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HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
118/2006. (VI. 7.) KE

h a t á r o z a t a
altábornagyi elõléptetésrõl

A honvédelmi miniszter elõterjesztésére, az Alkotmány
30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján,
dr. Szabó Miklós nyugállományú vezérõrnagyot 2006. má-
jus 21-ei hatállyal altábornaggyá elõléptetem.

Budapest, 2006. május 11.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/2195/2006.

A honvédelmi miniszter
64/2006. (HK 14.) HM

h a t á r o z a t a
az MH KFOR MLF Század ideiglenes katonai

szervezet megszüntetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel a NATO irányítása alatt
végrehajtott balkáni katonai békefenntartó mûveletekhez
történõ magyar hozzájárulásról szóló 94/2001. (XII. 21.)
OGY határozatban, a NATO irányítású koszovói béke-
fenntartásban résztvevõ nemzetközi erõkben (KFOR) tör-
ténõ magyar katonai részvételrõl szóló 2258/2005.
(XI. 25.) Kormány határozatban, valamint a Magyar Hon-
védség külföldi feladat-végrehajtásra tervezett ideiglenes
katonai szervezetei megalakításával kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 44/2005. (HK 10.) HM utasításban fog-
laltakra – a következõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Magyar Honvédség KFOR MLF Század ideigle-
nes katonai szervezetet – melynek rövidített megnevezése:

MH MLF SZD; székhelye: Kaposvár, Füredi út 156.,
postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH MLF SZD; alkal-
mazási körzete: Magyarország, külföldön a KFOR NATO
mûveleti terület, alapítója a honvédelmi miniszter – 2006.
augusztus 31-jei hatállyal megszüntetem.

2. A vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a
megszüntetett költségvetési szerv jogutódja az MH Szá-
razföldi Parancsnokság (a továbbiakban: MH SZFP),
melynek székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út;
postacíme: 8001 Székesfehérvár, Pf. 151.

A költségvetési szerv megszüntetése következtében az
alapítót megilletõ jogok érvényesítésébõl és az alapítót ter-
helõ kötelezettségek teljesítésébõl adódó pénzügyi és
számviteli feladatokat a katonai szervezet felszámolásától
kezdve a Honvédelmi Minisztérium Pénzügyi és Számvi-
teli Szolgálat illetékes szerve látja el.

3. A költségvetési egység részére meghatározott alap-
feladatok, pénzügyi és gazdálkodási feladatok végrehajtá-
sáról az MH SZFP részjogkörû költségvetési egységeként
létrehozásra kerülõ MH KFOR Század ideiglenes katonai
szervezet alapító határozata, valamint az MH KFOR törzs-
tisztek és század kihelyezésérõl szóló 36/2006. (HK 10.)
HM KÁT–HM HVKF együttes intézkedés rendelkezik.

4. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba* és
a Magyar Honvédség KFOR MLF Század ideiglenes
katonai szervezet létrehozásáról szóló 157/2005. (HK 24.)
HM határozat 2006. augusztus 31-jén hatályát veszti.

Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
65/2006. (HK 14.) HM

h a t á r o z a t a
ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján, figyelemmel a NATO irányítása alatt
végrehajtott balkáni katonai békefenntartó mûveletekhez
történõ magyar hozzájárulásról szóló 94/2001. (XII. 21.)
OGY határozatban, a NATO irányítású koszovói béke-
fenntartásban résztvevõ nemzetközi erõkben (KFOR) tör-
ténõ magyar katonai részvételrõl szóló 2258/2005.
(XI. 25.) Korm. határozatban, valamint a Magyar Hon-
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védség külföldi feladat-végrehajtásra tervezett ideiglenes
katonai szervezetei megalakításával kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 44/2005. (HK 10.) HM utasítás
2. §-ában foglaltakra, ideiglenes katonai szervezet létreho-
zása érdekében az alábbi

határozatot

adom ki:

1. A NATO irányítású koszovói békefenntartásban
résztvevõ nemzetközi erõkben (KFOR) történõ magyar
katonai részvételrõl szóló 2258/2005. (XI. 25.) Korm.
határozatban foglaltakra figyelemmel, a Magyar Honvéd-
ség KFOR MLF Század feladatának folytatása érdekében,
a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság (a továb-
biakban: MH SZFP) részjogkörû költségvetési egysége-
ként mûködõ ideiglenes katonai szervezetet hozok létre.

Az ideiglenes katonai szervezet megnevezése: Magyar
Honvédség KFOR Század

Rövidített megnevezése: MH KFOR SZD
Az ideiglenes katonai szervezet megalakulásának idõ-

pontja: 2006. július 1.

2. Az ideiglenes katonai szervezet székhelye: 7401 Ka-
posvár, Füredi u. 148. (Táncsics laktanya)

Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH KFOR SZD
Alkalmazási körzete: Magyarország, valamint külföl-

dön a KFOR NATO mûveleti terület.

3. A katonai szervezet jogi személyiséggel nem rendel-
kezõ, önálló század jogállású, Ideiglenes Állománytáblá-
val és Ideiglenes Felszerelési Jegyzékkel megalakított
ideiglenes katonai szervezet. Állományát a Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: MH) költségvetési létszámkere-
tébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az MH esz-
közállományából kell feltölteni.

4. A katonai szervezet a békefenntartó mûveletek kate-
góriába sorolásáról, valamint devizaellátmány-kiegészítés
mértékének meghatározásáról szóló 16/2005. (HK 5.) HM
utasítás 2. § b) pontja alapján a 3. kategóriába tartozik.

5. A katonai szervezet alaptevékenysége:
A MH KFOR SZD a KFOR Többnemzeti Alkalmi

Kötelék alárendeltségében lévõ olasz Task Force Aquila
(a továbbiakban: TFA) parancsnokának közvetlen aláren-
deltségében, annak felelõsségi körébe tartozó mûveleti
területen KFOR békefenntartó tevékenységben való rész-
vétel. Az alegység feladata továbbá konvojok kísérése,
területek biztosítása (ellenõrzõ-, áteresztõ pontok és meg-
figyelõ pontok mûködtetése, járõrözés), területzárás és
ellenõrzés, valamint tömegkezelés.

6. Az ideiglenes katonai szervezet alapítója és fenn-
tartója a honvédelmi miniszter, felügyeleti szerve a Hon-
védelmi Minisztérium, a megalakításra kijelölt katonai
szervezet az MH Szárazföldi Parancsnokság.

7. A katonai szervezet az MH SZFP parancsnok szol-
gálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazási
körzetben tevékenységét a TFA parancsnok utasításai sze-
rint látja el.

8. A mûvelet végrehajtása során a katonai szervezet a
HM HVK Mûveleti Fõcsoportfõnökség nemzeti vezetése
és felügyelete alatt áll.

9. A katonai szervezet vezetése a mûvelet végrehajtása
során:

a) A katonai szervezet vezetõje: parancsnok, beosztá-
sának megnevezése: századparancsnok.

b) A századparancsnokot beosztásba az MH SZFP pa-
rancsnoka vezényli.

c) A századparancsnok az ideiglenes katonai szervezet
élén álló egyszemélyi felelõs vezetõ, a szervezet személyi
állományának szolgálati elöljárója. Szolgálati jogköre ki-
terjed a katonai szervezet mûködésének minden területére.
Ennek keretében – mint a vezénylési hely állományilleté-
kes parancsnoka – a jogszabályokban és a felsõ szintû ren-
delkezésekben meghatározott keretek között gyakorolja az
alárendelt személyi állománnyal kapcsolatos jogokat, tel-
jesíti a kötelezettségeket.

d) A parancsnok felelõs a század alaptevékenységébõl
adódó feladatok és kötelezettségek ellátásáért, a század
jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközei-
ben és a belsõ rendelkezésekben elõírtaknak megfelelõ
törvényes mûködéséért. Teljes és oszthatatlan felelõsség-
gel tartozik a század hadrafoghatóságáért, a személyi állo-
mány felkészítéséért, gazdálkodási hatáskörben a mûkö-
dés biztosításáért és az állomány magas fokú fegyelméért.
Felelõs a század gazdálkodásának törvényességéért, a
számviteli rend betartásáért.

10. Az ideiglenes katonai szervezetnél a Magyar Hon-
védség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jog-
állásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó
hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot.

11. Gazdálkodási jogkör:
A katonai szervezet a gazdálkodás megszervezésének

módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó, a költ-
ségvetési elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
részjogkörû költségvetési egységként mûködõ ideiglenes
katonai szervezet. Ellátása a TFA ellátási rendszerében
valósul meg.

A pénzügyi-, ellátási- és gazdálkodási feladatait az
MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred a HM
Pénzügyi és Számviteli Szolgálat illetékes szervezetével
együttmûködésben végzi.

Gazdálkodásának rendjét és az elõirányzatok feletti ren-
delkezési jogosultságát a vonatkozó jogszabályokkal és
belsõ rendelkezésekkel összhangban a felügyeleti szerv
határozza meg.

Gazdálkodási tevékenységének felügyeletét a Hon-
védelmi Minisztérium gazdálkodási, pénzügyi és szám-
viteli feladatokat ellátó központi szervei látják el.
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12. A katonai szervezet vállalkozási tevékenységet
nem folytat.

13. A katonai szervezet részletes szervezeti és mûködé-
si rendjét tartalmazó Ideiglenes Szervezeti és Mûködési
Szabályzatot a megalakításért felelõs parancsnok ezen ha-
tározat hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészíti, és
azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnö-
kéhez.

14. Az ideiglenes katonai szervezet megszûnésérõl kü-
lön miniszteri határozat rendelkezik, melyben a katonai
szervezetet megilletõ jogokról, illetve terhelõ kötelezett-
ségekrõl is rendelkezni kell.

15. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2006. május 26.

A honvédelmi miniszter
66/2006. (HK 14.) HM

h a t á r o z a t a
az MH Õr- és Biztosító Szakasz ideiglenes katonai

szervezet megszüntetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség kül-
földi feladat-végrehajtásra tervezett ideiglenes katonai
szervezetei megalakításával kapcsolatos egyes kérdések-
rõl szóló 44/2005. (HK 10.) HM utasításban foglaltakra – a
következõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Magyar Honvédség Õr- és Biztosító Szakasz ide-
iglenes katonai szervezetet – melynek rövidített megneve-
zése: MH ÕBSZ; székhelye: Kaposvár, Füredi út 156.;
postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/ÕBSZ; alkalmazási
körzete: Magyarország, Macedónia, alapítója a honvédel-
mi miniszter – 2006. szeptember 30-i hatállyal megszün-
tetem.

2. A vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a
megszüntetett költségvetési szerv jogutódja az MH Szá-
razföldi Parancsnokság (a továbbiakban: MH SZFP),
melynek székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út;
postacíme: 8001 Székesfehérvár, Pf. 151. A költségvetési
szerv megszüntetése következtében az alapítót megilletõ

jogok érvényesítésébõl és az alapítót terhelõ kötelezettsé-
gek teljesítésébõl adódó pénzügyi és számviteli feladato-
kat a katonai szervezet felszámolásától kezdve a Honvé-
delmi Minisztérium Pénzügyi és Számviteli Szolgálat ille-
tékes szerve látja el.

3. Az ideiglenes katonai szervezet megszüntetésével
kapcsolatos részletes feladatokat a NATO Szkopjei
Parancsnokság õrzés-védelmét ellátó MH Õr- és Biztosító
Szakasz mûveleti területrõl történõ kivonásával kapcsola-
tos feladatok végrehajtásáról szóló 21/2006. (HK 8.) HM
KÁT–HM HVKF együttes intézkedés és annak végrehaj-
tására kiadott belsõ rendelkezések határozzák meg.

4. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba* és a
Magyar Honvédség Õr- és Biztosító Szakasz ideiglenes
katonai szervezet létrehozásáról szóló 27/2006. (HK 11.)
HM határozat 2006. szeptember 30-án hatályát veszti.

Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2006. május 24.

A honvédelmi miniszter
67/2006. (HK 14.) HM

h a t á r o z a t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség kije-
lölt állományának a NATO Reagáló Erõkben (NRF) törté-
nõ részvételrõl szóló 2007/2004. (I. 22.) Korm. határozat-
ban, valamint a Magyar Honvédség külföldi feladat végre-
hajtásra tervezett ideiglenes katonai szervezetei kialakítá-
sával kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 44/2005.
(HK 10.) HM utasítás 2. §-ában foglaltakra, ideiglenes ka-
tonai szervezet létrehozása érdekében az alábbi

határozatot

adom ki:

1. A Magyar Honvédség kijelölt állományának a
NATO Reagáló Erõkben (NRF) történõ részvételrõl szóló
2007/2004. (I. 22.) Korm. határozatban meghatározott fel-
adatok végrehajtása érdekében 2007. január 11-tõl 2007.
június 30-ig terjedõ idõszakra a Magyar Honvédség
Szárazföldi Parancsnokság (a továbbiakban: MH SZFP)
részjogkörû költségvetési egységeként mûködõ ideiglenes
katonai szervezetet hozok létre.
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Az ideiglenes katonai szervezet megnevezése: Magyar
Honvédség NATO Reagáló Erõk 8. váltás

Rövidített megnevezése: MH NRF 8. váltás

2. Az ideiglenes katonai szervezet székhelye: 7401
Kaposvár, Füredi u. 148. (Táncsics laktanya)

Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH NRF 8. váltás
Alkalmazási körzete: Magyarország, valamint külföl-

dön az NRF 8. Szárazföldi Komponens Parancsnokság
török parancsnokságának kijelölt mûveleti terület.

3. A katonai szervezet az MH SZFP jogi személyiség-
gel nem rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású, Ideiglenes
Mûveleti Állománytáblával és Ideiglenes Felszerelési
Jegyzékkel megalakított ideiglenes katonai szervezet.
Állományát a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
költségvetési létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-tech-
nikai eszközeit az MH eszközállományából kell feltölteni.

4. A katonai szervezet alaptevékenysége:

Az NRF 8. váltás feladatait a Szárazföldi Komponens
Parancsnokság török vezetésû parancsnoksága alárendelt-
ségében hajtja végre.

Részt vesz a NATO mûveletek végrehajtása során ve-
gyi-, biológiai-, radiológiai-, nukleáris és humanitárius ka-
tasztrófák következményeinek felmérésében és felszámo-
lásában.

Közremûködik válságkezelõ és béketámogató mûvele-
tekben, terroristák elleni mûveletek támogatásában, em-
bargók érvényre juttatásában, nem háborús körülmények
közötti kiürítés megtervezésében, megszervezésében és
végrehajtásban.

Feladata baráti és ellenséges mûveleti területen I. lép-
csõben történõ alkalmazásban, erõdemonstráció végrehaj-
tásában való részvételre történõ felkészülés.

5. Az ideiglenes katonai szervezet alapítója és fenntar-
tója a honvédelmi miniszter, felügyeleti szerve a Honvé-
delmi Minisztérium, a megalakításra kijelölt katonai szer-
vezet az MH Szárazföldi Parancsnokság.

6. A katonai szervezet az MH SZFP parancsnok szol-
gálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazási
körzetben tevékenységét az azt elrendelõ közjogi döntés
után, az NRF 8. Szárazföldi Komponens Parancsnokság
illetékes parancsnokainak utasításai szerint látja el.

7. A mûvelet végrehajtása során a katonai szervezet a
HM HVK Mûveleti Fõcsoportfõnökség nemzeti vezetése
és felügyelete alatt áll.

8. A katonai szervezet vezetése a mûvelet végrehajtása
során:

a) A katonai szervezet vezetõje: parancsnok, beosztásá-
nak megnevezése: kontingensparancsnok.

b) A kontingensparancsnokot beosztásba az MH SZFP
parancsnoka vezényli.

c) A kontingensparancsnok az ideiglenes katonai szer-
vezet élén álló egyszemélyi felelõs vezetõ, a szervezet sze-
mélyi állományának szolgálati elöljárója. Szolgálati jog-
köre kiterjed a katonai szervezet mûködésének minden
területére. Ennek keretében – mint a vezénylési hely
állományilletékes parancsnoka – a jogszabályokban és a
felsõ szintû rendelkezésekben meghatározott keretek között
gyakorolja az alárendelt személyi állománnyal kapcsolatos
jogokat, teljesíti a kötelezettségeket. Az állományilletékes
parancsnoki jogköröket a megfelelõ közjogi döntés után a
mûveleti területen gyakorolja.

d) A kontingensparancsnok felelõs az ideiglenes kato-
nai szervezet alaptevékenységébõl adódó feladatok és kö-
telezettségek ellátásáért, a jogszabályokban, az állami irá-
nyítás egyéb jogi eszközeiben és a belsõ rendelkezésekben
elõírtaknak megfelelõ törvényes mûködéséért. Teljes és
oszthatatlan felelõsséggel tartozik az ideiglenes katonai
szervezet hadrafoghatóságáért, a személyi állomány felké-
szítéséért, gazdálkodási hatáskörben a mûködés biztosítá-
sáért és az állomány magas fokú fegyelméért. Felelõs az
ideiglenes katonai szervezet gazdálkodásának törvényes-
ségéért, a számviteli rend betartásáért.

9. Az ideiglenes katonai szervezetnél a Magyar Hon-
védség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tar-
tozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgá-
latot.

10. Gazdálkodási jogkör:

A katonai szervezet a gazdálkodás megszervezésének
módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó, a költ-
ségvetési elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
részjogkörû költségvetési egységként mûködõ ideiglenes
katonai szervezet.

A pénzügyi-, ellátási- és gazdálkodási feladatait az
MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred a HM
Pénzügyi és Számviteli Szolgálat illetékes szervezetével
együttmûködésben végzi.

Gazdálkodásának rendjét és az elõirányzatok feletti ren-
delkezési jogosultságát a vonatkozó jogszabályokkal és
belsõ rendelkezésekkel összhangban a felügyeleti szerv
határozza meg.

Gazdálkodási tevékenységének felügyeletét a Honvé-
delmi Minisztérium gazdálkodási, pénzügyi és számviteli
feladatokat ellátó központi szervei látják el.

11. A katonai szervezet vállalkozási tevékenységet
nem folytat.

12. A katonai szervezet részletes szervezeti és mûkö-
dési rendjét tartalmazó Ideiglenes Szervezeti és Mûködési
Szabályzatot a megalakításért felelõs parancsnok ezen
határozat hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészíti,
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és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõ-
nökéhez.

13. Az ideiglenes katonai szervezet megszûnésérõl kü-
lön miniszteri határozat rendelkezik, melyben a katonai
szervezetet megilletõ jogokról, illetve terhelõ kötelezett-
ségekrõl is rendelkezni kell.

14. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2006. május 24.

A honvédelmi miniszter
68/2006. (HK 14.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk 6. váltás
létrehozásáról szóló 2/2006. (HK 3.) HM határozat

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a
Magyar Honvédség kijelölt állományának a NATO

Reagáló Erõkben (NRF) történõ részvételérõl szóló
2007/2004. (I. 22.) Korm. határozatban, valamint a
Magyar Honvédség külföldi feladat-végrehajtásra terve-
zett ideiglenes katonai szervezetei megalakításával kap-
csolatos egyes kérdésekrõl szóló 44/2005. (HK 10.) HM
utasítás 2. §-ában foglaltakra – az MH NRF 6. váltás ideig-
lenes katonai szervezet létrehozásáról szóló 2/2006.
(HK 3.) HM határozatot az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 7. pontja helyébe az alábbi 7. pont lép:
„7. A katonai szervezet a mûvelet végrehajtása során a

HM HVK Mûveleti Fõcsoportfõnökség nemzeti vezetése
és felügyelete alatt áll.”

2. A határozat 8. pont b) alpontja helyébe az alábbi
b) alpont lép:

„b) A kontingensparancsnokot beosztásába az MH
SZFP parancsnoka vezényli.”

3. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba*, ezzel
egyidejûleg a szervezet megalakításáért felelõs parancs-
nok ezen határozat hatálybalépését követõ 30 napon belül
az Ideiglenes Szervezeti és Mûködési Szabályzatot módo-
sítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezér-
kar fõnökéhez.

Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2006. május 24.

MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
65/2006. (HK 14.) HM

u t a s í t á s a

a Magyar Honvédségnek a katasztrófavédelmi
feladatok megoldásához történõ hozzájárulásáról és

3000 fõt meg nem haladó engedélyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. §-a
(1) bekezdés f) pontja alapján a Magyar Honvédségnek a
katasztrófavédelmi feladatok megoldásához történõ hoz-

zájárulásáról és a 100 fõt meghaladó, de a 3000 fõt el nem
érõ igénybevételérõl – figyelemmel a Hvt. 72. §-a (1) be-
kezdésében meghatározottakra – az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a honvédelmi ágazat
katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és felada-
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tairól szóló 23/2005. (VI.16.) HM rendelet 5. §-ában meg-
határozott Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer ele-
meire.

2. §

A magyarországi folyószakaszokon kialakult árvízi ka-
tasztrófahelyzetek károsító hatásai elleni védekezés, a ve-
szélyeztetett lakosság mentése, az anyagi javak megóvása,
a következmények csökkentése érdekében – figyelemmel
a védelmi igazgatási szervek felkérésére – engedélyezem a
Magyar Honvédség kijelölt és felkészített erõinek 100 fõt
meghaladó, de 3000 fõt el nem érõ igénybevételre történõ
kirendelését.

3. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba.*

Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2006. június 6.

A honvédelmi miniszter
66/2006. (HK 14.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának, valamint Hatásköri Jegyzékének

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Honvédelmi Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának (a továbbiakban:
HM SZMSZ, Nyt száma. 829/293), valamint a Honvédel-
mi Minisztérium Hatásköri Jegyzékének (a továbbiakban:
HM HJ, Nyt száma. 829/294) kiadásáról szóló 36/2005.
(HK 9.) HM utasítás módosításáról a következõ

utasítást

adom ki.

1. §

A HM SZMSZ és a HM HJ egészére vonatkozóan
a „Kabinetfõnök, helyettes államtitkár” megnevezés
„Miniszteri Kabinet, kabinetfõnök” megnevezésre vál-
tozik.

2. §

(1) A HM SZMSZ III. Fejezet 3. pont (KÖZIGAZ-
GATÁSI ÁLLAMTITKÁR) (82) bekezdésnek má-
sodik mondata hatályát veszti.

(2) A HM SZMSZ III. Fejezet 6. pontjának (4) és
(15) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek:

,,(4) A miniszter által átruházott jogkörben és keretek
között gyakorolja a Magyar Állam tulajdonában, a honvé-
delmi miniszter tulajdonosi felügyelete alá tartozó rész-
vénytársaságok, közhasznú társaságok (a továbbiakban:
gazdasági társaságok) felett a tulajdonosi jogokat, fel-
ügyeli azok gazdasági tevékenységét.”

,,(15) Javaslatot készít elõ a miniszter által alapított
gazdasági társaságok vezetõ tisztségviselõinek, felügyelõ
bizottságainak, könyvvizsgálóinak kinevezésére, felmenté-
sére, illetve díjazására.”

(3) A HM SZMSZ III. Fejezet 7. pontjának (JOGI
HELYETTES ÁLLAMTITKÁR) (7) és (31) bekezdései
hatályukat vesztik.

3. §

(1) A HM SZMSZ V. Fejezet 6. pontjának (GAZ-
DASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSA, TULAJ-
DONOSI JOGOK GYAKORLÁSA) „A honvédelmi
miniszter:” címsorhoz tartozó szövegrész második bekez-
dése helyébe az alábbi lép:

,,A Miniszteri Kabinet, kabinetfõnök útján gyakorolja
az állami tulajdonban lévõ, a Honvédelmi Minisztérium és
a Kincstári Vagyoni Igazgatóság között megkötött vagyon-
kezelési szerzõdés alapján a honvédelmi tárca vagyon-
kezelésébe tartozó társasági részesedésekhez kapcsolódó
tulajdonosi jogokat.”

(2) A HM SZMSZ V. Fejezet 6. pontjának (GAZ-
DASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSA, TULAJ-
DONOSI JOGOK GYAKORLÁSA) „A közigazgatási
államtitkár:”, „Kabinetfõnök, helyettes államtitkár”
és ,,A jogi helyettes államtitkár:” alcímek és a hozzájuk
tartozó szövegrészek hatályukat vesztik.

4. §

(1) A HM HJ I. Fejezet (HONVÉDELMI MINISZTÉ-
RIUM VEZETÕI) 5. pontjának 4. alpontja az alábbiak
szerint módosul:

„4. A miniszter által átruházott jogkörben
és keretek között gyakorolja a Magyar
Állam tulajdonában, a honvédelmi mi-
niszter tulajdonosi felügyelete alá tar-
tozó részvénytársaságok, közhasznú
társaságok (a továbbiakban: gazdasá-
gi társaságok) felett a tulajdonosi jo-
gokat, felügyeli azok gazdasági
tevékenységét.

Miniszteri
Kabinet,

kabinetfõnök

2004. évi
CV. tv.

52. § (1)
db,

HM
SZMSZ

III. fej. 6.
(4)”
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(2) A HM HJ I. Fejezet (HONVÉDELMI MINISZ-
TÉRIUM VEZETÕI) 6. pontjának 7. alpontja hatályát
veszti.

5. §

Ez az utasítás az aláírás napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2006. június 12.

A honvédelmi miniszter
67/2006. (HK 14 .) HM

u t a s í t á s a
honvédelmi miniszteri utasítás hatályon kívül

helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A Magyar Honvédségnek a katasztrófavédelmi felada-
tok megoldásához történõ hozzájárulásáról és 3000 fõt
meg nem haladó engedélyezésérõl szóló 65/2006.
(HK 14.) HM utasítás hatályát veszti.

2. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba,* és 2006.
december 31-én hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2006. június 12.

ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉSEK

A HM közigazgatási államtitkárának
64/2006. (HK 14.) HM KÁT

s z a k u t a s í t á s a

a Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény 2006. évi
gazdálkodásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. §-ának (3) bekezdése alapján a
Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény (a továbbiak-
ban: minisztérium) 2006. évi gazdálkodásáról – az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az állam-
háztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet, a honvédelmi szervek mûködésének az
államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól
szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet, valamint a
Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi

gazdálkodásának rendjérõl szóló 9/1998. (HK 4.) HM
utasítás vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve – az
alábbi

szakutasítást

adom ki:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szakutasítás hatálya kiterjed a minisztériumra, a
minisztérium közvetlen alárendeltségébe tartozó – feladat-
tal érintett – szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) – feladattal érintett – katonai szer-
vezeteire.
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2. A szakutasítást a hatályos jogszabályokban és belsõ
rendelkezésekben, különösen a Honvédelmi Miniszté-
rium, mint intézmény gazdálkodásának általános szabá-
lyairól szóló 3/2006. (HK 8.) HM KÁT szakutasításban
(a továbbiakban: Szakutasítás) foglaltakkal együtt kell al-
kalmazni.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS RENDJE

3. A minisztérium szakanyag ellátását a hatályos ellá-
tási-utaltsági rend szerint az ellátó szervezetek végzik.
Az ellátási-utaltsági rend év közben felmerülõ változásai-
ról az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató
Parancsnokság tájékoztatja a Honvédelmi Minisztérium
Ingatlankezelési Hivatal Anyagi Koordinációs Osztály
(a továbbiakban: HM IKH AKO) vezetõjét.

4. A minisztériumnál az erõforrásokkal való gazdálko-
dás egyes intézményi (rész) folyamatai központosított el-
látás keretében valósulnak meg.

III. Fejezet

A GAZDÁLKODÁSI FOLYAMATOK RENDJE

Kötelezettségvállalás

5. Kötelezettségvállalás írásban, a rendelkezésre álló
szabad elõirányzat-keret terhére történhet.

6. Kötelezettséget a minisztérium elõirányzatai felett
rendelkezõ minisztériumi szervezeti elemek (a továbbiak-
ban: HM szervek) vezetõi, valamint a HM IKH AKO osz-
tályvezetõje 2 millió forintig terjedõen a részükre jóváha-
gyott elõirányzatok terhére, a helyettes államtitkárok a
rendelkezésükre bocsátott saját, illetve az irányításuk alá
tartozó HM szervek részére jóváhagyott elõirányzatok ter-
hére 10 millió forintig terjedõen, a HM közigazgatási ál-
lamtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) 10 millió forintot
meghaladóan vállalhat.

7. A minisztérium feladatainak ellátása során kötele-
zettséget vállalni csak a költségvetési alapokmányban fog-
lalt, vagy más módon jóváhagyott feladatok célszerû és
hatékony ellátása érdekében lehet.

8. A kötelezettségvállalási dokumentumokat a HM
Igazgatás I. számú Objektum Pénzellátó Részleg (a továb-
biakban: OPR) nyilvántartja. A kötelezettségvállalás do-
kumentumának kell tekinteni különösen a jóváhagyott fel-
adat megvalósítása érdekében kötött szerzõdést, a megál-
lapodást, a visszaigazolt megrendelést, az elõzetes kötele-
zettségvállalást (közbeszerzési eljárás közzétett ajánlati,
ajánlattételi, részvételi felhívása, a pályázat kiírása) tartal-
mazó iratokat.

9. A HM szervek vezetõi által a külsõ megbízási díj ke-
ret terhére megkötött megbízási szerzõdéseket aláírás elõtt
a HM Jogi és Információvédelmi Fõosztály (a továbbiak-
ban: HM JIF) részére meg kell küldeni jogi felülvizsgá-
latra és véleményezésre, ezek aláírására csak az OPR fede-
zet vizsgálata után kerülhet sor.

10. A Szakutasítás 15. pontja alapján a HM Személy-
zeti Fõosztály által a minisztérium személyi állománya
vonatkozásában elkészített járandósági (illetmények, költ-
ségtérítések stb.) határozattervezeteket – a jogszabályban
meghatározott juttatásokról szóló határozattervezetek ki-
vételével – minden esetben elõzetesen az OPR vezetõjével
egyeztetni kell. Az egyeztetés célja a határozat pénzügyi
szabályszerûségének, összegszerûségének ellenõrzése.

Kötelezettségvállalás ellenjegyzése

11. A kötelezettségvállalás ellenjegyzése a HM Pénz-
ügyi és Számviteli Szolgálat különbözõ szintû szervezeti
elemeinek feladata. Az ellenjegyzést az OPR útján kell
kezdeményezni az 1. számú melléklet szerinti formanyom-
tatványon.

Szakmai igazolás

12. Az eszköz- és anyagbeszerzés, szolgáltatás szak-
mai teljesítés végrehajtásának igazolása:

a) a megbízási szerzõdések esetében a szerzõdésben
rögzített feladatok végrehajtásának igazolása a 2. számú
melléklet szerinti teljesítésigazolási formanyomtatványon
történik. A feladat végrehajtását a szerzõdésben felhatal-
mazott személy igazolja;

b) a dologi, valamint a pénzügyi dologi kiadások telje-
sítésének igazolása a 3. számú melléklet szerinti nyomtat-
ványon történik. A teljesítések igazolása a 6. pontban meg-
határozott kötelezettségvállalók, illetve az általuk kijelölt
felelõsök kötelezettsége.

Utalványozás és ellenjegyzése

13. A kiadások teljesítésének engedélyezése (utalvá-
nyozás) a 7. pontban foglalt értékhatárok figyelembevéte-
lével történhet.

14. Utalványozni az eredeti okmányra rávezetett vagy
külön – a 4. számú melléklet szerinti – írásbeli rendelke-
zéssel (utalvány) lehet.

15. Az utalványozás ellenjegyzése az OPR vezetõjének
feladata, melynek során ellenõriznie kell a szakmai teljesí-
tés igazolásának meglétét, az érvényesítés megtörténtét.

Érvényesítés

16. Az érvényesítés az OPR vezetõjének feladata.
Érvényesítési feladatait a Szakutasítás 25–27. pontjai
alapján hajtja végre.
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Összeférhetetlenség

17. Ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan a
kötelezettségvállaló és az ellenjegyzõ, illetve az utalvá-
nyozó és az ellenjegyzõ nem lehetnek azonos személyek.
Az érvényesítõ nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra,
az utalványozásra, illetve a szakmai igazolásra jogosult
személlyel.

A szerzõdések egyedi nyilvántartása

18. A HM szerveknél a szerzõdések egyedi nyilvántar-
tásának, kezelhetõségének és áttekinthetõségének érdeké-
ben témakörönként vagy szerzõdésenként külön gyûjtõ-
ívet kell vezetni. A gyûjtõívben nyilván kell tartani a szer-
zõdéssel kapcsolatos következõ okmányokat:

a) a kötelezettségvállalás célszerûségét megalapozó
dokumentumokat;

b) a szerzõdéssel kapcsolatos pályázati felhívások és
ajánlatkérelmeket;

c) az ajánlatok értékelésével és a döntéssel kapcsolatos
okmányokat;

d) a szerzõdést, vagy annak kivonatát, a módosításokat és
e) a szerzõdések teljesítésének okmányait.
19. A szerzõdéssel kapcsolatos levelezést a gyûjtõ-

ívben kell nyilvántartani akkor is, ha azzal nem azonos
ügyintézõ kerül megbízásra.

20. A gyûjtõív vezetése az elõirányzat felett rendelkezõ
szerv vezetõje által kijelölt személy feladata.

21. A szerzõdésekrõl vezetett gyûjtõívet – a lezárását
követõen – az érvényben lévõ ügyviteli elõírások szerint
kell irattárazni, megõrzési idejére a hatályos számviteli
jogszabályok vonatkoznak.

22. A költségvetési elõirányzatok lekötésének folya-
matos ismerete érdekében a szerzõdéseket és a módosítá-
sokat az elõirányzat nyilvántartásokban az érintett elõ-
irányzat lekötéseként – a szerzõdés nyilvántartási számá-
nak feltüntetésével – idõrendben folyamatosan, áttekint-
hetõ módon kell vezetni.

23. A nyilvántartás vezetését, valamint az adatok jog-
szabályoknak megfelelõ gyûjtését és az adatszolgáltatást
az OPR végzi.

Bizonylati út

24. A kötelezettségvállalást megalapozó eljárás kere-
tein belül a szabályzóknak megfelelõ, jóváhagyott meg-
rendelés alapján kezdeményezhetõ a beszerzés.

25. A kötelezettségvállalással egyidejûleg történik az
ellenjegyzési eljárás lefolytatása, ezt követõen kerülhet
sor a beszerzésre.

26. A beérkezõ számlákat az ügyviteli kezelést köve-
tõen az elõirányzat kerettel rendelkezõ HM szervek ügy-
intézõi veszik át feldolgozásra.

27. A feldolgozás során az ügyintézõk a számlákat fel-
vezetik a „Költségvetési elõirányzatok és felhasználások
nyilvántartásába”.

28. Az MH Támogató Ezred (a továbbiakban: MH
TÁE) HM elhelyezése szerinti Objektum Üzemeltetõ Osz-
tálya a pénzügyi teljesítés elõtt a számla másolata, ill. a
szállítólevél alapján bevételezi a beszerzett eszközöket és
anyagokat. A bevételezés alapokmányának másolatát
2 munkanapon belül megküldi az OPR-re, amely a számla
mellé csatolásra kerül.

29. Az MH TÁE hatáskörét meghaladó egyedi beszer-
zések bevételezéseit és analitikus nyilvántartásait az MH
TÁE, illetve az anyagnemfelelõs ellátó központ végzi.
A bevételezéshez szükséges információk, dokumentumok
nyilvántartó szervezethez történõ eljuttatásáért, a Szakuta-
sítás 36. pontja szerinti követelmények érvényesítéséért a
HM IKH AKO felelõs.

30. A bevételezést nem igénylõ beszerzések esetén a
kötelezettségvállaló igazolja a beszerzés megtörténtét, át-
vételét.

31. A számla utalványozása és annak ellenjegyzése a
belsõ szabályozóknak megfelelõen a rendszeresített utal-
ványon kerül aláírásra, majd az érvényesítés, illetve szám-
lakijelölés után az OPR a HM KGIR rendszerben rögzíti a
számlát annak kiegyenlítése érdekében.

Az anyagigénylés rendje

32. A HM szervek a feladataik ellátásához szükséges
anyagokat, eszközöket a HM szerv vezetõje által aláírt
szolgálati jegyen a HM IKH AKO-tól igénylik.

33. A HM IKH AKO a beérkezett igényt egybeveti a
tervekkel, majd a szolgálati jegyet az illetékes ellátó szer-
vezethez (Objektum Üzemeltetõ Osztályhoz) továbbítja.

34. Az ellátó szervezet értesíti a HM szerv érintett
anyagfelelõsét, majd kiadja részére az igényelt anyagot.
A nem biztosítható igényekrõl az ellátó szervezet a HM
IKH AKO útján tájékoztatja a HM szervet, és egyidejûleg
intézkedik a beszerzésre.

35. A HM szerv részére kiadott eszközök és anyagok
személyhez kötése és az elszámoltatás az anyagfelelõsök
feladata.

36. Az ellátásra utalt HM szervek jegyzékét az alegy-
ség kódokkal és az anyagfelelõsök nevével az 5. számú
melléklet tartalmazza.

37. Anyagfelelõs váltása esetén az átadás-átvételi jegy-
zõkönyv egy példányát a HM szerv vezetõjének jóváhagyá-
sával meg kell küldeni az Objektum Üzemeltetõ Osztály ve-
zetõjének. Ezzel egy idõben az új anyagfelelõs megküldi
aláírás mintáját az Objektum Üzemeletetõ Osztály részére,
és tájékoztatja a HM IKH AKO-t a névváltozásról.

IV. Fejezet

TERVEZÉSI FELADATOK

38. Az elõirányzatok tervezését, felhasználását és a
beszámolást az OPR végzi a költségvetési elõirányzattal
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(kerettel) rendelkezõ HM szervek, valamint a HM IKH
AKO által nyújtott adatszolgáltatások alapján. Az OPR
minden negyedév 5. munkanapjáig – az elsõ alkalommal
tárgyév július 5-ig – tájékoztatja a HM szervek vezetõit az
elõirányzatokban bekövetkezett változásokról a további
kötelezettségvállalások jogszerûségének megalapozása
érdekében.

39. A HM szervek azon eszközök vonatkozásában,
amelyek az ellátási-utaltsági rend keretében biztosításra
kerülnek, elõirányzatot nem tervezhetnek.

40. A költségvetési gazdálkodás keretében az elõirány-
zat-gazdálkodásért az OPR vezetõje a felelõs.

41. A gazdálkodási évre a központi ellátó szervek által
biztosított szakanyagok a várható igényeknek megfelelõ
szükségleti terv elkészítésével és az ellátó szerveknek való
benyújtásával kerülnek biztosításra. A beszerzési terv
összeállításáért, a HM szervek igényeinek összegyûjtésé-
ért, a normák, normatívák figyelembevételével az ellátó
szervek a felelõsek.

42. A HM szervek 2007. évi igényeinek összegyûjtését
2006. július 31-ig a HM IKH AKO végzi, amelyet össze-
sítve 2006. augusztus 15-ig megküld az illetékes ellátó
szervek részére.

43. A házi pénztár mûködésének szabályai:
a) A minisztérium házi pénztárát az OPR mûködteti.
b) A házi pénztár nyitvatartási ideje: hétfõ–péntek

9–11 óráig.
c) A készpénz kezelési feltételeinek biztosításáért az

elhelyezés szerint illetékes Objektum Üzemeltetõ Osztály,
a pénzkezelési szabályok betartásáért az OPR vezetõje a
felelõs.

d) A házi pénztárban õrizhetõ készpénzkészlet felsõ ha-
tára: 5 millió Ft. (Jelenleg a HM 1. sz. TPSZI 47/44/2005.
nyt. számú engedélye alapján.)

e) A készpénzellátást az OPR biztosítja. A készpénzel-
látmány felvételéért – az ellátó pénztárba bejelentett alá-
írók ellenjegyzésével – az OPR vezetõje a felelõs.

f) A vásárlási elõlegek felvételét, a készpénzzel történõ
vásárlást a HM szerv vezetõje engedélyezi. A készpénz-
elõleg felvételére jogosultak körét a 6. számú melléklet tar-
talmazza. A készpénzelõleggel történõ elszámolás a fel-
adat végrehajtójától függetlenül az elõleget felvevõ köte-
lezettsége.

V. Fejezet

BESZÁMOLÁS

44. Az OPR vezetõ a HM KÁT felé negyedévente be-
számol az intézményi gazdálkodás végrehajtásának hely-
zetérõl, a költségvetési elõirányzat keretek teljesítésérõl.

45. Az OPR vezetõ a HM Kockázatkezelési Bizottság
ülésein félévente beszámol a szakterületét érintõ FEUVE
tevékenységrõl.

46. Az intézményi gazdálkodásról történõ beszámoló
elkészítését a hatályos számviteli jogszabályok, valamint a
tárgyévi beszámoló jelentések összeállítását szabályozó
intézkedések alapján az OPR végzi.

VI. Fejezet

ELLENÕRZÉS

47. Az OPR pénztárában a HM 1. Területi Pénzügyi és
Számviteli Igazgatóság igazgató-helyettese vagy a pénz-
ügyi támogató osztályok vezetõinek egyike félévente – el-
sõ alkalommal tárgyév második félévében – kibõvített
pénztárellenõrzést végez.

48. Az OPR vezetõje havonta két alkalommal pénztár-
ellenõrzést hajt végre.

49. A költségvetési pénzgazdálkodás területén az OPR
vezetõje folyamatosan és tételesen ellenõrzi az elõirányza-
tok felhasználásának idõ- és feladatarányos teljesítését, a
nyilvántartások naprakészségét, az analitikus nyilvántartá-
sok és a fõkönyvi könyvelés adatainak egyezõségét.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

50. Ez a szakutasítás a közzététel napján lép hatályba,
és 2007. március 31-én hatályát veszti.

51. A HM-I. objektumban a HM IKH AKO 2006.
július 31-ig átadja a HM szervek részére az általuk hasz-
nált eszközöket, anyagokat (elhelyezés, ruházat, kultu-
rális, múzeumi tárgyak stb.), az l. Objektum Üzemeltetõ
Osztály pedig az átadás-átvételnek megfelelõen módosítja
a nyilvántartásokat.

52. A HM szervek anyagfelelõsei elsõ alkalommal
2006. június 15-ig küldik meg aláírás-mintájukat az
Objektum Üzemeltetõ Osztály részére.

53. A HM Honvéd Vezérkar Katonai Tervezõ Fõcso-
portfõnökség és az MH Híradó és Informatikai Parancs-
nokság 2006. szeptember 30-ig kidolgozza a szükséglet-
tervezés, az anyag- és eszközigénylés, az ellátás- és raktár-
készlet-kezelés informatikai támogatását. Az ellátó szer-
vek és a HM szervek bevonásával tesztelik és korrigálják a
rendszert úgy, hogy az 2007. január 1-jétõl minden HM
szervet érintõen bevezetésre kerüljön.

Dr. Fapál László s. k.,
közigazgatási államtitkár
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1. számú melléklet a 64/2006. (HK 14.) HM KÁT szakutasításhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

sz. példány
Nyt.sz:

ELLENJEGYZÉSI TANÚSÍTVÁNY

Kötelezettségvállaló szervezet:
Beszerzés tárgya:
Beszerzés mennyisége:
Beszerzés bruttó költségkihatása:
Beszerzés ÁFA nélküli értéke:
Szállító megnevezése:
Beszerzés indoklása:

Budapest, 2006. ...................

.................……………………...........
(kötelezettség vállaló)

P. H.

Pénzügyi és számviteli záradék:

Költségvetési (al-)cím:
Fõkönyvi számlaszám:
Elõirányzat felhasználási engedély száma:

nettó összege:
engedélyezõ

Éves keret:
Lekötve:
Jelenlegi lekötés
További szabad keret:

Budapest, 2006. ....... hó ...... nap

.................……………………...........
HM Pénzügyi Referetúra

pénzügyi és számviteli vezetõ

P. H.

Ellenjegyzõi záradék:
Ellenjegyzem!

Budapest, 2006. ....... hó ...... nap

.................……………………...........
ellenjegyzõ

P. H.

Készült: 3 példányban
Egy példány: 1 lap
ITSZ:
Ügyintézõ:
1. pld: HM 1 TPSZI HM Ig. Pü. Ref.
2. pld: HM 1 TPSZI HM Ig. Pü. Ref.
3. pld: A kötelezettségvállaló szerv
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2. számú melléklet a 64/2006. (HK 14.) HM KÁT szakutasításhoz

HONVÉDELMI SZERV MEGNEVEZÉSE

…… sz. számú melléklet a …… sz. szerzõdéshez

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

Igazolom, hogy a ...................…………........... számú megbízási szerzõdéssel foglalkoztatott „név (alkalmazotti
azonosító)” ....…....... év ........….......... hónapban a szerzõdésben foglalt feladatokat elvégezte, részére a megbízási
díj kifizethetõ.

Budapest, 2006. -n.

.................……………………...........

név, rendfokozat

beosztás

Készült: 2 példányban

Egy példány: 1 lap

Itsz.:

Ügyintézõ:

Kapják: 1. sz. pld.: HM-I. Objektum Pénzellátó Részleg

2. sz. pld.: Irattár

1038 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 14. szám



3. számú melléklet a 64/2006. (HK 14.) HM KÁT szakutasításhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

... sz. példány

Nyt. sz.:

Költségviselõ HM szervezet megnevezése: ……………………………………

SZERZÕDÉSKIVONAT ELLENJEGYZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Szerzõdés azonosító:

Jóváhagyott (elõzetes) közbeszerzési terv
– folyószáma:
– Áfa nélküli (nettó) értéke:

Közbeszerzési eng. kér.nyt. sz.:

Döntési javaslat nyt. száma:

Szerzõdés tárgya:

Szerzõdõ partner neve:

Ügyintézõ személy neve, tel:

Szerzõdés bruttó értéke (SZÉ):

Szerzõdés áfa nélküli értéke:

Szerzõdés véghatárideje:

Tervezett teljesítések

Fsz. Helye: Ideje (év, hó): Nettó összeg: Megjegyzés:

Budapest, 2006. …....... hó ….....-n Budapest, 2006. ..….... hó .…....-n

P. H. P. H.

.................……………………........... .................……………………...........
beszerzõ kötelezettségvállaló

a) Pénzügyi és számviteli záradék:

Költségvetési (al)cím:

Fõkönyvi számlaszám:

Elõirányzat felhasználási engedély száma:

nettó összeg:

engedélyezõ:

Éves keret:

Lekötve:

Jelenlegi lekötés / ei. nyt. folyószáma:

További szabad keret:
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Nytsz.: ………………

Szerzõdés azonosító: ………………

b) Pénzügyi és számviteli záradék:

Költségvetési (al)cím:

Fõkönyvi számlaszám:

Elõirányzat felhasználási engedély száma:

nettó összeg:

engedélyezõ:

Éves keret:

Lekötve:

Jelenlegi lekötés / ei. nyt. folyószáma:

További szabad keret:

c) Pénzügyi és számviteli záradék:

Költségvetési (al)cím:

Fõkönyvi számlaszám:

Elõirányzat felhasználási engedély száma:

nettó összeg:

engedélyezõ:

Éves keret:

Lekötve:

Jelenlegi lekötés / ei. nyt. folyószáma:

További szabad keret:

Budapest, 2006. ........ hó .....-n

P. H.

.................……………………...........
pénzügyi és számviteli vezetõ

Ellenjegyzõi záradék:
Ellenjegyzem!

Budapest, 2006. ....... hó .....-n.

P. H.

.................……………………...........
ellenjegyzõ

Készült: 2 példányban
Egy példány: 2 lap
Itsz.: 2610
Ügyintézõ, telefonszáma:
Kapják: 1. sz. pld.: Ellenjegyzõ

2. sz. pld.: Kötelezettség vállaló szervezet

* Többoldalas szerzõdés esetén minden oldalon rajta kell lenni a szerzõdésazonosítónak.
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4. számú melléklet a 64/2006. (HK 14.) HM KÁT szakutasításhoz

KGIR feladás: …………… Pü. sorszám: ……………… Fizetési mód (Át./Kp.) ……………

Költségviselõ HM szervezet megnevezése: ……………………………
GSZ: 004005
Szakf.: 975112–0–0 ………………

UTALVÁNY

1. Teljesítés igazolása: A beszerzés megtörténtét, a szolgáltatás igénybevételét, (a követelés) jogosságát igazolom.
A számlán szereplõ összegek elszámolásának helyét az alábbiakban határozom meg:

Budapest, 20..... év ........ hó ..... nap

.................……………………...........
HM szervezet vezetõje

2. Ellenjegyzés száma:

Szállító megnevezése
Bizonylat száma

Áfa
(%)

Kiad. /
Bev. CRK KTK Fõkönyvi

számlaszám
Forgalom

(Ft)

Nettó összesen:

Áfa összesen:

Bruttó összesen:

Ei. nyt. hivatkozás:

Budapest, 20..... év ........ hó ..... nap

.................……………………...........
elõirányzat nyilvántartó

3. Utalványozásra jogosult záradéka:

Az elõirányzat-felelõs záradéka alapján a pénzügyi rendezést engedélyezem. UTALVÁNYOZOM!

Budapest, 20..... év ........ hó ..... nap

.................……………………...........
HM szervezet vezetõje

14. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1041



4. Utalványozás ellenjegyzése. ELLENJEGYZEM!

Budapest, 20..... év ........ hó ..... nap

.................……………………...........

vezetõ pénzügyi referens

5. Számla érvényesítése. ÉRVÉNYESÍTEM!

Budapest, 20..... év ........ hó ..... nap

.................……………………...........

vezetõ pénzügyi referens

6. Bevételezési záradék:
A beszerzést igazoló számlán szereplõ készletek bevételezése megtörtént, a mozgásbizonylat nyt. száma: …………

Budapest, 20..... év ........ hó ..... nap

.................……………………...........

anyagnemfelelõs

7. A számla és a kapcsolódó bizonylatok átvételének idõpontja

Budapest, 20..... év ........ hó ..... nap

.................……………………...........

átvétel

5. számú melléklet a 64/2006. (HK 14.) HM KÁT szakutasításhoz*

6. számú melléklet a 64/2006. (HK 14.) HM KÁT szakutasításhoz*

* Mellékletet az érintettek külön elosztó szerint kapták meg.
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A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

70/2006. (HK 14.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Kiképzési-Oktatási és Regeneráló Központok
létrehozásáról és mûködési rendjérõl szóló

117/2005. (HK 15.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. §-ának (3) és (4) bekezdése,
valamint 101. §-ának (4) és (5) bekezdése alapján a Kikép-
zési-Oktatási és Regeneráló Központok létrehozásáról és
mûködési rendjérõl szóló 117/2005. (HK 15.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés (a továbbiakban: Intéz-
kedés) módosítására az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az Intézkedés bevezetõ rendelkezése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. §-ának (3) és (4) bekezdése,
valamint 101. §-ának (4) és (5) bekezdése alapján a had-
erõnemi parancsnokságok és alárendelt katonai szerveze-
teik, valamint a Budapest helyõrségben települt HM-MH
szervek általános katonai és szakmai továbbképzési fel-
adatainak végrehajtása, továbbá a katonai és kulturális
rendezvények, valamint a regenerálódási lehetõségek inf-
rastrukturális feltételeinek javítása érdekében az alábbi
együttes intézkedést adjuk ki:”

2. Az Intézkedés 2. pontjában a bevezetõ rendelkezés
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A haderõnemi parancsnokságok és az MH Összhad-
erõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (a továb-
biakban: MH ÖLTP), (ezek együttesen: haderõnemi pa-
rancsnokságok) szolgálati alárendeltségébe tartozó, aláb-
biakban megjelölt honvédelmi szervezetek, valamint a
Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi és Rendezvény-
szervezõ Hivatal (a továbbiakban: HM NRH) szervezeti
elemeként integrálva létre kell hozni a Kiképzési-Oktatási
és Regeneráló Központokat (a továbbiakban: KORK) a
következõk szerint:”

3. Az Intézkedés 2. pontja a következõ d) alponttal egé-
szül ki:

„d) A HM NRH szervezetébe kell integrálni a volt Gödi
Oktatási és Konferencia Központ telephelyén a 4. számú
KORK-ot.”

4. Az Intézkedés 4. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„4. Az illetékes haderõnemi parancsnok, valamint a
HM NRH fõigazgatója az igénybevett szolgáltatásokról
– igénybevételi formák és szolgáltatási nemek, valamint
létszám szerinti bontásban – a R-ben elõírtak szerint ösz-
szesített kimutatást küld a HM Honvéd Kulturális Kht.
részére.”

5. Az Intézkedés 5. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„5. A KORK-ok fõszezoni regeneráló pihentetés férõ-
helykereteinek 70%-át a haderõnemi parancsnokságok
szolgálati alárendeltségébe tartozó honvédelmi szerveze-
tek, a 4. számú KORK esetében a Budapest helyõrségben
települt HM–MH szervek, 30%-át az egyéb honvédelmi
szervezetek részére kell biztosítani. Az egyéb honvédelmi
szervezetek részére biztosított férõhelykeretek elosztásá-
ról a HM Humánpolitikai Fõosztály gondoskodik.”

6. Az Intézkedés 6. pontjának b) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„b) A KORK-ok mûködési elõirányzatait – beleértve a
szezonra való felkészüléshez, illetve a folyamatos karban-
tartáshoz és üzemeltetéshez szükséges elõirányzatokat is –
az érintett haderõnemi parancsnokság, illetõleg a HM
NRH költségvetésében kell tervezni. Az 1–3. számú
KORK-ok közüzemi és szemétszállítási díjait a HM Ingat-
lankezelési Hivatal (továbbiakban HM IKH) központi
költségvetésében tervezi, és annak terhére térít meg.”

7. Az Intézkedés 12. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„12. A KORK-ok logisztikai, pénzügyi és számviteli el-
látását az 1. és 2. számú KORK estében a HM 2. Területi
Pénzügyi és Számviteli Igazgatósággal, a 3. számú KORK
estében pedig a HM 1. Területi Pénzügyi és Számviteli
Igazgatósággal együttmûködve a kijelölt honvédelmi szer-
vezetek szervezik meg. A 4. számú KORK logisztikai,
pénzügyi és számviteli ellátását a HM 1. Területi Pénzügyi
és Számviteli Igazgatósággal együttmûködve a HM NRH
végzi.

A KORK-ok mûködéséhez szükséges költségvetési elõ-
irányzatokat, illetve a különbözõ rendezvények kiadásai-
nak fedezetét – az intézményi bevételekkel kapcsolatos
feladatokról szóló 71/2005. (HK 15.) HM utasítás
(a továbbiakban: Utasítás) elõírásainak figyelembevéte-
lével – a haderõnemi parancsnokok az intézményi saját be-
vételek elõirányzatosításának, illetve a támogatási elõ-
irányzatok átcsoportosításának kezdeményezésével biz-
tosítják. A térítési díjbevételeket a kijelölt honvédelmi
szervezetek az Utasításban meghatározottak szerint szá-
molják el.”

8. Ez az együttes intézkedés az aláírását követõ 8. napon
lép hatályba*, ezzel egyidejûleg az Intézkedés 11. pont-
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jában a „HM ReCreatív Kht.-val” szövegrész helyébe a
„HM Honvéd Kulturális Kht.-val” szövegrész lép. Ezen
együttes intézkedés hatálybalépését követõ 5 napon belül
a HM NRH fõigazgatója

a) a 4. számú KORK mûködési szabályzatának elkészí-
tésére intézkedik, és azt jóváhagyja, továbbá

b) a 4. számú KORK mûködéséhez szükséges megálla-
podásokat a szolgáltatásokat biztosító gazdálkodó szerve-
zetekkel – a tárcán belüli egyeztetést követõen – megköti.

Dr. Fapál László s. k., Havril András
közigazgatási államtitkár vezérezredes s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnöke

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

72/2006. (HK 14.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

az MH KFOR törzstisztek és század kihelyezésérõl
szóló 36/2006. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes

intézkedés módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
83/2006. (HK 14.) HVKF

p a r a n c s a
a haderõ átalakítás VI. üteme szervezési feladatainak

végrehajtásáról szóló 68/2005. (HK 15.) HVKF
parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
84/2006. (HK 14.) HVKF

p a r a n c s a
a HM Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettes

helyettesítésérõl*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
85/2006. (HK 14.) HVKF

i n t é z k e d é s e

a nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá
nyilvánított ünnepek megtartásával kapcsolatos
megemlékezések, valamint a kiemelt fontosságú

rendezvények feladatairól szóló 75/2002. (HK 20.)
HVKF intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdése alapján a nem-
zeti, katonai és munkaszüneti nappá nyilvánított ünnepek
megtartásával kapcsolatos megemlékezések, valamint a
kiemelt fontosságú rendezvények feladatairól szóló
75/2002. (HK 20.) HVKF intézkedés (a továbbiakban: In-
tézkedés) módosításáról az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Intézkedés 1. számú mellékletben a Fegyvernemi
napok felsorolása az alábbi, 30. ponttal egészül ki:

,,30. Személyügyi Igazgatás Napja: szeptember 01.,
a személyügyi és toborzó év kezdete.”
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2. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.
Ezzel egyidejûleg hatályát veszti az Intézkedés 1. számú
mellékletének Fegyvernemi napokról szóló 13. pontja,
valamint az Intézkedést módosító 48/2004. (HK 15.)
HVKF intézkedés.

Havril András vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
86/2006. (HK 14.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a katonai rendészeti szolgálatok ellátásának részletes

szabályozásáról, és az ahhoz kapcsolódó feladatok
végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, tekintettel a 24/2005. (VI. 30.) HM
rendelettel kihirdetett, a Magyar Honvédség Szolgálati
Szabályzata 610. pontjában foglaltakra, a katonai rendé-
szeti szolgálatok ellátásának részletes szabályozására, va-
lamint az ahhoz kapcsolódó feladatok végrehajtására az
alábbi

intézkedést

adom ki.

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH), helyõrséggel, katonai rendészeti alkalmazási
körlettel rendelkezõ katonai szervezeteire terjed ki.

2. A HM Honvéd Vezérkar Katonai Tervezõ Fõcso-
portfõnökség (a továbbiakban HM HVK KTFCSF) az
MH-ra kiterjedõ hatáskörrel irányítja a katonai rendészeti
szolgálatot.

3. A helyõrségekben és a körletfelelõs helyõrségpa-
rancsnokságokon helyõrségi, az MH Szárazföldi Parancs-
nokságon (a továbbiakban MH SZFP), az MH Légierõ Pa-
rancsnokságon (a továbbiakban MH LEP), az MH Buda-
pesti Helyõrségparancsnokságon (a továbbiakban MH
BHP) saját rendészeti felelõsségi területükön parancsnok-
sági, az ország egész területén vezérkari színtû katonai
rendészeti szolgálatot kell szervezni és mûködtetni.

4. Az MH katonai szervezetei a katonai rendészeti
tevékenységet az alábbiak szerint végezzék:

a) A rendészeti alkalmazási körlettel nem rendelkezõ
helyõrségparancsnokságok a helyõrségben elhelyezett
valamennyi katonai szervezettõl bevont erõvel a helyõr-
ségükben.

b) A rendészeti alkalmazási körlettel rendelkezõ hely-
õrségparancsnokságok a helyõrségben és a rendészeti al-
kalmazási körletükben.

c) Az MH SZFP, az MH LEP, az MH BHP a helyõrség-
ben elhelyezett valamennyi katonai szervezettõl bevont
erõkkel a helyõrségben, a rendészeti alkalmazási körlet-
ben, és a parancsnokság alárendeltségében lévõ helyõrsé-
gek és azok alkalmazási körleteiben.

d) Vezérkari szintû katonai rendészeti ellenõrzést – a
HM HVK KTFCSF terve alapján az MH BHP, az MH 32.
Budapest Õr és Díszezred szakalegységeinek, és az MH
Haditechnikai Ellátó Központ Közlekedésbiztonsági
Részleg állományának bevonásával önállóan, vagy a rend-
õrséggel, valamint a rendõrséggel és a közlekedési szak-
hatósággal közösen végrehajtásra kerülõ átfogó közúti
közlekedésbiztonsági ellenõrzés keretein belül.

5. A katonai rendészeti tevékenységet a Magyar Hon-
védség Szolgálati szabályzata VII. fejezetében meghatáro-
zott követelmények szerint, az alábbiak figyelembevéte-
lével kell tervezni, szervezni, és végrehajtani.

a) Azok a helyõrségparancsnokságok, amelyek katonai
rendészeti alkalmazási körlettel rendelkeznek, a parancs-
nok döntése alapján tervezett napokra a szolgálatot napi
12 vagy 24 órára vezényeljék.

b) Azok a helyõrségparancsnokságok amelyek nem
rendelkeznek katonai rendészeti alkalmazási körlettel, a
parancsnok döntése alapján tervezett napokra a szolgálatot
napi 12 órára vezényeljék.

c) A napi 12 óra idõtartamra vezényelt szolgálatnak a
ténylegesen járõrözésre fordított ideje 8 óránál több nem
lehet.

d) A helyõrségparancsnoki feladatokkal megbízott
megyei hadkiegészítõ parancsnokok és az MH Összhad-
erõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (a továb-
biakban MH ÖLTP) Ellátó Központok raktár (helyõrség)
parancsnokai katonai rendész szolgálatot ne vezényeljenek.

e) A vezérkari szintû katonai rendészeti ellenõrzéseket,
a tervezett napokon 12 vagy 24 órás vezényléssel kell vég-
rehajtani.

f) A szolgálatok vezénylését a katonai mozgások tény-
leges alakulásához igazítva kell végrehajtani.

6. Az MH gép- és harcjármûveinek ellenõrzését – az
MH ÖLTP Közlekedésbiztonsági Részleg szakmai fel-
ügyeletével – a katonai rendészet rendszerében végezzék.

7. A helyõrségi-, parancsnoksági-, vezérkari katonai
rendész járõrök tagjait el kell látni helyõrségi katonai
rendészet, parancsnoksági katonai rendészet, vezérkar
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katonai rendészet igazolvánnyal. Az igazolványokat,
igénylés alapján a HM HVK KTFCSF biztosítsa.

8. A katonai rendészeti ellenõrzések tervezése:
a) Az MH SZFP, az MH LEP, az MH BHP készítsen

éves tervet a rendészeti felelõsségi területükön lévõ hely-
õrségek saját erõvel történõ rendészeti ellenõrzéseinek
végrehajtására – az MH BHP Budapest, és az alkalmazási
körlete vonatkozásában – melyet évente január 10-ig a
HM HVK KTFCSF-re jóváhagyásra terjesszenek fel.
A tervek egy példányát a HM HVK KTFCSF-en tárolják.

b) A vezérkari szintû rendészeti ellenõrzést a HM HVK
KTFCSF tervezze. A helyõrségi feladatok végrehajtásá-
nak ellenõrzését vezérkari szintû rendészeti ellenõrzéssel
együtt kell tervezni és végrehajtani.

9. A vezérkari katonai rendészeti járõrt az ország terü-
letére a HM Honvéd Vezérkar fõnök (a továbbiakban
HM HVKF), a HM Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyette-
se (a továbbiakban HM HVKF I. h.), a HM HVK KTFCSF
fõcsoportfõnöke rendelheti ki.

10. Jelentések rendje:
a) A katonai rendészeti tevékenység eredményeirõl és

tapasztalatairól az év végén összefoglaló jelentést kell fel-
terjeszteni:

aa) A helyõrségparancsnokoknak az elöljáró szervük
részére december 31-ig.

ab) Az MH SZFP, az MH LEP, az MH Híradó és Infor-
matikai Parancsnokság, és az MH BHP a HM HVK
KTFCSF részére január 10-ig.

ac) A HM HVKF részére a HM HVK KTFCSF által
készített összefoglaló jelentést január 20-ig.

b) Az MH SZFP, az MH LEP (július 15-ig, illetve de-
cember 31-ig) adjon tájékoztatást az MH ÖLTP részére a
vezényelt gépjármû rendészeti járõrök által ellenõrzött
szolgálati gépjármûvekkel kapcsolatos tevékenységérõl.

11. A rendõrkapitányságokkal együttesen végrehajtás-
ra kerülõ tevékenységet az ellenõrzési és vezénylési ter-
vekben rögzíteni kell.

12. A katonai rendészeti szolgálat szakszerû ellátása
érdekében a rendészeti szolgálatra kijelölt katonák részére
a katonai rendészeti alkalmazási körlettel rendelkezõ hely-
õrségparancsnokságokon összevontan, évente 2 napos ki-
képzést kell tervezni és szervezni.

13. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba*,
egyidejûleg hatályát veszti a helyõrségi, a katonai rendé-
szeti, a kommendáns és az õrzés-védelmi feladatok irányí-
tásának, ellátásának és ellenõrzésének rendjérõl szóló
83/2002. (HK 21.) HVKF intézkedés 17–27. pontja.

Havril András vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

* Az intézkedés aláírásának napja 2006. június 12.

MH FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Tábori Lelkészi Szolgálat
Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálati Ág vezetõjének

(Protestáns Tábori Püspök)
1/2006. (HK 14.) HM PTLSZ Püspök

i n t é z k e d é s e

a HM Tábori Lelkészi Szolgálat
Protestáns Szolgálati Ág csapatkarjelzésének

rendszeresítésérõl

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasításban (a továbbiakban. (Utasítás) kapott felhatalma-

zás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözkö-
dési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.)
HM rendelet rendelkezéseire – a HM Tábori Lelkészi
Szolgálat Protestáns Szolgálati Ág (a továbbiakban: HM
PTLSZ) csapatkarjelzésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített és felterjesz-
tett karjelzést rendszeresítem, viselését a HM PTLSZ hiva-
tásos és szerzõdéses állománya részére engedélyezem.
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2. A HM PTLSZ által rendszeresített csapatkarjelzésé-
nek szöveges leírását és eredeti, valamint kétszeres méretû
grafikáját ezen intézkedés melléklete tartalmazza.

3. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint az MH Össz-
haderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság
parancsnoka gondoskodik a jóváhagyott és rendszeresített
karjelzés rendszeresítésébõl adódó költségvetés tervezésé-
rõl, beszerzésérõl, gyártásáról és a HM PTLSZ személyi
állományának csapatkarjelzéssel való ellátásáról.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Lackner Pál lk. ezredes s. k.,
protestáns tábori püspök

1. sz. melléklet
az 1/2006. (HK 14.) HM PTLSZ Püspök intézkedéséhez

A csapatkarjelzés leírása

Karjelzés:
a) A 8 cm-es átlójú, szabályos pajzs alapját képezõ,

vörössel és ezüsttel hatszor vágott mezõ, valamint a pajzs
alsó részét képezõ zöld sáv utal a nemzeti hovatartozá-
sunkra.

b) Az összetett pajzs alsó területének jobb oldalán a
szívet felemelõ kéz Kálvin Jánosra, a bal oldalon lévõ stili-
zált rózsa Luther Mártonra, a református-, valamint az
evangélikus hitvallásosság elindítóira utal.

c) A pajzs közepén elhelyezkedõ zászlós bárány a
magyarországi Református Egyház egyik központi szim-
bóluma, míg az arany kerettel ellátott fekete kereszt álta-
lános keresztény-keresztyén jelkép.

Méret (szélesség × magasság): a karjelzés 65 × 80 mm-es
téglalapban helyezhetõ el.

A karjelzés színeinek számkódja

a PANTONE Standard Basic Colors I. alapján

Karjelzés:
Fekete: 433 C: szegély, keresztek
Arany: kereszt-szegély
Ezüst: páros vágások a pajzson, bárány a

zászlóval
Fehér: a pajzs bal oldalán lévõ Luther-rózsa

szirma, a kéz mandzsettája
Vörös: 183 C: páratlan vágások a pajzson, szívek,

bárány zászlójának keresztje
Zöld: 356 C: pajzs alsó hasítása
Zöld: 350 C: Luther-rózsa levele
Testszín: 155 C: kéz

Karjelzéssel ellátandók száma: 20 fõ

2. sz. melléklet
az 1/2006. (HK 14.) HM PTLSZ Püspök intézkedéséhez

Az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató
Parancsnokának

249/2006. (HK 14.) MH ÖLTPK

i n t é z k e d é s e

a vezénylõ zászlós csapatjelvényeinek
rendszeresítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség
Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (HK
9.) HM rendelet és a Csapatkarjelzések, csapatjelvények,
csapatérmék tartalmi és formai követelményeirõl, vala-
mint az elbírálás és engedélyezés rendjérõl szóló
120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás rendelkezéseire –
a vezénylõ zászlós csapatjelvények rendszeresítésérõl az
alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
hivatásos és szerzõdéses vezénylõ zászlósi állományra.

2. Az intézkedés elõírásai szerint elkészített, elbírált és
felterjesztett csapatjelvényt rendszeresítem, viselését az
érintett állomány részére az intézkedés hatálybalépésétõl
engedélyezem.
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3. A jóváhagyott csapatjelvények leírását és eredeti
méretû színes grafikáját ezen intézkedés melléklete tartal-
mazza.

4. A jóváhagyott csapatjelvény gyártásáról és a csapat-
jelvénnyel való ellátásról az MH Összhaderõnemi és
Logisztikai Támogató Parancsnok gondoskodik.

5. Ez az intézkedés az aláírás napján lép hatályba*.

Dr. Gáspár Tibor mk. vezérõrnagy s. k.,
MH ÖLTP parancsnok

* Az intézkedés aláírásának napja 2006. április 24.

1. számú melléklet
a 249/2006. (HK 14.) MH ÖLTP PK intézkedéshez

A vezénylõ zászlós csapatjelvényének leírása

1. Címerkép leírása:

3 cm széles és 4 cm magas képzeletbeli téglalapba elhe-
lyezett feketeszínû hegyes talpú pajzs. A pajzs felsõ részén
tiszthelyettesi sáv, alatta hatágú csillag(ok). A pajzs kö-
zépsõ részén a tiszteletet és az elhivatottságot szimbolizáló
olajfaág koszorúval közrefogott ezüstszínû kard, mely a
tettrekészséget és megbízhatóságot jelképezi. A pajzs tal-
pazatán nemzeti trikolor, mely a haza szolgálata iránti el-
kötelezettséget fejezi ki.

A tiszthelyettesi sáv és a csillagok a vezénylõ zászló be-
osztására utalnak az alábbiak szerint:

a) Magyar Honvédség vezénylõ zászlósa
A beosztáshoz tartozó rendfokozatot szimbolizáló

aranyszínû tiszthelyettesi sáv és három aranyszínû
csillag.

b) Haderõnem vezénylõ zászlósa
A beosztáshoz tartozó rendfokozatot szimbolizáló

ezüstszínû tiszthelyettesi sáv és három aranyszínû
csillag.

c) Dandár, ezred vezénylõ zászlósa
A beosztáshoz tartozó rendfokozatot szimbolizáló

bronzszínû tiszthelyettesi sáv és három aranyszínû
csillag.

d) Zászlóalj, osztály vezénylõ zászlósa
A beosztáshoz tartozó rendfokozatot szimbolizáló

bronzszínû tiszthelyettesi sáv és kettõ aranyszínû
csillag.

e) Század, üteg vezénylõ zászlósa
A beosztáshoz tartozó rendfokozatot szimbolizáló

bronzszínû tiszthelyettesi sáv és egy aranyszínû csillag.
f) Szakasz vezénylõ zászlósa

A beosztáshoz tartozó rendfokozatot szimbolizáló
bronzszínû tiszthelyettesi sáv és három ezüstszínû
csillag.

2. Címerkép színezése:

A jelvény alapja fekete, szélén aranyszínû kerettel.
A tiszthelyettesi sáv arany, ezüst vagy bronzszínû. A csil-
lagok arany vagy ezüstszínûek. Az ezüstszínû kardot
aranyszínû olajfaág fogja közre. A nemzeti színek piros,
fehér és zöld.

A jelvény fekete bõralátétre van szerelve.

Színkód

Szín
Színkód

Megjegyzés
RAL PANTONE

Fekete 9005 19–4305 TP
Arany 1027 15–0927 TP
Ezüst
Bronz
Piros 2002 18–1763 TP
Fehér 9010 11–4202 TP
Zöld 6005 19–5920 TP
Arany 1027 15–0927 TP

2. számú melléklet
a 249/2006. (HK 14.) MH ÖLTP PK intézkedéshez

A vezénylõ zászlós csapatjelvények eredeti
méretarányú grafikája

a) Magyar Honvédség vezénylõ zászlósa
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b) Haderõnem vezénylõ zászlósa

c) Dandár, ezred vezénylõ zászlósa

d) Zászlóalj, osztály vezénylõ zászlósa

e) Század, üteg vezénylõ zászlósa
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f) Szakasz vezénylõ zászlósa

MH CSAPATPARANCSNOKI RENDELKEZÉSEK

Az MH Pápa Bázisrepülõtér parancsnokának
106/2006. (HK 14.) MH PÁPA BRT PK

i n t é z k e d é s e
az MH Pápa Bázisrepülõtér csapatkarjelzésének
gyakorló egyenruhára történõ rendszeresítésérõl

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasításban (a továbbiakban: Utasítás) kapott felhatalma-
zás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözkö-
dési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.)
HM rendelet rendelkezéseire – a MH Pápa Bázisrepülõtér
gyakorló csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és
felterjesztett karjelzést rendszeresítem, viselését a MH

Pápa Bázisrepülõtér hivatásos és szerzõdéses állománya
részére engedélyezem.

2. A MH Pápa Bázisrepülõtér parancsnok által rend-
szeresített csapatkarjelzésének szöveges leírását és ere-
deti, valamint kétszeres méretû színes grafikáját ezen
intézkedés melléklete tartalmazza.

3. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint az MH Össz-
haderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság
parancsnoka gondoskodik a jóváhagyott karjelzés rend-
szeresítésébõl adódó költségvetés tervezésérõl, beszerzé-
sérõl, gyártásáról és a MH Pápa Bázisrepülõtér személyi
állományának csapatkarjelzéssel való ellátásáról.

4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.

Domonkos Miklós alezredes s. k.,
parancsnok
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1. sz. melléklet
a 106/2006. (HK 14.) MH Pápa BRT PK intézkedéshez

CSAPATKARJELZÉS LEÍRÁSA

Gyakorló öltözetre

A karjelzés alapformája kör, benne 4/4-es felosztású
pajzs, rajta pedig kiterjesztett szárnyú turul karddal a kar-
mai közt.

A körben elhelyezve fehér színnel az alakulat neve ol-
vasható: MH PÁPA BÁZISREPÜLÕTÉR

Zöld kör alap, benne pajzs. A pajzson helyezkedik el a
kiterjesztett szárnyú turul, karmai között karddal.

Méret: 8 cm átmérõjû körben elhelyezhetõ

Karjelzéssel ellátandók száma: 443 fõ

Karjelzés színek

Színkód C M Y K

Kör alap 69 54 58 35

Turul 37 33 53 2

Szalag, pajzs sávozás 49 39 67 13

Felirat, pajzs sávozás 69 56 68 65

Szegélyek 68 67 68 78

2. sz. melléklet
a 106/2006. (HK 14.) MH Pápa BRT PK intézkedéshez

Csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben

Az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
parancsnokának

704/2006. (HK 14.) MH 64. BSZJ LE PK
i n t é z k e d é s e

az MH 64. BSZJ LE Nemzeti Támogató Zászlóalj
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasításban (a továbbiakban: Utasítás) kapott felhatalma-
zás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség Öltöz-
ködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.)
HM rendelet rendelkezéseire – az MH 64. Boconádi Szabó
József Logisztikai Ezred Nemzeti Támogató Zászlóalj
(a továbbiakban: MH 64. BSZJ LE NTZ) csapatkarjelzésé-
nek rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és
felterjesztett karjelzést rendszeresítem, viselését az MH
64. BSZJ LE NTZ hivatásos és szerzõdéses állománya ré-
szére engedélyezem.

2. Az MH 64. BSZJ LE NTZ által rendszeresített csa-
patkarjelzésének szöveges leírását és eredeti, valamint két-
szeres méretû színes grafikáját ezen intézkedés melléklete
tartalmazza.

3. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint az MH Össz-
haderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság pa-
rancsnoka gondoskodik a jóváhagyott karjelzés rendszere-
sítésébõl adódó költségvetés tervezésérõl, beszerzésérõl,
gyártásáról és az MH 64. BSZJ LE NTZ személyi állomá-
nyának csapatkarjelzéssel való ellátásáról.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Bárdos Antal alezredes s. k.,
mb. parancsnok

1. sz. melléklet
a 704/2006. (HK 14.) MH 64. BSZJ LE PK intézkedéshez

A társasági öltönyre való csapatkarjelzés
szöveges leírása

A karjelzés alapformája lovagi címerpajzs, arany sze-
géllyel. A címerpajzs külsõ kerete kék színû, felsõ részén a
pajzs vonalát követve a „NEMZETI”, jobb ívét követve a
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„ZÁSZLÓALJ” bal ívét követve a „TÁMOGATÓ” felira-
tok találhatók arany színnel. A pajzs belsõ része – mely
bordó színû – egy fehér szegéllyel van elhatárolva a külsõ
kerettõl, melyben található egy földgömb sematikus képe,
amely fehér alapon a hosszúsági és szélességi fokok feke-
ték a kontinensek pedig aranyszínûek. A földgömböt kö-
rülöleli egy aranyszínû koszorú, melynek alsó mértani kö-
zepén a magyar zászló van elhelyezve. A zászló alatt a cí-
mer belsõ felének alsó felén fehér színnel a NATO jele ta-
lálható. A földgömb felett az alakulat száma a 64 van elhe-
lyezve fehér színnel.

Betûtípus: PFL -ARRUS BOLD
Szám típus: PFL -ARRUS BLK
Méret (szélesség × magasság): 68 mm × 80 mm-es

téglalapban elhelyezhetõ
Színkódok:
Arany szegély, koszorú, földrészek, betûk: R:192,

G:162, B:100
Külsõ keret, kék: R.0, G:70, B:142
Fehér szegély, „64”-es szám, földgömb alap, NATO jel:

R:255, G:255, B:255
Bordó, belsõ rész: R:120, G:42, B:46
Magyar zászló: – piros: R:255, G:0, B:0

– fehér: R:255, G:255, B:255
– zöld: R:0, G:255, B:0

Fekete: R:0, G:0, B:0

2. sz. melléklet
a 704/2006. (HK 14.) MH 64. BSZJ LE PK intézkedéshez

A gyakorló öltözetre való csapatkarjelzés
szöveges leírása

A karjelzés alapformája lovagi címerpajzs, fekete sze-
géllyel. A címerpajzs külsõ kerete zöld színû, felsõ részén
a pajzs vonalát követve a „NEMZETI”, jobb ívét követve a
„ZÁSZLÓALJ” bal ívét követve a „TÁMOGATÓ” felira-
tok találhatók fekete színnel. A pajzs belsõ részében- mely
fekete színû -található egy földgömb sematikus képe,
amely zöld alapon a hosszúsági és szélességi fokok és a
kontinensek fekete színûek. A földgömböt körülöleli egy
zöld színû koszorú, melynek alsó mértani közepén a ma-
gyar zászló van elhelyezve zöld színû kerettel. A zászló
alatt a címer belsõ felének alsó felén fekete és zöld színnel
a NATO jele található. A földgömb felett az alakulat szá-
ma a 64 van elhelyezve zöld színnel.

Betûtípus: PFL -ARRUS BOLD
Szám típus: PFL -ARRUS BLK
Méret (szélesség × magasság): 68 mm × 80 mm-es

téglalapban elhelyezhetõ
Színkódok:
Zöld: R:7, G:90, B:56
Fekete: R:0, G:0, B:0
Karjelzéssel ellátandók száma: 442 fõ.
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SZERZÕDÉSEK

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INGATLANKEZELÉSI HIVATAL

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója*
A szerzõdés

értéke**

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Kivitelezési Budapest, V. kerület HM I. objektum „A” épület I. emelet
miniszteri irodák karbahelyezési munkái.

KIPSZER ESZ. Zrt.
10838411-2-42

9 405 2006. 05. 22. 2006. 05. 22. 2006. 05. 29.

Kivitelezési HM I. objektum homlokzati burkolat veszélytelenítési
munkái.

ZUG Kft.
10525511-2-43

23 259 2006. 05. 30. 2006. 05. 30. 2006. 07. 20.

* Gazdálkodó szervek esetén adószám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutamenetében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).

*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.

MAGYAR HONVÉDSÉG HADTÁPANYAG ELLÁTÓ KÖZPONT

A szerzõdés
megnevezése A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek

neve és azonosítója
A szerzõdés értéke

(E Ft nettó)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Szállítási szerzõ-
dés

Hadi-(gyakorló) ruházat alapanyag MH BBBH–
Pannon-Flax Rt.
(08-10-000224)

405 780 2006. 05. 22. 2006. 05. 22. 2008. 11. 30.

Szállítási szerzõ-
dés

Konyhai feldolgozó kések, bárd, fenõacél MH HTPEK–
VENDI-NOX Kft.

15-09-068454

12 320 2006. 05.31. 2006. 05.31. 2006. 11. 30.
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KÖZLEMÉNYEK

A honvédelmi miniszter
71/2006. (HK 14.) HM

k ö z l e m é n y e
az állami tulajdonban és a Honvédelmi Minisztérium

vagyonkezelésében lévõ lakóépületek (lakások)
valamint személygépkocsi tároló helyiségek

(állóhelyek) elidegenítésre történõ kijelölésének
XXI. ütemérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. §-a (1) bekezdésének l) pontja
alapján – figyelemmel a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályok-
ról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. §-ának (1) be-
kezdés k) pontjában kapott felhatalmazásra és a Honvédel-
mi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyi-
ségek bérletérõl, elidegenítésérõl valamint a lakhatás tá-
mogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet (további-
akban: Rendelet) 96. § és 97. §-ában foglaltakra – a követ-
kezõ közleményt adom ki:

1. Az állami tulajdonban és a Honvédelmi Miniszté-
rium vagyonkezelésében lévõ lakóépületek (lakások), to-
vábbá személygépkocsi tároló helyiségek (állóhelyek) kö-
zül az eljárás XXI. ütemében a közlemény melléklete sze-
rinti címjegyzékben szereplõ lakóépületeket (lakásokat) és
személygépkocsi tároló helyiségeket (állóhelyeket) – a
melléklet 1–12., 23., 24., 26–29., 34–36., 38., 42–44.,
50–74., 77. valamint 82. sorszámaival jelölt lakóépületek
(lakások), illetve személygépkocsi tároló helyiségek (álló-
helyek) tekintetében az R. 97. § (2) bekezdésében megálla-
pított jogkörömben – elidegenítésre jelölöm ki.

2. A közleményben közzétett lakóépületek (lakások),
továbbá személygépkocsi tároló helyiségek (állóhelyek)
elidegenítésének végrehajtásáról az R. 111. §-a szerint a
HM Ingatlankezelési Hivatal gondoskodik.

3. Ez a közlemény az aláírása napján lép hatályba.*

Melléklet
a 71/2006. (HK 14.) HM közleményhez

Az elidegenítésre kijelölt állami tulajdonú,
HM vagyonkezelõi jogú lakóépületek (lakások)

és személygépkocsi tárolók helyiségek (állóhelyek)
jegyzéke

Budapest

1. II. kerület, Barlang u. 20. A. ép. fszt. 2.
2. II. kerület, Barlang u. 20. A. ép. személygépkocsi

tároló helyiség (állóhely)

* A közlemény aláírásának napja: 2006. június 7.

3. III. kerület, Váradi u. 19. IX/50.
4. III. kerület, Zab u. 4. IV/15.
5. IV. kerület, Bagaria u. 14.
6. IV. kerület, Bagaria u. 14. személygépkocsi tároló

helyiség (állóhely)
7. IV. kerület, Intarzia u. 8. II/3.
8. IV. kerület, Latabár Kálmán u. 3. V/16.
9. IV. kerület, Virág u. 39. III/9.
10. VIII. kerület, Nap u. 42.
11. VIII. kerület, Nap u. 42. személygépkocsi tároló

helyiségek (állóhelyek)
12. X. kerület, Liget tér 3. I/10.
13. XI. kerület, Kõérberki út 37/A.
14. XI. kerület, Kõérberki út 37/B.
15. XI. kerület, Kõérberki út 37/D.
16. XI. kerület, Kõérberki út 37/I. épület
17. XI. kerület, Kõérberki út 37/II. épület
18. XI. kerület, Kõérberki út 37/III. épület
19. XI. kerület Kõérberki út 37/IV. épület
20. XI. kerület, Kõérberki út 37/V. épület
21. XI. kerület, Kõérberki út 37/VI. épület
22. XI. kerület, Kõérberki út 37. ltp. személygépkocsi

tároló helyiségek (állóhelyek)
23. XI. kerület, Szirmai u. 2/C. II/5.
24. XIII. kerület, Lehel u. 22/B. I/1.
25. XIII. kerület, Népfürdõ u. 21/C. VI/24.
26. XIV. kerület, Répásy Mihály u. 16/B. fszt. 2.
27. XIV. kerület, Répásy Mihály u. 16/B. személygép-

kocsi tároló helyiség (állóhely)
28. XVIII. kerület, Juharos sor 33. III/23.
29. XX. kerület, Hársfa sétány 15. C. lh. VI/39.

Aszód

30. Falujárók útja 5/10.
31. Falujárók útja 5/11.
32. Régész u. 29.
33. Régész u. 29. személygépkocsi tároló helyiségek

(állóhelyek)

Budaörs

34. Nefelejcs u. 1–3.
35. Nefelejcs u. 1–3. személygépkocsi tároló helyisé-

gek (állóhelyek)

Eger

36. Remenyik Zsigmond u. 1/A. IV/13.
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Kecskemét

37. Kiskert tér 2.
38. Reptéri u. 3. (hrsz. 0625/57)

Kisbér

39. Ritter Ferenc u. 6–26.
40. Ritter Ferenc u. 6–26. személygépkocsi tároló he-

lyiségek (állóhelyek)

Mátészalka

41. Vásártér u. 20. fszt. 2.

Nagyoroszi

42. Kertész u. 36. I/4.

Szabadszállás

43. Mátyás király tér 11.
44. Mátyás király tér 14.
45. Mátyás király tér 15.
46. Mátyás király tér 15. személygépkocsi tároló helyi-

ségek (állóhelyek)
47. Mátyás király tér 16.
48. Mátyás király tér 16. személygépkocsi tároló helyi-

ségek (állóhelyek)
49. Mátyás király tér személygépkocsi tároló helyisé-

gek (állóhelyek)

Taszár

50. Lakótelep 15. (hrsz. 129/11.)
51. Lakótelep 21. (hrsz. 128/11.)
52. Lakótelep 27. (hrsz. 128/3.)
53. Lakótelep 32. (hrsz. 128/6.)

Tapolca

54. Alkotmány u. 3/A. II/6.
55. Batsányi János u. 3/A. III/22.
56. Batsányi János u. 7. II/3.
57. Bányász u. 37/A. fszt.
58. Bányász u. 37/A. személygépkocsi tároló helyiség

(állóhely)
59. Berzsenyi u. 11. II/9.
60. Deák Ferenc u. 15/A. IV/13.
61. Juhász Gyula u. 43. III/13.

62. Juhász Gyula u. 45/A. II/9.
63. Juhász Gyula u. 47/B. I/6.
64. Kazinczy tér 1/A. V/501.
65. Kazinczy tér 1/B. VI/606.
66. Kazinczy tér 1/C. II/212.
67. Kazinczy tér 3/C. VIII/5.
68. Kazinczy tér 5/A. I/101.
69. Kazinczy tér 7/B. VI/604.
70. Kazinczy tér 7/B. VII/704.
71. Kazinczy tér 9/A. IX/905.
72. Kazinczy tér 13/B. fszt. 1.
73. Kazinczy tér 13/C. I/7.
74. Kazinczy tér 15/A. X/32.
75. Lesence u. 9.
76. Lesence u. 14.
77. Sümegi út 20/A. II/3.
78. Viszló u. 1.
79. Viszló u. 2.
80. Viszló u. 3.
81. Viszló u. 4.
82. Viszló u. 7/A. B. lh. II/3.
A felsorolás a 82. sorszámmal zárul.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora
pályázatot hirdet

oktatói munkakörökre

A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények ve-
zetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
többször módosított 1996. évi XLV. törvény 4. §-a alapján
pályázatot hirdetek az alábbi munkakörök betöltésére:

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Filozófia és Kultúrtörténet Tanszék
Etikai Szakcsoport

– egyetemi docens (1 fõ ka.)

Mûveleti Támogató Tanszék
Tüzér Harcszolgálat és Technikai Szakcsoport

– egyetemi tanársegéd (2 fõ ht.)

Harc- és Tûzvezetés Szakcsoport

– egyetemi tanársegéd (1 fõ ht.)

Egyetemi docenssé az nevezhetõ ki, aki az alapköve-
telményeknek való megfelelésen túl:

a) teljesítette az egyetemi adjunktussal szemben tá-
masztott követelményeket;

b) az általa oktatott tudományterületen doktori fokozat-
tal rendelkezik, alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben
résztvevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos
munkájának vezetésére;
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c) legalább 8 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik
(elvileg 4 év egyetemi tanársegédi és 4 év egyetemi ad-
junktusi);

d) emberileg és szakmailag egyaránt alkalmas a fiatal
munkatársak irányítására, segítésére;

e) ismereteit logikus rendszerbe foglalva írásban és
szóban képes átadni, magas színvonalú tananyagformáló,
kidolgozó és ismeretátadó készséggel rendelkezik;

f) tudományágát átfogóan ismeri, szûkebb szakterüle-
tének elmélyült, nemzetközi szintû ismeretével rendel-
kezik;

g) önálló tudományos eredményei vannak, ezekrõl
nemzetközi színvonalú szakmai produktumokban ad
számot.

Egyetemi tanársegéddé az nevezhetõ ki, aki az alap-
követelményeknek való megfelelésen túl:

a) rendelkezik az alkalmazó tanszék által elõírt idõtar-
tamú és minõségû szakmai (csapat-) gyakorlattal, melytõl
egyedi esetekben – a tanszékvezetõ javaslata alapján – el
lehet tekinteni;

b) oktatói feladatainak témájában az egyetemi diploma
követelményeit meghaladó tudással és ehhez kapcsolódó
széles körû tájékozottsággal rendelkezik;

c) alkalmas alapszintû foglalkozások (gyakorlatok,
gyakorlati foglalkozások, dokumentum-feldolgozófoglal-
kozások stb.), szemináriumok vezetésére, irányítására;

d) kezdeti tudományos publikációk felmutatása mellett
rendelkezik a tudományos kutatómunka alapjainak és al-
kalmazási módszereinek ismeretével, megfelelõ alkalmas-
sággal és készséggel ennek eredményes végzéséhez;

e) rendelkezik legalább egy idegen nyelv középfokú –
államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal tanúsított
– ismeretével.

A munkakörök részletes feladatait a munkaköri leírások
tartalmazzák.

Sajátos követelmények:

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Filozófia és Kultúrtörténet Tanszék
Etikai Szakcsoport egyetemi docens
– legyen képes fõ- és speciál kollégiumokat tartani az

európai kultúra és bölcselet területének témakörébõl;
– szûkebb kutatási területe: az erõszak, a háború és a

béke filozófiai kérdései, a vallásfilozófia és teológiai
áramlatok, a világvallások (különös tekintettel az iszlám),
valamint a katonai hivatás, tiszti értékrend a katonai etika
és a modern hadseregek kérdéskörében vezessen kurzuso-
kat, s vegyen részt a doktori képzésben;

– kutatási eredményeit hazai és nemzetközi publikáci-
ókban és konferenciákon tegye közzé;

A pályázat elbírálásánál elõnyt élvez a hadtudománnyal
kapcsolatos ismeretek oktatásában való jártasság.

Mûveleti Támogató Tanszék

Tüzér Harcszolgálat és Technikai Szakcsoport egye-

temi tanársegéd

– rendelkezzen megfelelõ hazai és külföldi szakmai ta-
pasztalattal és kapcsolattal a közös gyakorlatok vagy gya-
korlati feladatok végzéséhez;

– legyenek tapasztalatai elsõsorban a tüzér alegységek
keretében tervezett harcszolgálati feladatok végrehajtásá-
ban;

– legyen képes a fõiskolai alapképzésben részvevõ (tü-
zér) hallgatók harcszolgálati és haditechnikai felkészítésé-
nek megtervezésére és végrehajtására;

– a jelenleg rendszeresített és várhatóan rendszeresítés-
re kerülõ tüzér eszközök oktatása és a szakirodalom tanul-
mányozása érdekében rendelkezzen használható idegen
nyelvtudással (elõnyt jelent az angol).

Mûveleti Támogató Tanszék

Harc- és Tûzvezetés Szakcsoport egyetemi tanársegéd

– rendelkezzen megfelelõ hazai és külföldi szakmai ta-
pasztalattal és kapcsolattal a közös gyakorlatok vagy gya-
korlati feladatok végzéséhez;

– legyenek tapasztalatai elsõsorban a tüzér alegységek
keretében tervezett harcászati, harcvezetési feladatok vég-
rehajtásában;

– ismerje az MH és NATO tûztámogatási, tüzérségi tá-
mogatási rendszerét, a tüzérség békemûveletekben és
harcban való alkalmazásának elveit;

– a jelenleg rendszeresített és várhatóan rendszeresítés-
re kerülõ tüzér eszközök oktatása és a szakirodalom tanul-
mányozása érdekében rendelkezzen használható idegen
nyelvtudással (elõnyt jelent az angol).

A munkakörök a pályázatok elnyerése után azonnal be-
tölthetõk.

A pályázatot elnyert egyetemi docens kinevezése hatá-
rozatlan idõre szól, egyetemen kívüli közalkalmazott pá-
lyázó esetében 90 nap próbaidõvel.

A pályázatot elnyert egyetemi tanársegéd kinevezése
határozott idõre (négy év) szól. Egyetemi tanársegéd mun-
kakörhöz rendszeresített rendfokozat õrnagy, illetményka-
tegória: I/IV. speciális elõmeneteli rend alá tartozik.

Közalkalmazottak besorolása (illetménye) a többször
módosított 1992. évi XXXIII. törvény szerint történik.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének, munkakörének (beosztásának) meg-

nevezését;
– eddigi szakmai tevékenységet;
– a fontosabb publikációs és tudományos munkáinak

jegyzékét;
– idegennyelv-tudását;
– az oktató-nevelõ és tudományos munkájára vonat-

kozó jövõbeni célkitûzéseit, terveit.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázati szöveget;
– részletes szakmai önéletrajzot;
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen-

nyelv-tudást tanúsító okiratot, egyetemen kívüli pályázó
esetén – közjegyzõileg hitelesített – másolatát;

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati
anyagába az egyetem szabályzataiban rögzített bizottsá-
gok, tanácsok betekinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl
számított 30 nap.

A pályázatok elbírálása a beérkezési határidõt követõ
30 napon belül történik.

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani:
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, rektor
1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
Levélcím: ZMNE 1581 Budapest Pf 15.

A borítékra rá kell írni: „Pályázat a ..................... Kar
.............................................................................. Tanszék
....................................................................... Szakcsoport
.................................................................... munkakörére”

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást az
alábbi helyen lehet kérni:

Szabó Ernõné fõtanácsos, személy- és munkaügyi
igazgató

telefon: 06/1 432-9009; HM 29-009
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
meg je len tet te a

LEX-ICON § 3.0
ki ad vá nyát, amely a

Választójogi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nyét
tar tal maz za

A Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye – a LEX-ICON § 1.0 (Ön kor mány za ti Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye)
és a LEX-ICON § 2.0 (Köz igaz ga tá si El já rá sok Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye) ko ráb bi ki ad vá nyok nyom do ka in ha lad -
va és a fel sõ ok ta tá si kép zés hez se gít sé get nyújt va – a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben tar tal maz za az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk és az Euró pai Par la ment tag ja i nak meg vá lasz tá sá hoz szük sé ges ha tá lyos jog sza bá lyo kat. A kö tet

öt rész bõl és füg ge lék bõl ál l.

Az el sõ rész ben az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá val össze füg gés ben az Al kot mány, a pár tok mû kö dé sé rõl
és gaz dál ko dá sá ról szóló tör vény, az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá ról, illetve a jog ál lá suk ról szóló tör vé nyek,
az  országgyûlési kép vi se lõi vá lasz tá sok kal kap cso la tos el já rá si sza bá lyok és egyéb jog sza bá lyok, ha tá ro za tok rendel -

kezéseit kö zöl jük. A má so dik rész az Euró pai Par la ment tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szóló tör vény fõbb ren del ke zé se it

tar tal maz za. A har ma dik rész az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az or szág gyû lé si kép vi se lõi vá lasz tá sok kal össze -

füg gés ben a Ma gyar Köz löny ben 1998–2006. kö zött köz zé tett ál lás fog la lá sa it, míg a ne gye dik rész az Alkot mány bíró ság 
ál tal 1990–2005. kö zött ho zott és a té má val össze füg gõ, a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett el vi je len tõ sé gû ha tá ro za ta it ad ja 

köz re. Az ötö dik rész a Leg fel sõbb Bí ró ság nak 1998–2005. kö zött ho zott vá lasz tó jo gi ese ti dön té se it mu tat ja be. A Füg -

ge lék a 2006. évi or szág gyû lé si vá lasz tá sok szem pont já ból je len tõs ada to kat (egyé ni és te rü le ti vá lasz tó ke rü le ti ada tok,
or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le tek ada tai, te rü le ti vá lasz tá si bi zott sá gok és iro dák ada tai).

A ki ad ványt nem csak az egye te mi, fõ is ko lai hall ga tók a ta nul má nya ik hoz, ha nem a vá lasz tá si bi zott sá gok tag jai (sza va -
zat szám lá ló bi zott ság, he lyi vá lasz tá si bi zott ság, or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, te rü le ti
 választási bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság) és a vá lasz tá si iro dák mun ka tár sai is ha szon nal for gat hat ják
 választással kap cso la tos mun ká juk hoz. A te ma ti ku san rend sze re zett jog sza bály gyûj te mény meg fe le lõ se géd esz közt
je lent het a ku ta tók, a vá lasz tó jog iránt ér dek lõ dõk szá má ra is. 

A kö tet meg ren del he tõ, illetve sze mé lye sen is meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó köz löny bolt já ban,
 a Közlöny centrumban, 1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán; te le fon: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a LEX-ICON § 3.0 Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye ki ad ványt ( ára: 4950 Ft áfá val)

......................  pél dány ban, és kér jük jut tas sák el az aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ....................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..............................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon
be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                                   cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
új so ro za tá nak, a Köz löny Köny vek nek el sõ kö te te ként meg je len tet te

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû ki ad ványt.

Annak a pi a ci sze rep lõ nek, aki tár sas te vé keny sé get kí ván foly tat ni, az egye di kö rül mé nyek és fel té te lek
mér le ge lé sé vel kell dön te nie ar ról, hogy gaz da sá gi tár sa sá got hoz lét re, amely ben a tár sak be vitt
va gyo nu kat mû köd te tik, vagy szö vet ke ze tet, amely ben a részt ve võk sze mé lyes együtt mûködést is
meg va ló sí ta nak. A szö vet ke zet sa já tos sá ga – szem ben a gaz da sá gi tár sa sá gok kal, illetve tár sa dal mi
szer ve ze tek kel –, hogy ké pes op ti má li san öt vöz ni a gaz dál ko dá si funk ci ót a kul tu rá lis, szo ciá lis,
kö zös ség szer ve zõ funk ci ó val. Euró pai ta pasz ta la tok is bi zo nyít ják, hogy a szö vet ke ze tek, sa já tos
szer ve zõ dé si és mû kö dé si el ve ik alap ján, a fog lal koz ta tás po li ti ka, a re gi o ná lis, a  vidékfejlesztési,
az ag rár-, a kör nye zet vé del mi po li ti ka ke re tei kö zött fel me rü lõ prob lé mák meg oldásának ha té kony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. jú li us 1-jén ha tály ba lé põ új szö vet ke ze ti tör vény cél ja en nek a ket tõs ség nek mi nél tel je sebb
tük röz te té se annak ér de ké ben, hogy a gaz da sá gi tár sa sá gok és a non pro fit szer ve ze tek re ne szán szát
kö ves se a szö vet ke ze ti moz ga lom fel len dü lé se is. 
Az ak tu á lis jog sza bály szö veg ma gya rá za tát bõ sé ges irat min ta tár te szi még hasz no sab bá az érin tet tek
és az ér dek lõ dõk szá má ra.

A könyv meg ren del he tõ és sze mé lye sen meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban, a Bu da pest VII.,
Rá kó czi út 30. (bejára t a Do hány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.:  321-5971,
fax: 321-5275).

120 ol dal. Ára: 945 Ft áfá val.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del em a A szö vet ke ze ti tör vény ma gya rá za ta címû kiadványt .....................  pél dány ban,
és kérem juttassák el az alábbi címre.
Ára: 945 Ft + pos ta költ ség.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám:  .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal om.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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FELHÍVÁS

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó 2005 de cem ber kö ze pén je len tet te meg

Szá le Lász ló: Ha Is ten nem vol na   Egy ház és ál lam más fél év ti ze de a Ma gyar Köz tár sa ság ban
cí mû interjúkö te tét.

A ki ad vány õszin te be szél ge té se ket tar tal maz a ke se rû múlt ról, vi tá zó je len rõl és a be lát ha tat lan
 jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tisz te li a ta bu kat. Jó kér dé sek – töp ren gõ vá la szok. Egy ház és po li ti ka –
ered mé nyek és el lent mon dá sok. Tak ti ka és tisz tes ség. Együtt, vagy egy más el len.

Egy könyv, amely üzen hí võnek és hi tet len nek, val lá sos nak és val lás ta lan nak, egy szó val: a gon dol -
ko dó em ber nek.

A 328 ol dal ter je del mû, B/5 formátumú kö tet füg ge lé ké ben 1990-bõl és 1991-bõl két meg ha tá ro zó
tör vény, va la mint a Ma gyar or szá gon be jegy zett több mint más fél száz egy ház és vallásközösség
cím lis tá ja ta lál ha tó.

A könyv meg ren del he tõ és sze mé lye sen meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban, a Bu da pest
VII., Rá kó czi út 30. (bejára t a Do hány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny Cent rum ban
( tel.:  321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük Ha Is ten nem vol na   Egy ház és ál lam más fél év ti ze de a Ma gyar Köz tár sa ság -

ban cí mû ki ad ványt (ára: 3780 Ft áfá val) .....................  pél dány ban, és kér jük jut tas sák el az aláb bi

cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................

Ut ca, ház szám:  .........................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez -
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a

Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként

a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he ten te, szer dán ként, 

te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,

 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve

szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,

va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -

dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to -

váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé -

tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke -

sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer -

vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za -

tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.

 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet

kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,

egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér -

deklõdésre szá mot tartó közlései is.

Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -

nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for -

mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és

 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi -

vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb

hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi va ta los lap L és C so ro zat ból áll.

Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár -
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren -
de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel -

lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.

A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
 címén, le vél cím: 1394 Bu da pest 62., Pf. 357; fax szám:
318-6668. 

2006. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 13 356 Ft  áfá val.

A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes szá mai megvásárol -
hatók a ki adó köz löny bolt já ban, a Köz löny Cent rum ban
(1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30.,  bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val 

egy év re 13 356 Ft áfá val 

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

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

                      ............................................................................
                             cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Is mét meg ren del he tõ, 2006. év re elõ fi zet he tõ az im már fél év szá za dos ha gyo má nyok ra
vissza te kin tõ Pénz ügyi Szem le, amely meg úju ló, bõ vü lõ tar ta lom mal, ál lan dó ro vat rend del,
kor sze rû ti po grá fi á val, igé nyes bo rí tó val – s ami szin tén új don ság – egy kö tet ben a ma gyar ral, 
tel jes ter je de lem ben an gol nyel ven is a tisz telt Ol va sók ren del ke zé sé re áll.

Több ál lam i, pénz ügyi szer ve zet össze fo gá sá val, ne ves szak em be rek bõl ál ló szerkesztõ -
bizottság irány mu ta tá sá val, új lap tu laj do nos gon do zá sá ban, szer kesz té sé ben, s vál to zat la nul
a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban ne gyed éven te je le nik meg a Pénz ügyi Szem le, 
amely köz pénz ügyi szak fo lyó irat ként ak tu á lis és hi te les ké pet ad a pénz ügyi rend szer, ezen
be lül hang sú lyo san a köz szfé ra (pub lic sec tor), va la mint – a fõbb pénz ügyi össze füg gé sek
tük ré ben – a ma gyar nem zet gaz da ság lé nye ges vo ná sa i ról, a fel zár kó zá si, jö võ épí té si tö rek -
vé sek rõl, s a kap cso ló dó szak mai vi ták ról. A fo lyó irat a gya kor la ti prob lé mák ol da lá ról kö ze -
lít ve a tu do má nyos ered mé nyek iránt is nyi tott. Ily mó don a meg úju ló Pénz ügyi Szem lét  ha -
szon nal for gat hat ják a kü lön bö zõ te rü le te ken dol go zó gaz da sá gi és pénz ügyi szak emberek,
köz gaz dá szok, jo gá szok, ve ze tõk, me ne dzse rek mel lett a po li ti kai élet sze rep lõi, az egye te mi
és fõ is ko lai ok ta tók, hall ga tók és a tu do má nyos ku ta tók is.

A Pénz ügyi Szem le meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén:

1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., pos ta cí mén: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357.

Éves elõ fi ze té si díj 2006. év re 19 908 Ft áfá val, vagy 80 euró.

Egy szám ára: 5000 Ft áfá val, vagy 20 euró.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren del jük 2006. év re a Pénz ügyi Szem le cí mû köz pénz ügyi szak fo lyó ira tot.
A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................

cí me (hely ség, irá nyí tó szám, ut ca, ház szám): ..................................................

bank szám la szá ma: ............................................................................................

ügy in té zõ je és te le fon szá ma: ............................................................................

Kel te zés: ……………………………

               
                             

…………………………………

cég sze rû alá írás
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Meg je lent a

JOGTANÁCSADÓ

cí mû jo gi szakfolyóirat j úniusi szá ma.

Tá jé ko zód jon a Jog ta nács adó ból, s le gyen a min den na pok ban ön ma ga ügy véd je!

Kap ha tó a hír lap áru sok nál (pél dá nyon ként 598 Ft) vagy elõ fi zet he tõ az aláb bi szel vé nyen:

A kö vet ke zõ szá mok
ter ve zett té má i ból

A cé gek nek: az új cég tör vény rõl, cég el já rá si
 törvényrõl és a csõd tör vény mó do sí tá sá ról n

Az új ke res ke del mi tör vény rõl n Tár sas há zak
(soro zat) n Lakás szövetkezetek ( sorozat) n

Lakás bérlet n Ki sa já tí tás n Köt bér n Örök lé si
szerzõ dés, aján dé ko zás ha lál ese té re n Hagya -
téki vi ták n Há zi  õrizet, lak hely el ha gyá si ti la lom n
Bí ró ság elé ál lí tás n Tár gya lás ról le mon dás n

Köz igazgatási pe rek n Ál lás ke re sõk al kal ma zá sa
ese tén ér vé nye sít he tõ adó ked vez mény n Köz -
alkalmazottak  érdek védelme n  Munkaerõ-
 kölcsönzés n  A mun ka vál laló be so ro lá sa, alap -
bérének  meg állapítása n Mun ka ügyi és tb- perek n

 Testi sér tés n  Ön gyilkosságban köz re mû kö dés n

Mag zat el haj tás n Rá gal ma zás, be csü let sér tés,
 kegyeletsértés n Köz úti bûn cse lek mé nyek (köz úti
 veszélyeztetés, köz úti bal eset oko zá sa, jármû -
vezetés it tas vagy  bódult ál la pot ban, jár mû ve ze tés 
til tott át en ge dé se, cser ben ha gyás) n Ha mis vád,
ha mis  tanúzás n Sze mé lyes sza bad ság meg sér té -
se n Kis ko rú el he lye zé sé nek meg vál toz ta tá sa n

 Köz okirat- hamisítás, ma gán ok irat-ha mi sí tás n

Köz ve tí tõ a  büntetõ eljárásban n A sza bály sze rû
kézbe sítés n Jog or vos la ti  fó ru mok n  Hi tel- és
 kölcsön szerzõdés n Pol gá ri jo gi  kalauz A-tól Z-ig
(so ro zat) n Ajándé kozás n Tá vol tar tás n Di ák hi tel

ELÕFIZETÉSI SZELVÉNY

Elõ fi ze tem a Jog ta nács adót .......... pél dány ban. 2006. évi éves elõ fi ze té si dí ja 5796 Ft áfá val, fél év re 2898 Ft áfá val.

A be fi ze tés hez szám lát q, csek ket q ké rek.

Elõ fi ze tõ ne ve, cí me: .....................................................................................................................................................

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

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ......................................................................................................................................

Dá tum: ...........................................................  Cég sze rû alá írás: ..............................................................................

Az elõ fi ze té si szel vényt a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. cí mé re vagy a 318-6668
fax szá má ra kér jük el kül de ni, illetve meg ren del he tõ a www.mhk.hu/jog ta na csa do in ter net cí men ta lál ha tó megrendelõ -
lapon. Az elõ fi ze tés rõl to váb bi in for má ció kér he tõ a 266-9290/234, 235-ös te le fon szá mon.
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A Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta los lapja
Szer kesz ti a HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály
1885 Bu da pest, Pf.: 25., te le fon: 474-1111/21-511
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Má tyus Fe renc dandártábornok
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6. 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357,
vagy fa xon 318-6668. In for má ció: te l./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum -
ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 16 884 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 943 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 1218–0378

06.2034 – Nyom ta a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. 
Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes


