zár moz ga tó ru gó 11 750

98. Tö mí tõ gyû rû (4×6×1 mm) 1 500

99. Csap haj lí tott 4 500

100. Ten gely (4×30 mm) 8 000

101. Zá ró fe dél ten gely rög zí tõ 6 230

102. Gu mi gyû rû (25×30×2,5 mm) 850

103. Gu mi gyû rû (40×44×2 mm) 920

104. Hü vely ki ve tõ ten gely 24 870

105. Csap a zár hoz 25 210

106. Gu mi gyû rû 720

107. Ru gós alá tét 150

108. Biz to sí tó le mez 360

109. Csap ki ütõ (5×300 mm) 15 870

110. Csap ki ütõ (7×120 mm) 18 560

111. Csap ki ütõ (4×60 mm) 12 250

112. Csap ki ütõ (3×50 mm) 10 400

113. Ka la pács (20 dkg) 4 500

114. Re sze lõ nyél lel 1 369
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Fsz. Rajz szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

115. Spe ci á lis kör mös kulcs 4 143

116. Vil lás kulcs (55 mm) 3 685

117. Haj tó kar (két szer haj lí tott) 4 205

118. Töl tény ûr ke fe haj lí tott nyél lel 3 500

119. Csõ ke fe (négy sze res nyél lel) 25 800

120. Kam pós kulcs 4 535

121. Csa var hú zó 3 810

122. Ki ütõ rúd (14×250 mm) 8 500

123. Kóc tar tó 2 300

124. BS3-802108 TVNE-4B éj jel lá tó mû szer kész let 1 450 000

125. TVNE-4B hasz ná la ti uta sí tás 1 500

126. BS-5 962 053 Dia frag ma 28 928

130. Biz to sí ték (VP1-11A) 294

131. Bow den 200

134. Kör mös kulcs 2 621

135. Du gó kulcs T 1 393

136. Csa var hú zó (75) 1 258

136. Szi li ka gél pat ron (nagy) 950

137. Iz zó SZM 28-0,05 147

138. Fût he tõ szem len cse 2 520

139. Gu mi szem kagy ló 1 329

140. Szi li ka gél pat ron (ki csi) 693

141. AL8892031 Kom bi nált kulcs 350

142. 220109-P29 Hor nyos fe jû csa var (M6×25) 25

143. 41-3825069 Su gár ve tõ tar ta lék iz zó 8 424

144. Mû szer lá da 24 091

145. PAB-2M mû szer 150 574

146. PAB-2M mû sza ki le írás (ere de ti nyel vû) 800

147. Vá szon vé dõ hu zat 9 827

148. Szi li ka gél pat ron 3 754

149. Be ál lí tó csa var hú zó 752

150. Füg gõ ón tok ban 973

151. Tar to zék tás ka hord szíj jal 14 756

152. Ak ku mu lá tor 60 230

153. Tar ta lék iz zók tok ban 1 957

154. Táp ve ze ték ská la meg vi lá gí tó val 4 231

155. Há rom lá bú áll vány zsák ban 65 560

156. Mû anyag tok 250

157. Mé ret ará nyos fém vo nal zó 500

158. Ce ru za 50

159. Ce ru za ve ze tõ 25

160. Kör zõ mû anyag tok ban 600

960 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 12. szám



BTR-80, BTR-80K típusú páncélozott szállítójármû és BTR-80A páncélozott gyalogsági harcjármû
elektronikai szakanyagainak felszerelési árjegyzéke

Fsz. Rajz szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

1. 4905-7901007 R-173 URH rá dió adó-ve võ 208 572

2. 4905-7901008 R-173P URH ve võ 150 000

3. 5903-7930007-10 R-174 BB 135 000

4. R-159 URH rá dió adó-ve võ 320 000

5. RF-5200 RH 400W rá dió adó-ve võ 13 450 250

8. PRC-138 RH rá dió adó-ve võ 5 251 434

7. PRC-117 RH több sá vos rá dió adó-ve võ 7 918 825

8. 40P-7901247 Be szé lõ vál tó zsák kal 18 500

9. TS4-L Nyá ri fej vé dõ 69 600

10. 41Ju-7901218 Fej vé dõ tar tó zsák 4 000

11. 41-9314050 Rá dió hu zat 15 200

12. IF2.1094010 An ten na kész let 80 830

13. IV.632.119 An ten na tõ ke vé dõ ku pak 840

14. GE8.632.139.031 Vé dõ ku pak 800

15. IF8.932.042 Vé dõ ku pak 790

16. GE8.622.139.011 Vé dõ ku pak 1 210

17. GE8.622.139.021 Vé dõ ku pak 1 100

18. SI8.689.025 Por vé dõ gu mi tö mí tés 650

19. IF5.091007 Mû an ten na fej jel, ve ze ték kel 16 980

20. IF4.094.004 Han go ló csa var hú zó 2 960

21. 136.354.046 Han go ló nyél 580

22. IF.890012 Han go ló vált ha tó szár 745

23. IV8.934031 Han go ló rög zí tõ anya 50

24. SI8.683092. Zá ró csa var bõr tö mí tés sel 150

25. IF8.632075 Gu mi vé dõ ku pak 450

26. IV4.073007 Csõ kulcs haj tó szár ral (10 mm) 1 890

27. SI8.810.011 Tí pus táb la 850

28. 1/60439/21 Csa var (M8×35×20×1,5 mm) 15

29. Vá szon zsák 980

30. Nagy rög zí tõ kö tél 5 800

31. Kis rög zí tõ kö tél 3 950

32. Rög zí tõ rúd fül lel 2 450

33. Rög zí tõ cö vek 1 350

34. An ten na vé dõ csõ 3 780

35. El len súly kész let 3 db (vá szon hu zat ban) 7 845

BTR-80, BTR-80A, BTR-80K típusú páncélozott szállító harcjármû mûszaki szakanyagainak
felszerelési árjegyzéke

Fsz. Rajz szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

1. 49-3905015A Utász la pát 5 785

2. 48-33226500 Er dei fû rész 2 304

3. 40-3905011 Ács bal ta 6 943

4. 7448940012 Men tõ mel lény zsák ban 6 290
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Az Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató

Parancsnokság parancsnokának
225/2006. (HK 12.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a Gépjármû Beszerzési Program keretében beszerzett 
gépjármûvek tartalék alkatrész, szerszám és tartozék

készletének gazdálkodási árairól

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
Gép jár mû Be szer zé si Prog ram ke re té ben be szer zett gép -
jár mû ve ket üze mel te tõ ka to nai szer ve ze te i re.

2. A Gép jár mû Be szer zé si Prog ram ke re té ben be szer -
zett gép jár mû vek tar ta lék al kat rész, szer szám és tar to zék
(a to váb bi ak ban: TASZT) kész le té nek gaz dál ko dá si ára it
je len in téz ke dés mel lék le te ként, tí pu son kén ti bon tás ban
ki adom.

3. Ezen egy ség ára kat az üze mel te tõ ka to nai szer ve ze -
tek a gaz dál ko dás ter ve zé sé hez, el szá mo lá sá hoz és a kár -
el já rá sok le foly ta tá sá hoz al kal maz zák, me lyek vissza vo -
ná sig vagy újabb in téz ke dés sel tör té nõ ak tu a li zá lá sig ha tá -
lyo sak.

4. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,

MH ÖLTP pa rancs nok
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1. számú melléklet a 225/2006. (HK 12.) MH ÖLTPK intézkedéséhez

A MERCEDES G 270 CDI típusú
terepjáró személygépkocsi TASZT készlet árjegyzéke

Fsz. Cikk szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

1. 138770 Ke re sõ lám pa adap ter rel 10 720

2. 979859 „B” tí pu sú el sõ se gély do boz 4 000

3. 149275 Von ta tó kö tél 8 400

4. 149276 Után fu tó adap ter 38 000

5. A 463 580 01 18 Gép ko csi eme lõ, (3 ré szes hosszab bí tó val) 20 100

6. 149277 Ke ze lé si Út mu ta tó 3 200

7. A 380 580 00 97 Sze re lõ lám pa 9 200

8. 967779 El aka dás jel zõ há rom szög 4 500

9. A 380 585 00 05 Tar ta lék iz zó-kész let 4 950

10. A 463 825 00 94 Iz zó 3 130

11. N 072601 012290 Iz zó IEC 60809-H 3 12 V–55 W 2 800

12. N 072601 012190 Iz zó IEC 60809-P 12 V–21 W 800

13. N 072601 12210 Iz zó IEC 60809-P 12 V–21/5 W 910

14. N 072601 012130 Iz zó IEC 60809-C 12 V–5 W 520

15. N 072601 012702 Iz zó IEC 60809-R 12 V–10 W 590

16. N 072601 012800 Iz zó DIN 72601-H 12 V–2 W 470

17. N 072601 012900 Iz zó IEC 60809-T 12 V–4 W 490

18. N 072601 012120 Iz zó DIN 72601-K 12 V–10 W 590



Fsz. Cikk szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

19. A 107 585 00 01 Szer szám tás ka 6 800

20. N 000895 010004 Vil lás kulcs 10×11 DIN 895 1 200

21. N 000895 010003 Vil lás kulcs 10×13 DIN 895 1 400

22. N 000837 013000 Csil lag kulcs 13×17 DIN 837 1 840

23. N 000895 017001 Vil lás kulcs 17×19 DIN 895 2 000

24. N 005244 160001 Fo gó 1 010

25. A 601 581 00 46 Ke rék csa var kulcs + szár 7 200

26. A 000 581 03 17 Csa var hú zó 1 300

27. A 461 583 00 75 Ke rék ki tá masz tó ék 8 000

28. 147866 Kül sõ in dí tó ká bel (3,5 m-e s) 90 200

29. 145686 5 li te res fém kan na fel irat tal 6 250

30. 138771 5 li te res mû anyag kan na 1 125

31. 149280 20 li te res fém kan na 12 000

32. – Tar ta lék la ka t az üza. kan ná hoz 2000

33. 147004 Le kö tö zõ gurt ni 1 100

34. 149278 Fût he tõ kül sõ tü kör (bal, jobb ol da li) 57 500

35. 149279 Kül sõ tü kör (bal, jobb ol da li) 17 500

36. 149281 Ke rék tár csa (GJ 16” HZ) 40 940

37. 149282 Gu mi kö peny (BF Go od rich 235/85 R 16) 68 000

Az UNIMOG–4000 típusú
terepjáró tehergépkocsi TASZT készlet árjegyzéke

Fsz. Cikk szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

1. A 411 580 0007 Szer szám tás ka 6 800

2. A 000 581 0117 Há rom ré szes csa var hú zó be tét 5 400

3. A 000 581 0070 Csa var hú zó tok 4 250

4. A 000 581 4901 Csõ kulcs 24×30 1 810

5. A 405 990 0015 Hat lap fe jû csa var M 10×80 260

6. N 910105008060 Hat lap fe jû csa var M 8×35 190

7. N 910105008017 Hat lap fe jû csa var M 8×45 210

8. N 000838022001 Csil lag kulcs 22×24 1 640

9. N 000838016002 Csil lag kulcs 16×18 1 470

10. 149283 Torx csil lag kulcs 10×12 1 670

11. N 000895008007 Vil lás kulcs 8×10 1 200

12. N 000895011004 Vil lás kulcs 11×13 1 400

13. N 000895012002 Vil lás kulcs 12×14 1 510

14. N 000895013000 Vil lás kulcs 13×15 1 620
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Fsz. Cikk szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

15. N 000895016001 Vil lás kulcs 16×18 1 830

16. N 000895017002 Vil lás kulcs 17×19 2 000

17. N 000895021000 Vil lás kulcs 21×24 2 200

18. N 000895022003 Vil lás kulcs 22×24 2 800

19. N 000895027002 Vil lás kulcs 27×32 4 250

20. N 000894030001 Vil lás kulcs 30 3 010

21. N 000894036001 Vil lás kulcs 36 3 960

22. N 001041500001 Ka la pács 1 125

23. N 005244180008 Fo gó 1 110

24. 9 589 10 24040 Tar ta lék iz zó kész let do boz 680

25. 9 589 12 66301 Iz zó 24 V 2 W 120

26. 9 589 11 11700 Iz zó 24 V 18 W 100

27. 9 589 12 64300 Iz zó 24 V 5 W 110

28. 9 589 12 84500 Iz zó 24 V 5 W 110

29. 9 589 12 61910 Iz zó 24 V 21 W 120

30. 9 589 15 04500 Iz zó 24 V 70 W H4 980

31. 1.072.601.024.131 Iz zó 24 V 5 W so fi ta 130

32. 9 589 12 66101 Iz zó 24 V 4 W 90

33. 9 589 12 61920 Iz zó 24 V 10 W 120

34. 1.072.581.000.303 Biz to sí ték 7,5 A 45

35. 9 Wür 540731010B Biz to sí ték 10 A 45

36. 9 Wür 540731015B Biz to sí ték 15 A 45

37. 149284 Le kö tö zõ he ve der az ülõ pa dok hoz 9 400

38. 147242 6 m-e s in dí tó ká bel kül sõ in dí tás hoz 120 000

39. A 001 583 2215 Eme lõ 10 ton ná hoz 45 100

40. A 000 583 3845 Eme lõ höz pum pá ló rúd 4 000

41. A 000 591 2604 Gu mi ab roncs töl tõ csat la ko zó 12 000

42. 149285 UNIMOG Kar ban tar tá si út mu ta tó 3 700

43. 149286 UNIMOG Ke ze lé si út mu ta tó 3 270

44. 149287 Fel épít mény ke ze lé si és kar ban tar tá si út mu ta tó (bi zony la tok be fûz ve) 1 670

45. A 115 585 0095 Do ku men tum vé dõ tok 700

46. 138771 5 l ivó vi zes mû anyag kan na 1 125

47. 706607 „C” tí pu sú el sõ se gély fel sze re lés 28 000

48. 138770 Ke re sõ lám pa 10 720

49. A 435 581 0002 4-szög fe jû kulcs mo tor tér hez 4 300

50. A 380 580 0097 Sze re lõ lám pa 9 200

51. 867779 El aka dás jel zõ há rom szög 4 500

52. 139947 10 l-e s fém kan na 6 260
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Fsz. Cikk szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

53. A 461 583 0075 Ke rék ki tá masz tó ék 8 000

54. 139091 Me cha ni kus fül ke ki tá masz tó 4 000

55. 149288 Von ta tó rúd 8 400

56. 149289 Kül sõ tü kör (bal, jobb ol da li) 41 250

57. 149290 Rám pa tü kör 17 500

58. 149291 Ke rék tár csa (11×20”) 126 975

59. 149292 Gu mi kö peny (CONTINENTAL MPT–80 12,5 20”) 120 750

A RÁBA H sorozatú terepjáró tehergépkocsik TASZT készlet árjegyzéke

Fsz. Cikk szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

1. 979859 El sõ se gély fel sze re lés „B” tí pu sú 4 000

2. 867779 El aka dás jel zõ há rom szög 4 500

3. 138771 Ivó vi zes kan na, 5 li te res, mû anyag 5 100

4. 375770 Tar ta lék iz zó kész let 680

5. 148093 Ke ze lé si és Kar ban tar tá si uta sí tás 7 800

6. – Ga ran cia Fü zet 0

7. 817729 Iz zó 24 V 21 W Ba15S 120

8. 868726 Iz zó 24 V 5 W Ba15S 130

9. 744388 Iz zó 24 V 75/70 W H4 980

10. 868729 Iz zó 24 V 4 W Ba9S 90

11. 636536 Biz to sí ték 7.5 A 45

12. 636537 Biz to sí ték 15 A 45

13. 750934 Biz to sí ték 10 A 45

14. 146442 Ke rék sze lep át ala kí tó re duk tor (tol dat) 5 110

15. 991047 Ké zi lám pa tel jes 10 720

16. 147675 Kor ró zió vé dõ fó lia zsák 215

17. 146369 Szer szá mos tás ka 6 800

18. 138007 Ke rék anya kulcs 32-es fej jel 22 100

19. 752270 Ke rék anya 2 260

20. 811999 Egye te mes fo gó 1 010

21. 654400 Csa var hú zó egye nes hor nyú csa var hoz 920

22. 653989 Csa var hú zó egye nes hor nyú csa var hoz 1 300

23. 867923 Csa var hú zó ke reszt hor nyos csa var hoz 1 100

24. 146344 Két ol da las vil lás kulcs 5,5×7 1 200

25. 146345 Két ol da las vil lás kulcs 8×10 1 200

26. 146346 Két ol da las vil lás kulcs 10×13 1 400
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Fsz. Cikk szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

27. 146347 Két ol da las vil lás kulcs 16×18 1 830

28. 867007 Két ol da las vil lás kulcs 17×19 2 000

29. 146569 Két ol da las vil lás kulcs 21×23 2 500

30. 654398 Két ol da las vil lás kulcs 22×24 2 800

31. 867010 Két ol da las vil lás kulcs 27×30 4 200

32. 146570 Két ol da las lép csõs csil lag kulcs 12×13 1 100

33. 146571 Két ol da las lép csõs csil lag kulcs 16×17 1 440

34. 146572 Két ol da las lép csõs csil lag kulcs 18×19 1 590

35. 146343 Fül ke bil len tõ csil lag kulcs csõ tol dat tal 18 220

36. 726157 Im busz kulcs 6 290

37. 862180 Ka la pács 4 830

38. 947965 Hid ra u li kus eme lõ, kar ral 45 100

39. 363296 Acél alá tét az eme lõ höz 13 100

40. 146881 Ke mény fa alá tét az eme lõ höz 8 420

41. 138770 Ke re sõ lám pa, há ló za ti adap ter, fe szült ség át ala kí tó 6 900

42. 146368 Ab roncs töl tõ töm lõ tol dat 5 m 13 250

43. 312325 Ab roncs töl tõ töm lõ tol dat 10 m 13 250

44. 146278 Fül ke me cha ni kus ha tá ro ló 5 990

45. 146768 Adap ter ká bel a von tat mány csat la ko zás hoz 39 560

46. 147977 Fe szí tõ kö tél csi ga komp lett 259 800

47. 147978 Vo nó ho rog 15 300

48. 147979 Vo nó ken gyel csap pal a csör lõ höz 8 400

49. 147980 Kap cso ló szem komp lett a csör lõ höz 12 300

50. 147981 Csör lõ táv ve zér lõ ká bel komp lett 215 600

51. 910180 H.l.t.m. csa var M6×20–10.9 B a csör lõ vész ol dás hoz 40

52. 632544 Alá tét M6 a csör lõ vész ol dás hoz 10

53. 147004 Szo rí tó he ve der pony va ívek rög zí té sé hez 890

54 147688 Ta po só le mez (a ve gyi men te sí tõ he lyé re te he tõ) 11 000

55. 147242 In dí tó ká bel 120 000

56. 276642 Pót ke rék 341 180

57. 745197 Tér kép ol va só lám pa 11 800

58. 139947 Üzem anyag kan na 10 li te res 6 260

59. 139846 Tûz ol tó ké szü lék tar tó ja 2 400

60. 139433 Ke rék ki tá masz tó ék 8 000

61. 145594 Von ta tó rúd tel jes 105 600

62. 139946 ELZETT hen ger zá ras la ka t 4 100

63. 145623 ELZETT hen ger zá ras la ka t 4 100

64. 147724 Fe szült ség át ala kí tó 24/12 V 5 A 2 940
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Fsz. Cikk szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

65. 148022 Szé les lá tó szö gû tü kör (rám pa tü kör) 17 000

66. 148023 Vissza pil lan tó tü kör 23 500

67. 148431 Ome ga ken gyel (9,5 t te her bí rá sú) 9 200

68. 140055 Fel ira ti táb lák ivó víz 480

69. 147005 Si mí tó zá ras ta sak 250×350 20

70. 147006 Si mí tó zá ras ta sak 300×400 30

71. 147007 Si mí tó zá ras ta sak 150×200 16

72. 147484 Fel ira tos rend szám tar tó ke ret A-tip. 400

73. 148794 Csú szás gát ló 800

74. 148795 Ta po só le mez he gesz tett tel jes 10 800

75. 148822 Sze lep tû ki haj tó Vent rex 673B 1 070

76. 276699 3M sa fety-walk ext ra erõs csú szás gát ló, fe ke te 152 mm×1,6 mm 18,3 M 44 300

77. 653990 vil lás kulcs CRV3 krom. ISO 10102–22×24 2 800

78. 654400 Mûa. nye lû csa v. hú zó ISO 2380–2–0, 6×3,5×75 920

79. 706607 El sõ se gély felsz. C MSZ 13553 47 200

80. 831737 GT–250 V ve ze ték 2E MSZ 144 1 90

81. 832685 Iz zó E27 Tungs ram 24 V 40 W 220

82. 992037 Csat la ko zó du gó 740

83. 992039 Ké zi lám pa Vil lért 38118/7,35 2 400

Az IKARUS E 95 típusú autóbusz TASZT készlet árjegyzéke

Fsz. Cikk szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

1. 039108 RÁBA lo gó (ön ta pa dó emb lé ma) 1 560

2. 811878 Szer szá mos lá da A450 6 400

3. 138007 Ke rék anya kulcs 32-es fej jel 22 100

4. 210785 Tá masz tó tus kó 7 700

5. 331184 Tá masz tó tus kó 5 100

6. 331186 Tá masz tó tus kó 3 800

7. 653989 Csa var hú zó (egye nes) 1 300

8. 867923 Csa var hú zó (ke reszt hor nyos) 1 100

9. 867002 Vil lás kulcs 6×7 160

10. 867003 Vil lás kulcs 8×9 280

11. 867004 Vil lás kulcs 10×11 280

12. 867005 Vil lás kulcs 12×13 650

13. 654273 Vil lás kulcs 14×15 700

14. 618976 Vil lás kulcs 16×17 800

15. 867007 Vil lás kulcs 17×19 2 000
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Fsz. Cikk szám Meg ne ve zés
Brut tó ár
(Ft/db)

16. 618880 Vil lás kulcs 18×19 2 200

17. 653990 Vil lás kulcs 22×24 2 800

18. 867010 Vil lás kulcs 27×30 4 200

19. 809110 Vil lás kulcs 27×32 4 300

20. 138459 Spi rál töm lõ komp lett 10 100

21. 380773 Ke rék anya 2 260

22. 862180 Mû anyag be té tes ka la pács 4 830

23. 679790 Hid ra u li kus eme lõ 27 000

24. 363296 Alá tét olaj eme lõ alá (acél) 13 100

25. 332227 Eme lõ csonk 133 700

26. 811999 Egye te mes fo gó 1 010

27. 991047 Sze re lõ lám pa komp lett 10 720

28. 750815 Hó lánc egy so ros (315/80 R22.5) 74 200

29. 139140 Hosszú szá rú T kulcs Lt 24 14 600

30. 210785 Ke mény fa alá tét az eme lõ höz 7 700

31. 312325 Ab roncs töl tõ töm lõ 13 250

32. 737795 Ke rék ki tá masz tó ék 7 000
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A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató

Parancsnokának
291/2006. (HK 12.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény
(STANAG 2375 „Jármûvek harctéri

mentése-vontatása-hátraszállítása adattár 1. kiadás”)
nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján – hi vat ko zá sul az egy sé ge sí té si,
szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NA TO egy sé ge sí té si
do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló
1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a NA TO egy sé ge sí -
té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és be ve ze té sé rõl  szóló
168/2005. (HK 25.) szá mú HM vé de lem gaz da sá gi he lyet -
tes ál lam tit kár köz le mé nyé ben fog lal tak ra – az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um ra, a mi nisz té rium alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek re, hi va ta lok ra, hát tér in téz mé nyek re, a ka to nai 
fel sõ ok ta tá si in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re.

2. A STANAG 2375 Ve hic le Batt le fi eld Re co ve ry and
Eva cu a ti on Gu i de – AEP–13 „Jár mû vek harc té ri men -
tése-vontatása-hátraszállítása adat tár 1. ki adás” cí mû do ku -
men tu mot ezen in téz ke dés alap ján ere de ti nyel ven be ve ze tem.

3. Az egyez mény ren del te té se: tá jé koz ta tó ké zi könyv -
ként szol gál a tör zsek sze mé lyi ál lo má nyá nak a har ci
 viszonyok kö zött el vég zen dõ ja ví tá si-kar ban tar tá si és
men té si-von ta tá si hát ra szál lí tá si te vé keny sé gek ter ve zé sé -
hez és vég re haj tá sá hoz.



A ki ad vány az ada to kat szol gál ta tó or szá gok sze rin ti
bon tás ban is mer te ti a harc té ri vi szo nyok kö zött vég zett
men té si-von ta tá si hát ra szál lí tá si te vé keny ség meg szer ve -
zé sét (egyes or szá gok ese té ben a tech ni kai biz to sí tás né -
hány más te vé keny sé gét is), fel so rol ja a hely re ál lí tá sok nál
al kal ma zott lánc tal pas és ke re kes jár mû ve ket, is mer te ti
ezek fõbb jel lem zõ it, va la mint a ja ví tá sok so rán hasz ná la -
tos szer szá mo kat és ké szü lé ke ket.

4. A 2375 szá mú NATO Egy sé ge sí té si Egyez mény
ren del ke zé se it 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

5. Az érin tett szer ve ze tek az al kal ma zás ér de ké ben a
STANAG 2375 Egy sé ge sí té si Egyez ményt ren del jék meg
a HM Tech no ló gi ai Hi va tal Szab vány tá rá ból.

6. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató

Parancsnokának
292/2006. (HK 12.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény
(STANAG 2604 „Fékrendszerek a vontató,

a vontatható pótkocsi és a nyerges vontató pótkocsi
berendezések kombinációi számára, amelyek katonai

használatra készültek 3. kiadás”)
nem ze ti be ve ze té sé rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján – hi vat ko zá sul az egy sé ge sí té si,
szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NA TO egy sé ge sí té si
do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló
1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a NA TO egy sé ge sí -
té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és be ve ze té sé rõl  szóló
168/2005. (HK 25.) szá mú HM vé de lem gaz da sá gi he lyet -
tes ál lam tit kár köz le mé nyé ben fog lal tak ra – az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztériumra, a mi nisz té rium alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek re, hi va ta lok ra, hát tér in téz mé nyek re, a ka to nai 
fel sõ ok ta tá si in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re.

2. A STA NAG 2604 Bra king Sys tems Bet we en Trac -
tors, Draw-Bar Tra i ler and Se mi-Tra i ler Equ ip ment Com -

bi na ti ons for Mi li ta ry use „Fék rend sze rek a von ta tó, a
von tat ha tó pót ko csi és a nyer ges von ta tó pót ko csi be ren -
de zé sek kom bi ná ci ói szá má ra, ame lyek ka to nai haszná -
latra ké szül tek 3. ki adás” cí mû do ku men tu mot ezen in téz -
ke dés alap ján ere de ti nyel ven be ve ze tem.

3. Az egyez mény ren del te té se: biz to sít sa a fék rend sze -
rek funk ci o ná lis cse re sza ba tos sá gát a von ta tók, a von tat -
ha tó pót ko csik és nyer ges von ta tó pót ko csik kö zött a
 különbözõ be ren de zés kom bi ná ci ók ban, ame lyek ka to nai
cél ra hasz ná la to sak.

4. A 2604 szá mú NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény
ren del ke zé se it 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni új be -
szer zé sû jár mû vek ese té ben.

5. Az érin tett szer ve ze tek az al kal ma zás ér de ké ben a
STA NAG 2604 Egy sé ge sí té si Egyez ményt ren del jék meg
a HM Tech no ló gi ai Hi va tal Szab vány tá rá ból.

6. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató

Parancsnokának
293/2006. (HK 12.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény
(STANAG 4050 „Szimbólumok a katonai
jármûvekben a kapcsolók funkciójának

jelölésére 2. kiadás”) 
nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján – hi vat ko zá sul 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, va la mint a NATO egy sé ge sí -
té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és be ve ze té sé rõl  szóló
168/2005. (HK 25.) szá mú HM vé de lem gaz da sá gi he lyet -
tes ál lam tit kár köz le mé nyé ben fog lal tak ra – az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztériumra, a mi nisz té rium alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek re, hi va ta lok ra, hát tér in téz mé nyek re, a ka to nai 
fel sõ ok ta tá si in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re.
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2. A STANAG 4050 Sym bols De sig na ting Func ti on of
Cont rols in Mi li ta ry Ve hic les „Szim bó lu mok a ka to nai jár -
mû vek ben a kap cso lók funk ci ó já nak je lö lé sé re 2. ki adás”
cí mû do ku men tu mot ezen in téz ke dés alap ján ere de ti nyel -
ven be ve ze tem.

3. Az egyez mény ren del te té se: a ka to nai jár mû vek ben
al kal ma zott ve zér lé sek (kap cso lá sok) mû köd te té sé nek je -
lö lé sé re szol gá ló szim bó lu mok szab vá nyo sí tá sa.

4. A 4050 szá mú NATO Egy sé ge sí té si Egyez mény
ren del ke zé se it 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni új be -
szer zé sû jár mû vek ese té ben.

5. Az érin tett szer ve ze tek az al kal ma zás ér de ké ben a
STANAG 4050 Egy sé ge sí té si Egyez ményt ren del jék meg
a HM Tech no ló gi ai Hi va tal Szab vány tá rá ból.

6. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató

Parancsnokának
294/2006. (HK 12.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény
(STANAG 4569 „Logisztikai és könnyû páncélozott

jármûvek védettség követelményei 1. kiadás”)
nem ze ti be ve ze té sé rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján – hi vat ko zá sul az egy sé ge sí té si,
szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NA TO egy sé ge sí té si
do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló
1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a NA TO egy sé ge sí -
té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és be ve ze té sé rõl  szóló
168/2005. (HK 25.) szá mú HM vé de lem gaz da sá gi he lyet -
tes ál lam tit kár köz le mé nyé ben fog lal tak ra – az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um ra, a mi nisz té rium alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek re, hi va ta lok ra, hát tér in téz mé nyek re, a ka to nai 
fel sõ ok ta tá si in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re.

2. A STANAG 4569 Pro tec ti on Le vels for Oc cu pa ti on
of Lo gis tic and Ar mo u red Ve hic les „Lo gisz ti kai és

könnyû pán cé lo zott jár mû vek vé dett ség kö ve tel mé nyei
1. ki adás” cí mû do ku men tu mot ezen in téz ke dés alap ján
ere de ti nyel ven be ve ze tem.

3. Az egyez mény ren del te té se: a pa rancs no kok a meg fe -
le lõ vé del mi el já rá so kat tud ják al kal maz ni jár mû vek mû ve le -
ti te rü le ten tör té nõ igény be vé te le so rán az aláb bi ak alap ján:

a) a lo gisz ti kai és könnyû pán cé lo zott jár mû vek vé dett -
ség kö ve tel mé nyei kéz i, illetve tü zér sé gi fegy ve rek ellen;

b) a lo gisz ti kai és könnyû pán cé lo zott jár mû vek vé dett -
ség kö ve tel mé nyei ké zi grá ná tok, illetve gya log sá gi és
harc jár mû ak nák ellen.

4. A 4569 szá mú NATO Egy sé ge sí té si Egyez mény
ren del ke zé se it 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni új be -
szer zé sû jár mû vek ese té ben.

5. Az érin tett szer ve ze tek az al kal ma zás ér de ké ben a
STANAG 4569 Egy sé ge sí té si Egyez ményt ren del jék meg
a HM Tech no ló gi ai Hi va tal Szab vány tá rá ból.

6. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató

Parancsnokának
295/2006. (HK 12.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény
(STANAG 2601 „Harcászati szárazföldi
gépjármûvek elektromos rendszereinek

szabványosítása 3. kiadás”)
nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján – hi vat ko zá sul 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, va la mint a NATO egy sé ge sí -
té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és be ve ze té sé rõl  szóló
168/2005. (HK 25.) szá mú HM vé de lem gaz da sá gi he lyet -
tes ál lam tit kár köz le mé nyé ben fog lal tak ra – az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um ra, a mi nisz té rium alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek re, hi va ta lok ra, hát tér in téz mé nyek re, a ka to nai 
fel sõ ok ta tá si in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re.
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2. A STANAG 2601 Stan dar di za ti on of Elect ri cal Sys -
tems in Tac ti cal Land Ve hic les „Har cá sza ti szá raz föl di
gép jár mû vek elekt ro mos rend sze re i nek szab vá nyo sí tá sa
3. ki adás” cí mû do ku men tu mot ezen in téz ke dés alap ján
ere de ti nyel ven be ve ze tem.

3. Az egyez mény ren del te té se: a har cá sza ti szá raz föl di
gép jár mû vek elekt ro mos rend sze re i nek név le ges fe szült -
sé gé nek a szab vá nyo sí tá sa az aláb bi cé lok ból:

a) szük ség ese tén elekt ro mos ener gia le adá si vagy fo -
ga dá si ké pes ség a mo tor in dí tá sa kor;

b) kü lön bö zõ tag ál la mok tól szár ma zó te her gép ko csi
pót ko csi vagy von ta tó-, nyer ges pót ko csi jár mû kom bi ná -
ció ese tén a pót ko csi vagy nyer ges pót ko csi elekt ro mos
ener gi á val va ló el lá tá si ké pes sé ge azok vi lá gí tá si cél ja i ra;

c) a kü lön bö zõ gyárt má nyú, illetve kü lön bö zõ tag ál la -
mok tól szár ma zó jár mû elekt ro mos kom po nen sek cse re -
sza ba tos sá gá nak biz to sí tá sa vész hely zet ben.

4. A 2601 szá mú NATO Egy sé ge sí té si Egyez mény
ren del ke zé se it 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni új be -
szer zé sû jár mû vek ese té ben.

5. Az érin tett szer ve ze tek az al kal ma zás ér de ké ben a
STANAG 2601 Egy sé ge sí té si Egyez ményt ren del jék meg
a HM Tech no ló gi ai Hi va tal Szab vány tá rá ból.

6. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató

Parancsnokának
296/2006. (HK 12.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény
(STANAG 4334 „Általános rendeltetésû szilárdtest

villamos energia átalakítók az interoperabilitás
érdekében 1. kiadás”)
nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján – hi vat ko zá sul az egy sé ge sí té si,
szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NA TO egy sé ge sí té si
do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló
1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a NA TO egy sé ge sí -
té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és be ve ze té sé rõl  szóló
82/2006. (HK 9.) szá mú HM vé de lem gaz da sá gi he lyet tes
ál lam tit kár köz le mé nyé ben fog lal tak ra – az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um ra, a mi nisz té rium alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek re, hi va ta lok ra, hát tér in téz mé nyek re, a ka to nai 
fel sõ ok ta tá si in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re.

2. A STA NAG 4334 Elect ri cal Po wer Con di ti o ners,
So lid Sta te, Ge ne ral Pur po se for In te ro pe ra bi lity „Ál ta lá -
nos ren del te té sû szi lárd test vil la mos ener gia át ala kí tók az
in te ro pe ra bi li tás ér de ké ben 1. ki adás” cí mû do ku men tu -
mot ezen in téz ke dés alap ján ere de ti nyel ven be ve ze tem.

3. Az egyez mény ren del te té se: a szi lárd test át ala kí tók
meg ha tá ro zott vil la mos jel lem zõ i nek szab vá nyo sí tá sa
annak ér de ké ben, hogy a NA TO szá raz föl di erõ i nek ré szé -
re ren del ke zé sé re áll ja nak olyan ál ta lá nos ren del te té sû vil -
la mos át ala kí tók, me lyek le he tõ vé te szik az in te ro pe ra bi li -
tást a kü lön bö zõ vil la mos áram for rá sok és fo gyasz tók fe -
szült sé gé re, frek ven ci á já ra és vé del mé re vo nat ko zó an.

4. A 4334 szá mú NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény
ren del ke zé se it 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni új be -
szer zé sû jár mû vek ese té ben.

5. Az érin tett szer ve ze tek az al kal ma zás ér de ké ben a
STA NAG 4334 Egy sé ge sí té si Egyez ményt ren del jék meg
a HM Tech no ló gi ai Hi va tal Szab vány tá rá ból.

6. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató

Parancsnokának
297/2006. (HK 12.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény
(STANAG 4015 „Indító akkumulátor terek harcászati 

szárazföldi gépjármûvekhez 3. kiadás”)
nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján – hi vat ko zá sul az egy sé ge sí té si,
szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NA TO egy sé ge sí té si
do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló
1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a NA TO egy sé ge sí -
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té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és be ve ze té sé rõl  szóló
168/2005. (HK 25.) szá mú HM vé de lem gaz da sá gi he lyet -
tes ál lam tit kár köz le mé nyé ben fog lal tak ra – az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um ra, a mi nisz té rium alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek re, hi va ta lok ra, hát tér in téz mé nyek re, a ka to nai 
fel sõ ok ta tá si in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re.

2. A STA NAG 4015 Star ter Bat te ry Spa ces for Tac ti cal 
Land Ve hic les „In dí tó ak ku mu lá tor te rek har cá sza ti szá -
raz föl di gép jár mû vek hez 3. ki adás” cí mû do ku men tu mot
ezen in téz ke dés alap ján ere de ti nyel ven be ve ze tem.

3. Az egyez mény ren del te té se: a har cá sza ti szá raz föl di
gép jár mû vek ben a te le pek szá má ra ki ala kí tott hely, a hoz -
zá juk ren delt le szo rí tó és elekt ro mos csat la ko zó ki ala kí tá -
sok meg fe lel je nek az is mert pa ra mé te rek nek, így le he tõ vé
té ve a cse ré jü ket a NA TO tag ál la mok te le pe i vel.

4. A 4015 szá mú NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény
ren del ke zé se it 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni új be -
szer zé sû jár mû vek ese té ben.

5. Az érin tett szer ve ze tek az al kal ma zás ér de ké ben a
STA NAG 4015 Egy sé ge sí té si Egyez ményt ren del jék meg
a HM Tech no ló gi ai Hi va tal Szab vány tá rá ból.

6. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok
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SZERZÕDÉSEK

MA GYAR HON VÉD SÉG
BA LA TON FÜ RE DI KAR DI O LÓ GI AI RE HA BI LI TÁ CI ÓS INTÉZET

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
(No)

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

Szol gál ta tá si
ke ret szer zõ dés
ér ték ha tár alatt

Gyó gyá sza ti (la bo ra tó ri u mi)  szol gál ta tás Ve võ: MH 
Ba la ton fü re di 
Kar di o ló gi ai 

Re ha bi li tá ci ós 
In té zet, 

8230 Ba la ton fü red,
Sza bad ság út 5.

Adó szá ma:
15705770-2-51

Szol gál ta tó: 
Pro dia Zrt.

1135 Bu da pest,
Re it ter Fe renc

u. 39–49.
Cég jegy zék szám:

01-10-043714

5 620 E Ft 2006. áp ri lis 4. 2006. ja nu ár 1. 2006.
de cem ber 31.

MA GYAR HON VÉD SÉG
KA TO NAI KÖZ LE KE DÉ SI KÖZ PONT

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
(E Ft)

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

vál lal ko zá si
szer zõ dés

HM ipar vá gá nyok kar ban tar tá sa ARÁS Bt. 6 988 2006. 03. 31. 2006. 03. 31. 2006. 09. 15.

vál lal ko zá si
szer zõ dés

Anyag be szer zés ARÁS Bt. 10 877 2006. 04. 11. 2006. 04. 11. 2006. 04. 30.

szál lí tá si Tar gon ca ak ku mu lá tor be szer zé se Ak ku king Bt.
28485245-2-01

8 303 2006. 03. 31. 2006. 03. 31. 2006. 06. 30.

1
2

. szám
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
9

7
3



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
(E Ft)

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 Elekt ro mos tar gon ca be szer zé se Pfaff Si berb lau
Hun gá ria Kft.
13-09-080946

9 378 2006. 03. 31. 2006. 03. 31. 2006. 06. 16.

szol gál ta tás Ra ko dó gép ke ze lõ ki kép zés SZTÁV Rt.
10766718-2-42

8 400 2006. 04. 06. 2006. 04. 06. 2006. 11. 30.

szál lí tá si Tar gon ca gu mi kö peny be szer zé se Kiss-Ker Te am
Kft. 09-09-008346

11 314 2006. 03. 31. 2006. 03. 31. 2006. 05. 12.

szál lí tá si EUR-1 drót há lós ra ko dó lap be szer zé se Pfaff Sil berb lau
Hun gá ria Kft.
13-09-080946

12 445 2006. 03. 31. 2006. 03. 31. 2006. 05. 12.

MA GYAR HON VÉD SÉG
HADTÁPANYAG ELLÁTÓ KÖZ PONT

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 és azo no sí tó ja

A szer zõ dés ér té ke
(E Ft net tó)

A szer zõ dés kö tés
dá tu ma

A szer zõ dés
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

Mû so ros CD, DVD  lemezek  beszerzése MH HTPEK – Pé csi 
Di rekt Kft.

(01-09-679323)

5055 2006. 04. 20. 2006. 04. 20. 2006. 12. 15.
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KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás
az Országos szakmai szakértõi és az Országos

szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe való felvételre

A hon vé del mi mi nisz ter az Or szá gos szak ér tõi, az
 Országos vizs gáz ta tá si, az Or szá gos szak mai szak ér tõi és
az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék rõl, va la -
mint a szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 31/2004. (XI. 13.)
OM ren de let alap ján a szak kép zé si tör vény 2.  § (1) be kez -
dé sé nek a) – b) pont já ban meg ha tá ro zott szak kép zést foly -
ta tó in téz mény ben szak mai el len õr zés ben va ló köz re mû -
kö dés re és más szak ér tõi te vé keny ség re, illetve az Or szá -
gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ ka to nai szak ké pe sí té sek
szak mai vizs gái vizs ga el nö ki te en dõ i nek el lá tás ra jo go sí tó 
név jegy zék be (együt te sen: szak mai név jegy zék) tör té nõ
fel vé tel re nyil vá nos pá lyá za tot hir det.

A név jegy zé kek re va ló fel vé tel 5 év re szó l, me lyet le -
jár ta elõtt pá lyá zat út ján le het meg hosszab bí ta ni.

Pá lyá za tot csak Pá lyá za ti ûr la pon le het be ad ni, mely a
www.hon ve de lem.hu pá lyá za tok link rõl tölt he tõ le. A pá -
lyá zat hoz be adott má so la tok ere de ti vel tör té nõ meg egye -
zé sét, a gya kor la ti idõ meg lé té nek iga zo lá sát a mun kál ta tó, 
nyug díj ban lé võ je lent ke zõ ese tén az utol só mun kál ta tó,
vagy annak jog utód ja, jog utód nél kül meg szûnt munkál -
tató ese tén a meg szûnt mun kál ta tó fenn tar tó ja, en nek hi á -
nyá ban más hi telt ér dem lõ mó don iga zol hat ja.

A pá lyá za tok el bí rá lá sát a hon vé del mi mi nisz ter ál tal
lét re ho zott Bí rá ló bi zott ság vég zi, mely rõl a pá lyá zók írá -
sos ér te sí tést kap nak.

Egy pá lyá zat tal csak egy szak ér tõi, vagy egy vizsga -
elnöki név jegy zék re ke rü lést le het kér ni.

A szak mai név jegy zék be va ló fel vé te li ké rel met kü lön pá lyá -
zat tal kell be nyúj ta ni min d a két név jegy zék re, ille tõ leg az Or -
szá gos szak mai szak ér tõi név jegy zék több szak ma cso port já ra.

Az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék ese tén
több szak ké pe sí tés re egy pá lyá za tot kell be nyúj ta ni. A pá -
lyá zat be adá sa kor az el já rá si dí jat – ér té két az OM ren de let 
10.  § (2) pont ja ha tá roz za meg – bank i át uta lás sal:

– HM 1. sz. TPSZI HM Ig. Pénz ügyi O. név re;
– MÁK 10023002-01780499 szám la szám ra;

Köz le mény ro vat ban:
– Be vé te li kincs tá ri tranz ak ci ós kód: 310;
– 31/2004 (XI. 13.) OM ren de let, pá lyá zó ne vé nek

meg adá sá val;
– Szak mai szak ér tõi pá lyá za ti dí jat, illetve Szak mai

vizs gáz ta tói pá lyá za ti dí jat
a fen ti ada tok meg adá sá val kell be fi zet ni.
A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban, egy pél dány ban, pos tai 

úton, vagy fu tár ral a HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály ré -
szére kell meg kül de ni (pos ta cím: HM Hu mán po li ti kai Fõ -
osz tály, 1885 Bu da pest, Pf.: 25). A bo rí ték ra rá kell  írni:
,,Pá lyá zat szak mai név jegy zék be tör té nõ felvé telre”.

A pá lyá zat(ok) be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2006. au gusz -
tus 31.

A be ér ke zett pá lyá za tok el bí rá lá sá ra a be nyúj tá si ha tár -
idõt kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül sor.

A pá lyá za ti fel hí vás meg je le nik a Ma gyar Hon véd cí mû
fo lyó irat ban, a Hon vé del mi Köz löny ben, és el ér he tõ a
www.hon ve de lem.hu web-la pon.

I.
Az Országos szakmai szakértõi névjegyzékbe történõ

felvétel pályázati feltételei

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a Pá lyá za ti ûr la pon be adott szak mai név jegy zék re

 való fel vé tel irán ti ké rel met;
– rész le tes szak mai ön élet raj zot, mely ben kü lön ki kell

tér ni a szak mai te vé keny ség re, a szak te rü le ten vég zett ku -
ta tó mun ká ra, tu do má nyos te vé keny ség re.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– er köl csi bi zo nyít ványt (nem szük sé ges en nek csa to -

lá sa azok nál, akik nél jog sza bály ren del ke zé se alap ján a
bün tet len ség az al kal ma zás és a fog lal koz ta tás elõ fel té te le, 
és aki nek a mun kál ta tó ja ezt iga zol ja);

– a szak irá nyú pe da gó gus vég zett sé get, vagy fel sõ fo kú
szak irá nyú vég zett sé get, vagy fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé -
get és szak irá nyú szak kép zett sé get ta nú sí tó ok le vél hi te les 
má so la tát és a tíz év szak mai gya kor la ti idõ meg lé tét ta nú -
sí tó iga zo lást;

– a je lent ke zõ szak mai te vé keny sé gét ér té ke lõ – leg -
alább két – szak mai aján lást;

– a je lent ke zõ ál tal írt köny vek, cik kek, ta nul má nyok
jegy zé két;

– a bí rá la ti díj ról  szóló ban ki-át uta lá si meg bí zás má so la tát.

II.
Az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe

történõ felvétel pá lyá za ti fel té te lei

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a Pá lyá za ti ûr la pon be adott szak mai név jegy zék re

 való fel vé tel irán ti ké rel met;
– rész le tes szak mai ön élet raj zot.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– er köl csi bi zo nyít ványt (nem szük sé ges en nek csa to -

lá sa azok nál, akik nél jog sza bály ren del ke zé se alap ján a
bün tet len ség az al kal ma zás és a fog lal koz ta tás elõ fel té te le, 
és aki nek a mun kál ta tó ja ezt iga zol ja);

– a szak irá nyú pe da gó gus vég zett sé get, vagy fel sõ fo kú
szak irá nyú vég zett sé get, vagy fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé -
get és szak irá nyú szak kép zett sé get ta nú sí tó ok le vél hi te les 
má so la tát és a tíz év szak mai gya kor la ti idõ meg lé tét ta nú -
sí tó iga zo lást;

– a je lent ke zõ szak mai te vé keny sé gét ér té ke lõ – leg -
alább két – szak mai aján lást;

– a bí rá la ti díj ról  szóló ban ki-át uta lá si meg bí zás má so -
la tát.
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AZ ADATLAP (JELENTKEZÉSI LAP) MINDKÉT OLDALÁNAK KITÖLTÉSÉT ÍRÓGÉPPEL,
VAGY NYOMTATOTT NAGYBETÛVEL KELL VÉGEZNI!

ADATLAP
(jelentkezési lap)

a Honvédelmi Minisztérium által felügyelt katonai szakképesítések szakmai vizsgáztatási (vizsgaelnöki) és
szakképzési szakértõi névjegyzékbe kerüléshez

Szak mai vizs gáz ta tói név jegy zék Szak mai szak ér tõi név jegy zék

új pá lyá zat be nyúj tá sa új pá lyá zat be nyúj tá sa

Hosszab bí tás hosszab bí tás

nyil ván tar tás ba vé tel idõ pont ja nyil ván tar tás ba vé tel idõ pont ja

Név (le ány ko ri név):

Szü le té si hely, idõ:

Any ja ne ve:

Ál lan dó lak cí me:

 te le fon szá ma:

 e-ma il cí me:

Ide ig le nes (ki ér te sí té si) lak cí me:

Leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé ge:

Tu do má nyos fo ko za ta:

Be osz tá sa:

Mun ka he lyé nek ne ve:

 cí me:

 te le fon szá ma:

 fax-szá ma:

 e-ma il cí me:
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AZ ADATLAP (JELENTKEZÉSI LAP) MINDKÉT OLDALÁNAK KITÖLTÉSÉT ÍRÓGÉPPEL,
VAGY NYOMTATOTT NAGYBETÛVEL KELL VÉGEZNI!

A MEGPÁLYÁZOTT KÉPZÉSI TERÜLET
(a területet / területeket X-el kell jelölni)

Sza kok és ága za tok meg ne ve zé se Szak ér tõi Vizs gáz ta tói

Hon véd tiszt he lyet tes I. és Hon véd zász lós szak pa rancs no ki ága zat

Hon véd tiszt he lyet tes I. és Hon véd és zász lós szak hír adó és in for ma ti ka ága zat

Hon véd tiszt he lyet tes I. szak re pü lés biz to sí tó ága zat

Hon véd tiszt he lyet tes I. szak ka to nai in for ma ti kai rend szer üze mel te tõ ága zat

Hon véd tiszt he lyet tes I. szak sze re lõ ága zat

Hon véd tiszt he lyet tes I. szak üze mel te tõ ága zat

Hon véd tiszt he lyet tes I. szak mû sze rész ága zat

Hon véd tiszt he lyet tes I. és Hon véd zász lós szak sár kány-haj tó mû ága zat

Hon véd tiszt he lyet tes I. és Hon véd zász lós szak avi o ni ka ága zat

Hon véd tiszt he lyet tes I. és Hon véd zász lós szak had táp ága zat

Hon véd tiszt he lyet tes I. és Hon véd zász lós szak rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ ága zat

Hon véd tiszt he lyet tes I. szak ka to na ze nész ága zat

Hon véd zász lós szak ügy vi tel ága zat

Hon véd zász lós szak tech ni ka I. ága zat

Hon véd zász lós szak tech ni ka II. ága zat

Hon véd zász lós szak ka to nai biz ton sá gi ága zat

Hon véd zász lós szak me te o ro ló gi ai asszisz tens ága zat

egyéb (a te rü let meg ne ve zé sé vel)

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

............................................................
(a pá lyá zó alá írá sa)
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A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora
pályázatot hirdet 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:

Bo lyai Já nos Ka to nai Mû sza ki Ka r

Hír adó Tan szék

Ka to nai Táv köz lé si Szak cso port

– egye te mi ad junk tus (1 fõ ht.)

Vil la mos és Ter mé szet tu do má nyi Ala po zó Tan szék

– fõ is ko lai ad junk tus (1 fõ ka.)

Re pü lõ Sár kány haj tó mû Tan szék

– egye te mi do cens (1 fõ ht.)

Had táp, Pénz ügyi és Köz gaz da sá gi Tan szék

Pénz ügyi Szak cso port

– fõ is ko lai ta nár se géd (1 fõ ht.)

Egye te mi do cens sé az ne vez he tõ ki, aki az alap kö ve -
tel mé nyek nek va ló meg fe le lé sen túl:

a) tel je sí tet te az egye te mi ad junk tus sal szem ben tá -
masz tott kö ve tel mé nye ket;

b) az ál ta la ok ta tott tu do mány te rü le ten dok to ri fo ko zat -
tal ren del ke zik, al kal mas a hall ga tók, a dok to ri kép zés ben
részt ve võk, a ta nár se gé dek ta nul má nyi és tu do má nyos
mun ká já nak ve ze té sé re;

c) leg alább 8 éves szak mai gya kor lat tal ren del ke zik
(el vi leg 4 év egye te mi ta nár se gé di és 4 év egye te mi ad -
junk tu si);

d) em be ri leg és szak ma i lag egy aránt al kal mas a fi a tal
mun ka tár sak irá nyí tá sá ra, se gí té sé re;

e) is me re te it lo gi kus rend szer be fog lal va írás ban és
szó ban ké pes át ad ni, ma gas szín vo na lú tan anyag for má ló,
ki dol go zó és is me ret át adó kész ség gel ren del ke zik;

f) tu do mány ágát át fo gó an is me ri, szû kebb szakterü -
letének el mé lyült, nem zet kö zi szin tû is me re té vel ren del -
ke zik;

g) ön ál ló tu do má nyos ered mé nyei van nak, ezek rõl
nem zet kö zi szín vo na lú szak mai pro duk tu mok ban ad
 számot.

Egye te mi ad junk tus sá az ne vez he tõ ki, aki az alap -
kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lé sen túl:

– leg alább 4 éves szak mai, le he tõ leg fel sõ ok ta tá si ok -
tatói gya kor lat tal ren del ke zik;

– tel je sí tet te az egye te mi ta nár se géd del szem ben tá -
masz tott kö ve tel mé nye ket;

– bi zo nyí tot ta al kal mas sá gát – is me ret át adói és ne ve lõi 
ké pes sé gét – az egye te mi ok ta tó mun ká ra;

– szak te rü le té nek tu do má nyos te vé keny sé gé ben ön ál ló 
ku ta tá si ered mé nye ket is fel mu ta tó pub li ká ci ók kal (vagy
en nek meg fe le lõ más szak mai pro duk tu mok kal) rendel -
kezik;

– leg alább egy ide gen nyelv bõl szak te rü le té nek meg -
felelõ szak mai anyag gal bõ ví tett kö zép fo kú „C” tí pu sú
 állami nyelv vizs gá val (vagy en nek meg fe le lõ nyelv vizs ga
bi zo nyít vánnyal) ren del ke zik.

Fõ is ko lai ad junk tus sá az ne vez he tõ ki, aki az alap -
követelményeknek va ló meg fe le lé sen túl:

– ren del ke zik az al kal ma zó tan szék ál tal elõ írt idõ -
tartamú há rom éves fel sõ ok ta tá si, illetve öt éves szak mai
(csapat) 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;

– tel je sí tet te a fõ is ko lai ta nár se géd del szem ben tá masz -
tott kö ve tel mé nye ket;

– bi zo nyí tot ta al kal mas sá gát is me ret át adói és ne ve lõi
ké pes sé gét – a fõ is ko lai ka ron fo lyó ok ta tás ban;

– is mer je szak te rü le té nek alap ve tõ iro dal mát, ku ta tó -
mun ka mód sze re i nek bir to ká ban vé gez zen tu do má nyos
mun kát;

– leg alább egy ide gen nyelv bõl szak te rü le té nek meg fe -
le lõ szak mai anyag gal bõ ví tett kö zép fo kú „C” ál lam i
nyelv vizs gá val (vagy en nek meg fe le lõ nyelv vizs ga-bi zo -
nyít vánnyal) ren del ke zik.

Fõ is ko lai 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:

– ren del ke zik az al kal ma zó tan szék ál tal elõ írt idõ tar ta -
mú és mi nõ sé gû, de leg alább két éves szak mai (zász ló alj
kö te lék ben pa rancs no ki, vagy ve le azo nos szin tû tech ni kai 
be osz tás ban el töl tött) gya kor lat tal, mely tõl egye di ese tek -
ben – a tan szék ve ze tõ dön té se alap ján – el le het te kin te ni;

– 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;

– al kal mas alap szin tû fog lal ko zá sok (gya kor la ti fog lal -
ko zás, do ku men tum-fel dol go zó fog lal ko zás stb.) ve ze té -
sé re, irá nyí tá sá ra;

– ren del ke zik a tu do má nyos ku ta tó mun ka alap ja i nak
is me re té vel;

– részt vál lal az ok ta tás ke re te in kí vül is a hall ga tók ne -
ve lé sé ben;

– ren del ke zik leg alább egy ide gen nyelv alap fo kú
–  államilag el is mert nyelv vizs ga bi zo nyít vánnyal ta nú sí -
tott – is me re té vel.

A mun ka kö rök rész le tes fel ada ta it a mun ka kö ri le írá sok 
tar tal maz zák.

Sa já tos kö ve tel mé nyek:
Bo lyai Já nos Ka to nai Mû sza ki Ka r
Hír adó Tan szék
Ka to nai Táv köz lé si Szak cso port egye te mi ad junk tus

(1 fõ ht.)
– ren del kez zen ha zai vagy kül föl di aka dé mi ai (egye te -

mi) vég zett ség gel, an gol és/vagy fran cia nyelv bõl leg -
alább kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs gá val, va la mint
„C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi fe lül vizs gá lat tanúsítvány -
nyal;
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– ren del kez zen kez de ti tu do má nyos ku ta tá si ered mé -
nyek kel;

– is mer je a Ma gyar Hon véd ség rend szer biz ton sá gi és
szá mí tás tech ni kai ti tok vé del mi sza bály zó it, le gyen ké pes
ezek ok ta tá sá ra; to váb bá is mer je a nem ze ti NATO, EU
nyílt, nem nyil vá nos, va la mint mi nõ sí tett elekt ro ni kus
ada tok vé del mé nek fel ada ta it;

– le gyen ké pes az in for má ció vé de lem tör vényi sza bá -
lyo zá sa, a biz ton sá gi alap is me re tek és a szak ügy vi tel is -
me ret kö rök ok ta tá sá ra, ezek rõl ren del kez zen tan fo lya mi
vég zett ség gel.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a PhD kép zés ben
va ló rész vé tel.

Vil la mos és Ter mé szet tu do má nyi Ala po zó Tan szék
fõ is ko lai ad junk tus (1 fõ ka.)

– ren del kez zen ma te ma ti kai-fi zi ka sza kos ta ná ri egye -
te mi dip lo má val, leg alább 5 éves fel sõ ok ta tá si gya kor lat tal 
a ma te ma ti ka és fi zi ka ok ta tá sa te rén;

– le gyen szak irá nyú pub li ká ci ó ja az ok ta tott te rü le ten.
Re pü lõ Sár kány haj tó mû Tan szék egye te mi do cens

(1 fõ ht.)
– ren del kez zen ok le ve les vil la mos mér nö ki vég zett ség -

gel, leg alább 5 éves fel sõ ok ta tá si gya kor lat tal az Elekt ro -
ni ka, Vil la mos ság tan, Ana lóg elekt ro ni ka tan tár gyak ok ta -
tá sá ban;

– ren del kez zen iga zolt tu do má nyos ku ta tá si ered mé -
nyek kel a ro bot re pü lõ gé pek sza bá lyo zás tech ni kai vizs gá -
la tá ban

Had táp, Pénz ügyi és Köz gaz da sá gi Tan szék
Pénz ügyi Szak cso port fõ is ko lai ta nár se géd (1 fõ ht.)
– Ren del kez zen ka to nai lo gisz ti kai, ha di tech ni kai,

had táp vagy köz le ke dé si szak te rü le ten ha zai vagy kül föl di 
ka to nai aka dé mi án vagy nem zet vé del mi egye te men szer -
zett vég zett ség gel;

– át fo gó an is mer je a ka to nai mû ve le tek lo gisz ti kai tá -
mo ga tá sá nak rend sze rét, le gyen ké pes szak har cá sza ti fel -
ada tok ön ál ló ki dol go zá sá ra és le ve ze té sé re;

– ren del kez zen leg alább há rom éves szak mai gya kor -
lat tal.

A mun ka kö rök a pá lyá za tok el nye ré se után azon nal be -
tölt he tõk.

Az egye te mi do cens mun ka kör höz rend sze re sí tett rend -
fo ko zat al ez re des, il let mény ka te gó ria: I/V. spe ci á lis elõ -

me ne te li rend alá tar to zik. Egye te mi ad junk tus, fõ is ko lai
ta nár se géd mun ka kö rök 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 toz nak.

Köz al kal ma zot tak be so ro lá sa (il let mé nye) a több ször
mó do sí tott 1992. évi XXXIII. tör vény sze rint tör té nik.

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;

– 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 a .......................
Ka r ................................... Tan szék ...............................
Szak cso port ............................................. mun ka kö ré re”

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást az
aláb bi he lyen le het kér ni:

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
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AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI KÉPZÕ ÉS TOVÁBBKÉPZÕ KFT.
KÖZLEMÉNYE

MUNKA- ÉS TÛZVÉDELMI SZAKKÉPZÉSEKRE

2006/2007-es tanév

FMK Nyilvántartási szám: 01-0182-05

Intézmény-akkreditációs lajtsromszám: 0477

I. Fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak irá nyú to vább kép zés

A Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem és az OMKT Kft. együtt mû kö dé sé nek a ke re té ben in dul.

– je lent ke zé si fel té tel: egye te mi, illetve fõ is ko lai vég zett ség,

– kép zé si idõ: 5 fél év.

A ta nul má nyok el vég zé se után tet t si ke res zá ró vizs ga ese tén a hall ga tók fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak irá nyú ké pe sí -
tést iga zo ló ok le ve let kap nak. Az ok le vél mun ka vé del mi szak ké pe sí tés hez kö tött mun ka kö rök be töl té sé re, illetve mun -
ka biz ton sá gi szak te vé keny ség el lá tá sá ra jo go sít, egy ben alap fel té te le a mun ka vé del mi szak ér tõi iga zol vány meg sze -
rez he tõ sé gé nek is.

II. Mun ka vé del mi tech ni kus szak kép zés (Or szá gos Kép zé si Jegy zék szá ma: 53 5499 01)

– je lent ke zé si fel té te lek:

– mû sza ki jel le gû szak kö zép is ko lai, vagy mû sza ki is me re tet nyúj tó kép zé sen szer zett ké pe sí tés, vagy

– mû sza ki tech ni ku si vég zett ség, vagy

– érett sé gi bi zo nyít vány és mû sza ki jel le gû szak mun kás bi zo nyít vány, vagy

– érett sé gi és a MÁV fel sõ fo kú for gal mi és ke res ke del mi tan fo lya ma in szer zett vég zett ség, vagy

– érett sé gi és pos ta for gal mi ké pe sí tés;

– kép zé si idõ: 2 fél év (250 óra).

A ta nul má nyo kat köve tõen si ke res zá ró vizs gát tet t hall ga tók mun ka vé del mi tech ni ku si bi zo nyít ványt kap nak, amely

bi zo nyít vány kö zép fo kú mun ka vé del mi szak ké pe sí tés hez kö tött mun ka kö rök be töl té sé re, illetve mun ka biz ton sá gi
szak te vé keny ség el lá tá sá ra jo go sít.

III. Tûz vé del mi elõ adó szak kép zés (Or szá gos Kép zé si Jegy zék szá ma: 52 8915 02)

– je lent ke zé si fel té tel: kö zép is ko lai vég zett ség,

– kép zé si idõ: 2 fél év (324 óra).

A ta nul má nyo kat köve tõen si ke res zá ró vizs gát tet t hall ga tók tûz vé del mi elõ adó bi zo nyít ványt kap nak, amely bi zo -

nyít vány kö zép fo kú tûz vé del mi szak ké pe sí tés hez kö tött mun ka kö rök be töl té sé re, illetve tûz vé del mi szak te vé keny ség
el lá tá sá ra jo go sít.

IV. Mun ka vé del mi és tûz vé del mi szak kép zé sek

A tan ren dek össze han go lá sá val min d az I., min d a II. pon tok ban fel so rolt mun ka vé del mi szak kép zé sek re je lent ke zõk
ré szé re az OMKT Kft. le he tõ sé get biz to sí t ar ra, hogy a mun ka vé del mi ta nul má nya ik kal egy ide jû leg a III. pont ban
 szereplõ tûz vé del mi elõ adó szak kép zés ben is részt ve gye nek.
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Ál ta lá nos tud ni va lók

a) Va la mennyi szak kép zés 2006. szep tem be ré ben in dul az OMKT Kft. szék he lyén, Bu da pes ten.

b) Je lent ke zé si ha tár idõ: 2006. má jus 31.
c) Je lent kez ni az OMKT Kft. je lent ke zé si lap ján le het, amely be sze rez he tõ sze mé lye sen

– az OMKT Kft.-be n (1111 Bu da pest, Mû egye tem rkp. 9.,,R” ép., II. em. 216., 218.) vagy
– a Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé gek re gi o ná lis köz pont ja i ban, illetve igé nyel he tõ le vél ben vagy

te le fo non. A II. és III. pon tok ban fel so rolt kép zé sek je lent ke zé si lap ja le tölt he tõ a www.omkt.bme.hu web-ol dal -
ról is.

d) Rész le tes in for má ci ó kat a je lent ke zé si lap hoz mel lé kelt tá jé koz ta tó, va la mint az em lí tett hon lap tar tal maz za. Szó -
be li fel vi lá go sí tást ad:

– a fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak kép zés rõl: Bo gen fürst Fe renc né a 463-3610-es,
– a kö zép fo kú mun ka vé del mi szak kép zés rõl: Szi lá gyi né Mi hály Gyön gyi a 463-4396-os,
– a tûz vé del mi elõ adó szak kép zés rõl: Mé szá ros né Mar git tay Ka ta lin a 463-2709-es te le fo non.
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
új so ro za tá nak, a Köz löny Köny vek nek el sõ kö te te ként meg je len tet te

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû ki ad ványt.

Annak a pi a ci sze rep lõ nek, aki tár sas te vé keny sé get kí ván foly tat ni, az egye di kö rül mé nyek és fel té te lek
mér le ge lé sé vel kell dön te nie ar ról, hogy gaz da sá gi tár sa sá got hoz lét re, amely ben a tár sak be vitt
va gyo nu kat mû köd te tik, vagy szö vet ke ze tet, amely ben a részt ve võk sze mé lyes együtt mûködést is
meg va ló sí ta nak. A szö vet ke zet sa já tos sá ga – szem ben a gaz da sá gi tár sa sá gok kal, illetve tár sa dal mi
szer ve ze tek kel –, hogy ké pes op ti má li san öt vöz ni a gaz dál ko dá si funk ci ót a kul tu rá lis, szo ciá lis,
kö zös ség szer ve zõ funk ci ó val. Euró pai ta pasz ta la tok is bi zo nyít ják, hogy a szö vet ke ze tek, sa já tos
szer ve zõ dé si és mû kö dé si el ve ik alap ján, a fog lal koz ta tás po li ti ka, a re gi o ná lis, a  vidékfejlesztési,
az ag rár-, a kör nye zet vé del mi po li ti ka ke re tei kö zött fel me rü lõ prob lé mák meg oldásának ha té kony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. jú li us 1-jén ha tály ba lé põ új szö vet ke ze ti tör vény cél ja en nek a ket tõs ség nek mi nél tel je sebb
tük röz te té se annak ér de ké ben, hogy a gaz da sá gi tár sa sá gok és a non pro fit szer ve ze tek re ne szán szát
kö ves se a szö vet ke ze ti moz ga lom fel len dü lé se is. 
Az ak tu á lis jog sza bály szö veg ma gya rá za tát bõ sé ges irat min ta tár te szi még hasz no sab bá az érin tet tek
és az ér dek lõ dõk szá má ra.

A könyv meg ren del he tõ és sze mé lye sen meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,
Somogy i Bé la u. 6.,  tel./fax: 267-2780; in ter net cím: www.mhk.hu/koz lony bolt), to váb bá a Bu da pest VII.,
Rá kó czi út 30. (bejára t a Do hány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.:  321-5971,
fax: 321-5275).

120 ol dal. Ára: 945 Ft áfá val.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del em a A szö vet ke ze ti tör vény ma gya rá za ta címû kiadványt .....................  pél dány ban,
és kérem juttassák el az alábbi címre.
Ára: 945 Ft + pos ta költ ség.

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 om.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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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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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.
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06.1617 – 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


