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Jog sza bá lyok

2006: LIV. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény mó do sí tá sá ról 988

2006: LV. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá sá ról 988

2006: LVII. tv. A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kormány
tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról 989

15/2006. (IV. 29.)
HM ren de let

A ka to nai to bor zás rend jé rõl  szóló 23/2002. (IV. 10.) HM ren -
de let mó do sí tá sá ról 1001

Ha tá ro za tok

108/2006. (V. 26.)
KE ha tá ro zat

Dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sé rõl
és nyug ál lo mány ba he lye zé sé rõl 1003

109/2006. (V. 26.)
KE ha tá ro zat

Ve zér õr na gyi elõ lép te tés rõl 1003

62/2006. (HK 13.)
HM ha tá ro zat

Hon vé del mi mi nisz te ri ha tá ro zat ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl 1003

Mi nisz te ri uta sí tá sok

59/2006. (HK 13.)
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
 szóló 45/2006. (HK 12.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1004

61/2006. (HK 13.)
HM uta sí tás

Hon vé del mi mi nisz te ri uta sí tás ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl 1004
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62/2006. (HK 13.)
HM uta sí tás

A te le pü lés ren de zé si ter vek és a he lyi épí té si sza bály za tok vé -
le mé nye zé si el já rá sa i ban, va la mint a pol gá ri be ru há zá sok kal
össze füg gõ ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok ban va ló rész vé -
tel sza bá lya i ról 1004

63/2006. (HK 13.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Gaz da sá gi Ka bi net fel ada ta i ról
és mû kö dé si rend jé rõl  szóló 27/2004. (HK 6.) HM uta sí tás
mó do sí tá sá ról 1007

Ál lam tit ká ri ren del ke zé sek

60/2006. (HK 13.)
HM KÁT szak uta sí tás

Az egy sze rû köz be szer zé si ér ték ha tárt el nem érõ be csült ér -
tékû be szer zé sek vég re haj tá sá ról és a (köz)be szer zé se ket
érin tõ egyes fel ada tok ról 1007

60/2006. (HK 13.) 
HM KÁT-HVKF 
együt tes in téz ke dés

A re pü lõ gép-ve ze tõk kül föl di fel ké szí té sé nek elõ ké szí té sé rõl
 szóló 8/2002. (HK 7.) HM KÁT-HVKF együt tes in téz ke dés
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl 1009

61/2006. (HK 13.)
HM KÁT in téz ke dés

A hon vé del mi tár cá nak a vál ság ke ze lés egyes fel ada ta i ban
va ló rész vé te le elem zé sé rõl 1009

63/2006. (HK 13.)
HM KÁT-HVKF 
együt tes in téz ke dés

A meg elõ zõ vé del mi hely zet ben és rend kí vü li ál la pot ban a
had kö te le zett ség be ve zet he tõ sé gé nek fel adat- és fel té tel rend -
sze rét elem zõ ta nul mány össze ál lí tá sá ról 1010

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

78/2006. (HK 13.)
HVKF pa rancs

A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök el sõ he lyet tes helyettesíté -
sérõl 1011

80/2006. (HK 13.)
HVKF pa rancs

A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök el sõ he lyet tes helyettesíté -
sérõl 1011

81/2006. (HK 13.)
HVKF pa rancs

A HM Hon véd Ve zér kar törzs igaz ga tó he lyet te sí té sé rõl 1011

82/2006. (HK 13.)
HVKF pa rancs

Az MH szin tû lõ ki kép zé si szak mai nap elõ ké szí té sé rõl és
vég re haj tá sá ról 1011

74/2006. (HK 13.)
HVKF in téz ke dés

A „Bá tor Lé pés 2006” ma gyar–szerb és mon te neg rói két -
oldalú ka to nai ka taszt ró fa vé del mi gya kor lat vég re haj tá sá ról 1011

79/2006. (HK 13.)
HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség 34. Ber csé nyi Lász ló Kü lön le ges
 Mûveleti Zász ló alj kü lön le ges mû ve le ti ké pes sé gé nek el éré -
sé vel kap cso la tos fel ada tok ról 1011

MH fõ nö ki ren del ke zé sek

10/2006. (HK 13.)
HVK KTFCSF in téz ke dés

Az „Ej tõ er nyõs alap is me re tek tan könyv” cí mû fõ nök sé gi ki -
ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 1012

11/2006. (HK 13.)
HVK KTFCSF in téz ke dés

A „Váz lat al bum a vál ság re a gá ló mû ve le tek hez” cí mû fõ nök -
sé gi ki ad vány ki adá sá ról 1012

13/2006. (HK 13.)
HVK KTFCSF in téz ke dés

„A Ma gyar Hon véd ség bú vár ké zi köny ve” cí mû fõ nök sé gi ki -
ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 1012
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244/2006. (HK 13.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

A tér ké pé sze ti szak anyag el lá tás vég re haj tá sá ra ki adott szak -
uta sí tás (Ált/206.) mó do sí tá sá ról 1012

323/2006. (HK 13.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

A hon vé del mi szer ve ze tek ál tal vég re haj tan dó lo gisz ti kai be -
szer zé sek fel ada ta i ról 1016

214/2006. (HK 13.)
MH EÜPK in téz ke dés

A 2006. év ben vég re haj tan dó egész ség ügyi al kal mas sá gi-,
és szû rõ vizs gá la tok ról  szóló 280/2005. (HK 3/2006.) MH
EÜPK in téz ke dés mó do sí tá sá ról 1017

140/2006. (HK 13.)
MH SZFPK in téz ke dés

„A HU MINT kép zés ké zi köny ve” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány
ha tály ba lép te té sé rõl 1018

208/2006. (HK 13.)
MH SZFPK in téz ke dés

A „Könnyû lö vész har ci ös vény al kal ma zói és mód szer ta ni
se géd let” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 1018

MH szol gá lat fõ nö ki ren del ke zé sek

180/2006. (HK 13.)
MH FVTSZF in téz ke dés

A „Lég vé del mi Rend szer Ba rát-El len ség Fel is me rõ be ren de -
zés Tan könyv OC/SVH” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba
lép te té sé rõl 1018

181/2006. (HK 13.)
MH FVTSZF in téz ke dés

A „Lég vé del mi Rend szer Mcp Sho rar Fel derítõ Ra dar A meg -
elõ zõ kar ban tar tá sok ütem ter ve 82135007 B” cí mû fõ nök sé gi
ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 1018

182/2006. (HK 13.)
MH FVTSZF in téz ke dés

A „Lég vé del mi Rend szer Mcp Sho rar Fel derítõ Ra dar Tan -
könyv OC/SVH” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té -
sé rõl 1019

176/2006. (HK 13.)
MH PCGTSZF in téz ke dés

A „Ké zi könyv a Mû sza ki Ellen õr zõ Ál lo má son fo lyó szak -
tevékenység vég zé sé hez” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány kiadá -
sáról 1019

Szer zõ dé sek

HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal 1020

MH Had táp anyag El lá tó Köz pont 1020

MH Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont 1021

MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red 1021

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 1021

Köz le mé nyek

HM HFF A Szab vány ügyi Köz löny ben meg je lent – a Ma gyar Hon véd -
sé get érin tõ – szab vá nyok fel so ro lá sá ról 1022

4/2006. (HK 13.)
HVKF I. h. köz le mény

Egy sé ges NA TO Elõ írá sok el fo ga dá sá ról 1022
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JOGSZABÁLYOK

2006. évi LIV.

t ö r  v é n y

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló
1949. évi XX. tör vény módosításáról*

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló
1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány)
34.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül ki, egy ben
a § je len le gi szö veg e az (1) be kez dés je lö lést kap ja:

„(2) Tör vény mi nisz té rium, mi nisz ter vagy köz igaz ga -
tá si szerv meg je lö lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sét a je len -
lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk több mint fe lé nek sza va za -
tá val el fo ga dott tör vény mó do sít hat ja.”

2.  § Az Al kot mány 37.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Kormány tag jai tör vény ben vagy kor mány ren de -
let ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján fel adat kö rük ben el jár -
va ren de le tet ad nak ki, ame lyek tör vénnyel és kor mány -
ren de let tel nem le het nek el len té te sek. A ren de le te ket a
 hivatalos lap ban ki kell hir det ni.”

3.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép
 hatályba, ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az Al kot mány
30/A.  § (1) be kez dés h) pont ja, va la mint a 35.  § (1) be kez -
dés d) pont já ban „a bel ügy mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel”
szö veg rész.

(2) Az or szág gyû lé si kép vi se lõk 2006. évi ál ta lá nos
 választását köve tõen meg ala kult Or szág gyû lés ál tal  választott
mi nisz ter el nök kor má nyá nak meg ala ku lá sá val egy ide jû leg az
Al kot mány 20.  § (5) be kez dé sé ben „a po li ti kai ál lam tit kár”
szö veg rész he lyé be „az ál lam tit kár” szö veg lép.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi LV.

t ö r  v é n y

a Magyar Köztársaság minisztériumainak
felsorolásáról*

Az Or szág gyû lés az Al kot mány 34.  §-a alap ján a kö vet -
ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u mai a követ -
kezõk:

a) Egész ség ügyi Mi nisz té rium,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. má jus 30-i ülés nap ján fo gad ta el.

b) Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium,

c) Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium,

d) Hon vé del mi Mi nisz té rium,

e) Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium,

f) Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium,

g) Kül ügy mi nisz té ri um,

h) Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium,

i) Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium,

j) Pénz ügy mi nisz té rium,

k) Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium.

2.  § Ahol e tör vény hatályba lépését meg elõ zõ en ki adott
tör vény vagy ren de let

a) Bel ügy mi nisz té ri u mot, va la mint bel ügy mi nisz tert
em lít, ott

aa) a he lyi ön kor mány za tok kal, a ka taszt ró fák el le ni
vé de ke zés sel, a köz igaz ga tás-szer ve zés sel, a vá lasz tás sal,
a nép sza va zás sal, a kom mu ná lis  ellátással, a te le pü lés üze -
mel te tés sel, a te met ke zés sel, a  kéményseprõ-ipari köz -
szol gál ta tás sal, a köz ira tok keze lésének szak mai irá nyí tá -
sá val, to váb bá a sport tal kap cso la tos fel ada tok te kin te té -
ben Ön kor mány za ti és Terület fejlesztési Mi nisz té ri u mot,
va la mint ön kor mány za ti és  területfejlesztési mi nisz tert,

ab) a köz biz ton ság, va la mint az élet- és va gyon biz ton -
ság vé del mé vel, az ál lam ha tár õri ze té vel és a ha tár for ga -
lom el len õr zé sé vel, a ma gyar ál lam pol gár ság gal, az anya -
könyv vel, a kül föl di ek be uta zá sá val és tar tóz ko dá sá val,
a me ne dék jog gal, to váb bá a sze mé lyi adat- és lak cím nyil -
ván tar tás sal kap cso la tos fel ada tok te kin te té ben Igaz ság -
ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri u mot, va la mint igaz ság ügyi
és ren dé sze ti mi nisz tert,

b) Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u -
mot, va la mint fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi
 minisztert em lít, ott Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u -
mot, va la mint szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz tert,

c) If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé gi
Mi nisz té ri u mot, va la mint if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és
esély egyen lõ sé gi mi nisz tert em lít, ott Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Mi nisz té ri u mot, va la mint szo ciá lis és mun ka ügyi
 minisztert,

d) Igaz ság ügyi Mi nisz té ri u mot, va la mint igaz ság ügyi
mi nisz tert em lít, ott Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Miniszté -
riumot, va la mint igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert,

e) In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri u mot, va la mint
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz tert em lít, ott – a köz igaz -
ga tá si in for ma ti kai fel ada to kat ki vé ve – Gaz da sá gi és
Közle kedési Mi nisz té ri u mot, va la mint gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz tert,

f) Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u mát, va la -
mint a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te rét em lít, ott
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Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri u mot, va la mint ok ta tá si és 
kul tu rá lis mi nisz tert,

g) Ok ta tá si Mi nisz té ri u mot, va la mint ok ta tá si mi nisz -
tert em lít, ott

ga) a ku ta tás-fej lesz tés sel, va la mint a tech no ló gi ai
 innovációval össze füg gõ fel ada tok te kin te té ben Gaz da sá -
gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri u mot, va la mint gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz tert,

gb) a szak kép zés sel kap cso la tos fel ada tok te kin te té ben 
Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot, va la mint szo ciá -
lis és mun ka ügyi mi nisz tert,

gc) a ga)–gb) al pon tok ha tá lya alá nem tar to zó fel ada -
tok te kin te té ben Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri u mot,
va la mint ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert,

h) a te rü let fej lesz té sért, az épí tés ügy ága za ti irányítá -
sáért, a la kás gaz dál ko dá sért és la kás po li ti ká ért, va la mint
az ide gen for ga lom ága za ti irá nyí tá sá ért fe le lõs miniszté -
riumot, va la mint mi nisz tert em lít, ott Ön kor mány za ti és
 Területfejlesztési Mi nisz té ri u mot, va la mint önkormány -
zati és te rü let fej lesz té si mi nisz tert,

i) az Euró pai Unió kö zös sé gi po li ti ká i ból ere dõ kor -
mány za ti fel ada tok tár ca kö zi össze han go lá sá ért fe le lõs
mi nisz tert em lít, azon kül ügy mi nisz tert,

j) a ha tá ron tú li ma gya rok ügye i vel, va la mint a Ha tá ron 
Tú li Ma gya rok Hi va ta lá nak fel ügye le té vel kap cso la tos
fel adat kör rel össze füg gés ben Kül ügy mi nisz té ri u mot,
 valamint kül ügy mi nisz tert, ott Mi nisz ter el nö ki Hi va talt,
va la mint Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert,

k) a köz igaz ga tá si in for ma ti kai fel ada to kért, va la mint
or szá gos szin tû fej lesz tés sel, fej lesz té si ter ve zés sel és
prog ra mo zás sal kap cso la tos kor mány za ti fel ada to kért
 felelõs mi nisz té ri u mot vagy mi nisz tert em lít, ott Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt, va la mint Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
 vezetõ mi nisz tert
kell ér te ni.

3.  § (1) Ez a tör vény az or szág gyû lé si kép vi se lõk
2006. évi ál ta lá nos vá lasz tá sát köve tõen meg ala kult
 Országgyûlés ál tal vá lasz tott mi nisz ter el nök megválasz -
tásával egy ide jû leg lép ha tály ba.

(2) A tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá -
sá ról  szóló 2002. évi XI. tör vény, a Ma gyar Köz tár sa ság
mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá sá ról  szóló 2002. évi XI. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXVII. tör vény, va la -
mint a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel -
sorolásáról  szóló 2002. évi XI. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2004. évi XCV. tör vény.

(3) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy a költ ség ve té si 
tör vény ke re tei kö zött az e tör vény vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges fe je ze tek kö zöt ti elõ irány zat-át cso por to sí tá so kat
 elvégezze.

(4) Az e tör vénnyel más szerv hez át ke rü lõ fel adat- és
ha tás kö rök te kin te té ben – az el lá tá suk hoz kap cso ló dó
egyéb fel ada tok ra, jo go sult sá gok ra és kö te le zett sé gek re is
ki ter je dõ en – a fel ada tot ere de ti leg el lá tó szerv jog utód ja
az adott fel ada tot, ha tás kört át ve võ szerv.

(5) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXI -
II. tör vény 14.  § (1) be kez dés c) pont já nak alkalma zása
szem pont já ból a 2.  §-ban meg je lölt mi nisz té ri u mot,  illetve 
köz igaz ga tá si szer vet kell az ott meg je lölt szer ve ze tek jog -
utód já nak te kin te ni.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi LVII.

t ö r  v é n y

a központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról*

Az Or szág gyû lés a kor mány za ti szer ve zet rend szer mû -
kö dé sé nek ha té ko nyab bá té te le ér de ké ben, va la mint az
Al kot mány 39.  § (2) be kez dé sé nek vég re haj tá sá ra a kö vet -
ke zõ tör vényt al kot ja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A tör vény hatálya

1.  § (1) E tör vény ha tá lya – az au to nóm ál lam igaz ga tá si
szer vek ki vé te lé vel – a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek -
re, va la mint a Kormány tag ja i ra, az ál lam tit ká rok ra és
a szak ál lam tit ká rok ra ter jed ki.

(2) Köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv nek mi nõ sül nek:
a) a Kormány,
b) a Kormány ka bi net jei,
c) a kor mány bi zott sá gok,
d) a mi nisz té riu mok,
e) az au to nóm ál lam igaz ga tá si szer vek,
f) a kor mány hi va ta lok,
g) a köz pon ti hi va ta lok,
h) a rend vé del mi szer vek or szá gos pa rancs nok sá gai.

(3) Au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv nek mi nõ sül:
a) a Köz be szer zé sek Ta ná csa,
b) az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let Iro dá ja és
c) a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal.

(4) Kor mány hi va tal nak mi nõ sül:
a) a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal,
b) a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság,
c) a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te,
d) a Ma gyar Ener gia Hi va tal.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. má jus 30-i ülés nap ján fo gad ta el.

13. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 989



(5) Rend vé del mi szerv nek mi nõ sül nek:
a) a rend õrség,
b) a ha tár õr ség,
c) a pol gá ri vé de lem,
d) a vám- és pénz ügy õr ség,
e) a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet,
f) az ál lam i és hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság,
g) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok.

Irányítás és felügyelet

2.  § (1) Ahol jog sza bály ál lam igaz ga tá si szerv irányí -
tását em lí ti, azon tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
a kö vet ke zõ ha tás kö rök együt te sét kell ér te ni:

a) az ál lam igaz ga tá si szerv ala pí tá sa, át szer ve zé se (ide -
ért ve a más szerv vel va ló egye sí té sét, a szét vá lasz tá sát,
ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sát is), va la mint a szerv meg -
szün te té se,

b) az ál lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ jé nek ki ne ve zé se,
fel men té se, a ve le kap cso la tos egyéb mun kál ta tói jo gok
gya kor lá sa,

c) az ál lam igaz ga tá si szerv te vé keny sé gé nek tör -
vényességi, szak sze rû sé gi, ha té kony sá gi és pénz ügyi el -
len õr zé se,

d) az ál lam igaz ga tá si szerv szer ve ze ti és mû kö dé si
 szabályzatának jó vá ha gyá sa,

e) az ál lam igaz ga tá si szerv dön té sé nek meg sem mi sí té -
sé re, szük ség sze rint új el já rás le foly ta tá sá ra va ló uta sí tás,

f) a költ ség ve té si tör vény ke re tei kö zött az ál lam igaz -
ga tá si szerv költ ség ve té si elõ irány za tá nak és lét szám ke re -
té nek meg ha tá ro zá sa,

g) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben az ál lam -
igaz ga tá si szerv dön té se i nek elõ ze tes vagy utó la gos jó vá -
ha gyá sa,

h) egye di uta sí tás ki adá sa fel adat el vég zé sé re vagy
 mulasztás pót lá sá ra,

i) je len tés té tel re vagy be szá mo ló ra va ló kö te le zés.

(2) Ha tör vény ki vé telt nem tesz, az irá nyí tá si ha tás kör
gya kor ló ja az irá nyí tott ál lam igaz ga tá si szerv ha tás kö rét
nem von hat ja el és dön té sét nem vál toz tat hat ja meg.

3.  § Ahol e tör vény ál lam i ve ze tõ vagy ál lam igaz ga tá si
szerv szer ve ze ti egy sé ge ve ze tõ je te vé keny sé gé nek irá nyí -
tá sát em lí ti, azon tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
a kö vet ke zõ ha tás kö rök együt te sét kell ér te ni:

a) egye di uta sí tás ki adá sa egye di fel adat el vég zé sé re
vagy mu lasz tás pót lá sá ra,

b) a ve ze tõ te vé keny sé gé nek el len õr zé se,
c) je len tés té tel re vagy be szá mo ló ra va ló kö te le zés.

4.  § (1) Ahol jog sza bály ál lam igaz ga tá si szerv fel ügye -
le tét em lí ti, azon tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
e tör vény 2.  § (1) be kez dés a)–e) pont já ban, va la mint
 kizárólag ezek kel össze füg gés ben i) pont já ban meg ha tá ro -
zott ha tás kö rök együt te sét kell ér te ni.

(2) A 2.  § (1) be kez dés d)–e) pont já ban meg ha tá ro zott
ha tás kö rök te kin te té ben a fel ügye let ki zá ró lag a jog sza -
bály sér tõ szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat jó vá ha gyá sá -
nak meg ta ga dá sát, illetve a jog sza bály sér tõ dön tés meg -
sem mi sí té sét, szük ség sze rint új el já rás le foly ta tá sá ra va ló
uta sí tást fog lal ja ma gá ban.

A központi államigazgatási szervekre vonatkozó
közös szabályok

5.  § (1) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek – ha tör vény 
el té rõ en nem ren del ke zik – egy sze mé lyi ve ze tés alatt áll -
nak.

(2) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv fel adat kör ének
gya kor lá sá hoz szük sé ges ha tás kö rö ket a szerv ve ze tõ jé -
nek kell cí mez ni. Ha jog sza bály a köz pon ti államigazga -
tási szerv nek cí mez ha tás kört, azt a szerv ve ze tõ je gya ko -
rol ja.

(3) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály za ta a szerv ve ze tõ jé nek ha tás kö ré be tar -
tozó egyes ügyek ben a ki ad má nyo zá si jo got a szerv vel
 állami ve ze tõi szol gá la ti jog vi szony ban vagy ve ze tõi meg -
bí za tás sal ren del ke zõ köz szol gá la ti jog vi szony ban ál ló
sze mély re ru ház hat ja, aki a dön tés meg ho za ta la so rán
a szerv ve ze tõ je ne vé ben jár el.

A miniszterelnökre, a miniszterre, az államtitkárra
és a szakállamtitkárra vonatkozó közös szabályok

6.  § (1) A mi nisz ter el nök, a mi nisz ter, az ál lam tit kár és
a szak ál lam tit kár (a továb biak ban együtt: ál lam i ve ze tõ)
e te vé keny sé gét ál lam i ve ze tõi szol gá la ti jog vi szony ke re -
té ben lát ja el.

(2) Az ál lam i ve ze tõi szol gá la ti jog vi szony ra – ha tör -
vény el té rõ en nem ren del ke zik – a köz szol gá la ti jog vi -
szony ban ál lók ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(3) Az ál lam i ve ze tõk sze mé lyi anya gá nak nyil ván tar tá -
sát a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ve ze ti.

(4) Ha az ál lam i ve ze tõ meg bí za tá sa meg szû nik, jo go -
sult az e meg bí za tá sá ra uta ló meg ne ve zést hasz nál ni, fel -
téve, hogy meg bí za tá sa nem vá lasz tó jo gá nak el vesz té se
vagy össze fér he tet len sé gé nek meg ál la pí tá sa  miatt szûnt
meg.

(5) Az ál lam i ve ze tõ a jog alap nél kül fel vett jut ta tást az
er re irá nyuló fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ti zen öt
 napon be lül kö te les vissza fi zet ni.

(6) A Kormány tag ja ré szé re a köz tár sa sá gi el nök, az
 államtitkár és a szak ál lam tit kár ré szé re a mi nisz ter el nök
iga zol ványt ál lít ki.

7.  § (1) Az ál lam i ve ze tõ tár sa da lom biz to sí tá si jog ál lá -
sá ra a köz szol gá la ti jog vi szony ban ál lók ra vo nat ko zó sza -
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bá lyok irány adók az zal, hogy il let mé nye társadalombiz -
tosítási já ru lék, egész ség ügyi hoz zá já ru lás, to váb bá egész -
ség biz to sí tá si és nyug díj já ru lék alap já ul szol gá ló jö ve de -
lem.

(2) Az ál lam i ve ze tõ meg bí za tá sá nak idõ tar ta ma, va la -
mint a 11.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar tam
köz szol gá la ti jog vi szony ban töl tött idõ nek, ille tõ leg nyug -
díj ra jo go sí tó szol gá la ti idõ nek szá mít.

8.  § (1) Az ál lam i ve ze tõ to váb bi mun ka vég zés re irá -
nyuló jog vi szonyt (ide ért ve a fel ügye lõ bi zott sá gi tag sá -
got, gaz da sá gi tár sa ság, illetve szö vet ke zet ve ze tõ tiszt -
ségét, ala pít vány ke ze lõ szer ve ze té nek tag sá gát, va la mint
az ér dek-kép vi se le ti szer ve zet ben va ló tiszt ség vi se lé sét)
nem lé te sít het, va la mint mun ka kö ri fel ada ta i nak el lá tá sá -
ból ere dõ nyil vá nos sze rep lé sé ért dí ja zás ban nem ré sze -
sül het (össze fér he tet len ség).

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren del ke zés nem
aka dá lya annak, hogy a mi nisz ter el nök, a mi nisz ter és az
ál lam tit kár or szág gyû lé si kép vi se lõ le gyen, illetve hogy az 
ál lam i ve ze tõ tu do má nyos, ok ta tói, mû vé sze ti, lek to ri,
szer kesz tõi, va la mint jo gi ol ta lom alá esõ szel lem i te vé -
keny sé get vé gez zen.

(3) Ha az össze fér he tet len sé gi el já rás ide je alatt az ál -
lam i ve ze tõ a ve le szem ben fenn ál ló össze fér he tet len sé gi
okot meg szün te ti, az össze fér he tet len ség meg ál la pí tá sát
mel lõz ni kell.

9.  § (1) A mi nisz ter el nök és a mi nisz ter e tevékenysé -
géért az Or szág gyû lés nek fe le lõs ség gel tar to zik.

(2) Az ál lam tit kár a ha tás kö ré nek gya kor lá sá ért a
 miniszternek, ille tõ leg a mi nisz ter el nök nek fe le lõs ség gel
tar to zik.

(3) A szak ál lam tit kár a ha tás kö ré nek gya kor lá sá ért a
mi nisz ter nek fe le lõs ség gel tar to zik.

(4) A mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár a
tiszt sé gé bõl ere dõ kö te le zett ség vét kes meg sze gé sé vel
oko zott ká rért való anya gi fe le lõs sé gé nek te kin te té ben a
mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak a mi nisz ter el nö köt kell
te kin te ni, a ki je lölt vizs gá ló biz tos leg alább ál lam tit ká ri
meg bí za tást be töl tõ ál lam i ve ze tõ és az el já ró ta nács tag jai
a mi nisz ter el nök ál tal fel kért mi nisz te rek.

10.  § (1) Az or szág gyû lé si kép vi se lõi meg bí za tás sal
nem ren del ke zõ ál lam i ve ze tõ az ál lam i ve ze tõi jog vi szo -
nya ke let ke zé sét kö ve tõ har minc na pon be lül, majd azt
köve tõen éven te, va la mint a meg bí za tá sá nak meg szû né sét
kö ve tõ har minc na pon be lül az or szág gyû lé si kép vi se lõk
va gyonnyi lat ko za tá val azo nos tar tal mú va gyonnyi lat ko -
za tot tesz.

(2) Az (1) be kez dés alap ján nyi lat ko zat té tel re kö te le zett 
ál lam i ve ze tõ a va gyonnyi lat ko za tá hoz csa tol ni kö te les
a vele kö zös ház tar tás ban élõ há zas- vagy élet tár sá nak,
gyer me ke i nek az or szág gyû lé si kép vi se lõk va gyonnyi lat -
ko za tá val azo nos tar tal mú va gyonnyi lat ko za tát.

(3) Az ál lam i ve ze tõ meg bí za tá sá nak meg szû né se kor a
11.  §-ban meg ha tá ro zott jut ta tás ra mind ad dig nem jo go -
sult, amíg a meg bí za tá sá nak meg szû né sét köve tõen e tör -
vény sze rint ese dé kes va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
sé gé nek ele get nem tesz.

(4) Az e §-ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel az or szág -
gyû lé si kép vi se lõi meg bí za tás sal nem ren del ke zõ ál lam i
ve ze tõ va gyonnyi lat ko za tá ra, illetve az az zal kap cso la tos
el já rás ra az e §-ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk va gyonnyi lat ko za tá ra, illetve vagyon -
nyilatkozatával kap cso la tos el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyo -
kat kell al kal maz ni.

(5) Az e § alap ján tett va gyonnyi lat ko za to kat a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ke ze li. Az ál lam i ve ze -
tõ va gyon nyi lat ko za tá nak ol dal hû má so la tát – a hoz zá tar -
to zók va gyonnyi lat ko za ta nél kül, az azo no sí tó ada tok
 kivételével – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a 
Kormány hon lap ján köz zé te szi.

(6) Az or szág gyû lé si kép vi se lõi meg bí za tás sal ren del -
ke zõ ál lam i ve ze tõ az or szág gyû lé si kép vi se lõk re vo nat -
ko zó sza bá lyok sze rint tesz va gyonnyi lat ko za tot.

11.  § (1) Ha az ál lam i ve ze tõ meg bí za tá sa meg szûnt,
 illetménye és jut ta tá sai ad dig il le tik meg, amíg az Al kot mány
vagy tör vény ren del ke zé sei alap ján gya ko rol ja  hatáskörét.

(2) Ha a mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár
e tiszt sé gét leg alább há rom évig be töl töt te, és meg bí za tá sa
a Kormány meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel, fel men té sé -
vel vagy ha lá lá val szû nik meg, a meg bí za tás meg szû né sé -
tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül egy összeg ben hat ha vi
– le mon dás ese tén pe dig há rom ha vi – il let mé nyé vel meg -
egye zõ össze gû jut ta tás ra jo go sult, amely tár sa da lom biz -
to sí tá si já ru lék, egész ség ügyi hoz zá já ru lás – va la mint
a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – egész ség biz -
to sí tá si és nyug díj já ru lék alap já ul szol gá ló jö ve de lem.

(3) A mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár ha lá -
la ese tén a jut ta tás az öz ve gyet, en nek hi á nyá ban az örö -
köst il le ti meg. E jut ta tás ból egész ség biz to sí tá si és nyug -
díj já ru lé kot fi zet ni nem kell. E jut ta tás a hoz zá tar to zói
nyug el lá tás meg ál la pí tá sa kor a ha vi át lag ke re set alap já ul
szol gá ló ke re set ként nem ve he tõ figye lembe.

(4) Amennyi ben a mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak -
államtitkár meg bí za tá sa a (2) be kez dés ben meg je lölt
okok ból há rom év nél ha ma rabb szûnt meg, de leg alább
egy évig tiszt sé gét be töl töt te, ak kor a (2) be kez dés ben
meg je lölt jut ta tás 50%-á ra jo go sult.

(5) Ha a mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár a
meg bí za tá sá nak meg szû né sét köve tõen újabb ál lam i ve ze -
tõi meg bí za tást kap, a (2) és (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott jut ta tás össze ge meg egye zik ha tás kö re gya kor lá sá nak
meg szû né sé tõl az új meg bí za tás sal össze füg gõ hi va tal ba
lé pé sé ig ter je dõ idõ re já ró il let ménnyel.

(6) A mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár vég -
ki elé gí tés re és fel men té si idõ re nem jo go sult.
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(7) A (2) és a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta -
mok szá mí tá sá nál a fo lya ma to san ál lam i ve ze tõi szol gá la ti 
jog vi szony ban töl tött idõt – a ha tás kör gya kor lás meg szû -
né sé tõl az új meg bí za tás sal össze füg gés ben a hi va tal ba
 lépésig ter je dõ, leg fel jebb hat hó na pos, va la mint a meg bí -
za tás meg szû né sé tõl a ha tás kör gya kor lás meg szû né sé ig
ter je dõ meg sza kí tást a fo lya ma tos ság szem pont já ból nem
szá mít va – egy be kell szá mí ta ni.

12.  § (1) A mi nisz tert, az ál lam tit kárt és a szak ál lam tit -
kárt min den nap tá ri év ben negy ven mun ka nap sza bad ság il -
le ti meg, va la mint min den nap tá ri év ben kü lön jut ta tás ként
leg alább egy ha vi il let mé nyé re, ju bi le u mi ju ta lom ra pe dig a
köz tiszt vi se lõk re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint  jogosult.

(2) A sza bad ság igény be vé te lét a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz ter nek elõ ze tesen be kell je len te ni.

II. Fejezet

A KORMÁNY

A Kormány feladatköre

13.  § (1) A Kormány a köz igaz ga tás ál ta lá nos ha tás kö rû
köz pon ti szer ve.

(2) A Kormány ha tás kö re ki ter jed mind ar ra, amit jog -
sza bály nem utal ki fe je zet ten más szer vek ha tás kö ré be.

(3) A Kormány irá nyít ja a mi nisz te rek te vé keny sé gét,
va la mint a mi nisz te rek irá nyí tá sa alá nem tar to zó kor -
mány hi va ta lo kat, illetve azok ve ze tõ i nek a te vé keny sé gét.

A miniszterelnök feladatköre

14.  § (1) A mi nisz ter el nök a Kormány prog ram já nak
 keretei kö zött meg ha tá roz za a Kormány po li ti ká já nak ál ta -
lá nos irá nyát.

(2) A mi nisz ter el nök az (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott fel adat kör ében el jár va a mi nisz te rek, va la mint a
Kormány irá nyí tá sa alatt ál ló szer vek ve ze tõi szá má ra nor -
ma tív uta sí tás ki adá sá val fel ada to kat ha tá roz hat meg.

A miniszterelnök megbízatásának keletkezése

15.  § Mi nisz ter el nök nek ja va sol ha tó, illetve mi nisz ter -
el nök ké meg vá laszt ha tó min den bün tet len elõ éle tû, az
 országgyûlési kép vi se lõk vá lasz tá sán vá lasz tó jog gal ren -
del ke zõ sze mély.

16.  § (1) A mi nisz ter el nök a meg vá lasz tá sá val hi va tal ba lép.

(2) A meg vá lasz tott mi nisz ter el nök az Or szág gyû lés
elõtt es küt tesz.

A miniszterelnök megbízatásának megszûnése

17.  § (1) A mi nisz ter el nök meg bí za tá sá nak meg szû né se
egy be esik a Kormány meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel.

(2) A mi nisz ter el nök meg bí za tá sá nak meg szû né se ese -
tén – a (3) be kez dés ben, va la mint az Al kot mány 39/A.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ki vé te lé vel – a köz -
tár sa sá gi el nök har minc na pon be lül ja vas la tot tesz az új
mi nisz ter el nök sze mé lyé re.

(3) Ha a mi nisz ter el nök meg bí za tá sa az új Or szág gyû lés 
meg ala ku lá sa  miatt szûnt meg, a köz tár sa sá gi el nök az új
Or szág gyû lés ala ku ló ülé sén tesz ja vas la tot az új mi nisz -
ter el nök sze mé lyé re.

18.  § (1) A mi nisz ter el nök a köz tár sa sá gi el nök höz in té -
zett írás be li nyi lat ko za tá val mond hat le meg bí za tá sá ról.

(2) A mi nisz ter el nök meg bí za tá sa a le mon dás be nyúj tá -
sá val szû nik meg. A le mon dás ér vé nyes sé gé hez el fo ga dó
nyi lat ko zat nem szük sé ges.

(3) A köz tár sa sá gi el nök a mi nisz ter el nök le mon dá sá ról
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az Or szág gyû lést.

(4) A Kormány az Al kot mány 39/A.  § (5) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott eset ben, a mi nisz ter el nök út ján, az
(1)–(3) be kez dés meg fe le lõ al kal ma zá sá val mon d le.

19.  § Ha a mi nisz ter el nök az össze fér he tet len sé gét
a meg vá lasz tá sá tól szá mí tott har minc na pon be lül nem
szün te ti meg, vagy a tiszt sé ge gya kor lá sa so rán ve le szem -
ben össze fér he tet len sé gi ok me rül fe l, az Or szág gyû lés
bár mely or szág gyû lé si kép vi se lõ írás be li in dít vá nyá ra – az 
össze fér he tet len sé gi ügyek kel fog lal ko zó bi zott sá ga vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után – az or szág gyû lé si kép vi se lõk
több mint fe lé nek sza va za tá val az in dít vány kéz hez vé te lé -
tõl szá mí tott har minc na pon be lül dönt az össze fér he tet -
len ség kér dé sé ben.

20.  § (1) A mi nisz ter el nök kel szem ben bi zal mat lan sá gi
in dít vány be nyúj tá sát bár mely or szág gyû lé si kép vi se lõ
kez de mé nyez he ti. A kez de mé nye zést az Or szág gyû lés
 elnökének be kell je len te ni.

(2) A Kormány, illetve a mi nisz ter el nök az (1) be kez dés 
sze rin ti be je len tést köve tõen há rom mun ka na pig, illetve
a bi zal mat lan sá gi in dít vány be nyúj tá sá tól az in dít vány
 feletti sza va zás le zá rul tá ig nem mond hat le.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kor lá to zás idõ tar -
ta ma fo lya ma to san leg fel jebb ti zen öt nap le het.

Az ügyvezetõ miniszterelnök

21.  § (1) Az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök e meg bí za tá sa
meg szû nik

a) az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök ha lá lá val,
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b) az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök vá lasz tó jo gá nak el -
vesz té sé vel,

c) az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök összeférhetetlensé -
gének meg ál la pí tá sá val.

(2) Az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök össze fér he tet len sé gé -
nek meg ál la pí tá sá ra a 19.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(3) Az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök e meg bí za tá sá nak
meg szû né sét köve tõen az új mi nisz ter el nök megválasz -
tásáig az a mi nisz ter gya ko rol ja az ügy ve ze tõ miniszter -
elnök ha tás kö rét, akit a mi nisz ter el nök a he lyet te sí té sé re
ki je lölt; ha pe dig több mi nisz ter lett ki je löl ve, az el sõ
 helyen ki je lölt mi nisz ter.

22.  § Ha a mi nisz ter el nök, illetve az ügy ve ze tõ mi nisz -
ter el nök meg bí za tá sá nak meg szû né sé re az Al kot mány
33/A.  § c)–d) pont já ban, illetve e tör vény 21.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben ke rül sor, en nek té nyét az
Or szág gyû lés el nö ke je len ti be az Or szág gyû lés nek.

A Kormány szervei

23.  § (1) A Kormány ki emelt fon tos sá gú tár sa da lom po -
li ti kai, gaz da ság po li ti kai vagy nem zet biz ton sá gi ügyek -
ben a Kormány ülé sei elõt ti ál lás fog la lás ra jo go sult ka bi -
ne te ket hoz hat lét re.

(2) A ka bi net tag jai a fel adat kö rük ben érin tett minisz -
terek, va la mint a mi nisz ter el nök ál tal ki je lölt sze mé lyek.
A ka bi net ülé sé re ál lan dó jel leg gel meg hí vott sze mé lyek
kö rét, a ka bi net tag mi nisz te rek he lyet te sí té sé re jo go sult
ál lam i ve ze tõ ket, va la mint a to váb bi ka bi net ta gok és az
 állandó meg hí vot tak he lyet te sí té sé re jo go sult sze mé lye ket 
a ka bi ne tet lét re ho zó kor mány ha tá ro zat je lö li ki.

(3) A ka bi net – tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban –
ügy dön tõ jog kör rel nem ren del ke zik.

24.  § (1) A Kormány a ha tás kö ré be tar to zó je len tõs,
több mi nisz té rium fel adat kö rét érin tõ fel ada tok össze han -
golt meg ol dá sá nak irá nyí tá sá ra kor mány bi zott sá go kat
hoz hat lét re.

(2) A kor mány bi zott ság tag jai a fel adat kö rük ben érin -
tett mi nisz te rek. A kor mány bi zott ság ülé sé re ál lan dó jel -
leg gel meg hí vott sze mé lyek kö rét, va la mint a bi zott sá gi
ta gok he lyet te sí té sé re jo go sult ál lam i ve ze tõ ket és az ál -
lan dó meg hí vot tak he lyet te sí té sé re jo go sult sze mé lye ket a
kor mány bi zott sá got lét re ho zó kor mány ha tá ro zat je lö li ki.

25.  § (1) A Kormány egyéb ja vas lat te võ, vé le mé nye zõ
vagy ta nács adói te vé keny sé get vég zõ tes tü le te ket hoz hat
lét re.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tes tü let tag ja it,
va la mint az annak ülé sé re ál lan dó jel leg gel meg hí vott
 személyek kö rét a tes tü le tet lét re ho zó kor mány ha tá ro zat
je lö li ki.

A kormánybiztos

26.  § (1) A Kormány – ha tá ro za tá val – egy miniszté -
rium, illetve kor mány hi va tal fel adat kö ré be sem tar to zó
vagy ki emelt fon tos sá gú fel adat el lá tá sá ra kor mány biz tost
ne vez het ki.

(2) Kor mány biz tos sá
a) mi nisz ter, ál lam tit kár vagy szak ál lam tit kár ki zá ró -

lag ere de ti fel adat kör ével össze füg gõ,
b) az a) pont ha tá lya alá nem tar to zó sze mély a

Kormány vagy a mi nisz ter el nök fel adat kö ré be tar to zó
fel adat el lá tá sá ra ne vez he tõ ki.

(3) A (2) be kez dés b) pont ja alap ján ki ne ve zett kor -
mány biz to sok szá ma egy ide jû leg a há rom fõt nem ha lad -
hat ja meg.

(4) A mi nisz ter el nök ren de let ki adá sá val a Kormány
irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek ve ze tõi, a szer vek szer ve ze ti
egy sé gei ve ze tõ i nek te vé keny sé ge, va la mint egyes szak -
államtitkárok te vé keny sé ge te kin te té ben a kor mány biz tost 
irá nyí tá si jog kör rel ru ház hat ja fel.

(5) A kor mány biz tos te vé keny sé gét a mi nisz ter el nök
irá nyít ja.

(6) A kor mány biz tos meg bí za tá sa meg ha tá ro zott idõ re,
de leg fel jebb két év re szó l. A kor mány biz tos e meg bí za tá -
sa az ál lam tit ká ri vagy a szak ál lam tit ká ri meg bí za tá sá nak
meg szû né sé vel meg szû nik.

(7) A (2) be kez dés a) pont ja alap ján ki ne ve zett kor -
mány biz tost e te vé keny sé gé re te kin tet tel kü lön dí ja zás
nem il le ti meg.

(8) A kor mány biz tost te vé keny sé gé nek el lá tá sá ban a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ tit kár ság se gít he ti,
amely re meg fele lõen al kal maz ni kell a szak ál lam tit kár tit -
kár sá gá nak sza bá lya it.

27.  § (1) E tör vény ben nem sze rep lõ meg bí za tás kor -
mány za ti fel ada tok tel je sí té sé re nem ad ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti la lom nem aka -
dá lya annak, hogy a mi nisz ter el nök dip lo má ci ai, sze mé -
lyes ta nács adói fel ada tok vagy egyéb ese ti jel le gû fel adat
el lá tá sá ra meg bí zást ad jon.

III. Fejezet

A MINISZTEREK ÉS A MINISZTÉRIUMOK

A miniszter és a minisztérium feladatköre

28.  § (1) A mi nisz té rium a mi nisz ter mun ka szer ve ként a
Kormány irá nyí tá sa alatt ál ló kü lö nös ha tás kö rû ál lam -
igaz ga tá si szerv.

(2) A mi nisz ter a Kormány ál ta lá nos po li ti ká já nak ke re -
tei kö zött ve ze ti a mi nisz té ri u mot; e fel adat kör ében irá -
nyít ja az ál lam tit kár te vé keny sé gét, va la mint dönt a ha tás -
kö ré be utalt ügyek ben.
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(3) A mi nisz ter rész le tes fel adat- és ha tás kö rét a
Kormány ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben ki bo csá tott ren -
de le té ben ál la pít ja meg.

29.  § (1) A tár ca nél kü li mi nisz ter az egy mi nisz ter fel -
adat kö ré be sem tar to zó fel adat el lá tá sá ra ne vez he tõ ki.

(2) A tár ca nél kü li mi nisz tert te vé keny sé gé nek el lá tá sá -
ban a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ tit kár ság se gí ti,
amely re meg fele lõen al kal maz ni kell az ál lam tit kár tit kár -
sá gá nak sza bá lya it.

(3) A tár ca nél kü li mi nisz te rek szá ma nem ha lad hat ja
meg a mi nisz té ri u mot ve ze tõ mi nisz te rek szá ma egy ötö dé -
nek egész ré szét.

(4) A tár ca nél kü li mi nisz ter rész le tes fel adat- és ha tás -
kö rét a Kormány ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben ki bo csá -
tott ren de le té ben ál la pít ja meg.

A Miniszterelnöki Hivatal feladatköre

30.  § (1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a mi nisz ter el nök
mun ka szer ve. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ra – ha tör vény
 eltérõen nem ren del ke zik – a mi nisz té ri um ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat meg fele lõen kell al kal maz ni.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal te vé keny sé gét a mi nisz -
ter el nök irá nyít ja.

(3) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz ter ve ze ti.

(4) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tát a mi nisz ter el nök ad ja ki.

(5) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal köz re mû kö dik a
Kormány tár sa dal mi-gaz da sá gi stra té gi á já nak ki ala kí tá sá -
ban; a Kormány és a mi nisz ter el nök dön té se i nek, va la mint
a kor mány prog ram cél ki tû zé se i nek meg fele lõen gondos -
kodik a kor mány za ti te vé keny ség stra té gi ai irá nyí tá sá ról
és össz hang já nak biz to sí tá sá ról, a dön tés-elõ ké szí tés ben
az össz kor mány za ti ér de kek ér vé nye sí té sé rõl. A Hi va tal
el lát ja a Kormány tes tü le ti mû kö dé sé vel kap cso la tos fel -
ada to kat.

A miniszter helyettesítése

31.  § (1) A mi nisz tert aka dá lyoz ta tá sa ese tén – a
(2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – az
 államtitkár he lyet te sí ti.

(2) A mi nisz tert a köz tár sa sá gi el nök in téz ke dé sé nek
kez de mé nye zé sé ben és in téz ke dé sé nek el len jegy zé sé ben,
va la mint az ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén az Or szág -
gyû lés ülé sén és az Euró pai Unió kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ in téz mé nye i ben a mi nisz ter el nök ál tal ren de let -
ben ki je lölt má sik mi nisz ter he lyet te sí ti.

(3) Az ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén a mi nisz tert az 
Or szág gyû lés bi zott sá ga ülé sén az ál ta la ve ze tett mi nisz té -
rium ál lo má nyá ba tar to zó, ál lás fog la lás ra jo go sult, ve ze tõi 
meg bí za tás sal ren del ke zõ sze mély he lyet te sí ti.

(4) A tár ca nél kü li mi nisz tert a mi nisz ter el nök ál tal ren -
de let ben ki je lölt má sik mi nisz ter, az Or szág gyû lés bi zott -
sá ga ülé sén a tit kár sá ga ál lo má nyá ba tar to zó, ál lás fog la -
lás ra jo go sult, ve ze tõi meg bí za tás sal ren del ke zõ sze mély
he lyet te sí ti.

(5) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert az ál ta -
la ren de let ben ki je lölt ál lam tit kár, az Or szág gyû lés bi zott -
sá ga ülé sén a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lo má nyá ba tar to -
zó, ál lás fog la lás ra jo go sult, ve ze tõi meg bí za tás sal ren del -
ke zõ sze mély he lyet te sí ti.

A miniszteri biztos

32.  § (1) A mi nisz ter nor ma tív uta sí tás sal ki emelt fon -
tos sá gú fel adat el lá tá sá ra mi nisz te ri biz tost ne vez het ki.

(2) Mi nisz te ri biz tos sá
a) ál lam tit kár vagy szak ál lam tit kár az ere de ti fel adat -

kör ével össze füg gõ,
b) a mi nisz té rium ál lo má nyá ba tar to zó po li ti kai fõ -

tanácsadó a mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó
fel adat el lá tá sá ra ne vez he tõ ki.

(3) A mi nisz te ri biz to s te vé keny sé gét a mi nisz ter irá -
nyít ja.

(4) A mi nisz te ri biz to s meg bí za tá sa meg ha tá ro zott idõ -
re, de leg fel jebb hat hó nap ra szó l. A mi nisz te ri biz to s
e meg bí za tá sa ál lam tit ká ri, szak ál lam tit ká ri vagy po li ti kai
fõ ta nács adói meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel meg szû nik.

(5) A mi nisz te ri biz to sok szá ma a mi nisz té ri um ban egy -
ide jû leg a két fõ t nem ha lad hat ja meg.

(6) A mi nisz te ri biz tost e te vé keny sé gé re te kin tet tel
 külön dí ja zás nem il le ti meg.

(7) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mi nisz te ri biz to s nem
mû köd het.

(8) A mi nisz te ri biz tost te vé keny sé gé nek el lá tá sá ban a
mi nisz te ri ka bi net ben mû kö dõ tit kár ság se gít he ti, amely re
meg fele lõen al kal maz ni kell a szak ál lam tit kár tit kár sá gá -
nak sza bá lya it.

A miniszter javadalmazása

33.  § (1) A mi nisz ter alap il let mé nye a köz tiszt vi se lõi
 illetményalap 15,6-szo ro sa.

(2) A mi nisz ter il let mény ki egé szí tés re jo go sult, amely -
nek össze ge az alap il let mény 50%-a.

(3) A mi nisz ter ve ze tõi il let mény pót lé ka az alap il let -
mény 65%-a.
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A miniszter megbízatásának keletkezése

34.  § (1) Mi nisz ter ré ki ne vez he tõ min den bün tet len elõ -
éle tû, az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán vá lasz tó -
jog gal ren del ke zõ sze mély.

(2) A mi nisz te ri tiszt ség re ja va solt sze mélyt az Or szág -
gyû lés nek a mi nisz ter fel adat kö re sze rin ti bi zott sá ga a
 kinevezését meg elõ zõ en meg hall gat ja.

35.  § (1) A mi nisz ter a ki ne ve zé sé ben meg je lölt idõ -
pont ban, en nek hi á nyá ban a ki ne ve zé sé vel hi va tal ba lép.

(2) A ki ne ve zett mi nisz ter az Or szág gyû lés elõtt es küt
tesz.

(3) A mi nisz ter te kin te té ben tör vény el té rõ ren del ke zé se 
hi á nyá ban a mun kál ta tói jo go kat a mi nisz ter el nök gya ko -
rol ja.

A miniszter megbízatásának megszûnése

36.  § (1) A mi nisz ter a mi nisz ter el nök út ján a köz tár sa -
sá gi el nök höz in té zett írás be li nyi lat ko za tá val bár mi kor
 lemondhat meg bí za tá sá ról.

(2) Le mon dás ese tén a mi nisz ter meg bí za tá sa meg szû -
né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra a köz tár -
sa sá gi el nök ha tá roz za meg, az azon ban nem le het ké sõb bi
a le mon dás nak a mi nisz ter el nök höz tör té nõ el jut ta tá sát
kö ve tõ har min ca dik nap nál.

(3) A le mon dás ér vé nyes sé gé hez el fo ga dó nyi lat ko zat
nem szük sé ges.

37.  § (1) A mi nisz ter el nök bár mi kor ja vas la tot te het a
köz tár sa sá gi el nök nek a mi nisz ter fel men té sé re.

(2) Fel men tés ese tén a mi nisz ter meg bí za tá sa meg szû -
né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra a köz tár -
sa sá gi el nök ha tá roz za meg.

38.  § Ha a mi nisz ter az össze fér he tet len sé gét a ki ne ve -
zé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül nem szün te ti meg,
vagy a tiszt sé ge gya kor lá sa so rán ve le szem ben össze fér -
he tet len sé gi ok me rül fe l, a köz tár sa sá gi el nök a mi nisz ter -
el nök ja vas la tá ra az in dít vány kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
har minc na pon be lül dönt az össze fér he tet len ség kér dé sé -
ben.

39.  § Ha a mi nisz ter meg bí za tá sa az Al kot mány 33/B.  §
d)–e) pont ja alap ján szû nik meg, en nek té nyét a mi nisz ter -
el nök elõ ter jesz tésére a köz tár sa sá gi el nök ál la pít ja meg.

40.  § (1) Ha a mi nisz ter meg bí za tá sa a Kormány meg bí -
za tá sá nak meg szû né sé vel szûnt meg, az új on nan vá lasz tott 
mi nisz ter el nök ha la dék ta la nul ja vas la tot tesz az új mi nisz -
ter sze mé lyé re, vagy fel ada tá nak el lá tá sá val ide ig le ne sen
az új Kormány más tag ját bíz za meg.

(2) Ha a mi nisz ter meg bí za tá sa nem a Kormány meg bí -
za tá sá nak meg szû né sé vel szû nik meg, a mi nisz ter el nök
ha la dék ta la nul ja vas la tot tesz az új mi nisz ter sze mé lyé re,
vagy fel ada tá nak el lá tá sá val ide ig le ne sen a Kormány más
tag ját bíz za meg.

(3) A Kor mány nak a mi nisz te ri fel adat el lá tá sá val meg -
bí zott tag ja a mi nisz ter ha tás kö rét kor lá to zá sok nél kül
gya ko rol ja.

Az ügyvezetõ miniszter

41.  § A mi nisz ter a Kormány meg bí za tá sá nak meg szû -
né sé tõl az új mi nisz ter ki ne ve zé sé ig vagy az új Kormány
más tag já nak a mi nisz te ri fel ada tok ide ig le nes el lá tá sá val
va ló meg bí zá sá ig ügy ve ze tõ mi nisz ter ként gya ko rol ja
 hatáskörét, ren de le tet azon ban csak ha laszt ha tat lan eset -
ben al kot hat.

42.  § (1) Az ügy ve ze tõ mi nisz ter e meg bí za tá sa meg -
szûnik:

a) az ügy ve ze tõ mi nisz ter le mon dá sá val,
b) az ügy ve ze tõ mi nisz ter ha lá lá val,
c) az ügy ve ze tõ mi nisz ter vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel,
d) az ügy ve ze tõ mi nisz ter össze fér he tet len sé gé nek

meg ál la pí tá sá val.

(2) Az ügy ve ze tõ mi nisz ter össze fér he tet len sé gé nek
meg ál la pí tá sá ra a 38.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(3) Ha az ügy ve ze tõ mi nisz ter e meg bí za tá sa meg szû -
nik, ha tás kö rét a Kor mány nak a mi nisz ter el nök vagy az
Al kot mány 39/B.  §-ában meg ha tá ro zott ügy ve ze tõ kor -
mány nak az ügy ve ze tõ mi nisz ter el nök ál tal ki je lölt tag ja
gya ko rol ja.

Az államtitkár feladatköre

43.  § (1) Az ál lam tit kár – tör vény ben meg ha tá ro zott
 kivételekkel – a mi nisz ter tel jes jog kö rû he lyet te se.

(2) Egy mi nisz té ri um ban egy ál lam tit kár mû köd het.

44.  § (1) Az ál lam tit kár te vé keny sé gét a mi nisz ter irá -
nyít ja.

(2) Az ál lam tit kár te kin te té ben tör vény el té rõ rendel -
kezése hi á nyá ban a mun kál ta tói jo go kat a mi nisz ter gya -
ko rol ja.

Az államtitkár javadalmazása

45.  § (1) Az ál lam tit kár alap il let mé nye a köz tiszt vi se lõi
il let mény alap 12-sze re se.

(2) Az ál lam tit kár il let mény ki egé szí tés re jo go sult,
amely nek össze ge az alap il let mény 50%-a.
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(3) Az ál lam tit kár ve ze tõi il let mény pót lé ka az alap il let -
mény 65%-a.

(4) Az ál lam tit kár alap il let mé nyét a mi nisz ter el nök át
nem ru ház ha tó ha tás kö ré ben leg fel jebb 30%-k al meg -
emel he ti.

Az államtitkár megbízatásának keletkezése

46.  § (1) Ál lam tit kár rá min den bün tet len elõ éle tû, az
 országgyûlési kép vi se lõk vá lasz tá sán vá lasz tó jog gal ren -
del ke zõ sze mély ki ne vez he tõ.

(2) Az ál lam tit kárt a mi nisz ter el nök nek a mi nisz ter
 véleménye ki ké ré sét köve tõen tet t ja vas la tá ra a köz tár sa -
sá gi el nök ne ve zi ki.

(3) Az ál lam tit kár a ki ne ve zé sé ben meg je lölt idõ pont -
ban, en nek hi á nyá ban a ki ne ve zé sé vel hi va tal ba lép.

(4) A ki ne ve zett ál lam tit kár a köz tár sa sá gi el nök elõtt az 
Or szág gyû lés elõtt es küt te võ, ve ze tõ köz jo gi tiszt sé get
be töl tõ sze mé lyek es kü jé nek meg fe le lõ szö veg gel es küt
vagy fo ga dal mat tesz.

Az államtitkár megbízatásának megszûnése

47.  § Az ál lam tit kár meg bí za tá sa meg szû nik:
a) a Kormány meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel,
b) le mon dá sá val,
c) fel men té sé vel,
d) ha lá lá val,
e) vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel,
f) össze fér he tet len sé gé nek meg ál la pí tá sá val.

48.  § (1) Az ál lam tit kár a mi nisz ter el nök út ján a köz tár -
sa sá gi el nök höz in té zett írás be li nyi lat ko za tá val bár mi kor
le mond hat meg bí za tá sá ról. A nyi lat ko za tot az ál lam tit kár
a mi nisz ter hez jut tat ja el, aki azt ha la dék ta la nul to váb bít ja
a mi nisz ter el nök nek.

(2) Le mon dás ese tén az ál lam tit kár meg bí za tá sa meg -
szû né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra a köz -
tár sa sá gi el nök ha tá roz za meg, az azon ban nem le het ké -
sõb bi a le mon dás nak a mi nisz ter el nök höz tör té nõ el jut ta -
tá sát kö ve tõ har min ca dik nap nál.

(3) A le mon dás ér vé nyes sé gé hez el fo ga dó nyi lat ko zat
nem szük sé ges.

49.  § (1) A mi nisz ter el nök a mi nisz ter vé le mé nye ki ké -
ré sét köve tõen bár mi kor ja vas la tot te het a köz tár sa sá gi el -
nök nek az ál lam tit kár fel men té sé re.

(2) Fel men tés ese tén az ál lam tit kár meg bí za tá sa meg -
szû né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra a köz -
tár sa sá gi el nök ha tá roz za meg.

50.  § Ha az ál lam tit kár az össze fér he tet len sé gét a ki ne ve -
zé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül nem szün te ti meg,
vagy a tiszt sé ge gya kor lá sa so rán ve le szem ben össze fér he -
tet len sé gi ok me rül fe l, a köz tár sa sá gi el nök a mi nisz ter el nök
ja vas la tá ra az in dít vány kéz hez vé te lé tõl szá mí tott har minc
na pon be lül dönt az össze fér he tet len ség kér dé sé ben.

51.  § Ha az ál lam tit kár meg bí za tá sa a 47.  § d)–e) pont ja
alap ján szû nik meg, en nek té nyét a mi nisz ter el nök elõ ter -
jesz tésére a köz tár sa sá gi el nök ál la pít ja meg.

52.  § Ha az ál lam tit kár meg bí za tá sa a Kormány meg bí -
za tá sá nak meg szû né sé vel szûnt meg, az új Kormány meg -
ala ku lá sá ig vagy a 47.  § b)–f) pont ja i ban meg ha tá ro zott
fel té tel be kö vet kez té ig gya ko rol ja ha tás kö rét.

A Miniszterelnöki Hivatalban mûködõ államtitkár

53.  § (1) A 43–52.  §-o k ren del ke zé se it a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va tal ban mû kö dõ ál lam tit kár ra az e §-ban meg ha tá ro -
zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban leg fel jebb négy ál -
lam tit kár mû köd het.

(3) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ ál lam tit kár
köz re mû kö dik az össz kor mány za ti ér de kek ér vé nye sí té sé -
ben, va la mint el lát ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
 miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló ren de let ben meg -
ha tá ro zott fel ada to kat.

A szakállamtitkár feladatköre

54.  § (1) A szak ál lam tit kár a Kormány ál ta lá nos po li ti -
ká já nak ke re te in be lül a jog sza bá lyok nak és a szak mai kö -
ve tel mé nyek nek meg fele lõen irá nyít ja a mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré nek a mi nisz té rium szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá ban meg ha tá ro zott rész e te kin te té ben a szak -
mai mun kát, va la mint dönt a ha tás kö ré be utalt ügyek ben.

(2) A szak ál lam tit kár te vé keny sé gét a mi nisz ter irá nyít -
ja. A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ren del kez het úgy,
hogy a szak ál lam tit kár te vé keny sé gét az ál lam tit kár irá -
nyít ja.

(3) A szak ál lam tit kár te kin te té ben tör vény el té rõ ren -
del ke zé se hi á nyá ban a mun kál ta tói jo go kat a tevékeny -
ségét irá nyí tó ál lam i ve ze tõ gya ko rol ja.

(4) Szak ál lam tit ká ri meg bí za tás ki zá ró lag gazdálko -
dási, üze mel te té si vagy hu mán po li ti kai fel ada tok ellátá -
sára nem ad ha tó.

55.  § (1) Egy mi nisz té ri um ban leg fel jebb öt szak ál lam -
tit kár mû köd het.

(2) A szak ál lam tit kárt az ál ta la ki je lölt, az irá nyí tá sa alá
tar to zó fõ osz tály ve ze tõ he lyet te sí ti.
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A szakállamtitkár javadalmazása

56.  § (1) A szak ál lam tit kár alap il let mé nye a köztiszt -
viselõi il let mény alap 9-sze re se.

(2) A szak ál lam tit kár il let mény ki egé szí tés re jo go sult,
amely nek össze ge az alap il let mény 50%-a.

(3) A szak ál lam tit kár ve ze tõi il let mény pót lé ka az alap -
il let mény 65%-a.

(4) A szak ál lam tit kár alap il let mé nyét a mi nisz ter – a mi -
nisz ter el nök jó vá ha gyá sát köve tõen – át nem ru ház ha tó
ha tás kö ré ben leg fel jebb 30%-k al meg emel he ti.

A szakállamtitkár megbízatásának keletkezése

57.  § (1) Szak ál lam tit kár rá min den bün tet len elõ éle tû,
az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán vá lasz tó jog gal
ren del ke zõ sze mély ki ne vez he tõ, aki jo gi, köz gaz da sá gi
vagy szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel ren del ke zik.

(2) A szak ál lam tit kárt a mi nisz ter ja vas la tá ra a mi nisz -
ter el nök ne ve zi ki.

(3) A szak ál lam tit kár a ki ne ve zé sé ben meg je lölt idõ -
pont ban, en nek hi á nyá ban a ki ne ve zé sé vel hi va tal ba lép.

(4) A ki ne ve zett szak ál lam tit kár a mi nisz ter el nök elõtt
az Or szág gyû lés elõtt es küt te võ, ve ze tõ köz jo gi tiszt sé get
be töl tõ sze mé lyek es kü jé nek meg fe le lõ szö veg gel es küt
vagy fo ga dal mat tesz.

A szakállamtitkár megbízatásának megszûnése

58.  § A szak ál lam tit kár meg bí za tá sa meg szû nik:
a) a Kormány meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel,
b) le mon dá sá val,
c) fel men té sé vel,
d) ha lá lá val,
e) vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel,
f) össze fér he tet len sé gé nek meg ál la pí tá sá val.

59.  § (1) A szak ál lam tit kár a mi nisz ter út ján a mi nisz ter -
el nök höz in té zett írás be li nyi lat ko za tá val bár mi kor le -
mond hat meg bí za tá sá ról.

(2) Le mon dás ese tén a szak ál lam tit kár meg bí za tá sa
meg szû né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter ja vas la tá ra a
 miniszterelnök ha tá roz za meg, az azon ban nem le het
 késõbbi a le mon dás nak a mi nisz ter hez tör té nõ el jut ta tá sát
kö ve tõ hat va na dik nap nál.

(3) A le mon dás ér vé nyes sé gé hez el fo ga dó nyi lat ko zat
nem szük sé ges.

60.  § (1) A mi nisz ter bár mi kor ja vas la tot te het a mi nisz -
ter el nök nek a szak ál lam tit kár fel men té sé re.

(2) Fel men tés ese tén a szak ál lam tit kár meg bí za tá sa
meg szû né sé nek idõ pont ját a mi nisz ter ja vas la tá ra a
 miniszterelnök ha tá roz za meg.

61.  § Ha a szak ál lam tit kár az össze fér he tet len sé gét a
 kinevezésétõl szá mí tott har minc na pon be lül nem szün te ti
meg, vagy a tiszt sé ge gya kor lá sa so rán ve le szem ben össze -
fér he tet len sé gi ok me rül fe l, a mi nisz ter el nök a  miniszter
 javaslatára az in dít vány kéz hez vé te lé tõl szá mí tott har minc
na pon be lül dönt az össze fér he tet len ség kér dé sé ben.

62.  § Ha a szak ál lam tit kár meg bí za tá sa az 58.  §
d)–e) pont ja alap ján szû nik meg, en nek té nyét a mi nisz ter
elõ ter jesz tésére a mi nisz ter el nök ál la pít ja meg.

63.  § Ha a szak ál lam tit kár meg bí za tá sa a Kormány meg -
bí za tá sá nak meg szû né sé vel szûnt meg, az 58.  § b)–f) pont -
ja i ban meg ha tá ro zott fel té tel be kö vet kez té ig, illetve az új
szak ál lam tit kár ki ne ve zé sé ig gya ko rol ja ha tás kö rét.

A Miniszterelnöki Hivatalban mûködõ szakállamtitkár

64.  § (1) Az 54–63.  §-o k ren del ke zé se it a Miniszter -
elnöki Hi va tal ban mû kö dõ szak ál lam tit kár ra az e §-ban
meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ szak ál lam tit -
kár a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint
köz re mû kö dik az össz kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá ban.

(3) Az 54.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ti la lom a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ szak ál lam tit kár ra
nem irány adó.

A minisztérium szervezete

65.  § (1) A mi nisz té rium szer ve ze tét e tör vény ke re tei
kö zött a mi nisz té rium szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta
ha tá roz za meg.

(2) A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot, illetve annak 
mó do sí tá sát a mi nisz ter – a mi nisz ter el nök jó vá ha gyá sát
köve tõen – nor ma tív uta sí tás ban ad ja ki. Az uta sí tás ér vé -
nyes sé gé nek fel té te le, hogy azt a Ma gyar Köz löny ben az
uta sí tás hatályba lépését meg elõ zõ en köz zé te gyék.

(3) A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot a miniszté -
rium hon lap ján a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben
köz zé kell ten ni.

(4) A mi nisz té rium lét szám ke re tét – az egyes ál lam i
 vezetõk és a ka bi net fõ nök irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti
egy sé gek együt tes lét szá ma sze rin ti bon tás ban – a szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály zat ha tá roz za meg.

66.  § (1) A mi nisz té rium a mi nisz te ri ka bi net re, fõ osz tá -
lyok ra és tit kár sá gok ra, a fõ osz tály osz tá lyok ra ta go zó dik.

(2) Ve ze tõi meg bí za tás csak a ha tá lyos szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy ség
te kin te té ben, e tör vény ren del ke zé sei sze rint ad ha tó.
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67.  § (1) A mi nisz ter – nor ma tív uta sí tá sá val – több
szak ál lam tit kár vagy fõ osz tály fel adat kö rét érin tõ, ese ti
fel adat el vég zé sé re a fel adat kö rük ben érin tett szak ál lam -
tit ká rok ból és fõ osz tály ve ze tõk bõl ál ló mun ka cso por tot
hoz hat lét re.

(2) Az uta sí tás ban meg kell ha tá roz ni a mun ka cso port
fel ada tát, ve ze tõ jét, tag ja it és mû kö dé sé nek ide jét.

(3) A mun ka cso port tag ja it a he lyet te sí té sük re egyéb -
ként jo go sult sze mély he lyet te sít he ti.

68.  § (1) A mi nisz te ri ka bi ne tet a ka bi net fõ nök köz vet -
le nül ve ze ti, aki nek te vé keny sé gét a mi nisz ter irá nyít ja.

(2) A ka bi net fõ nök gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat
a mi nisz te ri ka bi net ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk
fe lett.

(3) A ka bi net fõ nö köt a mi nisz te ri ka bi net ál ta la ki je lölt
köz tiszt vi se lõ je he lyet te sí ti.

(4) A mun kál ta tói jo go kat a ka bi net fõ nök fe lett a
 miniszter, a ka bi net ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk
fe lett a ka bi net fõ nök gya ko rol ja. A ve ze tõi meg bí zás adá -
sa és vissza vo ná sa a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zik.

69.  § (1) A fõ osz tályt fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek a
te vé keny sé gét a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban
meg ha tá ro zott szak ál lam tit kár irá nyít ja. A szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály zat ren del kez het úgy, hogy a fõ osz tály -
ve ze tõ te vé keny sé gét a mi nisz ter, az ál lam tit kár vagy a ka -
bi net fõ nök irá nyít ja.

(2) A fõ osz tály ve ze tõ, va la mint az ál ta la ve ze tett fõ osz -
tály ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk fe lett a mun kál ta -
tói jo go kat a fõ osz tály ve ze tõ te vé keny sé gét irá nyí tó ál -
lam i ve ze tõ vagy – ha a fõ osz tály ve ze tõ te vé keny sé gét a
 miniszter vagy a ka bi net fõ nök irá nyít ja – a ka bi net fõ nök
gya ko rol ja. A ve ze tõi meg bí zás adá sa és vissza vo ná sa a
mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zik.

(3) Az osz tá lyo kat fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes vagy
 osztályvezetõ ve ze ti, aki nek a te vé keny sé gét a fõ osz tály -
ve ze tõ irá nyít ja.

(4) A fõ osz tá lyon – ha a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály -
zat ezt le he tõ vé te szi – a fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet -
te sí té sé re egy, osz tályt nem ve ze tõ fõosztályvezetõ-
 helyettes mû köd het.

70.  § (1) Az ál lam i ve ze tõ te vé keny sé gé nek el lá tá sát
– ha a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat így ren del ke zik –
tit kár ság se gí ti.

(2) A mi nisz ter el nök tit kár sá gát fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti,
aki nek te vé keny sé gét a mi nisz ter el nök irá nyít ja.

(3) A mi nisz ter tit kár sá gát fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes,
osz tály ve ze tõ vagy po li ti kai fõ ta nács adó ve ze ti, aki nek
a te vé keny sé gét a ka bi net fõ nök irá nyít ja.

(4) Az ál lam tit kár tit kár sá gát fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes
vagy osz tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek a te vé keny sé gét az ál -
lam tit kár irá nyít ja.

(5) A szak ál lam tit kár tit kár sá gát köz vet le nül a szak ál -
lam tit kár vagy olyan osz tály ve ze tõi meg bí za tás sal ren del -
ke zõ sze mély ve ze ti, aki nek te vé keny sé gét a szak ál lam tit -
kár irá nyít ja.

(6) A tit kár ság ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk fe -
lett a mun kál ta tói jo go kat a tit kár ság ve ze tõ jé nek te vé -
keny sé gét irá nyí tó vagy a tit kár sá got köz vet le nül ve ze tõ
ál lam i ve ze tõ, illetve ka bi net fõ nök gya ko rol ja. A ve ze tõi
meg bí zás adá sa és vissza vo ná sa a mi nisz ter el nök titkár -
ságának ve ze tõ je ese té ben a mi nisz ter el nök, egyéb ese tek -
ben a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zik.

IV. Fejezet

A KORMÁNYHIVATALOK
ÉS A KÖZPONTI HIVATALOK

A kormányhivatalok

71.  § (1) A kor mány hi va tal tör vény ál tal lét re ho zott,
a Kormány irá nyí tá sa alatt mû kö dõ köz pon ti államigaz -
gatási szerv.

(2) A kor mány hi va tal fel ügye le tét a mi nisz ter el nök ál tal 
ki je lölt mi nisz ter lát ja el, aki e ha tás kö ré ben – ha tör vény
el té rõ en nem ren del ke zik – kü lö nö sen

a) ja vas la tot tesz a kor mány hi va tal ve ze tõ jé nek és
 helyettesének ki ne ve zé sé re,

b) tör vény vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap -
ján jog sza bályt al kot a kor mány hi va tal fel adat kö ré be tar -
to zó kér dé sek ben, illetve elõ ter jesz tést tesz tör vény vagy
kor mány ren de let al ko tá sá ra,

c) kép vi se li a kor mány hi va talt a Kormány és az
 Országgyûlés elõtt.

(3) A kor mány hi va tal tör vény ben meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében nem uta sít ha tó.

(4) A kor mány hi va tal – ha tör vény el té rõ en nem ren del -
ke zik – fe je ze ti jo go sít vá nyok kal fel ha tal ma zott költ ség -
ve té si szerv, amely nek költ ség ve té se a fel ügye le tét el lá tó
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium költ ség ve té si fe je ze -
tén be lül ön ál ló cí met ké pez.

72.  § (1) A kor mány hi va tal szer ve ze tét a kor mány hi va -
tal szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta ha tá roz za meg,
ame lyet a mi nisz ter el nök jó vá ha gyá sát köve tõen a kor -
mány hi va talt fel ügye lõ mi nisz ter nor ma tív uta sí tás ban
ad ki. Az uta sí tás ér vé nyes sé gé nek fel té te le, hogy azt a
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Ma gyar Köz löny ben az uta sí tás hatályba lépését meg -
elõzõen köz zé te gyék.

(2) A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot a kormány -
hivatal hon lap ján a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben 
köz zé kell ten ni.

(3) A kor mány hi va tal lét szám ke re tét a szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály zat ha tá roz za meg.

(4) A kor mány hi va tal te rü le ti szer vek kel ak kor ren del -
ke zik, ha er re a kor mány hi va talt lét re ho zó tör vény ki fe je -
zet ten le he tõ sé get ad.

(5) A kor mány hi va tal ve ze tõ je – ha tör vény el té rõ en
nem ren del ke zik – ál lam tit ká ri il let mény re és jut ta tá sok ra
jo go sult.

(6) A kor mány hi va tal ve ze tõ jé nek he lyet te se – ha tör -
vény el té rõ en nem ren del ke zik – szak ál lam tit ká ri il let -
mény re jo go sult.

(7) Ha a kor mány hi va talt tes tü let ve ze ti, és tör vény el té -
rõ en nem ren del ke zik, a tes tü let el nö ke ál lam tit ká ri il let -
mény re és jut ta tá sok ra, a tes tü let tag jai szak ál lam tit ká ri
 illetményre jo go sul tak.

(8) A kor mány hi va tal ra – ha tör vény el té rõ en nem ren -
del ke zik – e tör vény 66–70.  §-ait meg fele lõen al kal maz ni
kell.

A központi hivatal

73.  § (1) A köz pon ti hi va tal kor mány ren de let ál tal lét re -
ho zott, mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szerv.

(2) A köz pon ti hi va tal – ha jog sza bály el té rõ en nem ren -
del ke zik – az õt irá nyí tó mi nisz ter ál tal ve ze tett miniszté -
rium költ ség ve té si fe je ze tén be lül ön ál ló cí met ké pez.

74.  § (1) A köz pon ti hi va tal szer ve ze tét a köz pon ti hi va -
tal szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta ha tá roz za meg,
ame lyet a köz pon ti hi va talt irá nyí tó mi nisz ter nor ma tív
uta sí tás ban ad ki.

(2) A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot a köz pon ti
 hivatal vagy az azt irá nyí tó mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz -
té rium hon lap ján a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben 
köz zé kell ten ni.

(3) A köz pon ti hi va tal lét szám ke re tét az irá nyí tó mi -
nisz ter a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel ki adott nor -
matív uta sí tás ban ha tá roz za meg.

(4) A köz pon ti hi va tal te rü le ti szer vek kel ak kor ren del -
ke zik, ha er re a köz pon ti hi va talt lét re ho zó kor mány ren de -
let ki fe je zet ten le he tõ sé get ad.

(5) A köz pon ti hi va tal ra – ha jog sza bály el té rõ en nem
ren del ke zik – e tör vény 66–70.  §-ait meg fele lõen al kal -
maz ni kell.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Módosuló rendelkezések

75.  § (1) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 1.  § (3) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az Alkot mány bíró ság Hi va ta lá nak ve ze tõ je, va la -
mint az Or szág gyû lés Hi va ta lá nak ve ze tõi az ál lam tit kár -
ral, az Or szág gyû lés Hi va ta lá nak he lyet tes ve ze tõi a szak -
ál lam tit kár ral azo nos il let mény ben, ille tõ leg jut ta tás ban
ré sze sül nek.”

(2) A Ktv. 31/C.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A fõ tiszt vi se lõ alap il let mény re jo go sult, amely nek
össze ge az il let mény alap ti zen há rom szo ro sa. A köz pon ti
köz igaz ga tá si szerv nél köz szol gá la ti jog vi szony ban ál ló
fõ osz tály ve ze tõ fõ tiszt vi se lõ nek fõ tiszt vi se lõi il let mény -
pót lék jár, amely nek mér té ke a fõ tiszt vi se lõi alap il let mény 
25%-a. A fõ tiszt vi se lõ il let mény ki egé szí tés re, ve ze tõ
 fõtisztviselõ ve ze tõi alap il let mény re – ide gen nyelv-tu dá si
pót lék ki vé te lé vel – és egyéb il let mény pót lék ra nem jo go -
sult. Ha a fõ tiszt vi se lõ nek a fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé sét
meg elõ zõ en meg ál la pí tott il let mé nye ma ga sabb, mint
a meg ál la pít ha tó fõ tiszt vi se lõi il let mé nye, a ma ga sabb
 illetményére jo go sult. A fõ tiszt vi se lõ il let mé nyé rõl a mi -
nisz ter el nök a ki ne ve zés ben ren del ke zik.”

(3) A frek ven cia gaz dál ko dás ról  szóló 1993. évi
LXII. tör vény (a továb biak ban: Frektv.) 5.  § (2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Ta nács há rom tag ját a mi nisz ter el nök a mi nisz ter
ja vas la tá ra ne ve zi ki és men ti fe l. A mi nisz ter el nök ál tal
ki ne ve zett ta gok vissza hí vá sá ról a mi nisz ter el nök a
 miniszter ja vas la tá ra ha tá roz.”

Felhatalmazás

76.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy ren de let -
ben sza bá lyoz za a mi nisz ter, az ál lam tit kár, a kor mány biz -
tos, a szak ál lam tit kár, a mi nisz te ri biz to s és 27.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély jut ta tá sa it.

(2) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy a Kormány
vagy a Kormány tag ja irá nyí tá sa alá tar to zó államigazga -
tási szer vek te kin te té ben a köz tiszt vi se lõ ket meg il le tõ jut -
ta tá sok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat ren de let ben ál la pít son
meg.

(3) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter el nök, hogy ren de let -
ben je löl je ki a mi nisz tert he lyet te sí tõ más mi nisz tert, va la -
mint a kor mány biz tost irá nyí tá si jog kör rel ru ház za fe l.
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(4) Fel ha tal ma zást kap a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze -
tõ mi nisz ter, hogy ren de let ben je löl je ki az õt he lyet te sí tõ
ál lam tit kárt.

Hatálybalépés

77.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap el sõ
nap ján lép ha tály ba.

(2) E tör vény 72.  § (4) be kez dé se és 74.  § (4) be kez dé se
2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg a Ma gyar
Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi XXXI. tör vény 
2.  § (1) be kez dé sé ben és 1. szá mú mel lék let 1.  § (2) be kez -
dé sé ben a „mi nisz ter el nök nek a Kormány hoz zá já ru lá sá -
val tet t” szö veg ré szek he lyé be a „mi nisz ter el nök” szö ve -
gek, a Ktv. 43.  § (5) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben az „Az 
ál lam tit kár, a he lyet tes ál lam tit kár, a fõ osz tály ve ze tõ” szö -
veg rész he lyé be az „A fõ osz tály ve ze tõ” szö veg, a Frektv.
5.  § (9) be kez dé sé nek b) pont já ban a „Kormány ál tal de le -
gált” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter el nök ál tal ki ne ve -
zett” szö veg, az ál lam tu laj do ná ban lé võ vál lal ko zói va -
gyon ér té ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény 12.  § 
(3) be kez dé sé ben, va la mint 14.  § (2) be kez dé sé nek el sõ,
má so dik és ne gye dik mon da tá ban, va la mint 14.  § (4) be -
kez dé sé ben a „Kormány” szö veg rész he lyé be a „mi nisz -
ter el nök” szö veg, a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 48.  § 
(4) be kez dé sé nek má so dik és ne gye dik mon da tá ban, va la -
mint 53.  § (2) be kez dé sé ben a „Kormány” szö veg rész
 helyébe a „mi nisz ter el nök” szö veg lép.

(4) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ktv. 2.  § a) pont ja, 3.  § a) pont ja, 10.  § (1) be kez -
dés ben az „– a köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri, he lyet tes ál lam -
tit ká ri be osz tást ki vé ve –” szö veg rész, 22/A.  § (8) be kez -
dés b) pont já ban az „a köz igaz ga tá si ál lam tit kár, he lyet tes
ál lam tit kár, cím ze tes ál lam tit kár, az ál lam tit ká ri, he lyet tes
ál lam tit ká ri jut ta tás ban ré sze sü lõ köz tiszt vi se lõ, va la mint” 
szö veg rész, 31.  § (8) be kez dés ben az „ille tõ leg – fel té ve,
ha ilyet ré szé re meg ál la pí tot tak – ál lam tit ká ri, he lyet tes
 államtitkári jut ta tás ra,” szö veg rész, 31/A.  § (3) be kez dé se, 
41.  § (5) be kez dés d) és e) pont jai, 43.  § (5) be kez dés
a) pont já ban az „az ál lam tit kár, a he lyet tes ál lam tit kár,
 illetve” szö veg rész, 45.  § (1) be kez dés a)–d) pont jai, 46.  §
(1) be kez dés a) pont ja, 46.  § (1) be kez dés b) pont já ban a
„he lyet tes ál lam tit kár,” szö veg rész, 46.  § (2) be kez dés
a) pont ja, 47.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta, 73.  §
(4) be kez dé se, va la mint 76.  § (2) be kez dés ben az „és a
 miniszteri il let mény hez kö tõ dõ kü lön jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott jut ta tá sok ra” szö veg rész.

(5) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról és
fe le lõs sé gé rõl  szóló 1997. évi LXXIX. tör vény (a továb -
biak ban: Jt.), a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap ja i nak
1999. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1998. évi XCI. tör vény
39.  § (3) be kez dés j) pont ja, az ál lam szer ve zet re vonat -

kozó egyes tör vények, to váb bá az in gat lan-nyil ván tar tás -
ról, az egész ség ügy rõl, va la mint a ha lá szat ról és a hor gá -
szat ról  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi
CXIX. tör vény 4.  §-a, a köz tár sa sá gi el nök, a mi nisz ter el -
nök, az Or szág gyû lés el nö ke, az Alkot mány bíró ság el nö ke 
és a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke tisz te let díj ár ól és juttatá -
sairól  szóló 2000. évi XXXIX. tör vény 28.  § (3)–(5) be -
kez dé se, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXI II. tör vény, va la mint egyéb tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2001. évi XXXVI. tör vény 86.  §-a, va la mint 102.  §
(1) be kez dés c) pont ja, a Hon vé del mi Mi nisz té rium és
a Hon véd Ve zér kar in teg rá ci ó já val érin tett tör vények
 módosításáról  szóló 2001. évi XLI II. tör vény 24.  §-a, a
vagyonnyilat kozat-tételi kö te le zett ség re vo nat ko zó egyes
sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXIV. tör vény
1.  §-a,  továbbá a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl 
 szóló 1996. évi XXI. tör vény 17.  § (6) be kez dé sé nek
f) pont jában a „ki ne ve zett” szö veg rész, a fegy ve res szer -
vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról
 szóló 1996. évi XLI II. tör vény (a továb biak ban: Hszt.)
42.  § (4) be kez dé sé nek „cím ze tes ál lam tit kár,” szöveg -
része, a Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról és
fe le lõs sé gé rõl  szóló 1997. évi LXXIX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 2002. évi XVII. tör vény, az Euró pai Par la ment
 magyarországi kép vi se lõ i nek jog ál lá sá ról  szóló 2004. évi
LVII. tör vény 8.  § (2) be kez dés d) pont já nak „ , cím ze tes”
szö veg ré sze.

(6) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör -
vény 18/A.  § (5) be kez dé sé nek ne gye dik mon da ta, to váb -
bá 18/A.  § (6) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta, a sta tisz -
ti ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény 4.  § (3) be kez dé se,
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á ról  szóló 1994. évi
XL. tör vény 18.  § (3) be kez dé se, a Hszt. 245/D.  § (4) be -
kez dé sé ben az „és – fel té ve, ha ilyet ré szé re meg ál la pí tot -
tak – az ál lam tit ká ri, he lyet tes ál lam tit ká ri jut ta tá so kat kell 
biz to sí ta ni” szö veg rész, a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi
alap ja i nak és a tár sa da lom biz to sí tá s szer ve i nek ál lam i fel -
ügye le té rõl  szóló 1998. évi XXXIX. tör vény 8.  § (3) be -
kez dé se, a 2001. évi nép szám lá lás ról, va la mint a sta tisz ti -
ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
1999. évi CVI II. tör vény 6.  § (2) be kez dé se, a Szer ve zett
Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont ról  szóló 2000. évi
CXXVI. tör vény 12.  § (2) be kez dé se, a vil la mos ener gi á ról 
 szóló 2001. évi CX. tör vény 7.  § (2) be kez dé sé nek má so -
dik mon da ta, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ról
 szóló 2002. évi LXV. tör vény 5.  § (1) be kez dé sé nek má so -
dik mon da ta, az el múlt rend szer tit kos szol gá la ti te vé keny -
sé gé nek fel tá rá sá ról és az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok
Tör té ne ti Le vél tá ra lét re ho zá sá ról  szóló 2003. évi III. tör -
vény 9.  § (6) be kez dé sé nek el sõ mon da ta, az elekt ro ni kus
hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény 19.  § (2) be kez dé -
se, a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
377.  § (3) be kez dé se, a 394.  § (2) be kez dé sé nek har ma dik
mon da ta, 395.  § (4) be kez dé sé nek ne gye dik és ötö dik
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mon da ta, a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXI II.
tör vény 70.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta.

Átmeneti rendelkezések

78.  § (1) A mi nisz te rek az ál ta luk irá nyí tott miniszté -
rium új szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát úgy ad ják ki,
hogy az e tör vény hatályba lépését kö ve tõ hó nap el sõ nap -
já ig ha tály ba lép jen.

(2) A mi nisz te rek az ál ta luk fel ügyelt kor mány hi va tal
vagy az ál ta luk irá nyí tott köz pon ti hi va tal új szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za tát úgy ad ják ki, hogy az e tör vény
hatályba lépését kö ve tõ har ma dik hó nap el sõ nap já ig
 hatályba lép jen.

(3) Az új szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat hatályba -
lépésével egy ide jû leg az e tör vénynek meg nem fe le lõ
 vezetõi meg bí za tá so kat vissza kell von ni.

79.  § (1) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg a kor -
mány biz to sok, a kor mány meg ha tal ma zot tak, a kor mány -
meg bí zot tak és a mi nisz te ri biz to sok e meg bí za tá sa meg -
szû nik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély ott meg -
je lölt jo go sult sá gá nak meg szû né se az érin tett fog lal koz ta -
tá si jog vi szo nyát nem érin ti, õt a fog lal koz ta tá si jog vi szo -
nyá ra vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek sze rint be kell
so rol ni.

80.  § (1) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg a köz -
igaz ga tá si ál lam tit ká rok, a cím ze tes ál lam tit ká rok és a he -
lyet tes ál lam tit ká rok meg bí za tá sa e tör vény ere jé nél fog va
meg szû nik, ré szük re ve ze tõ be osz tást fel aján la ni nem kell, 
azon ban meg bí za tá suk meg szû né sé re a Jt. 29.  § (4)–(7) be -
kez dé se it az e tör vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel
 alkalmazni kell.

(2) Azok a köz igaz ga tá si ál lam tit ká rok, cím ze tes ál lam -
tit ká rok és he lyet tes ál lam tit ká rok, aki ket e tör vény
hatályba lépését köve tõen hat hó na pon be lül bár mely
 államigazgatási szerv nél mi nisz ter ré, ál lam tit kár rá vagy
szak ál lam tit kár rá ne vez nek ki, az (1) be kez dés alap ján
vég ki elé gí tés re nem jo go sul tak, illetve azt kö te le sek
vissza fi zet ni, to váb bá õket a fel men té si idõ bõl a ki ne ve zé -
sü ket köve tõen hát ra le võ idõ te kin te té ben az (1) be kez dés
alap ján jut ta tá sok nem il le tik meg.

(3) Ha a (2) be kez dés ha tá lya alá tar to zó sze mélyt az ott
meg ha tá ro zott eset ben ne vez nek ki szak ál lam tit kár rá,
e meg bí za tá sá nak fel men tés sel tör té nõ meg szû né se ese té -
ben a Jt. e tör vény ki hir de té se kor ha tá lyos 29.  § (4)–(7) be -
kez dé sét al kal maz ni kell az zal, hogy e ren del ke zé sek
 alkalmazása szem pont já ból köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri,
cím ze tes ál lam tit ká ri és he lyet tes ál lam tit ká ri, va la mint
szak ál lam tit ká ri meg bí za tá sá nak ide jét együt te sen kell
figye lembe ven ni.

(4) Ahol jog sza bály köz igaz ga tá si ál lam tit kár szá má ra
fel adat- vagy ha tás kört ál la pít meg, azt a mi nisz ter gya ko -
rol ja.

81.  § (1) Az e tör vény hatályba lépésekor a Kormány
vagy a mi nisz ter el nök ren de le té vel vagy ha tá ro za tá val
biz to sí tott ál lam tit ká ri és he lyet tes ál lam tit ká ri il let mény -
re, ille tõ leg jut ta tá sok ra va ló jo go sult ság e tör vény
hatályba lépésekor meg szû nik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély ott meg -
je lölt jo go sult sá gá nak meg szû né se az érin tett fog lal koz ta -
tá si jog vi szo nyát nem érin ti, õt a fog lal koz ta tá si jog vi szo -
nyá ra vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek sze rint be kell
so rol ni.

(3) Ahol tör vény ál lam tit kárt meg il le tõ il let ményt,
illetve jut ta tá so kat em lít, azon ál lam tit kárt meg il le tõ il let -
ményt, illetve jut ta tá so kat kell ér te ni.

(4) Ahol tör vény he lyet tes ál lam tit kárt meg il le tõ il let -
ményt, illetve jut ta tá so kat em lít, azon a szak ál lam tit kárt
meg il le tõ il let ményt, illetve jut ta tá so kat kell ér te ni.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A hon vé del mi mi nisz ter
15/2006. (IV. 29.) HM

r e n  d e  l e  t e

a katonai toborzás rendjérõl  szóló 
23/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) 287.  §-a (2) be kez dé sé nek l) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a hon vé de -
lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör -
vény 52.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já ra, a ka to nai to bor -
zás rend jé rõl  szóló 23/2002. (IV. 10.) HM ren de le tet
(a továb biak ban: R) az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az R. 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1.  § A ren de let ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz -

té ri um ra (a továb biak ban: HM), a HM 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: Hon véd ség) ka to nai szer ve ze te i re, a Zrí -
nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem re, va la mint e szer -
vek nél szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos, szer zõ dé ses és ön -
kén tes tar ta lé kos ál lo má nyú ka to nák ra.”

13. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1001



2.  §

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

„(1) A ka to nai to bor zás ren del te té se a Hon véd ség sze -
mé lyi ál lo má nyá nak után pót lá sa, amely nek fel adat kö rei:

a) a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek be is ko lá zá si igé nye i -
nek, va la mint

b) a hi va tá sos ál lo mány, szer zõ dé ses ál lo mány, és az
ön kén tes tar ta lé kos ál lo mány után pót lá sá nak

biz to sí tá sa.”

3.  §

Az R. 3.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A to bor zás szak irá nyí tá sát a HM hu mán po li ti kai
he lyet tes ál lam tit kár a to bor zás köz pon ti irá nyí tó szer ve
út ján – a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott 
ke re tek kö zött – lát ja el.

(2) A to bor zás köz pon ti irá nyí tó szer ve a Hon véd ség
köz pon ti sze mély ügyi szer ve, vég re haj tó szer vei a me gyei
(Bu da pest Fõ vá ro si) had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok
(a továb biak ban: had ki egé szí tõ pa rancs nok ság), az MH
Egész ség vé del mi In té zet (a továb biak ban: MH EVI), va la -
mint a Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei.”

4.  §

(1) Az R. 5.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ
al cím lép:

„A Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer vé nek
fel ada tai”

(2) Az R. 5.  §-ának k) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve a ka to nai to -
bor zás szak te vé keny sé gé nek ke re té ben:]

„k) ellen õr zi, elem zi, ér té ke li és összeg zi a to bor zó
mun ka ha té kony sá gát, ar ról éven te jú ni us 30-ig a HM köz -
igaz ga tá si ál lam tit kár út ján je len tést tesz a hon vé del mi mi -
nisz ter nek és tá jé koz tat ja HM Hon véd Ve zér kar fõ nö két,”

5.  §

(1) Az R. 7.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Az MH EVI]
„a) vég zi a hi va tá sos, a szer zõ dé ses és az ön kén tes tar ta -

lé kos ál lo mány ba je lent ke zõk, va la mint a ka to nai ok ta tá si
in téz mé nyek be je lent ke zõk al kal mas sá gi vizs gá la tát,”

(2) Az R. 7.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Az MH EVI]
„c) éven te má jus 30-ig tá jé koz tat ja a Hon véd ség köz -

pon ti sze mély ügyi szer vét és a HM Hu mán po li ti kai Fõ osz -
tályt a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány után pót lá sa ér de -

ké ben vég zett al kal mas sá gi vizs gá la tok ered mé nyé rõl és
ta pasz ta la ta i ról.”

6.  §

Az R. 8.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A to bor zó te vé keny ség ter ve zé se, szer ve zé se és a to bor -
zás sal kap cso la tos együtt mû kö dé si fel ada tok kö ré ben a
ka to nai szer ve zet]

„b) a had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok kal együtt mû köd -
ve fo lya ma to san vég zi a to bor zást a szer zõ dé ses ál lo mány
kö ré ben a hi va tá sos ál lo mány és az ön kén tes tar ta lé kos ál -
lo mány után pót lá sa ér de ké ben,”

7.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § A to bor zó rend szer mû köd te té sé hez szük sé ges

költ ség ve té si elõ irány za to kat a költ ség ve tés ben cím zet ten, 
ön ál ló cím rend kó don kell ter vez ni.”

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba, ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) az R. 3.  §-ának (4) be kez dé se, 4.  §-á t meg elõ zõ al cí -
me és 4.  §-a, 6.  §-ának h) és j) pont ja, 8.  §-a (1) be kez dé sé -
nek a), c) és e) pont jai, és (3) be kez dé sé nek b) pont ja,
9.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az MH Bé ri Ba logh Ádám
Hon véd Kö zép is ko la és Kol lé gi um,” szö veg rész, va la mint 
a mel lék le té ben az „– ahol vas úti köz le ke dés nincs, a la kó -
hely és a leg kö ze leb bi vas út ál lo más kö zött a hely kö zi me -
net rend sze rin ti au tó busz já ra ton.” szö veg rész,

b) a ka to nai to bor zás rend jé rõl  szóló 23/2002. (IV. 10.)
HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 32/2003. (X. 16.) HM
ren de let 1.  §-a és 2.  §-ának (1) be kez dé se,

c) az ön kén tes had erõ ki ala kí tá sá val össze füg gés ben
egyes hon vé del mi mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról,
va la mint ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 7/2005.
(III. 23.) HM ren de let 6.  §-a.

(2) Az R. 5.  §-ának be ve ze tõ szö ve gé ben és 9.  §-ának
(1) be kez dé sé ben a „HM HVK SZÜCSF” szö veg rész he -
lyé be a „Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve” szö -
veg rész, 8.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já ban a „HM HVK
SZÜCSF-t” szö veg rész he lyé be a „Hon véd ség köz pon ti
sze mély ügyi szer vét” szö veg rész, 8.  §-a (2) be kez dé sé nek
g) pont já ban a „HM HVK SZÜCSF-vel” szö veg rész
 helyébe a „Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer vé vel”
szö veg rész lép.

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

A Köz tár sa sá gi El nök
108/2006. (V. 26.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban biz to sí tott jog -
körömben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl
szóló 2004. évi CV. tör vény 49. §-a (2) be kez dé sé nek
b) pont ja alap ján, 2006. jú li us 14-én dr. Ron ko vics Jó zsef
dandár tábornok szol gá la ti vi szo nyát meg szün te tem, és
2006.  július 15-i ha tállyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. má jus 16.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. má jus 23.

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

KEH ügy szám: V-5/2352/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
109/2006. (V. 26.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban biz to sí tott jog -
körömben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl
szóló 2004. évi CV. tör vény 49. §-a (2) be kez dé sé nek

a) pont ja alap ján, Ko vács Ist ván dan dár tá bor no kot 2006.
má jus 21-i ha tállyal ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. má jus 16.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. má jus 23.

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

KEH ügy szám: V-5/2315/2006.

A honvédelmi miniszter
62/2006. (HK 13.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

honvédelmi miniszteri határozat hatályon kívül
helyezésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 52.  §-a
(1) be kez dés f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ

határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség erõ i nek ka taszt ró fa vé del mi
fel ada tok meg ol dá sá hoz tör té nõ hoz zá já ru lá sá nak en ge dé -
lye zé sé rõl  szóló 39/2006. (HK 10.) HM ha tá ro zat ha tá lyát
vesz ti.

2. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, és
2006. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

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 24.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
59/2006. (HK 13.) HM

u t a  s í  t á  s a

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

feladatairól szóló 45/2006. (HK 12.) HM utasítás
módosításáról*

A honvédelmi miniszter
61/2006. (HK 13.) HM

u t a  s í  t á  s a

honvédelmi miniszteri utasítás hatályon kívül
helyezésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  §-a (1) be kez dés f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

1.  §

A Ma gyar Hon véd ség nek a ka taszt ró fa vé del mi fel ada -
tok meg ol dá sá hoz tör té nõ hoz zá já ru lá sá ról és 3000 fõ t
meg ha la dó igény be vé te lé rõl  szóló 46/2006. (HK 11.) HM
uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

2.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba**, és
2006. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

 * Az uta sí tást az érin tet tek kü lön kap ják meg.
** Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. má jus 24.

A honvédelmi miniszter
62/2006. (HK 13.) HM

u t a  s í  t á  s a

a településrendezési tervek és a helyi építési
szabályzatok véleményezési eljárásaiban, valamint a

polgári beruházásokkal összefüggõ hatósági
engedélyezési eljárásokban való részvétel szabályairól

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel 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 (a továb biak ban: Ket.) szak ha tó -
sá gi el já rás ra vo nat ko zó elõ írásaira – a hon vé del mi és hon -
véd sé gi ér de kek ér vé nye sí té se ér de ké ben a te le pü lés ren -
de zé si ter vek és a he lyi épí té si sza bály za tok (a továb biak -
ban: te le pü lés ren de zé si esz kö zök) vé le mé nye zé si eljá -
rásaiban, va la mint a pol gá ri be ru há zá sok kal össze füg gõ
 hatósági en ge dé lye zé si el já rá sok ban szak ha tó ság ként tör -
té nõ rész vé tel sza bá lya i ról a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki.

Általános rendelkezések

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra, 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 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 lete alá tar -
to zó szer ve ze tek re ter jed ki.

(2) Az uta sí tást a te le pü lés ren de zé si esz kö zök vé le mé -
nye zé si el já rá sá ban va ló rész vé tel re, va la mint a pol gá ri
 területfelhasználási, te lek ala kí tá si, illetve épí té si, lé te sí té -
si, bon tá si, hasz ná lat ba vé te li, rendeltetés-megváltozta tási, 
fenn maradási (a továb biak ban együtt: épí té si) és bá nyá -
sza ti te vé keny sé gek ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sa i ban
tör té nõ szak ha tó sá gi köz re mû kö dés re kell al kal maz ni.

Szakhatósági tevékenység, állásfoglalásra jogosult
szervezetek

2.  §

A te le pü lés ren de zé si esz kö zök vé le mé nye zé si, va la -
mint a pol gá ri be ru há zá sok kal össze füg gõ ha tó sá gi en ge -
dé lye zé si el já rá sok ban va ló szak ha tó sá gi rész vé tel fel sõ -
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szin tû irá nyí tá sát, tör vényességi fel ügye le tét a hon vé del mi 
mi nisz ter lát ja el.

3.  §

A te le pü lés ren de zé si esz kö zök (or szá gos, me gyei, táj -
egy sé gi és kör ze ti re gi o ná lis ren de zé si ter vek, a kö zép- és
hosszú táv ú te le pü lés fej lesz té si el gon do lá sok, te le pü lés -
ren de zé si ter vek stb.) vé le mé nye zé si el já rá sá ban ér de kelt
köz igaz ga tá si szerv ként részt vesz:

a) a hon vé del mi és hon véd sé gi ér de kek ér vé nye sí té se
cél já ból a Hon vé del mi Mi nisz té rium (Hon véd Ve zér kar),

b) az ál lam i re pü lé sek biz ton sá ga ér de ké ben a HM
 Katonai Lég ügyi Hi va tal (a továb biak ban: HM KLH).

4.  §

(1) A vé le mé nye zé si el já rás so rán a nyi lat ko za tot a te le -
pü lés ren de zé si esz kö zök elõ ké szí té se so rán az épí tett kör -
nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. LXXVI II.
tör vény (a továb biak ban: Étv.) 9.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott, a te le pü lés ren de zé si esz kö -
zök jó vá ha gyá sa, illetve meg ál la pí tá sa elõtt meg kül dött,
el bí rá lás ra al kal mas do ku men tá ció vizs gá la ta alap ján az
Étv. 9.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül
kell ki ad ni.

(2) A vé le mé nye zé si el já rás so rán az Étv. 9.  § (5) be kez -
dé sét meg fele lõen al kal maz ni kell.

5.  §

(1) A köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben in dí tott pol gá ri
be ru há zá sok kal kap cso la tos ügyek ben el sõ fo kon el já ró
szak ha tó ság – kü lön jog sza bály ban, illetve bel sõ ren del ke -
zés ben meg ha tá ro zott – fel adat- és ha tás kö ré ben:

a) HM Hon véd Ve zér kar Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port -
fõ nök ség (a továb biak ban: HM HVK KTFCSF),

b) HM KLH,

c) HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal (a továb biak ban: HM
IKH),

d) HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó ság Hi va tal
(a továb biak ban: HM KEHH).

(2) A HM Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ban meg -
ha tá ro zott dön tés-elõ ké szí tést köve tõen má sod fo kú ha tá -
ro za tot a hon vé del mi mi nisz ter hoz za.

6.  §

A HM HVK KTFCSF el sõ fo kú szak ha tó sá gi te vé keny -
sé ge az aláb bi pol gá ri be ru há zá sok ra ter jed ki:

a) or szá gos köz utak, vas utak, köz úti és vas úti hi dak,
fe lül já rók, alag utak és egyéb köz le ke dé si épít mé nyek épí -
té se,

b) fo lyó sza bá lyo zá sok, gá tak, ví zi erõ mû vek, mester -
séges víz tá ro zók és egyéb víz épí té si mû tár gyak épí té se,

c) or szá gos kõ olaj-, föld gáz- és kész ter mék ve ze té kek,
át adó ál lo má sok stb. épí té se,

d) nuk le á ris lé te sít mé nyek épí té se,
e) táv hõ ve ze té kek, elekt ro mos táv ve ze té kek épí té se,
f) táv köz lé si nyom vo na las és nyom vo nal jel le gû épít -

mé nyek és egyéb mû tár gyak épí té se,
g) bá nya ha tó sá gi el já rá sok,
h) a ter mé sze ti kör nye zet vé del mé vel kap cso la tos el -

járás,
i) a lõ- és gya kor ló te rek, va la mint a lõ szer és rob ba nó -

anyag rak tá rak vé dõ öve ze tén be lül, illetve egyéb ka to nai
lé te sít mé nyek kör nye ze té ben ter ve zett va la mennyi be ru -
há zás, va la mint

j) te lek ala kí tás.

7.  §

A HM KLH el sõ fo kú szak ha tó sá gi te vé keny sé ge az
aláb bi pol gá ri be ru há zá sok ra ter jed ki:

a) gáz ve ze ték épí té se, cse ré je,
b) vil la mos ve ze ték nyom vo nal ki je lö lé si és ve ze ték jog

en ge dé lye zé si el já rás,
c) vil la mos erõ mû épí té se,
d) vas út épí té se,
e) utak épí té se, for ga lom ba he lye zé se, va la mint meg -

szün te té se,
f) hõ ter me lõ lé te sít mé nyek épí té se és ve ze ték jog en ge -

dé lye zé si el já rá sa (táv hõ ve ze ték, fû tõ erõ mû),
g) táv köz lé si nyom vo na las és nyom vo na las jel le gû

épít mé nyek, egyéb mû tár gyak épí té se,
h) te le pü lés ren de zé si ter vek vé le mé nye zé si el já rá sa,
i) a ter mé sze ti kör nye zet vé del mé vel kap cso la tos el -

járás,
j) te rü let fej lesz té si kon cep ci ók, prog ra mok és te rü let -

ren de zé si ter vek vé le mé nye zé si el já rá sa,
k) bá nya lé te sí tés, sze iz mi kus mé rés, bá nya mû sza ki

üze mi terv vé le mé nye zé si el já rá sa,
l) te lek ala kí tás, el vi te lek ala kí tás,
m) an ten na, an ten na tar tó to rony épí té se,
n) szél erõ mû, szél mé rõ to rony épí té se,
o) ivó víz-, szenny víz há ló zat épí té se,
p) hul la dék le ra kók épí té se,
q) egyéb épí té si en ge dé lye zé si el já rá sok.

8.  §

(1) A HM IKH el sõ fo kú szak ha tó ság ként a te lek ala kí -
tá si el já rás ban jár el.
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(2) A HM IKH vé le mé nye zõ szerv ként, mint va gyon ke -
ze lõi nyi lat ko zat meg té te lé re fel jo go sí tott részt vesz:

a) in gat lan ügyek ben: te lek ala kí tás (meg osz tás), ki -
sajátítás, in gat lant érin tõ szol gal mi (szom széd) jo gok
(egyéb ter hek), va la mint in gat la nok vé det té nyil vá ní tá si
ügye i ben,

b) in gat lan hoz kap cso ló dó egyéb ügyek ben: fel épít mé -
nyek (la ká sok, egyéb HM ér de kû ál lan dó tar tóz ko dás ra
szol gá ló he lyi sé gek, rak tá rak stb.), köz mû vek, be ren de zé -
sek (víz, gáz, vil la mos ener gia, táv köz lés, fû tés stb.), a kör -
nye zet vé del mi, va la mint az épü le tek, épü let ré szek vé det té
nyil vá ní tá si ügye i ben.

9.  §

A HM KEHH el sõ fo kú szak ha tó ság ként az egyes épít -
mé nyek kel, épí té si mun kák kal és épí té si te vé keny ség gel
kap cso la tos épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rás ról
 szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM ren de let 2. szá mú mel lék -
le té nek V. 3. pont já ban meg ha tá ro zott ese tek ben jár el.

A szakhatósági eljárás

10.  §

A szak ha tó sá gi ál lás fog la lást

a) írás be li meg ke re sés sel meg kül dött el bí rál ha tó do ku -
men tá ció alap ján, vagy

b) az en ge dé lye zé si el já rás so rán tar tott hely szí ni
 szemle (el já rás) alap ján, vagy

c) az elekt ro ni kus meg ke re sés sel meg kül dött el bí rál ha -
tó do ku men tá ció alap ján

kell ki ad ni.

11.  §

A szak ha tó ság ál lás fog la lá sát a Ket. 20.  § (1)–(3) be -
kez dé sei, a 33.  § (8) és (9) be kez dé sei, a 37.  §-a és a
44–45.  §-ai nak, va la mint a kü lön jog sza bá lyok elõ írá -
sainak meg fele lõen ad ja ki.

12.  §

(1) A nyi lat ko za tok ban, ál lás fog la lá sok ban ér vé nye sí -
te ni kell a hon vé del mi és hon véd sé gi ér de ke ket, va la mint
biz to sí ta ni kell a HM ke ze lé sé ben lé võ in gat la nok és ob -
jek tu mok ren del te tés sze rû hasz ná la tá nak, üze mel te té sé -
nek és ter ve zett fej lesz té sé nek fel té te le it.

(2) A te le pü lés ren de zé si esz kö zök és a pol gá ri cé lú be -
ru há zá sok elõ ké szí té sé nek fo lya ma tá ban elõ ze tes egyez -
te té si le he tõ ség biz to sít ha tó.

(3) Nyi lat ko zat, ál lás fog la lás csak el bí rá lás ra al kal mas
do ku men tá ció alap ján ad ha tó ki.

(4) A szak ha tó sá gi jog kört gya kor ló szer ve ze tek meg -
ke re sé sé re je len uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek a
Ket. 33.  § (8) be kez dé sé ben elõ írt el já rá si ha tár idõ be tar tá -
sa ér de ké ben kö te le sek so ron kí vül ada tot, vé le ményt szol -
gál tat ni.

13.  §

(1) Az ob jek tu mok biz ton sá gi öve ze tén be lül lé te sít -
mény meg va ló sí tá sá hoz ese ti el té rés en ge dé lye zé sé vel fel -
men tés csak ak kor ad ha tó, ha az a hon vé de lem és a hon -
véd ség ér de ke it nem sér ti.

(2) Az ese ti fel té te lek aló li fel men tés ki adá sá ra az adott
ügy ben el já ró szak ha tó ság jo go sult.

14.  §

A szak ha tó ság a Ket. 45.  § (4) be kez dé se alap ján a fe let -
tes szer ve út ján jo go sult fel ügye le ti el já rást kezdemé -
nyezni.

15.  §

(1) A szak ha tó sá gi ál lás fog la lás ki adá sá hoz a nyi lat ko -
zat té tel re jo go sult szer ve ze tek nek – a 11.  §-on túl – a ké re -
lem el bí rá lá sá hoz meg fe le lõ, a HM IKH ál tal biz to sí tott in -
gat lan- és tér kép nyil ván tar tás sal kell ren del kez ni ük.

(2) Az in gat lan- és tér kép nyil ván tar tá so kat 5 éven te
meg kell újí ta ni, a pon to sí tá so kat éven te vál to zás köz lés út -
ján kell el vé gez ni.

Záró rendelkezés

16.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té telt kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ezzel egy ide jû leg a HM be ru há zá sok kal össze füg gõ
szak ha tó sá gi köz re mû kö dé sé nek sza bá lyo zá sá ról  szóló
88/1980. (HK 33.) HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A honvédelmi miniszter
63/2006. (HK 13.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium Gazdasági Kabinet
feladatairól és mûködési rendjérõl  szóló

27/2004. (HK 6.) 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 ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a Hon vé del mi Mi nisz té rium
Gaz da sá gi Ka bi net fel ada ta i ról és mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 27/2004. (HK. 6.) HM uta sí tást (a továb biak ban:
Uta sí tás) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

(1) Az Uta sí tás 6.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A HM GaK tag jai:
a) a HM VG HÁT,
b) a HM Hon véd Ve zér kar Fõ nök he lyet tes,
c) a HM vé de lem gaz da sá gi fõ osz tály ve ze tõ,
d) a HM had fel sze re lés fej lesz té si fõ osz tály ve ze tõ,
e) a HM vé del mi ter ve zé si fõ osz tály ve ze tõ,
f) a HM HVK ka to nai ter ve zõ fõ cso port fõ nök,
g) a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal fõ igaz ga tó,
h) a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal fõ -

igaz ga tó,

i) a HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal
ve zér igaz ga tó,

j) a HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal
fõ igaz ga tó,

k) 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) pa rancs no ka.”

(2) Az Uta sí tás 6.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A HM GaK ülé sén ál lan dó meg hí vott ként – ta nács -
ko zá si jog gal – részt vesz

a) a HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály (a továb -
biak ban: HM JIF) fõ osz tály ve ze tõ,

b) a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal fõ -
igaz ga tó,

c) a HM Tech no ló gi ai Hi va tal fõ igaz ga tó,

d) az MH ÖLTP MH gaz da sá gi fõ nök,

e) a HM VG HÁT min den ko ri gaz da sá gi-, ha di tech ni -
kai- stb. fõ ta nács adói (fõ osz tály ve ze tõk),

f) a HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály köz gaz da sá gi
osz tály ve ze tõ.”

2.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉSEK

A HM közigazgatási államtitkárának
60/2006. (HK 13.) HM KÁT

s z a k  u t a  s í  t á  s a

az egyszerû közbeszerzési értékhatárt el nem érõ
becsült értékû beszerzések végrehajtásáról és a

(köz)beszerzéseket érintõ egyes feladatokról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 100.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a HM Szer ve ze ti és
 Mûködési Sza bály za tá ra, a szak irá nyí tás rend jé rõl  szóló
97/2005. (HK 21.) HM uta sí tás 6.  §-á ra és a Ma gyar Köz -
tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLI II.
tör vény 117.  § (3) be kez dé sé re – a köz pén zek megnyug -
tató mó don, sza bá lyo zott ke re tek kö zött tör té nõ fel hasz ná -
lá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben az egy sze rû köz be szer zé si
ér ték ha tárt el nem érõ be csült ér té kû be szer zé sek vég re -

haj tá sá ról, va la mint a (köz)be szer zé se ket érin tõ egyes fel -
ada tok ról az aláb bi

szakutasítást

adom ki.

1. A szak uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um -
ra, 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 ka to nai szer ve ze te i re
(a to váb bi ak ban együtt: hon vé del mi szer ve ze tek) ter jed ki.

2. A hon vé del mi szer ve ze tek nek az éves költ ség ve té si
tör vény ben meg ha tá ro zott egy sze rû köz be szer zé si ér ték -
ha tárt el nem érõ, de áru be szer zés és szol gál ta tás meg ren -
de lé se ese tén az 500 ezer Ft, épí té si be ru há zás ese tén a
2 mil lió Ft ér ték ha tárt el érõ vagy azt meg ha la dó be csült
 értékû, sa ját ha tás kör ben vég re haj tás ra ke rü lõ be szer zé si

13. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1007



el já rá sá nak le foly ta tá sa so rán a 3–13. pon tok sze rin ti el já -
rá si ren det kell al kal maz ni.

3. A be szer zés meg kez dé se elõtt írás ban leg alább há -
rom pá lyá za tot kell be kér ni.

4. A pá lyá za ti fel hí vás nak leg alább a kö vet ke zõ ket kell 
tar tal maz nia:

a) a pá lyá za tot be ké rõ ne vét, cí mét, te le fon- és te le fax -
szá mát (e-ma il);

b) a be szer zés tár gyát, il le tõ leg mennyi sé gét, a be szer -
zé si mû sza ki le írást, il le tõ leg a mi nõ sé gi kö ve tel mé nye -
ket, tel je sít mény kö ve tel mé nye ket;

c) a szer zõ dés meg ha tá ro zá sát (vál lal ko zá si, ke ret szer -
zõ dés stb.);

d) a szer zõ dés idõ tar ta mát vagy a tel je sí tés ha tár ide jét;

e) a tel je sí tés he lyét;

f) az el len szol gál ta tás tel je sí té sé nek fel té te le it, il le tõ leg 
a vo nat ko zó jog sza bá lyok ra hi vat ko zást;

g) a pá lyá za tok bí rá la ti szem pont ját;

h) az al kal mas sá gi kö ve tel mé nye ket;

i) a pá lyá zat be nyúj tás ha tár ide jét, be nyúj tá sá nak cí -
mét, fel bon tá sá nak he lyét, ide jét;

j) annak meg ha tá ro zá sát, hogy az el já rás ban le het-e
tár gyal ni, vagy a be nyúj tott aján la to kat tár gya lás nél kül
bí rál ják el;

k) ha az el já rás tár gya lá sos, a tár gya lás le foly ta tá sá nak
me ne tét és a pá lyá za tot be ké rõ ál tal elõ írt alap ve tõ sza bá -
lya it, az el sõ tár gya lás idõ pont ját;

l) a pá lyá za ti fel hí vás meg kül dé sé nek nap ját.

5. A be szer zé si mû sza ki le írás nak a be sze rez ni kí vánt
áru vagy szol gál ta tás egy ér tel mû be azo no sí tá sá hoz szük -
sé ges meg ha tá ro zá sát kell tar tal maz ni, azon ban ez nem
tar tal maz hat egy meg ha tá ro zott szál lí tó ra vo nat ko zó uta -
lást.

6. Ha nem ér ke zik be há rom pá lyá zat, a be ér ke zett pá -
lyá zat(ok) ap ján kell dön te ni.

7. A nyer tes pá lyá zót a leg ala cso nyabb el len szol gál ta -
tás, vagy több áru fé le sé get, illetve szol gál ta tá si igényt tar -
tal ma zó pá lyá zat be ké ré se ese tén az összes sé gé ben leg -
ked ve zõbb pá lyá zat alap ján kell ki vá lasz ta ni.

8. In do kolt eset ben a nyer tes pá lyá zó ki vá lasz tá sa a
leg rö vi debb tel je sí té si ha tár idõ alap ján is tör tén het, de
 ebben az eset ben is tö re ked ni kell a gaz da sá gos ság krité -
riumainak biz to sí tá sá ra, vizs gál ni kell az ár aján la to kat, és
az el fo ga dott pá lyá zat ár aján la ta a leg ala cso nyabb el len -
szol gál ta tást tar tal ma zó pá lyá zat ár aján la tát 5%-nál na -
gyobb mér ték ben nem ha lad hat ja meg.

9. A pá lyá za tot be ké rõ hon vé del mi szer ve zet kö te les
nyi lat ko za tot kér ni az aján lat te võk szál lí tá si, szol gál ta tá si
re fe ren ci á i ról, va la mint pénz ügyi al kal mas sá gá ról.

10. Azo nos tel je sí té si fel té te lek ese tén a pá lyá za tot be -
ké rõ hon vé del mi szer ve zet tár gya lás út ján kö te les a nyer -
tes aján lat te võt ki vá lasz ta ni. A tár gya lás ról jegy zõ köny vet 
kell ké szí te ni.

11. A be nyúj tá si ha tár idõ le jár ta elõtt ti los a pá lyá za tok 
ér té ke lé sét meg kez de ni.

12. A pá lyá za tok ér té ke lé sé rõl jegy zõ köny vet kell ké -
szí te ni.

13. Az el já rás so rán ke let ke zõ ira to kat az ügy vi te li sza -
bá lyok be tar tá sá val ik tat ni kell, és 5 évig meg kell õriz ni.

14. A 3–13. pon tok sze rin ti el já rás alap ján olyan szer -
zõ dés is köt he tõ, amely alap ján a le kö tött ke ret ere jé ig
egye di meg ren de lé sek kel (ki egé szí tõ meg ál la po dá sok kal)
le het le hív ni a szer zõ dés ben sze rep lõ árut, szol gál ta tást.
A szer zõ dés fu tam ide je nem ha lad hat ja meg a költségve -
tési évet, szer zõ dés ben fog lalt tel je sí tés a költ ség ve té si év
de cem ber 31. utá ni idõ szak ra nem hú zód hat át.

15. Az áru be szer zés és szol gál ta tás meg ren de lé se ese -
tén az 500 ezer Ft, épí té si be ru há zás ese tén a 2 mil lió Ft
 értékhatárt el nem érõ be csült ér té kû be szer zé sek le foly ta -
tá sa so rán is tö re ked ni kell a gaz da sá gos ság, az esély -
egyen lõ ség és ver seny sem le ges ség kri té ri u ma i nak ér vé -
nye sí té sé re, a le he tõ leg több ár aján lat be ké ré sé re.

16. Nem kell a 3–13. pon tok sze rin ti el já rá si ren det al -
kal maz ni ak kor

a) ha elõ re nem lát ha tó ok ból elõ állt rend kí vü li sür gõs -
ség  miatt nem le het sé ges az al kal ma zá sa, amely azon ban
nem ered het az aján lat ké rõ hon vé del mi szer ve zet mu lasz -
tá sá ból,

b) áru be szer zés ese tén, ha a ko ráb ban be szer zett áru
rész be ni ki cse ré lé se vagy bõ ví té se szük sé ges, és a nyer tes
aján lat te võ más aján lat te võ vel tör té nõ he lyet te sí té se el -
térõ, nem il lesz ke dõ áruk be szer zé sét ered mé nyez né,

c) szol gál ta tás meg ren de lé se ese tén, ha a ko ráb ban
meg kötött szer zõ dés ben sze rep lõ, de elõ re nem lát ha tó
okok  miatt ki egé szí tõ szol gál ta tás meg ren de lé se szük -
séges,

d) ha a szer zõ dést mû sza ki-tech ni kai sa ját sá gok, mû vé -
sze ti, sport, kul tu rá lis vagy ke gye le ti szem pon tok, ki zá ró -
la gos jo gok vé del me  miatt ki zá ró lag egy meg ha tá ro zott
szer ve zet, vagy sze mély ké pes tel je sí te ni,

e) a be szer zés ki vé te le sen ked ve zõ fel té te lei csak rö vid
ide ig áll nak fenn, és az el len szol gál ta tás a pi a ci árak nál lé -
nye ge sen ala cso nyabb.

17. A 16. pont ban meg ha tá ro zott eset ben a hon vé del mi 
szer ve zet ve ze tõ je ré szé re ké szí tett dön té si ja vas lat ban az
el já rás al kal ma zá sát ki zá ró in do ko lást rög zí te ni kell.

18. E rész sze rin ti be szer zé si el já rá sok ról hir det ményt
nem kell köz zé ten ni, de a Ma gyar Hon véd ség, va la mint a
hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te
alá tar to zó szer ve ze tek be szer zé se i nek el já rá si rend jé rõl
 szóló 102/2005. (HK 22.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
Ut.) 20.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott je len té si kö te -
le zett ség alá tar to zik min den az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 15/B.  §-a sze rin ti ér ték ha tárt
el érõ vagy azt meg ha la dó be szer zés.

19. Min den, az Ut. 5–9.  §-ai ban meg ha tá ro zot tak sze -
rin ti aján lat ké rõ ként el já ró, az egy sze rû köz be szer zé si ér -
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ték ha tárt el érõ vagy azt meg ha la dó be csült ér té kû köz be -
szer zé si el já rást le bo nyo lí tó hon vé del mi szer ve zet kö te les
a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
18.  §-ában meg ha tá ro zot tak alap ján a tör vény ha tály alá
tar to zá sá ról a Köz be szer zé sek Ta ná csát ér te sí te ni. A be je -
lent ke zést el mu lasz tó hon vé del mi szer ve ze tek a be je lent -
ke zés meg tör tén té ig az egy sze rû köz be szer zé si ér ték ha tárt 
el érõ vagy azt meg ha la dó be csült ér té kû (köz)be szer zé se -
ket nem bo nyo lít hat nak le.

20. Ez a szak uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba.

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

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

60/2006. (HK 13.) HM KÁT–HVKF

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

a repülõgép-vezetõk külföldi felkészítésének
elõkészítésérõl  szóló 8/2002. (HK 7.) HM KÁT–HVKF 

együttes intézkedés hatályon kívül helyezésérõl

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, illetve a
101.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az
aláb bi

együttes intézkedést

ad juk ki.

1.  §

A re pü lõ gép-ve ze tõk kül föl di fel ké szí té sé nek elõ ké szí -
té sé rõl  szóló 8/2002. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együt tes
in téz ke dés a je len együt tes in téz ke dés ha tály ba lé pé se nap -
ján a ha tá lyát vesz ti.

2.  §

Je len in téz ke dés az alá írá sa 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 nö ke

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. má jus 16.

A HM közigazgatási államtitkárának
61/2006. (HK 13.) HM KÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

a honvédelmi tárcának a válságkezelés egyes
feladataiban való részvétele elemzésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 100.  § -ának (2) és (3) be kez dé se
alap ján az aláb bi

intézkedést

adom ki:

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 HM 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) had rend jé be tar to zó szer ve ze tek re ter jed ki.

2. A hon vé del mi tár cá nak a vál ság ke ze lés egyes fel -
ada ta i ban va ló rész vé te le elem zé sé re ta nul mány ké szí té sét 
ren de lem el.

3. A ta nul mány cél ja: A vál ság ke ze lé si fel ada tok ter ve -
zé se és vég re haj tá sa ki ala kult gya kor la tá nak elem zé se, a
to vább lé pés le he tõ sé ge i nek fel vá zo lá sa, dön té si ja vas la -
tok meg fo gal ma zá sa.

4. A ta nul mány fõ kér dé sei:
a) a vál ság és a vál ság ke ze lés tar tal mi ele me i nek ér tel -

me zé se (fo gal ma, le het sé ges for mái),
b) a vál ság ke ze lés bõl adó dó, köz igaz ga tá si te rü le tet

érin tõ fel ada tok, ezek vég re haj tá sá ban a hon vé del mi tár ca
és a vé del mi igaz ga tás kü lön bö zõ sze rep lõ i nek együtt mû -
kö dé se,

c) a hon vé del mi tár ca egyes szer vei, szer ve ze tei vál ság -
ke ze lés sel össze füg gõ fel ada tai, az együtt mû kö dés rend je,

d) a vál ság ke ze lé si fel ada tok ra tör té nõ fel ké szí tés
rend je, a vál ság ke ze lé si gya kor la tok ter ve zé se, elõkészí -
tése, vég re haj tá sa, a kö zel múlt ban le ve ze tett gya kor la tok
ta pasz ta la tai,

e) a vál ság ke ze lé si fel ada tok erõ for rás szük ség le té nek,
lo gisz ti kai tá mo ga tá sá nak ter ve zé se, biz to sí tá sa,

f) a vál ság ke ze lé si fel ada tok ve ze té sé nek, irá nyí tá sá -
nak rend je,

g) a nem ze ti és a szö vet sé gi ke re tek kö zött vég zen dõ,
hon vé del mi tár cát is érin tõ egyes vál ság ke ze lé si fel ada tok
vég re haj tá sát se gí tõ ja vas la tok.

5. A ta nul mány ké szí té sé nek ko or di ná ci ó ját és össze ál -
lí tá sát a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály vég zi.

6. A ta nul mány el ké szí té sé be be vo nás ra ke rül: HM
 Védelemgazdasági Fõ osz tály, HM Vé de lem po li ti kai és
Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály, HM Kom mu ni -
ká ci ós Fõ osz tály, HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz -
tály, HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály, HM HVK Ka to nai 
Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség, HM HVK Mû ve le ti Fõ cso -
port fõ nök ség, HM Vé del mi Hi va tal, HM Köz pon ti Pénz -
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ügyi és Szám vi te li Hi va tal, HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal, a 
HM HVK Ve zér ka ri Iro da út ján a ka to nai kép vi se le tek.

7. A ki dol go zás so rán fel me rü lõ tár ca kö zi egyez te tést
és in for má ció ké ré sét igény lõ fel ada tok vég re haj tá sát a
HM Vé del mi Hi va tal ko or di nál ja.

8. A ki dol go zás so rán fel me rü lõ, az MH kö zép szin tû
ve ze tõ szer vei be vo ná sát igény lõ in for má ci ók be ké ré sét,
összeg zé sét a HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök -
ség ko or di nál ja.

9. A ta nul mány ki dol go zá sá nak ütem ter ve:
a) a ta nul mány el ké szí té sé be be vont szer vek ré szé re

meg be szé lés, ér tel me zés: 2006. má jus 31-ig;
b) adat gyûj tés, rend sze re zés, be dol go zá sok ké szí té se:

2006. au gusz tus 1-jé ig;
c) az el sõ vál to zat össze ál lí tá sa: 2006. szep tem ber 15-ig;
d) az el sõ vál to zat vé le mé nyez te té se: 2006. ok tó ber 2-ig;
e) a mó do sí tá sok fel dol go zá sa, a má so dik vál to zat vé -

le mé nyez te té se: 2006. ok tó ber 20-ig;
f) a mó do sí tá sok be épí té se és a vi ta anyag ve ze tõi vé le -

mé nyez te té se: 2006. no vem ber 6-ig;
g) pon to sí tást köve tõen a ta nul mány fel sõ ve ze tõi fó -

rum elé ter jesz té se: 2006. no vem ber 27-ig.
10. A ta nul mány el ké szí té sé re kü lön dí ja zás nél kül, a

mun ka kö ri fel ada tok tel je sí té se ke re té ben ke rül sor.
11. A ta nul mány el ké szí té sé be be vont szer vek ve ze tõi

ki je lö lik a kap cso lat tar tó sze mé lye ket, és biz to sít ják a
 tanulmány ké szí té sé hez szük sé ges sze mé lyi fel té te le ket,
szak mai in for má ci ó kat. A ki je lölt sze mé lyek ne vét, rend -
fo ko za tát, be osz tá sát 2006. má jus 22-ig kell a HM Ter ve -
zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ré szé re meg kül de ni (fax:
HM 21-824).

12. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

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

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

63/2006. (HK 13.) HM KÁT–HVKF

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

a megelõzõ védelmi helyzetben és rendkívüli
állapotban a hadkötelezettség bevezethetõségének

feladat- és feltételrendszerét elemzõ tanulmány
összeállításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 100.  §-ának (2)–(4) be kez dé se, va -
la mint a 101.  §-ának (4) és (5) be kez dé se alap ján a kö vet -
ke zõ

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. má jus 18.

együttes intézkedést

ad juk ki:

1. Az együt tes in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi
 Minisztériumra (a továb biak ban: HM), a HM köz vet len
alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek re, a Ma gyar Hon véd -
ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki,
ame lyek a ta nul mány el ké szí té sé ben köz re mû köd nek,
 valamint az együtt mûködésre fel kért Zrí nyi Mik lós Nem -
zet vé del mi Egye tem re.

2. A meg elõ zõ vé del mi hely zet ben és rend kí vü li ál la -
pot ban a had kö te le zett ség be ve ze té se fel adat- és fel té tel -
rend sze ré nek elem zõ vizs gá la ta cél já ból ta nul mány ké szí -
té sét ren del jük el.

3. A ta nul mány cél ja: meg vizs gál ni, hogy a honvé -
delmi tár cá nál mi lyen el já rá si rend ke rült ki dol go zás ra a
had kö te le zett ség be ve ze té se ese té re, er re mi lyen sza bály -
zó kat kell ér vé nye sí te ni, eset leg mely te rü le te ken van
szük ség to váb bi sza bá lyo zás ra.

4. A ta nul mány fõ kér dé sei, szem pont jai:
a) a had kö te le zett ség be ve zet he tõ sé ge jog sza bá lyi kör -

nye ze té nek (köz igaz ga tá si, ka to nai, had ki egé szí té si) vizs -
gá la ta;

b) a hon véd ség ké szen lé ti rend sze ré nek kor sze rû sí té si
fel ada tai mi lyen kö ve tel mé nye ket tá masz ta nak a ka to nai
szer ve ze tek ha di szer ve zet re va ló át té ré se és ha di ál lo -
mány ra tör té nõ fel töl té se ese tén;

c) a had kö te le zett ség had ki egé szí tés szem pon tú nyil -
ván tar tá si rend sze ré nek és ele me i nek meg lé te és fel töl tött -
sé ge;

d) a had kö te le zett ség be ve ze té se kor szük sé ges sé vá ló
anya gi-tech ni kai kész le tek, esz kö zök biz to sí tott sá ga;

e) az inf ra struk tu rá lis fel té te lek meg lé te, kialakított -
sága és al kal maz ha tó sá ga a had kö te le zett ség be ve ze té se -
kor;

f) a Ma gyar Hon véd ség je len le gi ki kép zé si rend szer e
mi lyen mér ték ben al kal mas meg elõ zõ vé del mi hely zet ben
és rend kí vü li ál la pot ban a had kö te le zett ség be ve ze té se kor
je lent ke zõ fel ada tok el lá tá sá ra;

g) fõbb ta pasz ta la tok, kö vet kez te té sek le vo ná sa, a té -
ma kör re vo nat ko zó ja vas la tok meg fo gal ma zá sa.

5. A ta nul mány ké szí té sé nek ko or di ná lá sát és össze ál -
lí tá sát a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM TKF) vég zi.

6. A ta nul mány ki dol go zá sá hoz szak mai ki dol go zó
part ner ként a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály nyújt se gít sé get.

7. A ta nul mány el ké szí té sé ben köz re mû köd nek: HM
Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály, HM Vé de lem gaz da -
sá gi Fõ osz tály, HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály, HM
Vé de lem po li ti kai és Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz -
tály, HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály, HM Kom mu ni ká ci ós
Fõ osz tály, HM Vé del mi Hi va tal, HM Köz pon ti Pénz ügyi
és Szám vi te li Hi va tal, HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru -
há zá si Hi va tal, HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal, HM Hon véd
Ve zér kar Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség, MH Szá -
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raz föl di Pa rancs nok ság, MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság, MH
Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság, 
MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság, MH Hír adó és In for -
ma ti kai Pa rancs nok ság, MH Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs -
nok ság, MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz -
pont, a fõ vá ro si és a me gyei had ki egé szí tõ pa rancs nok sá -
gok.

8. A ta nul mány el ké szí té sé ben va ló köz re mû kö dés re
fel kért szer ve zet: Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem.

9. A ta nul mány ki dol go zá sá nak ütem ter ve:
a) a kap cso lat tar tó, be dol go zó sze mé lyek ki je lö lé se, el -

ér he tõ sé gük HM TKF ré szé re tör té nõ meg kül dé se: 2006.
má jus 26-ig;

b) adat gyûj tés, rend sze re zés, be dol go zá sok ké szí té se:
2006. szep tem ber 15-ig;

c) el sõ vál to zat vé le mé nyez te té se, ada tok ki egé szí té se:
2006. szep tem ber 30-ig;

d) a mó do sí tá sok fel dol go zá sa, a vi ta anyag ve ze tõi
 véleményeztetése: 2006. ok tó ber 15-ig;

e) pon to sí tást köve tõen a ta nul mány fel sõ ve ze tõi
 fórum elé ter jesz té se: 2006. no vem ber 15-ig.

10. A köz re mû kö dõ szer ve ze tek a ta nul mány össze ál lí -
tá sá hoz a meg ha tá ro zott ha tár idõk figye lembe véte lével
biz to sít ják a szük sé ges sze mé lyi fel té te le ket, szak mai
 információkat.

11. A ta nul mány el ké szí té sé re kü lön dí ja zás nél kül,
a mun ka kö ri fel ada tok tel je sí té se ke re té ben ke rül sor.

12. Ez az együt tes in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép
 hatályba* és 2007. már ci us 31-én ha tá lyát vesz ti.

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 nö ke

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. má jus 31.

HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
78/2006. (HK 13.) HVKF

p a  r a n  c s a

a HM Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettes
helyettesítésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
80/2006. (HK 13.) HVKF

p a  r a n  c s a

a HM Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettes
helyettesítésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
81/2006. (HK 13.) HVKF

p a  r a n  c s a

a HM Honvéd Vezérkar törzsigazgató
helyettesítésérõl*

* A pa ran csot az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
82/2006. (HK 13.) HVKF

p a  r a n  c s a

az MH szintû lõkiképzési szakmai nap elõkészítésérõl
és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
74/2006. (HK 13.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Bátor Lépés 2006” magyar–szerb és montenegrói
kétoldalú katonai katasztrófavédelmi gyakorlat

végrehajtásáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
79/2006. (HK 13.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Különleges 
Mûveleti Zászlóalj különleges mûveleti képességének

elérésével kapcsolatos feladatokról**

* 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 HM Honvéd Vezérkar katonai tervezõ
fõcsoportfõnökének

10/2006. (HK 13.) HVK KTFCSF

i n  t é z  k e  d é  s e

az „Ejtõernyõs alapismeretek tankönyv” címû
fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

1. A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján az „Ej tõ er nyõs alap is me re tek tan -
könyv” cí mû ki ad ványt ezen in téz ke dés mel lék le te ként ki -
adom.

2. A tan könyv tar tal mát a Ma gyar Hon véd ség ejtõ -
ernyõs szak ál lo má nya rész le te sen is mer je.

3. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a tan könyv pe dig
ki adá sa kor lép ha tály ba.

Ju hász Ist ván ve zér õr nagy s. k.,
HVK ka to nai ter ve zõ fõ cso port fõ nök

A HM Honvéd Vezérkar katonai tervezõ
fõcsoportfõnökének

11/2006. (HK 13.) HVK KTFCSF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Vázlatalbum a válságreagáló mûveletekhez” címû
fõnökségi kiadvány kiadásáról

A Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny sé gé -
nek rend jé rõl  szóló 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás 7.  §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a „Váz lat -
al bum a vál ság re a gá ló mû ve le tek hez” cí mû fõ nök sé gi ki -
ad ványt ezen in téz ke dés mel lék le te ként ki adom.*

1. A fõ nök sé gi ki ad ványt a tan in té ze ti hall ga tók és a
szer zõ dé ses ka to nák ki kép zé sé nek ter ve zé sé vel, szer ve zé -
sé vel va la mint irá nyí tá sá val fog lal ko zó sze mé lyek rész le -
te sen; a Ma gyar Hon véd ség érin tett ál lo má nya a rá juk
 vonatkozó mér ték ben is mer jék.

2. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Ju hász Ist ván ve zér õr nagy s. k.,
HVK ka to nai ter ve zõ fõ cso port fõ nök

* A mel lék le tet az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A HM Honvéd Vezérkar katonai tervezõ
fõcsoportfõnökének

13/2006. (HK 13.) HVK KTFCSF

i n  t é z  k e  d é  s e

„A Magyar Honvédség búvár kézikönyve” címû
fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

1. A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján „A Ma gyar Hon véd ség bú vár ké zi -
köny ve” cí mû ki ad ványt ezen in téz ke dés mel lék le te ként
ki adom.

2. A ké zi könyv tar tal mát a Ma gyar Hon véd ség bú vár
és me rü lõ szak ál lo má nya rész le te sen is mer je.

3. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a ké zi könyv
 pedig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Ju hász Ist ván ve zér õr nagy s. k.,
HVK ka to nai ter ve zõ fõ cso port fõ nök

Az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató
Parancsnokság parancsnokának
244/2006. (HK 13.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a térképészeti szakanyag ellátás végrehajtására
kiadott szakutasítás (Ált/206.) módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  §. (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
jog kö röm nél fog va, fi gye lem mel a 481/2004. (HK 28.)
MH Had táp fõ nö ki In téz ke dés sel ha tály ba lép te tett „a tér -
ké pé sze ti szak anyag el lá tás vég re haj tá sá ra” cí mû szak uta -
sí tás (a to váb bi ak ban: sza ku ta sí tás) mó do sí tá sá ra az aláb -
bi ak sze rint

intézkedem:

1. A szak uta sí tás I. fe je zet 1. pont ja he lyé be az aláb bi
1. pont lép:

„1. A Ma gyar Hon véd ség tér ké pé sze ti szak anyag el lá tá -
sá nak sza bály zá sát, el len õr zé sét és irá nyí tá sát az MH
Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság
(a to váb bi ak ban: MH ÖLTP) pa rancs no ká nak, va la mint az 
MH had táp fõ nök (a to váb bi ak ban: MH HTPF) in téz ke dé -
sei alap ján az MH Tér ké pé sze ti Anya gi Al osz tály (to váb -
bi ak ban: MH TÉ AA) mint a Ma gyar Hon véd ség tér ké pé -
sze ti szak ág fõ anyag fe le lõ se vég zi.”
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2. A szak uta sí tás I. fe je zet 4. pont ja he lyé be az aláb bi
4. pont lép:

„4. Az új tí pu sú pa pír ala pú és di gi tá lis tér ké pé sze ti
szak anya gok el lá tá si rend szer be tör té nõ vo ná sá ra az MH
TÉSZF tesz ja vas la tot, rend szer be ál lí tá sát a Hon vé del mi
mi nisz ter uta sí tá sai alap ján az MH fõ anyag nem fe le lõs
vég zi.”

3. A szak uta sí tás I. fe je zet 5. pont ja he lyé be az aláb bi
5. pont lép:

„5. Az egyéb tér ké pé sze ti szak anya gok be szer zé sét,
rend szer be ál lí tá sát, ezen szak anya gok igény lé sé nek, for -
gal ma zá sá nak, nyil ván tar tá sá nak, va la mint tá ro lá sá nak
rend jét az MH TÉ AA ha tá roz za meg. Az igény lé sek ese té -
ben az MH TÉ AA ál tal ki adott »Cikk jegy zék a tér ké pé sze -
ti szak anya gok ról« cí mû ki ad vány, va la mint az »MH Tér -
ké pé sze ti szak anyag ka ta ló gus« ada ta it kell figye lembe
ven ni. A tér ké pé sze ti szak anya gok csa pat költ ség ve tés fel -
hasz ná lá sá nak ter ve zé sé nél (vá sár lás, ja ví tás és kar ban tar -
tás szol gál ta tá sa i nál) az »Út mu ta tó a lo gisz ti kai jel le gû be -
szer zé sek vég re haj tá sá ra« cí mû sza bály zók ada ta it kell
figye lembe ven ni.”

4. A szak uta sí tás I. fe je zet 6. pont ja he lyé be az alábbi
6. pont lép:

„6. A HM szer vei, va la mint az MH ka to nai szer ve ze tei
a tér ké pé sze ti szak anya gok ról az MH TÉSZ ál tal ki adott

»Ki mu ta tás a tér ké pé sze ti szak anyag el lá tás rend sze ré ben
lé võ anya gok ról« cí mû ki ad vány ból tá jé ko zód hat nak, de
az igény lé se ket min den eset ben az MH TÉ AA ál tal ki adott 
»Cikk jegy zék a tér ké pé sze ti szak anya gok ról« cí mû ki ad -
vány alap ján kell vég re haj ta ni.”

5. A szak uta sí tás I. fe je zet 9. pont ja he lyé be az alábbi
9. pont lép:

„9. A ka to nai szer ve zet te vé keny sé gé hez szük sé ges
tér ké pé sze ti szak anya gok biz to sí tá sá ért az adott ala ku lat
lo gisz ti kai ve ze tõ je, illetve a pa rancs nok ál tal ki je lölt fõ -
nök fe le lõs.”

6. A szak uta sí tás II. fe je zet 3. pont ja az aláb bi al -
pont tal egé szül ki:

,,Tér ké pé sze ti szak tech ni kai esz kö zök ki szol gá lá sa,
 javíttatása, kar ban tar tá sa;”

7. A szak uta sí tás II. fe je zet 4. pont ja az aláb bi 3. be -
kez dés sel egé szül ki:

„A fent ne ve zett be osz tá sok át adás-át vé te lét a Ma gyar
Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za ta (Ált/22) 4. szá mú mel -
lék let, 9. pont, el sõ be kez dé se sze rint hajt sák vég re.”

8. A szak uta sí tás III. fe je zet 1. pont já ban sze rep lõ
áb ra he lyett az aláb bi áb rát kell al kal maz ni:

„1. A tér ké pé sze ti szak anya gok osz tá lyo zá sa:
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9. A szak uta sí tás V. fe je zet 2. pont b) al pont a kö vet -
ke zõ he te dik be kez dés sel egé szül ki:

,,A tér ké pé sze ti szak anyag rak tár he lyi ség ki je lö lé sé nél és
a tá ro lá si fel té te lek ki ala kí tá sá nál a Ma gyar Hon véd ség Szol -
gá la ti Sza bály za ta (Ált/22) III. fe je zet 195.2–3, va la mint
196.3–5. pont ja it ma ra dék ta la nul figye lembe kell ven ni.”

10. A szak uta sí tás V. fe je zet 2. pont ja az aláb bi
h) pont tal egé szül ki:

,,h) Ve szé lyes hul la dék tá ro lá sa:
A tér ké pész szak anya gok kö ré ben ke let ke zett ve szé lyes 

hul la dé ko kat zárt tá ro ló edény ben (lá dá ban, do boz ban),
le he tõ leg a sa vak nak és más egyéb ma ró anyag nak jól
ellen álló tá ro ló ban kell tá rol ni. A tá ro ló edé nyek (esz -
közök) min den est ben zárt rend sze rû nek és jól zár ha tó ak -
nak kell len ni ük. A tá ro ló esz kö zö kön, jól lát ha tó he lyen
»VESZÉLYES HULLADÉK« fel ira tot kell el he lyez ni.

A ve szé lyes hul la dék tá ro ló el he lye zé sét a tér ké pé sze ti
szak anyag rak tár ban a pa pír ala pú tér ké pé sze ti szak anya -
gok tól el kü lö nít ve kell tá rol ni. A tér kép fó lia tá ro lá sá nál
figye lembe kell ven ni a tá ro lan dó fó lia mé re te it. Ab ban az
eset ben, ha a tér kép fó lia mé re te meg ha lad ja a tá ro ló mé re -
te it, ezen anya got össze te ker ve hen ger ben is le het tá rol ni.
A tá ro lás min den eset ben a ve szé lyes hul la dék tá ro ló esz -
köz zel együtt tör tén het.”

11. A szak uta sí tás VII. fe je zet 6. pont ja he lyé be az
aláb bi 6. pont lép:

,,6. A tér ké pé sze ti szak anyag el lá tá si rend szer ben
lé võ igé nyel he tõ tér ké pé sze ti szak anya gok:

Az igé nyel he tõ és kor lá to zot tan igé nyel he tõ pa pír ala pú
és di gi tá lis tér ké pé sze ti ter mé kek kö rét az MH TÉAA,
mint fõ anyag fe le lõs ha tá roz za meg.

A tér ké pé sze ti szak anya go kat az el lá tá si és utalt sá gi
rend nek meg fele lõen az MH TÉAA út ján az MH Had táp -
fõ nök tõl kell igé nyel ni ,»Tér ké pé sze ti Szak anyag For -
gal ma zá si La pon« (4. min ta).”

12. A szak uta sí tás VII. fe je zet 7. pont ja he lyé be az
aláb bi 7. pont lép:

,,7. Kü lön en ge déllyel igé nyel he tõ tér ké pé sze ti szak -
anya gok:

A kor lá to zot tan igé nyel he tõ tér ké pé sze ti szak anya gok
kö ré rõl az MH TÉAA mint fõ anyag fe le lõs ál tal ki adott
,»MH Tér ké pé sze ti Szak anyag Ka ta ló gus« alap ján kap
in for má ci ót az el lá tás ra ki je lölt va la mennyi szer ve zet.
Az igény lést az el lá tá si rend nek meg fele lõen az MH
 TÉAA út ján az MH Had táp fõ nök tõl kell igé nyel ni »Tér -
ké pé sze ti Szak anyag For gal ma zá si La pon«. A kor lá to -
zás a mi ni má lis da rab szám ra vo nat ko zik. (5. min ta)”

13. A szak uta sí tás VII. fe je ze te az aláb bi 9. pont tal
egé szül ki:

„9. Ki emelt en ge déllyel igé nyel he tõ tér ké pé sze ti
szak anya gok:

A ki emelt en ge déllyel igé nyel he tõ tér ké pé sze ti szak -
anya gok kö rét az MH TÉAA ál tal ki adott »MH Tér ké pé -
sze ti Szak anyag Ka ta ló gus« tar tal maz za. Ezen szak anya -

gok igény lé sé nél min den eset ben meg kell in do kol ni, hogy
mi lyen fel adat ra tör té nik az igény lés. Az igény lés el bí rá lá -
sá ban az MH TÉAA együtt mû kö dik az MH TÉSZ ille té -
kes szer ve i vel. (5. min ta)”

14. A szak uta sí tás VIII. fe je zet har ma dik be kez dé se
he lyé be az aláb bi har ma dik be kez dés lép:

„A »Tér ké pé sze ti Szak anyag For gal ma zá si La p«-o k
tar tal maz zák az adott tér ké pé sze ti szak anyag HETK szá -
mát. Ab ban az eset ben, ha az igé nyelt tér ké pé sze ti szak -
anyag HETK szá ma nem is mert az igény lõ szá má ra, úgy a
meg ne ve zés ro va tot a ka pott »MH Tér ké pé sze ti Szak -
anyag Ka ta ló gus« alap ján kell ki töl te ni.”

15. A szak uta sí tás IX. fe je zet 2. pont má so dik be kez -
dé se he lyé be az aláb bi má so dik be kez dés lép:

„A tér ké pé sze ti szak anya gok át vé te lé hez az igény lõ
 katonai szer ve zet tér ké pé sze ti szak anya go kért fe le lõs
 vezetõje ál tal alá írt és kör bé lyeg zõ vel el lá tott meg ha tal -
ma zást (7. min ta) kell ké szí te ni.”

16. A szak uta sí tás X. fe je zet 1. pont el sõ be kez dé se
he lyé be az aláb bi el sõ be kez dés lép:

„Az ér ke zett pa pír ala pú tér ké pé sze ti szak anya gok bon -
tá sá hoz a mi nõ sí tés tõl és mennyi ség tõl füg get le nül mi ni -
mum 2–3 fõs bon tá si bi zott sá got kell lét re hoz ni, mely nek
egyik tag ja a szak anyag el lá tá sért fe le lõs sze mély. A bon -
tás vég re haj tá sa so rán el len õriz ni kell az ér ke zett tér ké pé -
sze ti szak anyag mi nõ sé gét, mennyi sé gét, va la mint azok
tar tal mát.”

17. A szak uta sí tás XI. fe je zet 8. pont, a) al pont a tér -
ké pé sze ti szak anyag el lá tá si gyûj tõ be be ve ze ten dõ ira -
tok az aláb bi be kez dés sel egé szül ki:

,,Hi ány-fe les leg ki mu ta tás;”
18. A szak uta sí tás XI. fe je zet 8. pont ja az aláb bi

h) al pont tal egé szül ki:
,,h) Ve szé lyes hul la dék nyil ván tar tó könyv:
A tér ké pé sze ti szak anyag el lá tás so rán ve szé lyes hul la dék -

ként kell ke zel ni a te rep ér té ke lõ (tér in for ma ti kai) munka -
állomásokhoz biz to sí tott fes ték pat ro no kat, nyom ta tó fe je ket, 
to ne re ket, va la mint a tér kép fó li á kat. Ezen szak anya gok nyil -
ván tar tá sá ra szol gál a ve szé lyes hul la dék nyil ván tar tó könyv
(38/a. min ta). A nyil ván tar tó könyv ben gön gyö lít ve anyag
faj tán ként kell nyil ván tar ta ni a ve szé lyes hul la dé ko kat. Ezen
anya gok tá ro lá sá nál min den eset ben a ve szé lyes hul la dé kok
tá ro lá sá ról  szóló uta sí tá sok a mér va dók.”

19. A szak uta sí tás XII. fe je zet 3. pont b) al pont he -
lyé be az aláb bi b) al pont lép:

,,b) Az ESZKÖZ rend szer rel kap cso la tos, ér vény ben 
lé võ ren del ke zé sek:

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Köz pon ti Pénz ügyi és
Szám vi te li Hi va tal ál tal ki adott 12/31. nyt. szá mú »Szak -
uta sí tás az esz kö zök hon vé del mi szer vek nél tör té nõ szá -
mí tó gé pes ana li ti kus nyil ván tar tá sá ra« cí mû szak uta sí tás
sza bá lya it és elõ írásait kell min den eset ben figye lembe
ven ni. Az igény lõ ka to nai szer ve zet a köz pon ti térképé -
szeti szak anyag rak tár tól át vett tér ké pé sze ti szak anya go -
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kat az MH had táp fõ nök in téz ke dé se alap ján a be vé te le zést
kö ve tõ 30 na pon be lül kö te les a hi te le sí tett (pénz ügyi re fe -
rens ál tal alá írt és kör bé lyeg zõ vel el lá tott esz köz bi zony -
lat) be vé te li bi zony lat alap ján je len te ni az MH HTPEK pa -
rancs no ká nak.”

20. A szak uta sí tás XIII. fe je zet 4. pont he lyé be az
aláb bi 4. pont lép:

,,4. Egyéb tér ké pé sze ti szak anya gok ki adá sa:

A tér ké pé sze ti szak anya gok cso por to sí tá sa so rán a
 papíralapú tér ké pé sze ti szak anya gok köz é so rolt pol gá ri
tér ké pé sze ti ter mé kek, va la mint pol gá ri tér ké pé sze ti és
föld raj zi ter mé kek, to váb bá a dom bor- és kü lön le ges ter -
mé kek, va la mint az egyéb tér ké pé sze ti szak anya gok köz é
be so rolt gé pek, be ren de zé sek, szoft ve rek ki adá sa ese tén
ik ta tó bé lyeg zõ vel ezen szak anya go kat nem kell el lát ni.
Az anyag ki adás esz köz utal vá nyon tör té nik. Sze mé lyi kar -
to non nem kell a ki adá su kat rög zí te ni. Az alá írt utal vány
alap ján az esz köz ki ad ha tó az adott al egy ség anyag nem fe -
le lõ sé nek, illetve ezen anya gok, esz kö zök felvéte lével meg -
bízott sze mé lyé nek.

Az ilyen mó don ki adott tér ké pé sze ti szak anya gok
 alegységek kö zöt ti moz gá sát min den eset ben az anyag
szak ági fe le lõ se (tér ké pész szak ág) kö te les ana li ti kus
 módon le ve zet ni.

A fel vett tér ké pé sze ti szak anya got a fel hasz ná ló sze -
mély kö te les ren del te tés sze rû en ke zel ni, és ha szük ség van 
rá a szük sé ges kar ban tar tá so kat el vé gez ni. Kö te les az esz -
köz meg hi bá so dá sát, szán dé kos, vagy vét len meg ron gá lá -
sát azon nal a tér ké pész szak ág fe lé je len te ni.”

21. A szak uta sí tás XIV. fe je zet 1. pont ja az aláb bi -
val egé szül ki:

,,Ki mu ta tás a nem el szá mo lás kö te les pol gá ri tér ké pé -
sze ti ter mé kek rõl.”

22. A szak uta sí tás XIV. fe je zet 1. pont ja az aláb bi
c) al pont tal egé szül ki:

,,c) Ki mu ta tás a nem el szá mo lás kö te les pol gá ri tér -
ké pé sze ti ter mé kek rõl:

Az utalt ka to nai szer ve ze tek nek min den eset ben nyil -
ván kell tar ta ni az el lá tó ál tal biz to sí tott pol gá ri tér ké pé -
sze ti ter mé ke ket (pl.: or szág tér ké pek, vá ros tér ké pek,
 megye tér ké pek stb.) A nyil ván tar tás ban rög zí te ni kell az
anyag meg ne ve zé sét, mennyi sé gét. Ezen anya gok ki adá sa
alá írás el le né ben tör tén het, az át ve võ nek min den eset ben
el kell ve le szá mol nia.”

23. A szak uta sí tás XV. fe je zet 1. pont ja he lyé be az
aláb bi 1. pont lép:

,,1. Utalt szer ve zet pa pír ala pú tér ké pé sze ti szak -
anyag igény lé se:

Az utalt szer ve zet pa pír ala pú tér ké pé sze ti szak anyag
igé nyét írás ban, az igény lõ szer ve zet ve ze tõ je ál tal alá írt
ügy irat for má já ban kell el ké szí te ni (43. min ta).

Az ügy irat nak tar tal maz nia kell az igé nyelt pa pír ala pú
tér ké pé sze ti szak anyag no menk la tú ra fel so ro lá sát, vagy

sa rok pont ja it, va la mint az igé nyelt mennyi sé get, külön -
leges jel zést, tel je sí tés dá tu mát.”

24. A szak uta sí tás XVIII. fe je ze te az aláb bi 3. pont -
tal egé szül ki:

,,3. Tér ké pé sze ti szak anya gok sa ját ha tás kör ben
tör té nõ se lej te zé se:

A tér ké pé sze ti szak anya gok se lej te zé sét a csapat költ -
ség ve tés ter hé re be szer zett tér ké pé sze ti szak anya gok ra a
dom bor- és kü lön le ges ter mé kek re, va la mint az egyéb tér -
ké pé sze ti szak anya gok kö ré ben lé võ tár gyi esz köz, kis ér -
té kû tár gyi esz köz, va la mint el szá mo lás kö te les esz köz ki -
vé te lé vel min den tér ké pé sze ti szak anyag kö ré re ki ter jed.

A se lej te zé se ket min den eset ben a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium Fe je zet Egy sé ges Szám vi te li Po li ti ká ja 3. szá mú
mel lék le te (Se lej te zé si Sza bály zat) alap ján kell elõkészí -
teni és vég re haj ta ni.

A se lej te zé sek vég re haj tá sát és a se lejt anya gok meg -
sem mi sí té sét min den eset ben a ve szé lyes hul la dé kok tá ro -
lá sá nak és meg sem mi sí té sé nek sza bá lya it figye lembe
 véve pa rancs no ki ha tás kör ben kell vég re haj ta ni.

A se lej te zé sek ok má nyai a ka te go ri zá lá si jegy zõ könyv
(52/a. min ta), va la mint a se lej te zé si ki mu ta tás (52/b. min ta)

Sa ját ha tás kör ben a 11-es ér ték cso por tú pa pír ala pú tér -
ké pé sze ti szak anya gok (ál ta lá nos tér kép, te ma ti kus tér kép, 
pa pír ala pú ge o dé zi ai anya gok, tér kép váz la tok, mi nõ sí tett
pa pír ala pú tér ké pé sze ti szak anya gok) se lej te zé se TILOS.

Az egyéb tér ké pé sze ti szak anya gok kö ré be tar to zó (gé -
pek, be ren de zé sek, esz kö zök, szoft ve rek, adat bá zi sok, ok -
ta tó cso ma gok, ok ta tó prog ra mok, di gi tá lis és elekt ro ni kus 
tér ké pé sze ti ter mé kek) sa ját ha tás kör ben tör té nõ selejte -
zése TILOS. Ezen szak anya gok se lej te zé se min den eset -
ben a Köz pon ti Tér ké pé sze ti Szak anyag Rak tár fel ada ta.

25. A szak uta sí tás XX. fe je zet el sõ be kez dé se he lyé -
be az aláb bi el sõ be kez dés lép:

„A gya kor lat elõ ké szí té sé nek idõ sza ká ban pon to sí ta ni
kell, hogy a meg lé võ ha zai tér ké pé sze ti szak anya go kon
 kívül mi lyen kül föl di ké szí té sû tér ké pé sze ti szakanya -
gokra van szük ség. Az »MH Tér ké pé sze ti Szak anyag
 Katalógus«-ban nem sze rep lõ tér ké pé sze ti szak anyag
igényt az el lá tá si rend nek meg fele lõen az MH Térképé -
szeti Anya gi Al osz tály ve ze tõ út ján az MH had táp fõ nök -
nek kell fel ter jesz te ni, a gya kor lat ra va ló hi vat ko zás sal.”

26. A szak uta sí tás XX. fe je ze te az aláb bi ti ze dik be -
kez dés sel egé szül ki:

„Kül föl dön vég re haj tás ra ke rü lõ gya kor lat ra ha zai
gyár tá sú tér ké pé sze ti szak anya got (pa pír ala pú és di gi tá lis) 
az or szág te rü le té rõl ki vin ni csak az MH had táp fõ nök írás -
be li en ge dé lye alap ján le het. Az en ge dély ké rés min den
eset ben a tér ké pé sze ti szak anyag el lá tá sért fe le lõs sze mély 
fel ada ta. Ab ban az eset ben, ha az utalt ka to nai szer ve zet
ter vez tér ké pé sze ti szak anya got kül föld re ki vin ni, szin tén
az el lá tó ka to nai szer ve zet el lá tá sért fe le lõs sze mé lye
 hajtja vég re az en ge dély ké rést.”
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27. A szak uta sí tás XXI. fe je zet 4. pont, má so dik al -
pont he lyé be az aláb bi má so dik al pont lép:

,,Ki mu ta tás a 7–23 na pos kész le tek rõl (55. min ta):
A ki mu ta tást bé ke idõ szak ban kell el ké szí te ni. Tar -

talmaznia kell a 7 na pos és 23 na pos kész le tek mennyi -
ségeit (db), va la mint a sú lyát (t) és a tér ké pé sze ti szak -
anya gok tér fo ga tát (m3).”

28. A szak uta sí tás XXI. fe je zet 4. pont ja az aláb bi
ötö dik al pont tal egé szül ki:

,,Har cá sza ti kész let át adás-át vé te li jegy zé ke (57/b. min ta):
Azon ka to nai szer ve ze tek nek kell a har cá sza ti kész let át -

adás-át vé te li jegy zé ké vel ren del kez ni, amely tá rol ja az utalt 
ka to nai szer ve ze té nek a kész let kép zé si in téz ke dés ben meg -
ha tá ro zott 7 na pos tér ké pé sze ti szak anyag kész leteit.”

29. A szak uta sí tás XXI. fe je zet 4. pont ja az aláb bi
ha to dik al pont tal egé szül ki:

,,KT (köz pon ti tá ro lá sú) utal vány (57/c. min ta):
A ha de rõ ne mi pa rancs nok sá gok tér ké pé sze ti szak anyag 

el lá tá sért fe le lõs sze mé lye tá rol ja a 23 na pos kész le tek rõl
ki ál lí tott KT utal vá nyo kat min den olyan ka to nai szer ve zet
ré szé re, amely ren del ke zik a kész let kép zé si in téz ke dés ben 
meg ha tá ro zott 7 na pos kész le tek kel. A KT utal vá nyok
 kiadása kü lön pa rancs ra az elöl já ró in téz ke dé se alap ján
 kerül vég re haj tás ra.”

30. A szak uta sí tás XXI. fe je zet 5 pont a) al pont má -
so dik be kez dé se he lyé be az aláb bi be kez dés lép:

„Elõ kell ké szí te ni a mál há zá si ter vet, a har cá sza ti kész -
let (csak ab ban az eset ben, ha van el lá tás ra utalt ka to nai
szer ve ze te), illetve a vissza ma ra dó tér ké pé sze ti szak anya -
gok át adás-át vé te li jegy zé ke it;”

31. A szak uta sí tás XXI II. fe je zet 12 pont b) al pont a
lel tá ro zás fo lya mán el len õriz ni kell az aláb bi ha to dik és 
he te dik be kez dés sel egé szül ki:

„A tér ké pé sze ti szak anyag rak tár ban tá rolt ve szé lyes
hul la dék tá ro lá sát, va la mint nyil ván tar tá sát;”

„A se lej te zés re elõ ké szí tett tér ké pé sze ti szak anya go kat, 
se lej te zé si ok má nyo kat;”

32. A szak uta sí tás XXI II. fe je ze te az aláb bi 18. pont -
tal egé szül ki:

,,18. Tér ké pé sze ti szak anya gok kom pen zá lá si sza -
bá lyai:

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Fe je zet Egy sé ges Szám -
viteli Po li ti ká ja 1.sz. mel lék let, 1. szá mú se géd let 6. pont ja 
alap ján a tér ké pé sze ti szak anya gok kom pen zá lá si le he tõ -
sé ge i re az aláb bi sza bá lyo kat kell al kal maz ni:

– csak azo nos anyag cso por ton be lül (azo nos mi nõ sé gû
és ren del te té sû) és ugyan ab ban a rak tár ban tá rolt anya gok
és kész le tek te kin te té ben al kal maz ha tó kom pen zá lás,

– nem le het kom pen zál ni egye di szám mal el lá tott esz -
kö zök hi á nyát, illetve több le tét,

– kom pen zá lás nem al kal maz ha tó tár gyi esz kö zök és kis
ér té kû tár gyi esz kö zök hi á nya és több le tei rendezé sére.”

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

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok

Az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató
Parancsnokság parancsnokának
323/2006. (HK 13.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a honvédelmi szervezetek által végrehajtandó
logisztikai beszerzések feladatairól

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a hon vé del mi szer ve ze tek ál tal vég re -
haj tan dó lo gisz ti kai be szer zé sek fel ada ta i ról az aláb bi

intézkedést

adom ki.

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium, a 
mi nisz té rium köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze -
tek és a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re (a továb -
biak ban: hon vé del mi szer ve ze tek) ter jed ki.

2. A hon vé del mi szer ve ze tek a nem ze ti ér ték ha tár fe lét
el nem érõ lo gisz ti kai be szer zé se ik ese té ben a Ma gyar
Hon véd ség, va la mint a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len
irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek beszer -
zéseinek el já rá si rend jé rõl  szóló 102/2005. (HK 22.) HM
uta sí tás (a továb biak ban: Uta sí tás) 8. és 9.  §-ai alap ján a
(köz)be szer zé si el já rá sa i kat ön ál ló an foly tat hat ják le.

Ez alól ki vé telt ké pez nek a HM Köz igaz ga tá si Ál lam tit -
kár (a továb biak ban: HM KÁT) kü lön in téz ke dé se alap ján
más hon vé del mi szer ve zet ha tás kö ré be utalt (köz)be szer -
zé sek, va la mint az Uta sí tás 5.  §. (1) be kez dé sé ben kizá -
rólagos jo go sult ság gal aján lat ké rõ ként a Hon vé del mi
 Minisztérium Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal 
(a továb biak ban: HM BBBH) ha tás kö ré be utalt beszer -
zések.

3. Azo nos tár gyú (köz)be szer zé sek ese té ben, ahol az
éves be csült ér ték nem ha lad ja meg a nem ze ti köz -
beszerzési ér ték ha tár 50%-á t, az MH anyag nem fe le lõs
– a nó menk la tú rá já ba tar to zó szak anya gok vonatkozá -
sában – jo go sult az el já rá sok össze vo ná sá ra in téz ked ni.

4. Ab ban az eset ben, ami kor a hon vé del mi szer ve zet
sa ját éves össze sí tett köz be szer zé si ter vé ben ter ve zett köz -
be szer zést aján lat ké rõ ként el jár va vég re hajt ja, és vá rat lan
fel adat  miatt ugyan ab ban a tárgy kör ben olyan ki egé szí tõ
köz be szer zést kell vég re haj ta nia, amely  miatt az éves köz -
be szer zés be csült ér té ke meg ha lad ja a hon vé del mi szer ve -
zet jo go sult sá gá nak ér ték ha tá rát (nem ze ti ér ték ha tár fe le),
a ki egé szí tõ köz be szer zést az Uta sí tás 5.  §. (1) be kez dés
d) pont ja ér tel mé ben a HM BBBH bo nyo lít ja le.

5. Ezen in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok

Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. má jus 15.
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Az MH Egészségügyi Parancsnokság
parancsnokának

214/2006. (HK 13.) MH EÜPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a 2006. évben végrehajtandó egészségügyi
alkalmassági és szûrõvizsgálatokról  szóló

280/2005. (HK 3/2006.) MH EÜPK intézkedés
módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ka to nai szol gá lat ra, va la mint a ka to nai ok ta tá si in téz -
mé nyi ta nul má nyok ra va ló egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai
al kal mas ság el bí rá lá sá ról, és az egész ség ügyi sza bad ság, a 
szol gá lat men tes ség, a csök ken tett nap i szol gá la ti idõ en -
ge dé lye zé sé nek a sza bá lya i ról  szóló 7/2006. (III. 21.) HM
ren de let 13.  §-ában fog lal tak ra, a Ma gyar Hon véd ség ál lo -
má nya, va la mint a ka to nai pá lyá ra je lent ke zõk egész ség -
ügyi al kal mas sá gi, és szû rõ vizs gá la ta i nak 2006. évi vég re -
haj tá sá ra ki adott 280/2005. MH EÜP (HK 3/2006.) in téz -
ke dés (a to váb bi ak ban: Int.) mó do sí tá sá ra az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az In téz ke dés 2. c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg lép:

„c) A vizs gá la to kat 2006. már ci us 1. és jú ni us 30. kö -
zött kell vég re haj ta ni.”

2. A In téz ke dés 2. h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„h) A ka to nai szer ve ze tek egész ség ügyi szol gá la tai az

MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság ra (a továb biak ban: MH
EÜP) 2006. jú li us 16-ig, a pót szû rés ada ta i val ki egé szít ve, 
össze sít ve 2006. ok tó ber 15-ig szol gá la ti úton ter jessze -
nek fe l je len tést a vizs gá lat ra kö te le zet tek és a vizs gá la ton
meg je len tek lét szá má ról.”

3. Az In téz ke dés 14. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
,,14. A NA TO és EU be osz tás ban kül föl dön szol gá la -

tot tel je sí tõ és ve lük kül föl dön tar tóz ko dó csa lád ta gi
pót lék ra jo go sult hoz zá tar to zó ik, va la mint a NA TO-nak
fel aján lott erõk ál lo má nyá nak szû rõ vizs gá la ta

Az MH EVI fo lya ma to san – elõ ze tes egyez te tés – alap -
ján hajt sa vég re:

– A NA TO és EU be osz tá sok ban kül föl dön szol gá la tot
tel je sí tõk elõ ze tes al kal mas sá gi és éves szû rõ vizs gá la tát;

– A NA TO-nak fel aján lott erõk ál lo má nyá nak elõ ze tes
al kal mas sá gi, a ké szen lét ide je alat ti éves szû rõ-, va la mint
az al kal ma zást kö ve tõ vissza szû rõ vizs gá la tát.

A kül föld re te le pü lõ csa lád ta gi pót lék ra jo go sult nagy -
ko rú hoz zá tar to zók ki uta zás elõt ti és éves szû rõ vizs gá la tát 
elõ ze tes egyez te tés alap ján az MH EVI, az MH KHK,
illetve az MH KRK hajt sa vég re.”

4. Az In téz ke dés 17. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
,,17. Az éves szû rõ vizs gá lat ered mé nye i nek egy sé ges 

nyil ván tar tá sa
a) Az ada tok rög zí té se:

– A szá mí tó gép pel ren del ke zõ alap el lá tást vég zõ
egész ség ügyi szol gá la tok, illetve a ve ze tõ ál lo mány szû rõ -
vizs gá la tát vég zõ in té ze tek az MH EÜP ál tal ki adott elekt -
ro ni kus do ku men tu mok fel hasz ná lá sá val rög zít sék a szû -
rõ vizs gá la tok ada ta it. A be teg sé gek jel lem zé sé re ki zá ró lag 
a szû rõ vizs gá la ti do ku men tum ban sze rep lõ, öt ka rak te res
BNO kó dok hasz nál ha tók. Az ada to kat az egész ség ügyi és 
a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes ada tok vé del mé rõl  szóló 
1997. évi XLVII. tör vény ben fog lal tak be tar tá sá val 2006.
no vem ber 30-ig elekt ro ni kus adat hor do zón ter jesszék fel
az MH EÜP Gyó gyí tó Fõ nök sé gé re.

– Azon egész ség ügyi szol gá la tok, ame lyek nem ren -
del kez nek szá mí tó gép pel, vagy gé pük nem al kal mas a do -
ku men tum ke ze lé sé re, ott kéz zel tölt sék ki a ko ráb bi szû -
rõ vizs gá la ti adat la po kat, és a szû rõ vizs gá lat ered mé nyé rõl
össze sí tett je len tést ké szít se nek, amit leg ké sõbb 2006. ok -
tó ber 15-ig küld je nek meg az MH EÜP ré szé re.

– Azon egész ség ügyi szol gá la tok, ame lyek nél 2005.
év ben még kéz i adat rög zí tés tör tént, de idõ köz ben szá mí -
tó gép pel lát ták el õket, a do ku men tum ki adá sá nak ér de ké -
ben 2006. ja nu ár 30-ig ve gyék fel a kap cso la tot az MH
EÜP Hír adó és In for ma ti kai Fõ nök sé gé vel.

b) Az egész ség ügyi adat vé del mi elõ írások be tar tá sa ér -
de ké ben:

– A kéz zel ki töl tött, or vos ál tal le zárt szû rõ vizs gá la ti
adat la pot a kö vet ke zõ meg jegy zés sel lás sák el: „Egész sé gi 
ada ta im sta tisz ti kai cé lú fel dol go zá sá hoz hoz zá já ru lok.”
A meg jegy zést íras sák alá az érin tett sze méllyel.

– Amennyi ben az érin tett nem já rul hoz zá a fel dol go -
zás hoz, ak kor adat lap ját úgy má sol ják le, hogy az a sze -
mély azo no sí tás ra al kal mat lan le gyen.

 c) A szû rõ vizs gá lat ered mé nye i nek egy sé ges nyil ván -
tar tá sa és az ered mé nyek fel hasz ná lá sa ér de ké ben az MH
EÜP Gyó gyí tó Fõ nök ség az In téz ke dés 2. és 13. pont ja i -
ban meg ha tá ro zott szû rõ vizs gá la tok szá mí tó gép pel rög zí -
tett ada ta it dol goz za fel.”

5. Az In téz ke dés 18. a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg lép:

„a) Az MH EVI he ti és éves be szá mo ló je len té sé ben sze -
re pel tes se je len in téz ke dés 3., 4., 6., 13., 14., 14.A és 16.
pont jai alap ján az adott idõ szak ban el vég zett vizs gá la to kat.”

6. Az In téz ke dés ki egé szül a 14/A pont tal:
„14/A A NATO Re a gá ló Erõk va la mint a hosszú táv ú,

nagy ké szen lé ti idõ vel fel ál lí tás ra ke rü lõ szer ve ze tek ál lo -
má nyá nak éves szû rõ vizs gá la tát az MH Egész ség vé del mi
In té zet vég zi el. Az ala ku lat a vizs gá lat ké ré se kor je lez ze,
hogy mind két vizs gá lat el vég zé sét ké ri, illetve azt is, ha a
kül föl di szol gá lat ra va ló fel ké szü lés  miatt az al kal mas ság
vizs gá la tot ké rõ szer ve zet és a szû rõ vizs gá la tot ké rõ ala -
ku lat (anya ala ku lat) kü lön bö zik. A szû rõ vizs gá lat ered -
mé nyét az MH EVI a szû rõ vizs gá la tot ké rõ ala ku lat egész -
ség ügyi szol gá la tá nak küld je meg ar chi vá lás és sta tisz ti kai 
fel dol go zás cél já ból.”

7. Az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
és 2006. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Svéd Lász ló or vos ve zér õr nagy s. k.,
MH egész ség ügyi pa rancs nok
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Az MH Szárazföldi Parancsnokság
parancsnokának

140/2006. (HK 13.) MH SZFPK

i n  t é z  k e  d é  s e

„A HUMINT képzés kézikönyve” címû
fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

1. A Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny sé -
gé nek rend jé rõl  szóló 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás
9.  §-ának 2. be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
fen ti cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt a je len in téz ke dés mel lék -
le te ként ki adom.

2. A fõ nök sé gi ki ad vány tar tal mát és elõ írásait az MH
Szá raz föl di Pa rancs nok ság és alá ren delt ka to nai szer ve ze -
tei a rá juk vo nat ko zó mér ték ben is mer jék meg és al kal -
maz zák.

3. Az in téz ke dés a meg je le nés kor, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig a ki adás kor lép ha tály ba.

Né meth Ist ván dan dár tá bor nok s. k.,
MH szá raz föl di pa rancs nok he lyet tes

Az MH Szárazföldi Parancsnokság
parancsnokának

208/2006. (HK 13.) MH SZFPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Könnyû lövész harci ösvény alkalmazói
és módszertani segédlet” címû fõnökségi kiadvány

hatályba léptetésérõl

1. A Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny sé -
gé nek rend jé rõl  szóló 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás
9.  §-ának 2. be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
fen ti cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt a je len in téz ke dés mel lék -
le te ként ki adom.

2. A fõ nök sé gi ki ad vány tar tal mát és elõ írásait az MH
Szá raz föl di Pa rancs nok ság és alá ren delt ka to nai szerve -
zetei a rá juk vo nat ko zó mér ték ben is mer jék meg és al kal -
maz zák.

3. Az in téz ke dés a meg je le nés kor, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig a ki adás kor lép ha tály ba.

Gyõ rös sy Fe renc al tá bor nagy s. k.,
MH szá raz föl di pa rancs nok

MH SZOLGÁLATFÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

Az MH Fegyverzettechnikai Szolgálatfõnökének
180/2006. (HK 13.) MH FVTSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Légvédelmi Rendszer
Barát-Ellenség Felismerõberendezés Tankönyv
OC/SVH” címû fõnökségi kiadvány hatályba

léptetésérõl

1. A sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé rõl  szóló 25/1997.
(HK 11.) HM szá mú uta sí tás 9.  §-ának 2. be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a fen ti cí mû fõ nök sé gi ki ad -
ványt je len in téz ke dés mel lék le te ként ki adom.

2. A fõ nök sé gi ki ad vány tar tal mát és elõ írásait az
üzem ben tar tó szak ál lo mány a reá vo nat ko zó mér ték ben
is mer je meg és al kal maz za.

3. Az in téz ke dés a meg je le nés kor, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig a ki adá sa kor lép ha tály ba.

Hek li Jó zsef mér nök ez re des s. k.,
MH fegy ver zet tech ni kai szol gá lat fõ nök

Az MH Fegyverzettechnikai Szolgálatfõnökének
181/2006. (HK 13.) MH FVTSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Légvédelmi Rendszer Mcp Shorar Felderítõ Radar 
a megelõzõ karbantartások ütemterve 82135007 B”

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

1. A sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé rõl  szóló 25/1997.
(HK 11.) HM szá mú uta sí tás 9.  §-ának 2. be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a fen ti cí mû fõ nök sé gi ki ad -
ványt je len in téz ke dés mel lék le te ként ki adom.

2. A fõ nök sé gi ki ad vány tar tal mát és elõ írásait az
üzem ben tar tó szak ál lo mány a reá vo nat ko zó mér ték ben
is mer je meg és al kal maz za.

3. Az in téz ke dés a meg je le nés kor, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig a ki adá sa kor lép ha tály ba.

Hek li Jó zsef mér nök ez re des s. k.,
MH fegy ver zet tech ni kai szol gá lat fõ nök
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Az MH Fegyverzettechnikai Szolgálatfõnökének
182/2006. (HK 13.) MH FVTSZF

i n  t é z  k e  d é  s e
a „Légvédelmi Rendszer

Mcp Shorar Felderítõ Radar Tankönyv OC/SVH”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

1. A sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé rõl  szóló 25/1997.
(HK 11.) HM szá mú uta sí tás 9.  §-ának 2. be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a fen ti cí mû fõ nök sé gi ki ad -
ványt je len in téz ke dés mel lék le te ként ki adom.

2. A fõ nök sé gi ki ad vány tar tal mát és elõ írásait az
üzem ben tar tó szak ál lo mány a reá vo nat ko zó mér ték ben
is mer je meg és al kal maz za.

3. Az in téz ke dés a meg je le nés kor, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig a ki adá sa kor lép ha tály ba.

Hek li Jó zsef mér nök ez re des s. k.,
MH fegy ver zet tech ni kai szol gá lat fõ nök

Az MH Páncélos- és Gépjármûtechnikai
Szolgálatfõnökének

176/2006. (HK 13.) MH PCGTSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Kézikönyv a Mûszaki Ellenõrzõ Állomáson folyó
szaktevékenység végzéséhez” címû fõnökségi

kiadvány kiadásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma -

zás alap ján a „Ké zi könyv a Mû sza ki Ellen õr zõ Ál lo má son
fo lyó szak te vé keny ség vég zé sé hez” cí mû, 5/1558. nyil ván -
tar tá si szá mú fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl az
aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség gép jár -
mû tech ni kai esz kö zö ket üze mel te tõ ka to nai szer ve ze te i re
ter jed ki.

2. A fõ nök sé gi ki ad vány tar tal mát és elõ írásait az üze -
mel te tõ ka to nai szer ve ze tek lo gisz ti kai szak be osz tást el lá -
tó ál lo má nya és a Mû sza ki Ellen õr zõ Ál lo má son szol gá la -
tot tel je sí tõ ál lo mány a ki ad ványt rész le te sen, más be osz -
tá sú ak a rá juk vo nat ko zó mér ték ben is mer jék és alkal -
mazzák.

3. A Ké zi könyv nek a harc- és gép jár mû ve ze tõk re
 vonatkozó ré sze it a ka to nai szer ve ze tek nél éven te két szer
– a té li és a nyá ri igény be vé tel re fel ké szí tés ke re té ben –
dol goz zák fe l.

4. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le kor, a ké zi könyv a
meg je le nés kor lép ha tály ba.

Dr. Rusz Jó zsef mk. ez re des s. k.,
MH pán cé los- és gép jár mû tech ni kai szol gá lat fõ nök
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatal

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés
ér té ke**

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lép sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak
dá tu ma***

Ki vi te le zé si HM II. ob jek tum VI. szá mú épü let I. eme let
kar ba he lye zé si mun kái

CASTRUTI Kft.
12982334-2-43

7 415 2006. 05. 04. 2006. 05. 04. 2006. 06. 15.

Ki vi te le zé si HM III. fõ épü le té nek föld szin ti kony ha fö lé esõ ma gas te tõ 
kar ba he lye zé si mun kái

ZUG Kft.
10525511-2-43

5 423 2006. 05. 04. 2006. 05. 04. 2006. 06. 15.

Ki vi te le zé si MH Ve rõ cei Be teg ott hon 5 db la pos te tõs épü let 
tetõ szigetelési mun kái

AKVA PLAST Kft.
10430130-2-14

9 157 2006. 05. 18. 2006. 05. 18. 2006. 06. 30.

* Gaz dál ko dó szer vek ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám.

** A szer zõ dés va lu ta me ne té ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban).

*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se.

Magyar Honvédség Hadtápanyag Ellátó Központ

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

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 lép sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si
szer zõ dés

Szó da víz au to ma ta be szer zés MH HTPEK -
RODRA-TRADE
Kft. 01-09-064732

5 301 2006. 05. 17. 2006. 05. 17. 2006. 11. 30.

Szál lí tá si
szer zõ dés

Rozs da men tes nagy kony hai esz kö zök MH HTPEK -
ITALIA

KONYHASTÚDIÓ Kft.
10-045228

6 166 2006. 05. 16. 2006. 05. 16. 2006. 11. 30.

Szál lí tá si
szer zõ dés

Tisz tál ko dósze rek MH HTPEK -
ANIROLL Kft.
05-09-010100

13 345 2006. 05. 04 2006. 05. 04. 2006. 11. 30.

Szál lí tá si
szer zõ dés

Tisz tí tó sze rek MH HTPEK -
CLEAN-CENTER Kft.

01-09-683811

24 776 2006. 05. 05. 2006. 05. 05. 2006. 11. 30.
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Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja

A szer zõ dés ér té ke
A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Vál lal ko zá si
 szer zõ dés

MH VEK ÜZAR (He tény há za), MH 59. Szent györ gyi
 Repülõbázis (Kecs ke mét), MH 86. He li kop ter Ez red (Szol -
nok), MH Pá pa Bá zis re pü lõ tér (Pá pa), MH VEK Üzem anyag
Be vizs gá ló Rész leg (Bu da pest–Pusz ta vacs) ka to nai szer ve ze -
tek nél ke let ke zett ve szé lyes hul la dé kok el szál lí tá sa és meg -
sem mi sí té se

MH VEK (2378 Pusz ta -
vacs,  Dánszentmiklósi

út 1.) kép vi se lõ je Czi kó
Lász ló ez re des-pa rancs -
nok és De sign Ter me lõ,

Szol gál ta tó
és Ke res ke del mi Kft.

(6000 Kecs ke mét,
Ipar u. 6.

cég jegy zék szám:
03-09-000194
kép viselõje:

Vö rös Zol tán ügy ve ze tõ

Net tó: 5 761 570 Ft

Brut tó: 6 625 725 Ft

2006. má jus 19. 2006. má jus 19. 2006.
de cem ber 31.

 Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred

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
azo no sí tó ja

A szer zõ dés ér té ke
A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

köz be szer zés Tü ze lõ anyag be szer zés MH 54. Vp. lte.e. –
MOL Zrt. 01-10-041683

11 766 2005. 12. 05 2006. 01. 01 2006. 12. 31.

köz be szer zés Gép jár mû ja ví tá si anya gok be szer zé se MH 54. Vp. lte.e. – Csó -
ka Gjmû alk. Kersk.

60008884-2-39

15 000 2006. 02. 14 2006. 02. 14 2006. 12. 31.

köz be szer zés VW és Sko da tí pu sú szgk. ja ví tá sa MH 54. Vp. lte.e. –
Cser mely és Tsa. Kft.

19-09-000989

8 000 2006. 02. 14 2006. 02. 14 2006. 12. 31.

köz be szer zés Au tó busz ja ví tá sa MH 54. Vp. lte.e. – Ba -
la ton Vo lán Rt.
11324203-2-19

10 800 2006. 05. 10 2006. 05. 10 2006. 12. 31.

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

tí pu sa
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kö tõ fe lek
azo no sí tó ja

A szer zõ dés ér té ke
A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si
szer zõ dés

Iro dai pa pír be szer zé se Köz pon ti
Szolgál tatási

Fõ igaz ga tó ság
és az ÁBP Ápisz-

 Budapiért
Ke res ke del mi Zrt.

35 700 000 2006. 04. 03. 2006. 04. 03. 2008. 04. 03.
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KÖZLEMÉNYEK

Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelés Fejlesztési
Fõosztály fõosztályvezetõjének

k ö z  l e  m é  n y e

a Szabványügyi Közlönyben megjelent
– a Magyar Honvédséget érintõ –

szabványok felsorolásáról

A Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let, a nem ze ti szab vá -
nyo sí tás ról  szóló 1995. évi XXVI II. Tör vény 8.  § (1) be -
kez dés a) pont já ban fog lal tak alap ján:

a Szab vány ügyi Köz löny 2006. évi 4. szá má ban, 2006.
áp ri lis 1. ha tállyal köz zé tet te a kö vet ke zõ ka to nai szab -
ványt:

MSZ K 1134:2006
Az anyag moz ga tás és anyag ke ze lés fo ga lom meg ha tá -

ro zá sai
– MSZ K 1134:2002 he lyett – (idt AAP–24(A):2005/

A HM Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettesének
4/2006. (HK 13.) HVKF I. h.

k ö z  l e  m é  n y e

egységes NATO Elõírások elfogadásáról

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
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 7.  §
(2) be kez dés a) pont já ban biz to sí tott jog kö röm nél fog va,
az MH Mû ve le ti Szab vá nyo sí tá si és Dokt ri ná lis Bi zott ság
2006. má jus 17-i ülé sén ki ala kí tott ja vas la ta alap ján a kö -
vet ke zõ NA TO do ku men tu mok ra vo nat ko zó ma gyar el fo -
ga dó nyi lat ko za tot ki adom:

I. STA NAG 2035 OP (EDI TI ON 6) – SIG NING OF
HE AD QU AR TERS AND INS TAL LA TI ONS

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. ja nu ár

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.
Te kin tet tel ar ra, hogy a STA NAG 2035 OP (EDI TI ON

6) do ku men tu mot a NA TO már ki hir det te és így ha tá lyos,
a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já ban elõ -
ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve ze té sét az
aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság Had -

mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ nök ség
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. ja nu ár 1.
– Vég re haj tás mód ja: Egy sé ges Vé del mi Elõ írás.

II. STA NAG 2068 MED (EDI TI ON 5) – EMER -
GEN CY WAR SUR GE RY

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.

– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2006. szep -
tem ber hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy -
aránt.

Te kin tet tel ar ra, hogy a STA NAG 2068 MED (EDI -
TION 5) do ku men tu mot a NA TO már ki hir det te és így ha -
tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já -
ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve -
ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság

– Té ma ke ze lõ: MH Köz pon ti Hon véd kór ház

– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. szep tem ber 1.

– Vég re haj tás mód ja: „Sür gõs sé gi há bo rús se bé szet”
cí mû könyv ki adá sa ere det iben, an gol nyel ven.

III. STA NAG 2101 TOP (EDI TI ON 11) – ES TAB -
LIS HING LI A I SON

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.

– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. ja nu ár
hó nap, a szá raz föl di had erõ nél.

Te kin tet tel ar ra, hogy a STA NAG 2101 TOP (EDI -
TION 11) do ku men tu mot a NA TO már ki hir det te és így
ha tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont -
já ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve -
ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság

– Té ma ke ze lõ: MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság Had -
mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ nök ség

– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. ja nu ár 1.

– Vég re haj tás mód ja: MH SZFPK in téz ke dés.

IV. STA NAG 2129 LO (EDI TI ON 7) – IDEN TI FI -
CA TI ON OF LAND FOR CES ON THE BATTLE -
FIELD AND IN AN AREA OF OPE RAT ION

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.

– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. ja nu ár
hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

Te kin tet tel ar ra, hogy a STA NAG 2129 LO (EDI TI ON 7)
do ku men tu mot a NA TO már ki hir det te és így ha tá lyos, a
198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já ban elõ ír -
tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve ze té sét az
aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság

– Té ma ke ze lõ: MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság Had -
mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ nök ség

– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. ja nu ár 1.

– Vég re haj tás mód ja: HVKF in téz ke dés, mely nek ter -
ve ze tét a té ma fe le lõs ké szít se el és ter jessze fe l alá írás ra.
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V. STA NAG 2245 ARTY (EDI TI ON 1) – FI ELD
AR TIL LE RY AND FI RE SUP PORT DA TA IN TE RO -
PE RA BI LITY

– El fo ga dás ra ke rült al kal ma zás ba vé tel nél kül.
– In do ko lás: A STA NAG be ve ze té sé nek és alkalma -

zásának alap fel té te le, hogy a tá bo ri tü zér al egy sé gek nél
NA TO kom pa ti bi lis tü zér fegy ver ze ti esz kö zök és au to -
ma ta tûz ve ze tõ rend szer le gyen rend sze re sít ve. A Ma gyar
Hon véd ség ilye nek kel je len leg nem ren del ke zik.

VI. STA NAG 2285 NSA ARTY (EDI TI ON 1)
( RATIFICATION DRAFT 1) – LAND TAC TI CAL
TAR GE TING PRO CE DU RES – AJP – 3.9.2

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2008. ja nu ár

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél.

VII. STA NAG 2409 MED (EDI TI ON 1) – NA TO
GLOS SA RY OF ME DI CAL TERMS AND DE FI NI -
TI ONS – AMedP–13

– El fo ga dás ra ke rült, fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2006. szep tem -

ber hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.
Te kin tet tel ar ra, hogy a STA NAG 2409 MED (EDI -

TION 1) do ku men tu mot a NA TO már ki hir det te és így ha -
tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já -
ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve -
ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság Gyó -

gyí tó Fõ nök ség
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. szep tem ber 1.
– Vég re haj tás mód ja: AMedP–13 do ku men tum ki adá -

sa, ki egé szít ve ma gyar nyel vû szó cikk-for dí tás sal.

VI II. STA NAG 2466 MED (EDI TI ON 2) (RA TI -
FICA TI ON DRAFT 1) – DEN TAL FIT NESS STAN -
DARDS FOR MI LI TA RY PER SON NEL AND A DEN -
TAL FIT NESS CLAS SI FI CA TI ON SYS TEM

– El fo ga dás ra ke rült, fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NA TO ki hir -

de tés után 3 hó nap múl va (DOP+3 m), a szá raz föl di had -
erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

IX. STA NAG 2473 NBC (EDI TI ON 2) – COM MAN -
DER’S GU I DE TO RA DI A TI ON EX PO SU RES IN
NON-AR TIC LE 5 CRI SIS RES PON SE OPE RAT IONS

E do ku men tum ko rá ban már fel dol go zás ra ke rült az
anya gi szab vá nyo sí tás ko or di ná ló rend sze ré ben. 2003-ban 
a NA TO do ku men tu mok ban meg fo gal ma zott kö ve tel mé -
nye ket azo no sí tó mun ka cso port ja vas la tá ra a 115/2003.
(HK 23.) HM KÁT – HVKF együt tes in téz ke dés sel át -
minõsítésre ke rült mû ve le ti ka te gó ri á ba. A 336/4/2001.
(HK 3/2002.) HM VGHÁT nyt. sz. „el fo ga dás ra ke rült al -
kal ma zás ba vé tel nél kül” nyi lat ko za tot az aláb bi ak ra mó -
dosítom:

– El fo ga dás ra ke rült, fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2006. jú ni us

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.
Te kin tet tel ar ra, hogy a STA NAG 2473 NBC (EDI -

TION 2) do ku men tu mot a NA TO már ki hir det te és így ha -
tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já -
ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve -
ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Gör gei Ar túr Ve gyi vé del mi In for -

má ci ós Köz pont
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. jú ni us 1.
– Vég re haj tás mód ja: Ma gyar nyel vû „Pa rancs no ki ké -

zi könyv a ve szé lyes ipar i anya gok és az ala csony su gár zá si 
szin tû te rü le tek ve szé lye i nek ke ze lé sé re” cí mû szol gá la ti
könyv ki adá sa.

X. STA NAG 2514 AJOD (EDI TI ON 1) (RA TI FI -
CA TI ON DRAFT 1) – NON-COM BA TANT EVA -
CUATION OPE RAT IONS – AJP – 3.4.2

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NA TO ki hir -

de tés után 6 hó nap múl va (DOP+6 m), a szá raz föl di had -
erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

XI. STA NAG 2909 NBC (EDI TI ON 1) – COM -
MAN DERS GU I DAN CE ON DE FEN SI VE MEA -
SURES AGA INST TO XIC IN DUST RI AL CHE MI -
CALS (TIC)

E do ku men tum 2000-ben már fel dol go zás ra ke rült.
A 10/2000. (HK 1/2001.) HVKFH nyt. sz. nyi lat ko za tot,
mely csak a szá raz föl di had erõt je löl te meg al kal ma zó
had erõ nem ként, 2004. de cem ber hó nap ban tör té nõ ter ve -
zett al kal ma zás ba vé tel lel, az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

– El fo ga dás ra ke rült, fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2006. jú ni us

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.
Te kin tet tel ar ra, hogy a STA NAG 2909 NBC (EDI -

TION 1) do ku men tu mot a NA TO már ki hir det te és így ha -
tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont -
jában elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve -
ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Gör gei Ar túr Ve gyi vé del mi In for -

má ci ós Köz pont
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. jú ni us 1.
– Vég re haj tás mód ja: Ma gyar nyel vû „Pa rancs no ki

 kézikönyv a ve szé lyes ipar i anya gok és az ala csony su gár -
zá si szin tû te rü le tek ve szé lye i nek ke ze lé sé re” cí mû szol -
gá la ti könyv ki adá sa.

XII. STA NAG 6005 (EDI TI ON 5) – MAN PO WER
PO LI CI ES AND PRO CE DU RES – AAP–16(C)

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. ja nu ár

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.
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Te kin tet tel ar ra, hogy a STA NAG 6005 (EDI TI ON 5) –
AAP–16(C) do ku men tu mot a NA TO már ki hir det te és így
ha tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont -
já ban elõ ír tak nak meg fele lõen, egy ben fi gye lem mel a HM
Hu mán po li ti kai Fõ osz tály ve ze tõ jé nek 79/73/2006. nyt.
sz. ja vas la tá ra is, el ren de lem a be ve ze té sét az aláb bi ak
 szerint:

– Té ma fe le lõs: HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály
– Té ma ke ze lõ: HM Sze mély ze ti Fõ osz tály
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. ja nu ár 1.
– Vég re haj tás mód ja: Az ere de ti AAP–16(C) do ku -

men tum ki adá sa.

XI II. STA NAG 7048 CFR (EDI TI ON 3) – STA TES
OF CRASH FI RE RE AD IN ESS

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás sal.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2006.

 augusztus hó nap, a lé gi erõ nél.
– Fenn tar tás: Ma gyar or szá gon a ka to nai re pü lõt erek

 folyamatosan üze mel nek. A CFR alap ál la po ta a 4-es fo ko -
zat, így Ma gyar or szág csak a 3–2–1 fo ko za to kat alkal -
mazza.

Te kin tet tel ar ra, hogy a STA NAG 7048 CFR (EDI TI -
ON 3) do ku men tu mot a NA TO már ki hir det te és így ha tá -

lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já ban 
elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve ze té sét 
az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság Biz ton ság -

tech ni kai Al osz tály
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. au gusz tus 1.
– Vég re haj tás mód ja: MSZ K 1123:2006 sz. Ma gyar

Ka to nai Szab vány.

XIV. STA NAG 7141 EP (EDI TI ON 3) (RA TI FI CA -
TI ON DRAFT 1) – JO INT NA TO DOCT RI NE FOR
EN VI RON MEN TAL PRO TEC TI ON DU RING  NATO
LED MI LI TA RY AC TI VI TI ES

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NA TO ki hir -

de tés után 6 hó nap múl va (DOP+6 m), a szá raz föl di had -
erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

XV. STA NAG 7160 (EDI TI ON 2) (RATIFICA -
TION DRAFT 1) – AVI A TI ON SA FETY – AFSP–1(A)

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. ja nu ár

hó nap, a lé gi erõ nél.
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