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Szám Tárgy Ol dal

Jog sza bá lyok

154/2006. (VII. 21.)
Korm. ren de let

A ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek tény le ges ka to nai ál lo má nyú
hall ga tói és hoz zá tar to zó ik já ran dó sá ga i val és szo ciá lis ér de -
ke i nek vé del mé vel kap cso la tos rész le tes jo go sult sá gi és fo -
lyó sí tá si sza bá lyok ról  szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. ren de let 
mó do sí tá sá ról 1076

17/2006. (VI. 19.)
HM ren de let

A Hon vé del mi Mi nisz té rium, a Hon vé del mi Mi nisz té rium
szer ve ze tei és a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze tei jo gi kép vi se -
le té nek rend jé rõl  szóló 20/2001. (VI II. 9.) HM ren de let mó do -
sí tá sá ról 1077

18/2006. (VI. 27.)
HM ren de let

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
 katonái, va la mint az ön kén tes je lent ke zés alap ján tar ta lé kos
ka to nai szol gá la tot tel je sí tõk kár té rí té si fe le lõs sé gé nek egyes
sza bá lyi ról 1077

Ha tá ro za tok

130/2006. (VI. 21.)
KE ha tá ro zat

Ve zér õr nagy szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sé rõl és
nyug állományba he lye zé sé rõl 1083

136/2006. (VII. 17.)
KE ha tá ro zat

Ve zér õr na gyi elõ lép te tés rõl 1083

78/2006. (HK 16.)
HM ha tá ro zat

A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem ala pí tó ok ira tá nak
mó do sí tá sá ról 1083

Mi nisz te ri uta sí tá sok

68/2006. (HK 16.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Szer ve ze ti és Mû kö dé si
 Szabályzatának, va la mint Ha tás kö ri Jegy zé ké nek mó do sí tá -
sá ról 1085

69/2006. (HK 16.)
HM uta sí tás

A hon vé del mi mi nisz ter éves ér té ke lõ és fel adat sza bó ve ze tõi
ér te kez le te elõ ké szí té sé nek és vég re haj tá sá nak fel ada ta i ról
 szóló 45/2006. (HK 12.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1086
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70/2006. (HK 16.)
HM uta sí tás

A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem re fel vé telt nyert
nap pa li ta go za tos hall ga tók ösz tön díj szer zõ dé se i nek meg kö -
té sé rõl  szóló 74/2005. (HK 15.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1086

71/2006. (HK 16.)
HM uta sí tás

Az ösz tön díjszer zõ dé sek meg szû né sé bõl ere dõ, a Ma gyar
Hon véd sé get meg il le tõ igény ér vé nye sí té sé nek rend jé rõl 1087

72/2006. (HK 16.)
HM uta sí tás

A pol gá ri fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hall ga tó i val köt he tõ
 ösztöndíjszerzõdés, va la mint az ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak rend jé rõl 1089

73/2006. (HK 16.)
HM uta sí tás

A kül föl di fegy ve res erõk re pü lõ-esz kö zei ma gyar or szá gi,
 valamint a Ma gyar Hon véd ség re pü lõ-esz kö zei kül föl dön vég -
re haj tott üzem anyag fel töl té sé nek és el szá mo lá sá nak rend jé rõl 1092

74/2006. (HK 16.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium át ala kí tá sá val, szer ve ze ti kor -
sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ról 1105

75/2006. (HK 16.)
HM uta sí tás

A Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Hon véd kór ház rekonstruk -
ciós be ru há zás be fe je zé sé vel kap cso la tos fel ada tok ról  szóló
23/2003. (HK 10.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1109

76/2006. (HK 16.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Szer ve ze ti és Mû kö dé si
 Szabályzatának mó do sí tá sá ról 1109

77/2006. (HK 16.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium át ala kí tá sá val, szer ve ze ti kor -
sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 74/2006.
(HK 16.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1110

78/2006. (HK 16.)
HM uta sí tás

Az af ga nisz tá ni tar to má nyi új já épí té si cso port ban részt ve võ
ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá nak fel ada ta i ról, va la mint a
 személyi ál lo mány ki he lye zé sé nek elõ ké szí té sé rõl és vég re -
haj tá sá ról 1111

79/2006. (HK 16.)
HM uta sí tás

A lé gi tá masz pont- és a ka to nai lé te sít mény-lá to ga tás, va la -
mint a fõbb fegy ver- és har ci tech ni kai rend sze rek új típu -
sainak be mu ta tó ja elõ ké szí té sé rõl és vég re haj tá sá ról 1114

80/2006. (HK 16.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium át ala kí tá sá val, szer ve ze ti kor -
sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 74/2006.
(HK 16.) HM uta sí tás ban meg ha tá ro zot tak kal össze füg gõ
szak mai fel ada tok vég re haj tá sá ról 1117

Ál lam tit ká ri ren del ke zé s

75/2006. (HK 16.)
HM KÁT–HVKF
együt tes in téz ke dés

A Lé gi Ku ta tó-men tõ Szol gá lat hely ze té nek kor sze rû sza bá -
lyo zá sá ra irá nyuló ja vas lat ki dol go zá sá ra 1124

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

94/2006. (HK 16.)
HVKF pa rancs

A had erõ-át ala kí tás VI. üte me szer ve zé si fel ada ta i nak vég re -
haj tá sá ról  szóló 68/2005. (HK 15.) HVKF pa rancs mó do sí tá -
sá ról 1125

91/2006. (HK 16.)
HVKF in téz ke dés

Az af ga nisz tá ni tar to má nyi új já épí té si cso port ban részt ve võ
ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá nak fel ada ta i ról, va la mint a sze -
mé lyi ál lo mány ki he lye zé sé nek elõ ké szí té sé rõl és vég re haj tá -
sá ról 1125

93/2006. (HK 16.)
HVKF in téz ke dés

A Hon véd Ve zér kar át ala kí tá sá val, illetve az MH Mû ve le ti
Irá nyí tó Köz pont meg ala kí tá sá val össze füg gõ szer ve zé si fel -
ada tok vég re haj tá sá ról 1129
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MH fõ nö ki ren del ke zé sek

21/2006. (HK 16.)
HVK KTFCSF
in téz ke dés

A hely õr sé gek ka te gó ri á ba so ro lá sá ról 1129

22/2006. (HK 16.)
HVK KTFCSF
szak in téz ke dés

Az af ga nisz tá ni tar to má nyi új já épí tõ cso port ban részt ve võ
ka to nai szer ve zet te vé keny sé gé nek fel de rí tõ tá mo ga tá sá ról 1130

424/2006. (HK 16.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

A 2003 M re pü lõ ha jó zó ha di- (gya kor ló-) vé dõ öl tö zet tel tör -
té nõ el lá tás rend jé rõl 1130

425/2006. (HK 16.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

A Gép jár mû Be szer zé si Prog ram ke re té ben be szer zett gép jár -
mû vek rész egy sé ge i nek gaz dál ko dá si ára i ról 1132

245/2006. (HK 16.)
MH EÜPK in téz ke dés

A nyá ri idõ szak ban be tar tan dó hi gi é nés sza bá lyok ról 1142

584/2005. (HK 16/2006.)
MH SZFPK in téz ke dés

„A pán cél tö rõ ra ké ta osz tály har ci al kal ma zá sá nak el vei”
 címû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 1143

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

108/2006. (HK 16.)
MH TSZF in téz ke dés

A csa pa tok nál ké szí tett tér kép váz la to kon al kal ma zan dó je lö -
lé sek re 1144

Szer zõ dé sek

Hon vé del mi Mi nisz té rium In gat lan ke ze lé si Hi va tal 1149

Ma gyar Hon véd ség Had táp anyag El lá tó Köz pont 1149

Ma gyar Hon véd ség Tá mo ga tó Ez red 1150

Ma gyar Hon véd ség Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont 1151

Ma gyar Hon véd ség 5/62 Könnyû Lö vész zász ló alj 1151

Köz le mé nyek

80/2006. (HK 16.)
HM VTI SZÁT köz le mény

NA TO egy sé ge sí té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról 1152

5/2006. (HK 16.)
HVKF I. h. köz le mény

Egy sé ges NA TO Elõ írá sok el fo ga dá sá ról 1152

ZMNE Pá lyá za tok 1156
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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
154/2006. (VII. 21.) Korm.

r e n  d e  l e  t e

a katonai oktatási intézmények tényleges katonai
állományú hallgatói és hozzátartozóik

járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével
kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási

szabályokról  szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá -
sá ról  szóló 1996. évi XLV. tör vény (a továb biak ban: Hft.)
50.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek tény le ges ka to nai ál lo má -
nyú hall ga tói és hoz zá tar to zó ik já ran dó sá ga i val és szo ciá -
lis ér de ke i nek vé del mé vel kap cso la tos rész le tes jo go sult -
sá gi és fo lyó sí tá si sza bá lyok ról  szóló 173/2005. (IX. 1.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) mó do sí tá sa ér de ké -
ben a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az R. 5.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A jegy zõ a ké rel met a be ér ke zés tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül bí rál ja el. A ha tá ro za tot meg kül di a ké rel me zõ -
nek, az ille té kes ka to nai ok ta tá si in téz mény nek, va la mint a 
se gély fo lyó sí tá sa cél já ból az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si
Fõ igaz ga tó ság Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó sá gá nak
(a továb biak ban: Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság).”

2.  §

Az R. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § (1) Az ösz tön dí jas hall ga tói jog vi szony meg szû né -

sé rõl a ka to nai ok ta tá si in téz mény meg fe le lõ ada tok köz lé -
sé vel kö te les a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó sá got és a jegy -
zõt 8 na pon be lül ér te sí te ni.

(2) Az (1) be kez dés ben elõ írt ér te sí tés el mu lasz tá sá ból
szár ma zó kárt a Ptk. vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint meg
kell té rí te ni.

(3) Az ösz tön dí jas hall ga tói jog vi szony meg szû né se
ese tén a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság a ka to nai ok ta tá si
in téz mény ér te sí té se alap ján a csa lá di se gély fo lyó sí tá sát
sa ját ha tás kör ben szün te ti meg.”

3.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § A csa lá di se gély nek a Hft. 41/D.  §-ának (6) be -

kez dé se sze rin ti to vább fo lyó sí tá sa a be teg ség  miatt meg -

szûnt jog vi szo nyú ösz tön dí jas hall ga tó ké rel mé re a ka to -
nai ok ta tá si in téz mény ál tal er re a cél ra ki ál lí tott iga zo lás
alap ján tör té nik. Az iga zo lást a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga -
tó ság hoz és a jegy zõ höz kell meg kül de ni.”

4.  §

Az R. 11.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A Hft. 41/G.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti gyó gyí tó el -
lá tás té rí tés men tes, az er re va ló jo go sult sá got az aláb bi ak
sze rint kell iga zol ni:]

„b) a bal eset vagy be teg ség  miatt le sze relt ösz tön dí jas
hall ga tó a Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Egész ség ügyi
Felül vizsgáló Bi zott sá ga ál tal ki ál lí tott iga zo lás sal.”

5.  §

Az R. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § (1) A Hft.-n ala pu ló bal ese ti el lá tá so kat és egyéb

nyug el lá tá so kat az ösz tön dí jas hall ga tó be je len tett la kó he -
lye sze rint ille té kes egész ség biz to sí tá si, illetve nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tá si szerv a ka to nai ok ta tá si in téz mény
ál tal tet t igény be je len tés alap ján ál la pít ja meg.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti igényt az ösz tön dí jas hall -
ga tó vagy a ve le egy ház tar tás ban élõ hoz zá tar to zó is elõ -
ter jeszt he ti. Az elõ ter jesz tés alap ján az igényt a ka to nai
ok ta tá si in téz mény kö te les be je len te ni.”

6.  §

Az R. 14.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A meg szûnt jog vi szo nyú ösz tön dí jas hall ga tó ese -
té ben, ha a jog vi szony meg szû né se ha lál eset, bal eset vagy
be teg ség kö vet kez mé nye, a ka to nai ok ta tá si in téz mény a
ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján nyolc na pon be lül ha tá -
ro zat ban ál la pít ja meg, hogy az érin tett mi kor tól med dig
állt hall ga tói jog vi szony ban, a jog vi szony meg szû né sé nek
okát és azt, hogy a ha lál eset, a bal eset vagy a be teg ség
össze függ-e a szol gá la ti kö te le zett ség gel.”

7.  §

Az R. 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 13.  § (1) be kez dé se sze rin ti el lá tás ra az ille té kes
egész ség biz to sí tá si, illetve nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szerv ál tal ho zott ha tá ro zat el le ni jog or vos lat el bí rá lá sa so -
rán a ka to nai ok ta tá si in téz mény vé le mé nyét a dön tés elõtt
ki kell kér ni.”
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8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg az R. 5.  §-ának (5) be kez dé se a ha tá lyát
vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A hon vé del mi mi nisz ter
17/2006. (VI. 19.) HM

r e n  d e  l e  t e

a Honvédelmi Minisztérium,
a Honvédelmi Minisztérium szervezetei
és a Magyar Honvédség szervezetei jogi

képviseletének rendjérõl  szóló
20/2001. (VIII. 9.) HM rendelet

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján a Hon vé del mi Mi nisz té rium, a Hon vé del mi Mi -
nisz té rium szer ve ze tei és a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze tei 
jo gi kép vi se le té nek rend jé rõl  szóló 20/2001. (VI II. 9.) HM 
ren de le tet (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó -
do sí tom:

1.  §

(1) Az R. 8.  §-a elõt ti al cím he lyé be a kö vet ke zõ al cím
lép:

„Jogvitákból származó követelések teljesítésének
rendje”

(2) Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Ha a jog erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro zat, illetve ok -

irat a HM, a HM és MH szer ve zet el len ér de kû fe lét tel je sí -
tés re kö te le zi, a HM KPSZH az el já ró pénz ügyi szerv ki je -
lö lé sé vel gon dos ko dik a kö ve te lés – akár vég re haj tás út ján 
tör té nõ – ér vé nye sí té sé rõl.”

2.  §

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

„(1) Az egyez ség kö tés re jo go sult jo gi sze mé lyek a per -
be li és a pe ren kí vü li egyez ség meg kö té se elõtt az egyez -
ség ter ve ze tét és az ügy höz kap cso ló dó összes ira tot so ron
kí vül, köz vet le nül kö te le sek egy pél dány ban meg kül de ni
pénz ügyi fe de zet vizs gá la ta  miatt a HM KPSZH-hoz, va la -

mint a – 2.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt szerv ki vé te lé vel –
vé le mé nye zés re fel ter jesz te ni a HM Jo gi és Információ -
védelmi Fõ osz tá lyá hoz.”

3.  §

Ez a ren de let a köz zé té telt kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Bu da pest, 2006. jú ni us 7.

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

A hon vé del mi mi nisz ter
18/2006. (VI. 27.) HM

r e n  d e  l e  t e

a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú katonái, valamint az önkéntes jelentkezés

alapján tartalékos katonai szolgálatot teljesítõk
kártérítési felelõsségének egyes szabályairól

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) 287.  § (2) be kez dés j) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra, a
Hon vé del mi Mi nisz té rium köz vet len alá ren delt sé gé be
tar to zó szer ve ze tek re, a Ma gyar Hon véd ség ka to nai
szer ve ze te i re, va la mint a hon vé del mi mi nisz ter köz vet -
len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re
(a továb biak ban együtt: Hon véd ség) és a Hon véd ség ál -
lo má nyá ba tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák ra,
va la mint az ön kén tes je lent ke zés alap ján tar ta lé kos ka -
to nai szol gá la tot tel je sí tõk re (a továb biak ban együtt:
ka to na) ter jed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

A ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból

1. kár: a Hon véd sé get ért va gyo ni hát rány, kü lö nö sen
a) az anya gi-tech ni kai esz kö zök, lé te sít mé nyek, azok

be ren de zé se i nek ren del te tés el le nes hasz ná la tá ból ere dõ
meg ron gá ló dá sá val, meg sem mi sí té sé vel, meg sem mi sü lé -
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sé vel, hi á nyá val, illetve a ja ví tá sá val, pót lá sá val oko zott
költ ség és ki adás,

b) az anya gi-tech ni kai esz kö zök jog ta lan fel hasz ná lá -
sá val, illetve igény be vé te lé vel oko zott kár,

c) pénz esz kö zök jog ta lan fel hasz ná lá sá val, utal vá nyo -
zá sá val, igény be vé te lé vel, gaz dál ko dá si sza bá lyok meg -
sér té sé vel oko zott több let ki adás,

d) a Hon véd ség va gyo ni ér té kû jo ga ér vé nye sí té sé nek
el mu lasz tá sa, illetve egyéb el ma radt va gyo ni elõny,

e) a Hon véd ség re el len szol gál ta tás nél kül há ru ló olyan
va gyo ni kö te le zett ség, amely ab ból ke let ke zett, hogy a
Hon véd ség nek a ka to na vét kes ma ga tar tá sa  miatt több let -
költ sé get (pl. kár té rí tést, köt bért, ka ma tot, bír sá got, mun -
kál ta tót ter he lõ és a mun kál ta tó nak fe l nem ró ha tó mó don
meg nem té rü lõ köz ter het stb.) kel lett fi zet nie;

2. a Hon véd ség va gyo ná nak mi nõ sül nek:
a) a Hon véd ség ke ze lé sé be, illetve gaz dál ko dá si kö ré -

be tar to zó va gyon tár gyak (in gó, in gat lan) és pénz esz kö -
zök,

b) jog sza bály, ha tó sá gi in téz ke dés vagy szer zõ dés
alap ján a Hon véd ség ide ig le nes ke ze lé sé be ke rült ide gen
va gyon tár gyak és pénz esz kö zök,

c) a Hon véd sé get il le tõ va gyo ni ér té kû jo gok és kö ve -
te lé sek,

d) a gaz dál ko dó szer ve ze tek nek [Ptk. 685.  § c) pont],
illetve tár sa dal mi szer ve ze tek nek át adott azon va gyon tár -
gyak és pénz esz kö zök, ame lye ket e szer ve ze tek a Hon véd -
ség gel szem be ni vissza szol gál ta tá si vagy el szá mo lá si kö -
te le zett ség gel ke zel nek;

3. kül föl di szol gá lat: a Hjt. 2.  § (32) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott ka to nai szol gá lat.

Általános szabályok

3.  §

(1) A kár el já rás le foly ta tá sá ra bi zott sá got kell ki je löl ni,
ha az ügy tény ál lá sa bo nyo lult. A tény ál lás ál ta lá ban bo -
nyo lult, ha

a) a ke let ke zett kár össze ge a 100 000 Ft-ot meg ha lad -
ja, vagy

b) a kárt töb ben együt te sen okoz ták.

(2) A Hjt. 177.  § (3) be kez dé se ese tén fel ál lí tan dó bi -
zott ság egyik tag ja a jogi és igaz ga tá si szol gá lat jogi vég -
zett ség gel ren del ke zõ tag ja.

4.  §

(1) A kár össze gé nek meg ha tá ro zá sá nál figye lembe kell 
ven ni:

a) a meg ron gált do log ki ja ví tá sá ra for dí tott ki adást
– ide ért ve az üzem vi te li költ sé ge ket is – és a ki ja ví tás el le -
né re még fenn ma ra dó eset le ges ér ték csök ke nés mér té két;

b) ha a do log meg sem mi sült vagy hasz nál ha tat lan ná
vált, illetve ha nincs meg, a kár oko zás idõ pont já ban ér vé -
nyes for gal mi ér té két, az ér ték csök ke nés re is te kin tet tel.

(2) A kár össze gét a biz to sí tá si szer zõ dés alap ján meg té -
rü lõ összeg gel, to váb bá a meg ron gált do log ki ja ví tá sa kor
lét re jött ér ték nö vek mény ér té ké vel csök ken te ni kell.

(3) A kár össze gé nek meg ál la pí tá sá hoz szak ér tõt le het
igény be ven ni. Szak ér tõt kell be von ni, ha a kár össze ge
nem ál la pít ha tó meg vagy annak mér té két a kár oko zó vi -
tat ja.

(4) A szak ér tõ költ sé gét a Hon véd ség azon szer ve ze te
elõ le ge zi meg, mely nél a kár oko zás tör tént. A kár oko zó
ka to nát kell kö te lez ni a szak ér tõi díj meg té rí té sé re, ha a
szak ér tõ be vo ná sá ra okot adott, fel té ve, hogy a ka to na kár -
té rí té si fe le lõs sé ge meg ál la pí tás ra ke rült. A Hon véd ség
kár oko zás ban va ló köz re ha tá sa vagy töb bes kár oko zás
ese tén a szak ér tõi díj meg té rí té sé re a Hjt. 176.  §-ában meg -
ha tá ro zott kár fe le lõs sé gi sza bá lyo kat kell meg fele lõen al -
kal maz ni.

(5) Ha di tech ni ká ban oko zott kár ese tén az ille té kes
szak szol gá lat vé le mé nyét is ki kell kér ni. Nem kell ki kér ni
az ille té kes szak szol gá lat vé le mé nyét, ha a kár össze gét a
(3) be kez dés sze rin ti szak ér tõ ál la pí tot ta meg.

5.  §

(1) Ha a kárt töb ben együt te sen okoz ták a kár té rí té si
 felelõsséget a Hjt. 177.  § (1) be kez dé se alap ján az
állományille té kes pa rancs nok, kö zös állományille té kes
pa rancs nok hi á nyá ban a hon vé del mi mi nisz ter ál la pít ja
meg.

(2) A kö zös állományille té kes pa rancs nok, illetve a
hon vé del mi mi nisz ter a kár el já rás ki vizs gá lá sa cél já ból a
kár el já rást el ren de lõ ha tá ro zat ban (pa rancs ban) bi zott ság
lét re ho zá sát ren de li el.

Eljárási szabályok

6.  §

(1) A kár té rí té si ügy ben, ha az el já rás me ne te egy jegy -
zõ könyv ben nem rög zít he tõ, a le foly ta tott bi zo nyí tás ról
össze fog la ló je len tést kell ké szí te ni. Eb ben – illetve a
jegy zõ könyv ben – rög zí te ni kell

a) a vizs gá lat tal meg bí zott sze mély nek vagy a bi zott -
ság tag ja i nak ne vét, rend fo ko za tát, be osz tá sát, a bi zott ság -
ban be töl tött sze re pét (bi zott ság el nök, bi zott sá gi tag),

b) a kár oko zó ka to na (ka to nák) sze mé lyi ada ta it (szü le -
té si hely, év, hó, nap, any ja ne ve), rend fo ko za tát, be osz tá -
sát és la kó he lyét,

c) a kár ke let ke zé sé nek ide jét és kö rül mé nye it,
d) a kár össze gét,
e) a bi zo nyí té ko kat (pl. ta nú val lo más, szak ér tõi nyi lat ko -

zat, szem le jegy zõ könyv, fe gyel mi vagy a bün te tõ el já rás so rán 
ho zott ha tá ro zat, szak mai ki vizs gá lás ról ké szí tett je len tés),

f) a ka to na kár té rí té si fe le lõs sé ge mér té ké nek alap já ul
szol gá ló il let ményt,
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g) azo kat a té nye ket, ame lyek a fe le lõs ség el bí rá lá sá -
hoz, illetve a kár té rí tés mér sék lé sé rõl vagy mel lõ zé sé rõl
való dön tés hez szük sé ge sek (va gyo ni vi szo nyok, csa lá di
és szo ciá lis kö rül mé nyek, illetve egyéb mél tá nyol ha tó
vagy a kár oko zó ter hé re ró ha tó kö rül mé nyek),

h) a ka to na sze mé lyes meg hall ga tá sa so rán elõ adott lé -
nye ges kö rül mé nye ket tar tal ma zó (pl. a kár fe le lõs ség re,
va la mint a kár té rí tés mér té ké nek el is me ré sé re vagy vi ta tá -
sá ra vo nat ko zó) nyi lat ko za tát,

i) a vizs gá lat összeg zett ered mé nyét, illetve a vizs gá la -
tot vég zõ sze mély vagy bi zott ság in do kolt vé le mé nyét ar -
ról, hogy a ká rért kit (ki ket) és mi lyen mér ték ben tart fe le -
lõs nek, to váb bá

j) a szak ér tõ költ sé gét.

(2) A jegy zõ könyv höz, illetve az össze fog la ló je len tés -
hez mel lék let ként csa tol ni kell az (1) be kez dés d), e), h), i)
és j) pont ja i ban fel so rol tak iga zo lá sá ul szol gá ló ira to kat,
nyi lat ko za to kat.

(3) Ha a ka to na sze mé lyes meg hall ga tá sá ra nincs le he tõ -
ség, a Hjt. 177.  § (4) be kez dé se sze rin ti meg hall ga tás te le fo -
non vagy a sze mé lyes vé le mény ki fej tést le he tõ vé te võ más
kom mu ni ká ci ós esz köz igény be vé te lé vel, illetve írás ban tet t
nyi lat ko zat to váb bí tá sá val is le foly tat ha tó. Az ily mó don tör -
tént meg hall ga tá son el hang zot tak ról fel jegy zést kell ké szí te -
ni; a fel jegy zést, illetve az írás ban tet t nyi lat ko za tot a jegy zõ -
könyv höz vagy az össze fog la ló je len tés hez kell csa tol ni.

7.  §

(1) A vizs gá lat be fe je zé se után a (2) be kez dés ben fog -
lalt ki vé tel lel az össze fog la ló je len tést – az ügy összes ira -
tá val együtt – ha la dék ta la nul, dön tés vé gett, az állomány -
ille té kes pa rancs nok elé kell ter jesz te ni.

(2) Állományille té kes pa rancs nok hi á nyá ban a vizs gá la tot
a mi nisz ter ál tal a kár el já rás le foly ta tá sá ra ki je lölt sze mély
vagy bi zott ság foly tat ja le, és az össze fog la ló je len tést a kár -
ügy összes ira ta i val együtt – a Ma gyar Hon véd ség jog al kal -
ma zá si és bel sõ igaz ga tá si te vé keny sé gé nek szak mai irá nyí -
tá sá ért fe le lõs HM szer ven ke resz tül – ha la dék ta la nul dön tés -
re a hon vé del mi mi nisz ter elé ter jesz ti.

(3) Ha a vizs gá lat so rán lé nye ges kö rül mény nem tisz tá -
zó dott, az állományille té kes pa rancs nok – a (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott eset ben a hon vé del mi mi nisz ter – ha la -
dék ta la nul in téz ke dik a bi zo nyí tás ki egé szí té se iránt.

(4) Ha az össze fog la ló je len tés alap ján az anya gi fe le -
lõs ség el bí rál ha tó, az állományille té kes pa rancs nok – a
(2) be kez dés ben fog lalt eset ben a hon vé del mi mi nisz ter –
ha tá ro zat ban dönt.

8.  §

A ka to na és kép vi se lõ je jo go sult be te kin te ni a kár té rí té -
si el já rás so rán ke let ke zett ira tok ba, az üggyel kap cso lat -
ban ész re vé telt, meg jegy zést te het.

9.  §

(1) A ha tá ro zat fej rész bõl, ren del ke zõ rész bõl és in do -
ko lás ból áll. A ha tá ro za ton to váb bá fel kell tün tet ni a ha tá -
ro zat ho za tal he lyét, ide jét, a ha tá ro zat ho zó ne vét, be osz tá -
sát és alá írá sát. A fej rész ben kell fel tün tet ni a ka to nai szer -
ve zet meg ne ve zé sét, a ha tá ro zat nyil ván tar tá si szá mát és
pél dány szá mát.

(2) A ren del ke zõ rész tar tal maz za:
a) a ka to nai szer ve zet meg ne ve zé sét,
b) a ka to na sze mé lyi ada ta it (szü le té si hely, idõ, any ja

neve, la kó he lye), rend fo ko za ta, be osz tá sa,
c) kár té rí tés re kö te le zés vagy mel lõ zés meg ál la pí tá sát,
d) kár té rí tés re kö te le zés ese tén a ki sza bott kár té rí tés

össze gét (szám mal és be tû vel), pénz ne mét (Ft), va la mint a
kár té rí tés meg fi ze té sé nek idõ pont já ra, a ha von ta fi ze ten dõ 
rész le tek re vagy a le vo nás el ha lasz tá sá ra, illetve az eset le -
ges szak ér tõi díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó ren del ke zést,

e) a jog or vos lat le he tõ sé gé rõl, ha tár ide jé rõl és he lyé rõl
tör té nõ ki ok ta tást.

(3) Az in do ko lás tar tal maz za:
a) a meg ál la pí tott tény ál lás vi lá gos és pon tos is mer te té -

sét, a kár ki szá mí tá sá nak mód ját, a bi zo nyí té kok ra uta lást,
b) a ka to na ügy ben tett nyi lat ko za ta i nak lé nye gét és

annak ér té ke lé sét,
c) a fe le lõs ség el bí rá lá sá nál al kal ma zott jog sza bály vo -

nat ko zó ren del ke zé sé re való hi vat ko zást,
d) a dön tés egyéb, szük ség sze rin ti in do ko lá sát (pl. a

kár fe le lõs ség mér té ke, a szak ér tõi díj vi se lé sé nek ará nya, a 
kár té rí tés mér sék lé se, egyéb mél tá nyol ha tó vagy a kár oko -
zó ter hé re ró ha tó kö rül mé nyek).

10.  §

(1) A ha tá ro za tot leg alább há rom pél dány ban kell el ké -
szí te ni és nyil ván tar tás ba ven ni, mely bõl egy pél dányt a
ka to ná nak kéz be sí te ni kell, egy pél dányt pe dig az ügy ira -
ta i hoz kell csa tol ni, egy to váb bi pél dá nyát a ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé se után elõ jegy zés re, illetve vég re haj tás ra
az el lá tó pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet nek kell át ad ni.

(2) A ha tá ro zat át vé te lé nek té nyét és ide jét a ka to na alá -
írá sá val iga zol ja. Ha a kéz be sí tés pos tai úton tör té nik, az
át vé tel iga zo lá sá ra a tér ti ve vény szol gál.

11.  §

A Hjt. 179.  §-ában meg ha tá ro zot tak vég re haj tá sá ra a
ren de let mel lék le té ben sze rep lõ kö te lez vény szol gál.

Jogorvoslat, a határozat kijavítása, kiegészítése

12.  §

(1) A fel leb be zést az állományille té kes pa rancs nok hoz
írás ban kell be nyúj ta ni. A fel leb be zést meg kell in do kol ni.
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(2) A hon vé del mi mi nisz ter ál tal ho zott ha tá ro zat ellen
fel leb be zés nek nincs he lye. Az ál lo mány tag ja a ha tá ro zat
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül bí ró ság hoz for -
dul hat.

(3) Fel leb be zés nek kell te kin te ni – el ne ve zé sé re te kin tet 
nél kül – min den olyan be ad ványt vagy ké rel met, amely -
ben a ka to na az állományille té kes pa rancs nok ha tá ro za tát
sé rel me zi, illetve annak meg vál toz ta tá sát ké ri, ki vé ve, ha
ké rel me a ha tá ro zat ér de mi ren del ke zé sét nem érin tõ ki ja -
ví tás ra vagy ki egé szí tés re irá nyul.

(4) A fel leb be zés szó ban is elõ ter jeszt he tõ. Eb ben az
eset ben a ka to na fel leb be zé sét jegy zõ könyv be kell fog lal -
ni, mely nek egy pél dá nyát át kell ad ni ré szé re.

(5) Ha a fel leb be zést nem az állományille té kes pa rancs -
nok hoz nyúj tot ták be, azt ha la dék ta la nul a ha tá ro za tot
meg ho zó pa rancs nok hoz kell to váb bí ta ni.

13.  §

A fel leb be zést – az ügy ira ta i val együtt – 8 na pon be lül
fe l kell ter jesz te ni a ha tá ro za tot ho zó pa rancs nok elöl já ró
pa rancs no ká hoz, ki vé ve, ha a ha tá ro za tot ho zó pa rancs nok 
a fel leb be zés nek meg fele lõen mó do sít ja, ki ja vít ja vagy ki -
egé szí ti a meg tá ma dott ha tá ro za tot.

14.  §

(1) A fel leb be zést el bí rá ló elöl já ró pa rancs nok a ha tá ro -
zat ban a sé rel me zett ha tá ro za tot hely ben hagy ja, meg vál -
toz tat ja, vagy ha tá lyon kí vül he lye zi, és az állományille té -
kes pa rancs no kot új el já rás ra uta sít ja.

(2) A ha tá ro zat tar tal mi ele me i re – a (3) be kez dés ben
fog lal ta kon túl me nõ en – a ren de let 9.  §-ában ír ta kat kell
meg fele lõen al kal maz ni.

(3) A ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell a bí ró ság hoz for du -
lás le he tõ sé gé re va ló fi gyel mez te tést és annak ha tár ide jét.

(4) A nyil ván tar tás ba vett ha tá ro za tot – az ügy ira ta i nak
vissza kül dé se mel lett – meg kell kül de ni az állományille -
té kes pa rancs nok nak – en nek hi á nyá ban a Hon vé del mi
Mi nisz té rium ille té kes pénz ügyi és szám vi te li szer vé -
nek –, aki kö te les a ha tá ro zat egy pél dá nyát tér ti ve vénnyel
a jog or vos lat tal élõ ka to ná nak kéz be sí te ni, egy pél dá nyát
az el lá tó pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet nek át ad ni, ille -
tõ leg a ha tá ro zat egy pél dá nyát az ügy ira ta i hoz csa tol ni.

15.  §

(1) A ha tá ro za tot meg ho zó állományille té kes pa rancs -
nok, elöl já ró pa rancs nok a ha tá ro za tot – illetve amennyi -
ben a ha tá ro za tot a hon vé del mi mi nisz ter hoz ta, a hon vé -

del mi mi nisz ter – név-, szám- vagy szá mí tá si hi ba és más
ha son ló el írás ese tén ki ja vít ja, vagy ki cse ré li.

(2) Az (1) be kez dés ben írt pa rancs nok, illetve a hon vé -
del mi mi nisz ter hi va tal ból vagy a ka to na ké rel mé re a ha tá -
ro za tot ki egé szí ti, ha az ügy ér de mé hez tar to zó kér dés ben
nem ha tá ro zott. A ki egé szí tés nem érint he ti a ha tá ro zat
egyéb ren del ke zé se it.

(3) A ki ja ví tást és a ki egé szí tést a ha tá ro zat ere de ti pél -
dá nyá ra és ki ad má nya i ra is fe l kell je gyez ni, és a je len ren -
de let 10.  §-ában, ille tõ leg 14.  §-ában fog lal tak nak meg -
fele lõen kö zöl ni kell a ka to ná val.

16.  §

A ka to na kár té rí té si ügyé ben a Mun ka ügyi Bí ró ság elõtt 
in dí tott per ben al pe res ként a má sod fo kon el járt ka to nai
szer ve ze tet, a 12.  § (2) be kez dé se ese tén pe dig a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri u mot kell meg je löl ni.

Halasztás, részletfizetés, utólagos mérséklés

17.  §

(1) In do kolt eset ben – a ka to na ké rel mé re vagy hi va tal -
ból – a ka to na va gyo ni hely ze té re, ke re se ti, jö ve del mi,
csa lá di és szo ciá lis vi szo nya i ra fi gye lem mel a jog erõ sen
meg ál la pí tott kár té rí tés vég re haj tá sa el ha laszt ha tó, illetve
rész let fi ze tés en ge dé lyez he tõ.

(2) A vég re haj tás el ha lasz tá sá ra ak kor ke rül het sor, ha a
kö te le zett va gyo ni hely ze te ön hi bá ján kí vü li ok ból úgy
ala kult, hogy az adott idõ szak ban még a kár té rí tés rész le -
tek ben va ló meg fi ze té se is arány ta la nul sú lyos hely ze tet
te rem te ne.

(3) A ha lasz tás, illetve a rész let fi ze tés idõ tar ta mát – a
(4)–(5) be kez dé sek re te kin tet tel – úgy kell meg ha tá roz ni,
hogy az meg fe lel jen a mél tá nyol ha tó kö rül mé nyek nek, de
ne ve szé lyez tes se a kár té rí tés meg fi ze té sét.

(4) A ha lasz tás idõ tar ta ma leg fel jebb 1 év le het.

(5) A rész le tek ben tör té nõ fi ze tés ese tén a kár té rí tést
úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy annak egy ha vi rész le te ne
ha lad ja meg a ka to na egy ha vi il let mé nyé nek a kü lön jog -
sza bá lyok sze rint le vo nás sal tel je sí ten dõ adó nak (adó elõ -
leg nek), egész ség biz to sí tá si és nyug díj já ru lék nak, ma -
gánnyug díj pénz tá ri tag díj nak, to váb bá egyéb já ru lék nak a
le vo nás után fenn ma ra dó ré szé nek 25%-á t.

(6) A ha lasz tás ról, illetve a rész let fi ze tés rõl – a (7) be -
kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a jog erõs kár té rí té si ha -
tá ro za tot ho zó állományille té kes pa rancs nok, illetve hon -
vé del mi mi nisz ter dönt a (2)–(6) be kez dé sek ben fog lal tak
alap ján.
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(7) A jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat tal meg ál la pí tott kár té rí -
tés ha lasz tá sá ról, illetve rész le tek ben tör té nõ fi ze té sé rõl
– a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény
217.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt ese ten kí vül – utó lag a
hon vé del mi mi nisz ter dönt.

18.  §

(1) A meg ál la pí tott kár té rí tés – ké re lem re vagy hi va -
tal ból – ak kor mér sé kel he tõ, ha a kö te le zett anya gi hely -
ze te (csa lá di és szo ciá lis kö rül mé nyei) a kár oko zás
meg tör tén te után úgy ala kult, hogy a kár té rí tést még
rész le tek ben sem ké pes a sa ját vagy a ve le szem ben tar -
tás ra jo go sul tak meg él he té sé nek ve szé lyez te té se nél kül
meg fi zet ni.

(2) Az utó la gos mér sék lés rõl – a (3) be kez dés ben fog -
lal tak ki vé te lé vel – a kár té rí té si ha tá ro za tot ho zó
állományille té kes pa rancs nok dönt az (1) be kez dés ben
fog lal tak alap ján.

(3) A hon vé del mi mi nisz ter ál tal meg ál la pí tott kár té rí -
tés utó la gos mér sék lé sé rõl a hon vé del mi mi nisz ter dönt.

(4) A meg ál la pí tott kár té rí tés utó la gos mér sék lé sé re
egy szer ke rül het sor, és az utó la gos mér sék lés a meg ál la pí -
tott kár té rí tés 25%-á t nem ha lad hat ja meg.

Külföldi szolgálat során felmerülõ
kártérítési eljárás rendjére vonatkozó

különös szabályok

19.  §

(1) Ha a ka to na kül föl di szol gá lat el lá tá sa so rán okoz
kárt, a kár fe le lõs sé gé nek meg ál la pí tá sá ra – a (2) be kez dés -
ben fog lalt el té rés sel – a ve zény lé si hely állományille té kes 
pa rancs no ka jo go sult.

(2) Ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá lat tag ja ál tal el kö -
ve tett, nem zet biz ton sá gi te vé keny ség gel össze füg gõ kár -
té rí té si ügyé ben a fõ igaz ga tó jár el, egyéb kár té rí té si ügy
ese tén – a fõ igaz ga tó egy ide jû ér te sí té se mel lett – a ve -
zény lé si hely állományille té kes pa rancs no ka.

(3) A kár té rí té si el já rás meg in dí tá sát, illetve to vább -
foly ta tá sát nem aka dá lyoz za, ha a kár oko zó ka to na kül föl -
di szol gá la ti ide je le járt. A kár oko zó ka to ná val szem ben a
kár el já rás el ren de lé sé re, illetve a kár té rí té si el já rás to -
vább foly ta tás ra a ve zény lé si hely állományille té kes pa -
rancs no ka jo go sult, aki a szük sé ges vizs gá la tok le foly ta tá -
sa ér de ké ben meg ke re si a kár oko zó ka to na kül föl di szol -
gá lat tel je sí tés utá ni állományille té kes pa rancs no kát.

(4) A ka to na fel leb be zé sét a (3) be kez dés ben fog lalt
eset ben a kül föl di szol gá lat tel je sí tés utá ni állományille té -

kes pa rancs nok hoz nyújt ja be, aki azt a fel leb be zés kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül to váb bít ja a ve zény lé -
si hely állományille té kes pa rancs nok ha zai elöl já ró pa -
rancs no ká nak (fel leb be zést el bí rá ló elöl já ró pa rancs nok).
A fel leb be zést el bí rá ló elöl já ró pa rancs nok in téz ke dik az
ügy ira ta i nak be szer zé sé re.

(5) A fel leb be zést el bí rá ló elöl já ró pa rancs nok a 15.  §
(4) be kez dé se sze rint jár el, az zal a kü lönb ség gel, hogy
mel lõ zi az ügy ira ta i nak vissza kül dé sét.

20.  §

Nem zet kö zi szer ve zet(ek) fel ké ré sé re vagy szer ve zé sé -
ben vég re haj tott kül föl di szol gá lat el lá tá sa so rán a nem zet -
kö zi szer ve zet va gyo ná ban tör té nõ kár oko zás  miatt in dult
kár té rí té si el já rás ban a nem zet kö zi szer ve zet ál tal ké szí tett 
je len tést a kár té rí té si tény ál lás tisz tá zá sa kor bi zo nyí ték -
ként kell meg vizs gál ni.

Záró rendelkezések

21.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lé võ ügyek ben is al -
kal maz ni kell.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nái
kár té rí té si fe le lõs sé gé nek egyes sza bá lya i ról  szóló
17/2002. (IV. 5.) HM ren de let, illetve a Hon vé del mi Mi -
nisz té rium, a Hon vé del mi Mi nisz té rium szer ve ze tei és a
Ma gyar Hon véd ség szer ve ze tei jo gi kép vi se le té nek rend -
jé rõl  szóló 20/2001. (VIII. 9.) HM ren de let, va la mint a
Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to nái kár té rí té si fe le lõs sé gé nek egyes sza bá lya i ról  szóló 
17/2002. (IV. 5.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
16/2005. (IV. 29.) HM ren de let 6.  §-a és 7.  §-a ha tá lyát
vesz ti.

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium, a Hon vé del mi Mi nisz té rium szer ve -
ze tei és a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze tei jo gi kép vi se le té -
nek rend jé rõl  szóló 20/2001. (VI II. 9.) HM ren de let, va la -
mint a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to nái kár té rí té si fe le lõs sé gé nek egyes sza bá lya i -
ról  szóló 17/2002. (IV. 5.) HM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 16/2005. (IV. 29.) HM ren de let 8.  § má so dik mon da -
tá ból a „to váb bá a Kfr. 5.  §-a (2) be kez dé sé ben” és a „Kfr.
13.  §-a pe dig ha tá lyát vesz ti” szö veg ré szek ha tá lyu kat
vesz tik.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Melléklet a 18/2006. (VI. 27.) HM rendelethez

......................................................
szer ve zet meg ne ve zé se

Nytsz.: ..............................................

Tárgy: ................................ kár ügye

KÖTELEZVÉNY

Alul írott, ................................................................................................................. (név, szü l. év, szü l. hely, any ja ne ve, 
la kó he lye) rend fo ko za ta .............................................. el is me rem, hogy ...................................................... (szer ve zet 
meg ne ve zé se) .............. fo rint, az az ............................................................................................... fo rint kárt okoz tam.

1. A kár le írá sa (ke let ke zé se, a meg ron gált vagy hi ány zó anyag, esz köz meg ne ve zé se, mennyi sé ge, egy sé gá ra és fo rint -
ér té ke):
  
  
  

2. Fe le lõs sé gem el is mer ve kö te le zem ma gam ar ra, hogy a ........................ fo rint, az az .................................... fo rint
kárt (hi ányt) a szer ve zet nek meg té rí tem.

3. Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a 2. pont ban el is mert össze get a szer ve zet il let mé nyem bõl ........ év ..................... hó nap
   ...... nap já tól kezd ve
 *a) ha vi ....... fo rin tos rész le tek ben vagy
 *b) egy összeg ben le von ja.

4. Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy amennyi ben a szol gá la ti vi szo nyom bár mely ok ból meg szû nik, a fenn ma ra dó kár té rí tés
össze gét a pénz ügyi szol gá lat a já ran dó sá ga im ból – a le vo nás ra vo nat ko zó egyéb jog sza bá lyok be tar tá sá val – egy
összeg ben le von ja.

Kelt: .............................., ........ év ................... hó nap ........ nap.

.................................................................
nyi lat ko zat te võ ol vas ha tó alá írá sa

Pa rancs no ki zá ra dék:

.................................................
pa rancs nok alá írá sa

P. H.

Elõ je gyez ve a .......................... tsz. alatt.

..............................................................
pénz ügyi ve ze tõ, re fe rens

* A meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
130/2006. (VI. 21.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szóló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek b) pont ja alap ján 2006. de cem ber 30-án dr. Ha mar
Fe renc ve zér õr nagy szol gá la ti vi szo nyát meg szün te tem és 
2006. de cem ber 31-i ha tállyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. jú ni us 14.

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

El len jegy zem:

Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2726/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
136/2006. (VII. 17.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to sí tott jog kö röm ben, 
a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló 2004.
évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján
dr. Ron ko vics Jó zsef dan dár tá bor no kot 2006. jú li us 15-ei
ha tállyal ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. jú ni us 30.

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

El len jegy zem:

Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2959/2006.

A honvédelmi miniszter
78/2006. (HK 16.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
alapító okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 89.  § (1) be kez dé sé ben, az ál lam -
ház tar tás rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
de let 10.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról
 szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra
– a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 101/2003.
(HK 21.), illetve a 95/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat tal mó -
do sí tott 14/2000. (HK 9.) HM ha tá ro zat tal (a továb biak -
ban: ha tá ro zat) ki adott ala pí tó ok ira tát az aláb bi ak sze rint
mó do sí tom.

1. A ha tá ro zat pre am bu lu ma he lyé be az aláb bi pre am -
bu lum lép:

„Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  § (1) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény (a továb biak ban: Ftv.) 16.  §-a sze rint a
kö vet ke zõ: 

alapító okiratot

adom ki.”

2. A ha tá ro zat 3. pont ja he lyé be az aláb bi 3. pont lép:
„A ZMNE ala pí tó ja: az Or szág gyû lés.”

3. A ha tá ro zat 4. pont ja he lyé be az aláb bi 4. pont lép:
„A ZMNE fel ügye le ti szer ve: a Hon vé del mi Mi nisz té -

rium. A ZMNE fenn tar tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter, cí me:
Bu da pest V. ke r., Ba la ton ut ca 7–11. A hon vé del mi
 miniszter gya ko rol ja az Ftv.-be n, a ka to nai és rend vé del mi 
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall -
ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló 1996. évi XLV. tör vény ben
(a továb biak ban: Hft.), va la mint a hon vé de lem rõl és a
 Magyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény ben
(a továb biak ban Hvt.) biz to sí tott jo go kat.”

4. A ha tá ro zat 5. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„Szék he lyen kí vü li kép zés:
cí me: 3600 Ózd, Gyár út 2.
pos ta cí me: 3600 Ózd, Pf. 110”

5. A ha tá ro zat 6. pont ja he lyé be az aláb bi 6. pont lép:
„6. A ZMNE jo gi sze mély, a gaz dál ko dás mód já ra néz -

ve ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si elõ irány za tok fe -
let ti ren del ke zés szem pont já ból tel jes jog kör rel ren del ke -
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zõ köz pon ti költ ség ve té si szerv, a hon vé del mi mi nisz ter
fenn tar tói irá nyí tá sa mel lett. A 8. pont sze rin ti szer ve ze ti
egy sé ge(i) az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult -
ság szem pont já ból rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség(ek).
Pénz ügyi és szám vi te li szak mai fel ügye le tét a HM Köz -
pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal lát ja el. A költ ség ve -
té si szerv ve ze tõ je gaz dál ko dá si ha tás- és jog kö rét az Áht., 
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let, to váb bá a HM költ ség ve té si
 fejezetre vo nat ko zó és egyéb jog sza bá lyok, va la mint bel sõ 
ren del ke zé sek sze rint gya ko rol ja.”

6. A ha tá ro zat 9.1. pont a) al pont ja he lyé be az aláb bi
a) al pont lép:

„a) A ZMNE a tár sa da lom tu do má nyok, a mû sza ki tu do -
má nyok tu do mány te rü le te in, a nem zet vé del mi és a ka to -
nai, to váb bá a mû sza ki kép zé si te rü le te ken, a szak in dí tá si
en ge déllyel ren del ke zõ sza ko kon a ké pe sí té si kö ve tel mé -
nyek sze rint a Hon vé del mi Mi nisz té rium, a Ma gyar Hon -
véd ség, a Ha tár õr ség, a rend vé del mi szer vek (a rend õrség,
a pol gá ri vé de lem, a vám- és pénz ügy õr ség, a bün te -
tés-vég re haj tá si szer ve zet, az ál lam i és hi va tá sos ön kor -
mány za ti tûz ol tó ság), va la mint a pol gá ri nem zet biz ton sá gi 
szol gá la tok ál tal meg ha tá ro zott, ter ve zett lét szám ke ret -
ben, egye te mi va la mint fõ is ko lai szin tû alap kép zést, ki -
egé szí tõ alap kép zést to váb bá dok to ri kép zést, va la mint
2006. szep tem ber 1-jé tõl az Fvt. sze rin ti alap- és mes ter -
kép zést, dok to ri kép zést, szak irá nyú to vább kép zést, tan -
folyamrendszerû kép zést, fel sõ fo kú szak kép zést (egyéb
szol gál ta tá sok szak ma cso port ban) foly tat nap pa li, leve -
lezõ mun ka rend ben. A hon vé del mi tár ca igé nyi nek meg fe -
lelõen ál ta lá nos to vább kép zést foly tat nap pa li, le ve le zõ és
táv ok ta tá sos mun ka rend ben.”

7. A ha tá ro zat 9.1. pont d) al pont ja he lyé be az aláb bi
d) al pont lép:

„d) könyv tá ri szol gál ta tá so kat nyújt az egye tem hall ga -
tói, ok ta tói, ku ta tói, ta ná rai, al kal ma zot tai, a Hon vé del mi
Mi nisz té rium, a Ma gyar Hon véd ség és a Bel ügy mi nisz té -
ri um ál lo má nya ré szé re, va la mint nyil vá nos könyv tár ként
min den ál lam pol gár szá má ra biz to sít ja gyûj te mé nyé hez,
illetve a szak iro dal mi in for má ci ó hoz va ló hoz zá fé rést,”

8. A ha tá ro zat 9.1. pont az aláb bi m) al pont tal egé -
szül ki:

„m) a ZMNE ma xi má lis hall ga tói lét szá ma a 2006.
szep tem ber 1-je és 2007. de cem ber 31-e kö zöt ti idõ szak -
ban 4000 fõ (eb bõl a Hon vé del mi Mi nisz té rium, a Ma gyar
Hon véd ség, a Ha tár õr ség, a rend vé del mi szer vek, va la -
mint a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ré szé re
1000 fõ, a költ ség té rí té ses kép zés ben: 3000 fõ).”

9. A ha tá ro zat 9. pont ja az aláb bi 9.3. pont tal egé -
szül ki:

„9.3. A ZMNE ki egé szí tõ te vé keny ség ként alap kép zést, 
mes ter kép zést, dok to ri kép zést, fel sõ fo kú szak kép zést és

szak irá nyú to vább kép zést, ok ta tást, tu do má nyos ku ta tást
foly tat hat. A ZMNE a gaz da ság tu do má nyok kép zé si te rü -
le tén és a szék he lyen kí vü li kép zés ese té ben ki egé szí tõ
 tevékenységként vég zi a kép zést. Sa ját be vé te le i vel az
egye tem ön ál ló an gaz dál ko dik.”

10. A ha tá ro zat az aláb bi 10. pont tal egé szül ki:
„10. A ZMNE szer ve ze ti ta golt sá gá nak el vei:
A ZMNE át fo gó ok ta tá si-ku ta tá si egy sé gei a ka rok.

Az egye tem ezek mel lett szol gál ta tó és funk ci o ná lis szer -
ve ze ti egy sé ge ket mû köd tet a hon vé del mi mi nisz ter ál tal
jó vá ha gyott SZMSZ-e és mun ka kö ri jegy zé ke alap ján.

A szer ve ze ti egy sé ge ket az egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tés
el vé nek ér vé nye sí té se mel lett az el vég zen dõ fel ada tok
alap ján ala kít ja ki az egye tem. A szer ve ze ti egy sé gek
 vezetése és mû köd te té se so rán a szol gá la ti út el ve, mint
alap ve tõ ve ze té si és irá nyí tá si mód szer ér vé nye sül.”

11. A ha tá ro zat 11. pont ja he lyé be az aláb bi 11. pont
lép:

„11. A ZMNE szer ve ze te és ve ze té se:
A ZMNE ve ze tõ je a rek tor, akit pá lyá zat út ján, a Sze ná -

tus fel ter jesz té se alap ján – az ok ta tá si mi nisz ter egyet ér té -
sé vel – a hon vé del mi mi nisz ter ja vas la tá ra a köz tár sa sá gi
el nök bíz meg, illetve ment fe l. A rek tor fö löt t a munkál -
tatói jog kört – a ki ne ve zé si és fel men té si jog kör ki vé te lé -
vel – a hon vé del mi mi nisz ter gya ko rol ja.

A rek tor mun kál ta tói, kö te le zett ség vál la lá si és utal vá -
nyo zá si jog kö rét, va la mint egyéb ha tás kö re it és azok át ru -
há zá sá nak ese te it az in téz mé nyi SZMSZ rög zí ti.

A ZMNE szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rész le -
tes le írá sát a SZMSZ tar tal maz za, ame lyet – illetve annak
mó do sí tá sát – az ala pí tó ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
2 hó na pon be lül a hon vé del mi mi nisz ter nek jó vá ha gyás ra
fe l kell ter jesz te ni.

A ZMNE hasz ná la tá ban lé võ in gat la nok jegy zé ke a
SZMSZ füg ge lé két ké pe zi. Az in gat la nok vo nat ko zá sá ban 
az egye tem ki zá ró lag hasz ná la ti jog gal ren del ke zik. Ezen
be lül – a hon vé del mi tár ca sza bály zói sze rint – jo go sult a
mû kö dé sé hez nem szük sé ges egyes in gat lan ré sze ket bér be 
ad ni az zal, hogy a be fo lyó be vé telt kö te les a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um nak be fi zet ni.

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

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

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. jú li us 5.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
68/2006. (HK 16.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának, valamint Hatásköri Jegyzékének

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a köz pon ti ál -
lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kormány tag jai és az
ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény
ha tály ba lé pé sé re – az egyes ve ze tõi tiszt sé gek meg szû né -
sé bõl adó dó fel ada tok továb biak ban tör té nõ el lá tá sá ra az
aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

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

2.  §

A Hon vé del mi Mi nisz té rium 36/2005. (HK 9.) HM uta -
sí tás sal ki adott Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban
(a továb biak ban: HM SZMSZ), nyil ván tar tá si szá ma:
829/293., va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium Ha tás kö ri
Jegy zé ké ben (a továbbiak ban: HM HJ), nyil ván tar tá si szá -
ma: 829/294., a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár ré szé re
meg ha tá ro zott fel adat- és ha tás kö rö ket a továb biak ban a
hon vé del mi mi nisz ter lát ja el.

3.  §

A HM SZMSZ-ben és HM HJ-ben a HM po li ti kai ál -
lam tit kár ré szé re meg ha tá ro zott fel adat- és ha tás kö rö ket
a továb biak ban a HM ál lam tit kár lát ja el.

4.  §

A HM ka bi net fõ nök a továb biak ban köz vet le nül irá -
nyít ja a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály, va la -
mint a HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály te vé keny sé gét.

5.  §

(1) A HM SZMSZ-ben és HM HJ-ben a HM jo gi he lyet -
tes ál lam tit kár, va la mint a HM hu mán po li ti kai he lyet tes
ál lam tit kár ré szé re meg ha tá ro zott fel adat- és ha tás kö rö ket
a továb biak ban a HM jo gi és ad mi niszt ra tív szakállam -
titkár lát ja el.

(2) A HM SZMSZ-ben és HM HJ-ben a HM vé de lem -
po li ti kai he lyet tes ál lam tit kár ré szé re meg ha tá ro zott fel -
adat- és ha tás kö rö ket a továb biak ban a HM vé de lem po li ti -
kai szak ál lam tit kár lát ja el.

(3) A HM SZMSZ-ben és HM HJ-ben a HM vé de lem -
gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár ré szé re meg ha tá ro zott fel -
adat- és ha tás kö rö ket a továb biak ban a HM vé del mi ter ve -
zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár lát ja el.

6.  §

A HM SZMSZ-ben és HM HJ-ben a mi nisz te ri biz to -
sok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek ha tá lyu kat vesz tik. A HM
Mi nisz te ri Biz to si Iro da sze mé lyi ál lo má nya a továb biak -
ban a HM ka bi net fõ nök irá nyí tá sa alatt foly tat ja te vé keny -
sé gét.

7.  §

A hon vé del mi cél ra fe les le ges nek nyil vá ní tott és a
kincs tá ri va gyo ni kör bõl ki vont tár gyi esz kö zök és kész le -
tek (in kur rens in gó va gyon) va gyon ke ze lé sé vel és hasz no -
sí tá sá val össze füg gõ te vé keny ség irá nyí tá sa a továb biak -
ban a HM ka bi net fõ nök fel adat kö re.

8.  §

Hon vé del mi mi nisz te ri dön tést igény lõ ja vas la to kat
a HM ka bi net fõ nök és az ál lam tit kár út ján kell felterjesz -
teni.

9.  §

(1) Je len uta sí tás 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba, és
2006. jú li us 31-én ha tá lyát vesz ti.

(2) Je len Uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti a hu mán po li ti kai he lyet tes ál lam tit ká ri fel ada -
tok el lá tá sá nak ide ig le nes sza bá lya i ról  szóló 52/2006.
(HK 11.) HM uta sí tás, va la mint a vé de lem gaz da sá gi
 helyettes ál lam tit ká ri fel ada tok el lá tá sá nak ide ig le nes sza -
bá lya i ról  szóló 55/2006. (HK 12.) HM uta sí tás.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A honvédelmi miniszter
69/2006. (HK 16.) HM

u t a  s í  t á  s a

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

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

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a hon vé del mi mi nisz ter éves
ér té ke lõ és fel adat sza bó ve ze tõi ér te kez le te elõ ké szí té sé -
nek és vég re haj tá sá nak fel ada ta i ról  szóló 45/2006.
(HK 12.) HM uta sí tás (a továb biak ban: Uta sí tás) mó do sí -
tá sá ra az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az Uta sí tás 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2006. jú li us 4-én 14.00 óra kor hon vé del mi mi nisz te ri

éves ve ze tõi ér te kez let meg tar tá sá ra ke rül sor a
HM-III. ob jek tum XVI II. épü let föld szin ti nagy ter mé ben.”

2.  §

Az Uta sí tás 4.  § (1) be kez dés b) és c) pont ja he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

(A HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ:)
„b) el ké szí ti a ren dez vény Le ve ze té si Ter vét, me lyet a

HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke egyet ér té sé vel a HM köz -
igaz ga tá si ál lam tit kár ter jeszt fe l mi nisz te ri jó vá ha gyás ra
2006. jú ni us 22-ig és 2006. jú ni us 23-ig meg kül di az elõ -
ké szí tés ben részt ve võ szer vek (szer ve ze tek) ré szé re;

c) a meg kül dött rész biz to sí tá si ter vek alap ján össze ál lít ja
a ren dez vény Biz to sí tá si Ter vét, me lyet a HM Hon véd Ve -
zér kar fõ nö ke egyet ér té sé vel a HM köz igaz ga tá si ál lam tit -
ká rá nak ter jeszt fe l jó vá ha gyás ra 2006. jú ni us 28-ig;”

3.  §

Az Uta sí tás 5.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„Az ér te kez let elõ ké szí té si fel ada ta i nak ké szen lé te

( fõpróba) 2006. jú li us 3-án 11.00 óra, me lyet a HM Hon -
véd Ve zér kar fõ nök el sõ he lyet te se el len õriz.”

4.  §

Az Uta sí tás 4.  § (2) be kez dés b), (5) és (6) be kez dés d),
(7) be kez dés b), (8) be kez dés c) és (9) be kez dés a) pont -
jaiban meg ha tá ro zott idõ pont a ha tály ba lé pést kö ve tõ
3. nap ra vál to zik.

5.  §

Je len uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba*, ezzel egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti az Uta sí tás 4.  § (6) be kez dés
c) pont ja zá ró je les rész bõl az „ebé det” szö veg rész.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
70/2006. (HK 16.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre felvételt
nyert nappali tagozatos hallgatók

ösztöndíjszerzõdéseinek megkötésérõl  szóló
74/2005. (HK 15.) HM utasítás

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  § (1) be kez dé sé nek n) pont ja
alap ján – fi gye lem mel a ka to nai és rend vé del mi felsõ -
oktatási in téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i -
nak jog ál lá sá ról  szóló 1996. évi XLV. tör vény 15.  § (2) be -
kez dé sé nek a) pont já ra – a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye tem re fel vé telt nyert nap pa li ta go za tos hall ga tók
 ösztöndíjszerzõdéseinek meg kö té sé rõl  szóló 74/2005.
(HK 15.) HM uta sí tást (a továb biak ban: Ut.) a kö vet ke zõk
sze rint mó do sí tom:

1.  §

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

(A fe lek a je len szer zõ dést a hall ga tó nak a Zrí nyi Mik lós 
Nem zet vé del mi Egye tem re va ló be i rat ko zá sa kor kö tik
meg. En nek alap ján az ösz tön dí jas hall ga tó vál lal ja,
hogy:)

„b) a fel sõ fo kú ta nul má nyai meg kez dé sé nek fel té te le -
ként ered mé nye sen tel je sí ti az 5 hó na pos ka to nai alap fel -
ké szí tés aláb bi kö ve tel mé nye it:

– a ka to nai alap ki kép zés zá ró vizs gá it;
– az elõ írt gép jár mû ve ze tõi fel ké szí tés el mé le ti vizs ga -

ré szét, és
– an gol nyelv bõl STA NAG 6001 1.1.1.1. vagy fran cia

nyelv bõl ka to nai szak nyel vi (AR MA) alap fo kú „C” tí pu sú 
nyelv vizs gát.

c) fel sõ fo kú ta nul má nya it – az 5. pont ban fog lalt ki vé -
tel lel – az MH igé nyei alap ján a HM ál tal meg ha tá ro zott
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szak irány ban, a kö te le zõ ta nul má nyi idõ ben el vég zi,
mely nek so rán az ösz tön dí jas hall ga tó kö te les:

– a ne gye dik sze mesz ter vé gé re an gol nyelv bõl
 STANAG 2.2.2.2. szin tû nyelv vizs gát vagy fran cia nyelv -
bõl ka to nai szak nyel vi (AR MA) kö zép fo kú „C” tí pu sú
nyelv vizs gát ten ni, illetve a szak irány nak meg fele lõen
elõ írt gép jár mû ve ze tõi en ge délyt meg sze rez ni;

– amennyi ben a hall ga tó az ösz tön díj szer zõ dés ben elõ -
írt nyel vi kö ve tel mény szin tet ha tár idõ elõtt és nem an gol
nyelv bõl tel je sí ti, kö te les a szak kre dit óra- és vizs ga ter vé -
ben, az ide gen nyelv-kép zés re meg ha tá ro zott óra szám ban
an gol nyel vet ta nul ni.”

2.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, ren del -
ke zé se it fel me nõ rend szer ben a hall ga tók kal kö tött szer zõ -
dé sek ben a 2006/2007-es tan év tõl kez dõ dõ en kell al kal -
maz ni.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
71/2006. (HK 16.) HM

u t a  s í  t á  s a

az ösztöndíjszerzõdések megszûnésébõl eredõ, a
Magyar Honvédséget megilletõ igény

érvényesítésének rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján az ösz tön díj szer zõ dé sek
meg szû né sé bõl ere dõ, a Ma gyar Hon véd sé get meg il le tõ
igény ér vé nye sí té sé nek rend jé re vo nat ko zó an az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Miniszté -
riumra, min den a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren -
delt sé gé be tar to zó, va la mint a Ma gyar Hon véd ség had -
rend je sze rin ti szer ve zet re (a továb biak ban: ka to nai szer -
ve zet). A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem
(a továb biak ban: ZMNE) rek to ra az in téz ke dés ben meg ha -
tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sá ban együtt mû kö dik.

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. jú ni us 30.

2.  §

Az uta sí tás ren del ke zé se it kell al kal maz ni az ösz tön díj -
szer zõ dé sek meg szû né sé bõl ere dõ, a ka to nai szer ve ze tet
meg il le tõ igény ér vé nye sí té sé nek rend jé re.

3.  §

Az uta sí tás ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell
a ka to nai szak kép zést foly ta tó in téz mé nyek re az zal, hogy
a HM Sze mély ze ti Fõ osz tályt (a to váb bi ak ban: HM SZEF) 
a je len uta sí tás alap ján meg il le tõ jo go sult sá go kat a ka to nai 
szak kép zést foly ta tó in téz mény igaz ga tó ja gya ko rol ja.

Az ösztöndíjszerzõdés megsértésébõl eredõ igény
érvényesítésének eljárási rendje

4.  §

Amennyi ben a ZMNE ösz tön dí jas hall ga tó já nak jog -
viszonya úgy szû nik meg, hogy ab ból az ösz tön dí jas hall -
ga tó nak vissza té rí té si kö te le zett sé ge ke let ke zik, a jog -
viszonyt meg szün te tõ, illetve annak meg szû né sét tar tal -
ma zó ha tá ro za tot, azok köz lé sét iga zo ló ira tot (tér ti ve -
vényt), a hall ga tó eset le ges ké rel mét a jog vi szony meg -
szün te té sé nek kez de mé nye zé sé rõl, a hall ga tó ösz tön díj -
szer zõ dé sét, és a ki fi ze tett tá mo ga tá sok ról ve ze tett, a hall -
ga tó ál tal alá írt ki mu ta tást a jog vi szonyt meg szün te tõ ha tá -
ro zat köz lé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül meg kül di a HM
SZEF ré szé re.

5.  §

A HM SZEF fi ze té si fel szó lí tás ban ar ra szó lít ja fe l a
volt hall ga tót, hogy a tar to zá sát egy összeg ben 15 na pon
be lül fi zes se meg a HM SZEF ál tal meg ha tá ro zott szám lá -
ra, a köz le mény ro vat ban „ösz tön díj meg té rí té se” meg je -
lö lés sel. E le vél ben a HM SZEF tá jé koz tat ja a hall ga tót:

a) ar ról, hogy rész let fi ze té si ked vez ményt és fi ze té si
ha lasz tást is kap hat az in téz ke dés sze rin ti ese tek ben,
amennyi ben vál lal ja va la mely fõ vá ro si köz jegy zõ ál tal ok -
irat ba fog lalt meg ál la po dás ban tar to zá sa, és a köz jegy zõi
ok irat el ké szí té sé vel kap cso la tos költ sé gek meg fi ze té sét;

b) a fi ze té si ked vez mé nyek rész le tes sza bá lya i ról;
c) ar ról, hogy amennyi ben 15 na pon be lül nem fi zet,

vagy nem vá la szol, illetve nem vál lal ja a köz jegy zõi meg -
álla po dás el ké szí té sét, vagy a szer zõ dé ses szol gá la tot, a
Hon vé del mi Mi nisz té rium bí ró sá gi el já rást kez de mé nyez.

d) A vá lasz adás ra 15 na pos ha tár idõt kell tûz ni. A fel -
szó lí tó le ve let tér ti ve vénnyel kell ki kül de ni.

6.  §

Amennyi ben a volt hall ga tó a Ma gyar Hon véd ség vagy
sa ját kez de mé nye zé sé re egy éven be lül szer zõ dé ses ka to -
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nai szol gá la ti vi szonyt lé te sít, ak kor idõ ará nyo san men te -
sül a szer zõ dés kö té se kor fenn ál ló vissza té rí té si kö te le -
zett sé ge alól. A volt hall ga tó nem men te sül az idõ ará nyo -
san le nem szol gált kö ve te lés meg fi ze té se alól ab ban az
eset ben sem, ha a szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szo nya ön -
hibán kí vü li ok ból szû nik meg.

7.  §

Amennyi ben a volt hall ga tó szer zõ dé ses ka to nai szol gá la -
tot vál lal, a HM SZEF meg te szi az eh hez szük sé ges
 intézkedéseket, és meg kö ti 285/10/2005. sz. ügy irat ban a
hon vé del mi mi nisz ter ál tal en ge dé lye zett ki egé szí tõ meg ál -
la po dást. A to váb bi ak ra pe dig e meg álla po dás az irány adó.

8.  §

Amennyi ben a volt hall ga tó vál lal ja a köz jegy zõi ok -
irat ba fog lalt 4 §. a) pont sze rin ti – a kö ve te lés ren de zé sét
rög zí tõ – meg álla po dás el ké szí té sét, elõ re egyez te tett idõ -
pont ban a HM SZEF kép vi se lõ je meg kö ti azt. A meg ál la -
po dás ban rög zí te ni kell a rész le tek ha von kén ti össze gét, a
fu tam idõt, azt a ha vi zá ró na pot, amed dig a volt hall ga tó
rész le té nek be kell ér kez nie, a fu tam idõ re meg ha tá ro zott
jegy ban ki alap ka ma tot, és az egyéb ked vez mé nye ket,
 továbbá a 16. pont sze rin ti ki kö tést.

9.  §

Amennyi ben a 15 na pos ha tár idõ el tel té vel a hall ga tó nem 
vá la szol, vagy nem fi zet, vagy a HM SZEF nem kö ti meg ve -
le a 4., 6., § sze rin ti meg ál la po dá so kat, bí ró sá gi el já rás ke re -
té ben tör té nõ igény ér vé nye sí tés cél já ból meg ke re si a HM
Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tályt (a to váb bi ak ban: HM
JIF). A meg ke re sé sé hez csa tol ja a fi ze té si fel szó lí tást, annak
tér ti ve vé nyét és a 3. §-ban fel so rolt ira to kat. A HM JIF meg -
te szi a szük sé ges el já rá si cse lek mé nye ket.

10.  §

A bí ró sá gi el já rást le zá ró jog erõs ha tá ro za tot, illetve a
köz jegy zõi ok ira tot az azok ban fog lalt kö ve te lé sek ana li ti -
kus nyil ván tar tá sá nak és a tel je sí té sek nek a nyil ván tar tott
kö ve te lé sek sze rin ti jó vá írá sa cél já ból meg kell kül de ni az
ille té kes pénz ügyi el lá tó szerv nek.

11.  §

A HM 1. szá mú TPSZI kö te les:
a) a kö ve te lé se ket elõ je gyez ni, és ar ról olyan ana li ti kus 

nyil ván tar tást ve zet ni, amely bõl nap ra ké szen meg ál la pít -
ha tók a vég re haj tás hoz szük sé ges ada tok (a hall ga tó ne ve,
sze mé lyi ada tai, lak cí me, tel jes tar to zá sa, be fi ze té sei,
 aktuális tar to zá sa, a ha vi tar to zá sok össze ge, a jog erõs
 bírósági ha tá ro zat vagy a köz jegy zõi irat szá ma, az adott

vég re haj tó ne ve, el ér he tõ sé ge, el já rá sá nak szá ma, a vég re -
haj tás ak tu á lis költ sé gei stb.);

b) a HM SZEF-t a kö ve te lé sek be sze dé sé nek hely ze té -
rõl ne gyed éven te rész le te sen tá jé koz tat ja.

12.  §

Amennyi ben a hall ga tó nem a jog erõs fi ze té si meg ha -
gyás ban, vagy a bí ró sá gi ha tá ro zat ban, vagy a köz jegy zõi
ok irat ban fog lal tak sze rint tel je sít, az illeté kes pénz ügyi el lá -
tó szerv bí ró sá gi vég re haj tá si el já rást kez de mé nyez. Az ille -
té kes pénz ügyi el lá tó szerv gon dos ko dik a fel me rült vég re -
haj tá si költ sé gek ki fi ze té sé rõl. Ab ban az eset ben, ha a vég re -
haj tá si el já rás az adós kez de mé nye zé sé re pe res el já rás sá ala -
kul (vég re haj tás- kor lá to zá sa meg szün te té se irán ti per,
igény per), a bí ró ság elõt ti kép vi se le tet a HM JIF lát ja el.

Fizetési kedvezmények

13.  §

Amennyi ben a hall ga tó sze mé lyi, szo ciá lis, és csa lá di
kö rül mé nyei in do kol ják, a hall ga tó ré szé re a HM SZEF
ve ze tõ je fi ze té si ked vez mé nye ket ad hat. Rész let fi ze tés
ese tén a ha vi rész let mér té két és a fu tam idõt úgy kell meg -
ha tá roz ni, hogy a ha vi rész let össze ge 10 000 Ft-nál ala -
cso nyabb, a fu tam idõ 5 év nél hosszabb nem le het.

14.  §

Amennyi ben a hall ga tó sze mé lyi, szo ciá lis, és csa lá di
kö rül mé nyei in do kol ják, a rész let fi ze té si ked vez mé nyen
túl a hall ga tó ré szé re fi ze té si ha lasz tást is le het ad ni úgy,
hogy a fi ze té si ha lasz tás és a rész let fi ze tés fu tam ide je
együt te sen nem ha lad hat ja meg az öt évet.

15.  §

A fi ze té si ha lasz tást in do kol ják kü lö nö sen, ha a volt
hall ga tó:

a) gye sen, gye den van, a gyes, gyed idõ tar ta má ig;

b) mun ka nél kü li, leg fel jebb 1 évig;

c) nap pa li ta go za ton ta nul, leg fel jebb a kép zés hez
szük sé ges idõ tar ta mig;

d) ön hi bán kí vü li ok ból ke re sõ kép te len, a ke re sõ kép te -
len ség meg szû né sé ig;

e) fel men té si (fel mon dá si) ide jét töl ti, a fel men té si (fel -
mon dá si) idõ tar ta má ra.

16.  §

Nem biz to sít ha tó fi ze té si ked vez mény annak a volt hall -
ga tó nak:
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a) aki ko ráb ban már va la mely ked vez mény ben ré sze -
sült, és en nek el le né re fi ze té si kö te le zett sé gé nek bár mely
ok ból nem tet t ele get;

b) vagy a fi ze té si ked vez mény in do ka ként elõ adott
 tényeket nem bi zo nyí tot ta.

17.  §

Az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba* az zal, hogy
ren del ke zé se it a 2005. év ben bí ró ság elõtt lé võ ügyek re is
al kal maz ni kell.

18.  §

A je len uta sí tás ban fog lal tak ha tá lyo su lá sá nak vizs gá la -
tá ról a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal (HM
KEHH) ve ze tõ je az el nem évült kö ve te lé sek vo nat ko zá sá -
ban min den év el sõ ne gyed évé ben az érin tett szer ve ze tek
be vo ná sá val el len õr zé si je len tést ter jeszt fe l a mi nisz ter ré -
szé re.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
72/2006. (HK 16.) HM

u t a  s í  t á  s a

a polgári felsõoktatási intézmények hallgatóival
köthetõ ösztöndíjszerzõdés, valamint az ösztöndíj

folyósításának rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 52.  § (1) be -
kez dé sé nek f) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
Hvt. 97.  § (1) be kez dé sé nek e) és n) pont já ban fog lalt fel -
ada tok vég re haj tá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Miniszté -
riumra (a továb biak ban: HM), a mi nisz té rium köz vet len
alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek re, a Ma gyar Hon véd -
ség ka to nai szer ve ze te i re, to váb bá az MK Ka to nai Fel -

derítõ Hi va tal ra, az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal ra,
 valamint a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem re (a to -
váb bi ak ban: ZMNE).

2.  §

(1) A Ma gyar Hon véd ség ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nye i ben nem meg sze rez he tõ fel sõ fo kú vég zett ség gel ren -
del ke zõ ál lo mány biz to sí tá sa ér de ké ben je len uta sí tás sal
ösz tön dí jat ala pí tok, amely nek el nye ré sé re tan éven ként,
amennyi ben ar ra kü lön egye di dön tés szü le tik, pá lyá za ti
fel hí vást adok ki.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás tar tal maz za a je lent ke zés fel té -
te le it, az al kal mas sá gi vizs gá lat kö te le zett sé gét, az ösz tön -
díj szer zõ dés alap ján biz to sí tott ösz tön díj össze gét, a pá -
lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét, egyéb fel té te le it. Az ösz -
tön díj ra pá lyá za tot be nyúj tó hall ga tó tu do má sul  veszi és
nyi lat ko zik, hogy a Ma gyar Hon véd ség az MK Ka to nai
Biz ton sá gi Hi va tal út ján a Ma gyar Hon véd ség  hivatásos és 
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény (a to váb bi ak ban: Hjt.) 41.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben fog lalt, a bün tet len elõ élet és a ki zá ró lag
ma gyar ál lam pol gár ság gal va ló ren del ke zést elõ ze tesen,
mint a szol gá la ti jog vi szony lé te sí té sé nek elõ fel té te lei
fenn áll tát el len õriz he ti.

(3) A pá lyá za to kat a pá lyá zat ra ki írt sza kok nak meg -
fele lõen lét re ho zott bi zott ság bí rál ja el és dönt az ösz tön -
díj szer zõ dés meg köt he tõ sé gé rõl. A bi zott ság el nö ke a HM 
Sze mély ze ti Fõ osz tály (a továb biak ban: HM SZEF) ve ze -
tõ je, tag jai a ki írt sza kok de le gált kép vi se lõi. A bi zott ság
meg ala ku lá sát köve tõen mû kö dé sé rõl ügy ren det fo gad el.

3.  §

(1) Az ösz tön díj szer zõ dés az zal a hall ga tó val köt he tõ,
aki az aláb bi fel té te lek nek meg fe lel:

a) ki zá ró lag ma gyar ál lam pol gár;
b) bün tet len elõ éle tû;
c) cse lek võ ké pes;
d) a szer zõ dé ses ál lo mány tag já ra vo nat ko zó egész ség -

ügyi, pszi chi kai és fi zi kai és egyéb al kal ma zá si kö ve tel -
mé nyek nek meg fe lel;

e) ha zai pol gá ri fel sõ ok ta tá si in téz mény ka to nai fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ben nem ok ta tott sza kán, nap pa li ta go -
za tos fõ is ko lai vagy egye te mi kép zés ben vagy fel sõ fo kú
alap kép zés ben vagy mes ter kép zés ben vagy osz tat lan kép -
zés ben vesz részt;

f) a kép zés ben leg alább két le zárt sze mesz ter rel ren del -
ke zik;

g) a fo lya ma tos ta nul má nyok foly ta tá sát vál lal ja;
h) vál lal ja, hogy az ösz tön díj szer zõ dés ben meg ha tá ro -

zott is ko lai vég zett ség meg szer zé sé tõl szá mí tott 30 na pon
be lül a Ma gyar Hon véd ség gel leg alább az ösz tön díj fo lyó -
sí tá sá nak idõ tar ta má val meg egye zõ idõ re szer zõ dé ses
 állományú ka to nai jog vi szonyt lé te sít.
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(2) Az (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti fel té tel meg lé té -
nek el len õr zé sét a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá -
lat ra, va la mint a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyi ta nul má nyok -
ra va ló egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas ság el bí rá -
lá sá ról, to váb bá az egész ség ügyi sza bad ság, a szol gá lat -
men tes ség és a csök ken tett nap i szol gá la ti idõ en ge dé lye -
zé sé nek sza bá lyi ról  szóló 7/2006. (III. 21.) HM ren de let -
ben fog lal tak sze rint kell vé gez ni.

(3) Az (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti fel té tel tõl a
 Magyar Hon véd ség ben hosszabb idõ sza kon be lül más mó -
don be tölt he tet len be osz tá sok ese té ben – az ille té kes szak -
mai szerv ja vas la tá ra – a HM SZEF ve ze tõ je el tér het.

(4) Az ösz tön díj szer zõ dé sek meg kö té sé vel, annak mó -
do sí tá sá val, fel mon dá sá val, illetve fel mon dá sá val kap cso -
la tos fel ada to kat a HM SZEF vég zi. Az ösz tön díj szer zõ -
dést a Hon vé del mi Mi nisz té rium kép vi se le té ben a HM
SZEF ve ze tõ je ír ja alá.

(5) Az ösz tön díj szer zõ dés ben fog lalt ta nul má nyi idõ -
szak leg fel jebb két sze mesz ter idõ tar tam ra tör té nõ meg -
hosszab bí tá sa (ha lasz tás) a hall ga tó ké rel mé re – az ille té -
kes szak mai szerv egyet ér té sé vel en ge dé lyez he tõ, amely -
tõl csak kü lö nös mél tány lást ér dem lõ hely zet ben le het el -
tér ni. Az ösz tön díj szer zõ dés mó do sí tá sa i ról a ZMNE-t
8 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ni kell.

4.  §

(1) Az ösz tön díj szer zõ dést alá író hall ga tó (a to váb bi ak -
ban: hall ga tó) az ösz tön díj szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
sze mesz ter kez dõ nap já tól a szer zõ dé ses ál lo má nyú jog vi -
szo nyá nak kez dõ nap já ig – a (2)–(5) be kez dés ben fog lal tak 
figye lembe véte lével – ösz tön díj ra jo go sult. Az ösz tön díj
alap ösz tön díj ból és ta nul má nyi pót lék ból ál l.

(2) Az alap ösz tön díj ha vi össze ge a min den ko ri köz -
tiszt vi se lõi il let mény alap 100%-a.

(3) A ta nul má nyi pót lék ha vi össze ge az elõ zõ fél évi ta -
nul má nyi át lag ered mény alap ján a min den ko ri köz tiszt vi -
se lõi il let mény alap aláb bi szá za lé kos mér té ké vel egyen lõ:

Ta nul má nyi át lag ered mény  Szor zó szám
4,01–4,49  20%

4,50 és a fe lett  40%

(4) Az ösz tön dí jat a tör vényes ma gyar pénz nem ben kell
meg ál la pí ta ni és ha von ta elõ re, de leg ké sõbb a tárgy hó
10. nap já ig – a ta nul má nyi szün idõ ket is be le ért ve – kell a
hall ga tó meg bí zá sa alap ján a bank szám lá já ra utal ni.

(5) Az ösz tön díj szer zõ dés ben fog lal tak vég re haj tá sá val
kap cso la tos sze mély ügyi, ta nul má nyi, pénz ügyi fel ada to -
kat a ZMNE lát ja el.

(6) Az ösz tön díj össze gé nek min den ko ri vál to zá sá ról az 
ösz tön díj szer zõ dést alá író fe le ket írás ban kell tá jé koz tat ni.

(7) A ZMNE az ösz tön díj fo lyó sí tá sát szü ne tel te ti, ha a
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott kép zé si idõ túl lé pé sé re vagy
ha lasz tás ra a hall ga tó nak fel ró ha tó ok ból ke rült sor.

5.  §

(1) Amennyi ben a hall ga tó ne ki fel ró ha tó ok ból az ösz -
tön díj szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge it nem tel je sí ti,
vagy a kép zett ség meg szer zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül
nem lé te sít szer zõ dé ses ka to nai jog vi szonyt a Ma gyar
Hon véd ség gel, az ösz tön díj szer zõ dés alap ján fo lyó sí tott
ösz tön dí jak tel jes össze gét, va la mint a meg ál la pí tott, de
meg nem fi ze tett tan díj nak azt a há nya dát, ame lyet az ösz -
tön díj szer zõ dés meg kö té se hi á nyá ban ne ki meg kel lett
vol na fi zet nie, kö te les vissza té rí te ni, illetve meg té rí te ni.

(2) Ha a hall ga tó az ösz tön díj szer zõ dés ben fog lal tak nak 
ele get té ve a Ma gyar Hon véd ség gel szer zõ dé ses ka to nai
jog vi szonyt lé te sít, s az ösz tön díj szer zõ dés ben vál lalt mi -
ni má lis szol gá la ti idõt nem tel je sí ti, az ösz tön díj szer zõ dés
alap ján fo lyó sí tott tá mo ga tá sok vissza té rí té sé re a kép zé si
tá mo ga tás vissza té rí té sé rõl  szóló 6/2002. (I. 25.) HM ren -
de let ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

6.  §

Az ösz tön díj szer zõ dés kö te le zõ ele me it az uta sí tás mel -
lék le te tar tal maz za. A szer zõ dést há rom pél dány ban kell
el ké szí te ni. Az 1. szá mú pél dány a hall ga tóé, a 2. szá mú
pél dány a HM SZEF, a 3. szá mú pél dány a ZMNE nyil ván -
tar tá sá ba ke rül. A szer zõ dés meg fe le lõ pél dá nyát – a szer -
zõ dés meg kö té sét kö ve tõ 8 na pon be lül – kell a ZMNE ré -
szé re meg kül de ni.

7.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba, egy ide jû leg a hon véd sé gi ösz tön díj ról és fo lyó sí tá -
sá nak rend jé rõl  szóló 47/1997. (HK 17.), az azt mó do sí tó
21/1999. (HK 10.) és 37/2001. (HK 11.) HM uta sí tás, a
pol gá ri fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben ta nu ló egyes hon -
véd sé gi ösz tön dí ja so kat meg il le tõ jut ta tá sok fo lyó sí tá sá -
ról  szóló 58/1997. (HK 19.) HM uta sí tás és az azt mó do sí -
tó 52/1998. (HK 15.) HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti, az zal
hogy a je len uta sí tás hatályba lépését meg elõ zõ en kö tött
hon véd sé gi ösz tön díj szer zõ dé se ket a je len uta sí tás ren del -
ke zé sei nem érin tik.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Melléklet a 72/2006. (HK 16.) HM utasításhoz

Ösztöndíjszerzõdés
(kötelezõ tartalmi kellékei)

amely lét re jött egy rész rõl a Hon vé del mi Mi nisz té rium kép vi se le té ben szer zõ dést kö tõ HM sze mély ze ti fõosztály -
vezetõ, más rész rõl a pá lyá za tot el nyert ................................................................. név (...............................szü l. dá tum,
................................................................... any ja ne ve; ál lan dó lak hely; adó azo no sí tó je l; szig. szám; fo lyó szám la szám;
te le fon el ér he tõ ség) fõ is ko lai vagy egye te mi, illetve fel sõ fo kú alap kép zés ben vagy mes ter kép zés ben, osz tat lan kép zés -
ben részt ve võ hall ga tó (a továb biak ban: ösz tön dí jas hall ga tó) kö zött ta nul má nyai még hát ra lé võ idõ tar ta má ra a Ma gyar
Hon véd ség szer zõ dé ses tisz ti vagy tiszt he lyet te si ál lo má nyá ba ke rü lé sé ig az aláb bi fel té te lek kel:

1. Az ösz tön dí jas hall ga tó jo gai, kö te le zett sé gei:

a) ......................................................................................... .......................................................egye tem vagy fõ is ko la
vagy fel sõ fo kú alap kép zés vagy mes ter kép zés osz tat lan kép zés nap pa li mun ka rend ben ......................................... sza kán 
.............. év ........................ hó .............. na pig ta nul má nyi és vizs ga kö te le zett sé gé nek a leg jobb tu dá sa sze rint ele get
tesz, vég zett sé get sze rez.

b) Ta nul má nyi ered mé nye i rõl az egyes fél évek le zá rá sát kö ve tõ 15 na pon be lül tá jé koz tat ja a Zrí nyi Mik lós Nem zet -
vé del mi Egye te met (a továb biak ban: ZMNE). Ta nul má nyai be fe je zé se kor, szer zõ dé ses ál lo mány ba vé te le elõtt elõ ze tes
egész ség ügyi, fi zi kai al kal mas sá gi, to váb bá a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -
állásáról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Hjt.) meg ha tá ro zott, a szol gá la ti vi szony lé te sí té sé hez
 fûzõdõ egyéb fel té te lek nek és kö ve tel mé nyek nek meg fe lel.

c) A vég zett ség meg szer zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül a Ma gyar Hon véd ség gel szer zõ dé ses tisz ti vagy tiszt he lyet te si
szol gá la ti vi szonyt lé te sít, majd részt vesz a ka to nai vég zett ség gel nem ren del ke zõk fel ké szí tõ tan fo lya mán, és a ha tá lyos 
uta sí tás alap ján leg alább az ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta má val meg egye zõ ide ig szer zõ dé ses szol gá la tot vál lal.

d) Amennyi ben az ösz tön dí jas hall ga tó
– az 1. a) pont ban fog lalt ta nul má nya it ne ki fel ró ha tó ok ból nem fe je zi be,
– a je len szer zõ dést egy ol da lú an fel mond ja,
– az 1. e) pont ban fog lal tak ki vé te lé vel a Hjt.-be n meg ha tá ro zott, a szol gá la ti vi szony lé te sí té sé hez fû zõ dõ egyéb fel -

té te lek nek és kö ve tel mé nyek nek ne ki fel ró ha tó mó don a szol gá la ti vi szony lé te sí té se kor nem fe le l meg,
– az ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta má val meg egye zõ szol gá la ti idõt ne ki fel ró ha tó ok ból nem tel je sí ti,
a ré szé re ki fi ze tett ösz tön díj tel jes össze gét, illetve a meg ál la pí tott, de meg nem fi ze tett tan díj nak azt a há nya dát, ame -

lyet az ösz tön díj szer zõ dés meg kö té se hi á nyá ban ne ki meg kel lett vol na fi zet nie, kö te les meg té rí te ni.
e) Amennyi ben az ösz tön dí jas hall ga tó egész ség ügyi ok ból fi zi ka i lag vagy pszi chi ka i lag a szer zõ dé ses szol gá lat ra

ön hi bá ján kí vül al kal mat lan ná vált, vissza fi ze té si kö te le zett sé ge nem ke let ke zik.
f) A hall ga tó a szer zõ dést bár mi kor fel mond hat ja.
g) A je len szer zõ dés 2. a) pont já ban meg ha tá ro zott ha lasz tás nak mi nõ sü lõ idõ tar tam ra, amennyi ben azt a Hon vé del -

mi Mi nisz té rium en ge dé lye zi, az ösz tön dí jas hall ga tót nem il le ti meg a je len szer zõ dés sze rin ti ösz tön díj. Az ösz tön dí jas
hall ga tó ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a ZMNE-t ta nul má nyai el ha lasz tá sá ról és annak oká ról, a ha lasz tás vár ha tó idõ tar ta -
má ról, to váb bá a ta nul má nyok foly ta tá sát meg fe le lõ mó don iga zol ja.

2. A Hon vé del mi Mi nisz té rium jo gai, kö te le zett sé gei:

a) Az ösz tön dí jas hall ga tó nak szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szony lé te sí tés nek nap já ig, ki vé ve a je len szer zõ dés 1.
a) pont já ban meg ha tá ro zott idõ pont és a szol gá la ti jog vi szony lé te sí té se kö zöt ti azon idõ tar ta mot, amely a hall ga tó nak
fel ró ha tó kép zé si idõ túl lé pé sé nek (a továb biak ban: ha lasz tás) mi nõ sül, az aláb bi ak ban meg ha tá ro zot tak sze rint ösz tön -
dí jat fo lyó sít:

– ha vi alap ösz tön díj: min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény alap 100%-a (je len leg ...... Ft)
– ha vi ta nul má nyi pót lék – elõ zõ fél év ta nul má nyi át lag ered mé nye alap ján –, amely a min den ko ri a köz tiszt vi se lõi il -

let mény alap aláb bi szá za lé kos mér té ké vel egyen lõ.

Ta nul má nyi át lag ered mény Szor zó szám
 4,01–4,49  20%
 4,50–5,00 40%
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b) Az ösz tön díj az ösz tön díj szer zõ dés meg kö té sé nek idõ pont ját kö ve tõ hó nap tól kez dõ dõ en, ha von ta elõ re, leg -
késõbb tárgy hó 10-ig a szer zõ dé ses tisz ti (egész ség ügyi szak te rü le ten tisz ti vagy tiszt he lyet te si) ál lo mány ba vé tel idõ -
pont já ig – a ta nul má nyi szün idõ ket is be le ért ve – ke rül fo lyó sí tás ra.

c) Az ösz tön dí jas hall ga tó je len szer zõ dés alá írá sá val egy ide jû leg tu do má sul ve szi és el fo gad ja, hogy a Hon vé del mi
Mi nisz té rium a je len szer zõ dés 2. a) pont já ban meg ha tá ro zott – kü lö nö sen a két sze mesz tert meg ha la dó idõ tar ta mú –
 halasztás en ge dé lye zé sét meg ta gad hat ja, és a je len szer zõ dést vissza té rí té si kö te le zett ség meg ha tá ro zá sá val vagy ar ról
va ló le mon dás sal egy ide jû leg fel mond hat ja.

3. A fe lek a je len szer zõ dés bõl ere dõ jog vi tá juk te kin te té ben a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság ki zá ró la gos ille té -
kességét kö tik ki.

4. Je len szer zõ dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény, a fel sõ -
ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény, a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta tó i -
nak, hall ga tó inak jog ál lá sá ról  szóló 1996. évi XLV. tör vény, az ösz tön díj szer zõ dés re vo nat ko zó HM uta sí tás sza bá lyai
irány adó ak.

5. Je len szer zõ dést a fe lek el ol va sás és meg ér tés után, min d aka ra tuk kal min den ben meg egye zõt alá ír ják.

Bu da pest, ....... év ..................... hó ..... nap

P. H.

..................................................................... .....................................................................
Hon vé del mi Mi nisz té rium kép vi se le té ben ösz tön dí jas hall ga tó

HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ

Ké szült: pél dány ban
Egy pél dány: la p
Itsz.:
Ügy in té zõ(te l): 
Kap ják:
1. sz. pld.: ösz tön dí jas hall ga tó
2. sz. pld.: HM SZEF
3. sz. pld.: ZMNE
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A honvédelmi miniszter
73/2006. (HK 16.) HM

u t a  s í  t á  s a
a külföldi fegyveres erõk repülõ-eszközei

magyarországi, valamint a Magyar Honvédség
repülõ-eszközei külföldön végrehajtott üzemanyag

feltöltésének és elszámolásának rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 1992. már -
ci us 24-én, Hel sin ki ben alá írt Nyi tott Ég bolt Szer zõ dés ki -
hir de té sé rõl  szóló 2004. évi V. tör vény (a továb biak ban:
Nyi tott Ég bolt Szer zõ dés) ren del ke zé se i re és a Nyi tott
 Égbolt Kon zul ta tív Bi zott ság (a továb biak ban: KB) dön té -
se i re – az Észak-at lan ti Szer zõ dés ré szes ál la mai és a

„ Békepartnerség” más részt ve võ ál la mai kö zöt ti, fegy ve -
res  erõik jog ál lá sá ról  szóló Meg álla po dás és annak Ki egé -
szí tõ Jegy zõ köny ve meg erõ sí té sé rõl és ki hir de té sé rõl
 szóló 1995. évi CII. tör vény Mel lék le té nek II. Cik ke és
XI. Cik ké nek 11. pont ja, va la mint az Észak-at lan ti Szer -
zõ dés tag ál la mai kö zöt ti, fegy ve res erõ ik jog ál lá sá ról
 szóló Meg ál la po dás hoz tör té nõ csat la ko zás ról, a meg álla -
po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1999. évi CXVII. tör vény
II. Cik ke, és a XI. Cik ke 11. pont ja, to váb bá a jö ve dé ki
adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös
sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény (a továb -
biak ban: Jöt.) 7.  § 18. pont ja, 43.  §-a, 53.  § (1) be kez dé sé -
nek a) pont ja, vé gül az Észak-at lan ti Szer zõ dés tagálla -
mainak és a Bé ke part ner ség más részt ve võ ál la ma i nak
Ma gyar or szá gon tar tóz ko dó fegy ve res erõi és pol gá ri
 állománya ál tal fel hasz nált üzem anya gok, olaj és más



 kenõanyagok ál ta lá nos for gal mi adó és jö ve dé ki adó men -
tes be szer zé sé nek és ér té ke sí té sé nek sza bá lya i ról  szóló
13/2000. (IV. 14.) PM–HM együt tes ren de let (a továb -
biak ban: Ren de let), és az üzem anyag pet ró le um adó men -
tes be szer zé sé nek, nyil ván tar tá sá nak és el szá mo lá sá nak
kü lön sza bá lya i ról, va la mint a kül föl di ál la mok fegy ve res
erõ i nek el lá tá sát vég zõ szer ve zet jö ve dé ki nyil ván tar tá sá -
nak ve ze té sé re vo nat ko zó elõ írásokról  szóló 45/1997.
(XII. 31.) PM–HM együt tes ren de let ren del ke zé se i re fi -
gye lem mel a kül föl di fegy ve res erõk re pü lõ-esz kö zei ma -
gyar or szá gi, va la mint a Ma gyar Hon véd ség re pü lõ-esz kö -
zei kül föl dön vég re haj tott üzem anyag fel töl té sé nek és el -
szá mo lá sá nak rend jé rõl a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:
1.  §

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

(2) A je len uta sí tás ban fog lal ta kat kell al kal maz ni a
Hon vé del mi Mi nisz té rium Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru -
há zá si Hi va tal Ka to nai Vám ügyi és Ha tár for gal mi Osz tály
(a to váb bi ak ban: HM BBBH KVHO) ál tal a Jöt. 43.  §-ban
meg ha tá ro zott en ge dély (ke ret en ge dély) bir to ká ban tör té -
nõ, a 2710 19 21 vám ta ri fa szám alá tar to zó üzem anyag
pet ró le um (a továb biak ban: JET-A1 re pü lõ pet ró le um)
 jövedéki adó men tes be szer zé sé re, va la mint az en ge dély
be tét lap ja i ban meg je lölt MH te lep he lye ken tör té nõ kész -
le te zé sé re és jö ve dé ki adó men tes fel hasz ná lá sá ra, illetve
az MH szer ve ze te i nek te lep he lye in a Jöt. 53.  § (1) be kez -
dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott jö ve dé ki ter mé kek
adó men tes fel hasz ná lá sá ra, to váb bá a Nyi tott Ég bolt meg -
fi gye lõ re pü lé sek vég re haj tá sá val kap cso la tos üzem anyag
költ sé gek el szá mo lá sá nak rend jé re.

Éves keretengedélyek

2.  §

(1) A JET-A1 re pü lõ pet ró le um MH ál tal tör té nõ jöve -
déki adó men tes be szer zé se csak a Jöt. 43.  §-ban meg ha tá -
ro zott ke ret en ge dély bir to ká ban le het sé ges.

(2) A JET-A1 re pü lõ pet ró le um éves be szer zé sé vel kap -
cso lat ban a Ma gyar Hon véd ség Ve szé lyes anyag El lá tó
Köz pont (a to váb bi ak ban: MH VEK) a Ma gyar Hon véd -
ség Üzem anyag Szol gá lat fõ nök ség (a továb biak ban:
MH ÜSZF-ség) jó vá ha gyá sát köve tõen min den év no vem -
ber 30-ig írás ban ad ja meg a HM BBBH KVHO ré szé re a

kö vet ke zõ év ben be sze rez ni kí vánt mennyi sé get telep -
helyi bon tás ban té te le sen és össze sít ve, li ter és ton na mér -
ték egy ség ben.

(3) A HM BBBH és a ke ret en ge dély ben meg ha tá ro zott
szer ve ze tek (te lep he lyek) ré szé re ki adott ke ret en ge dély
adat tar tal má ban be kö vet ke zõ vál to zá sok ese tén (vég el szá -
mo lás, te lep hely be zá rás, hely raj zi vi szo nyok vál to zá sa, a
fe le lõs üzem ve ze tõ és az alá írás ra jo go sul tak kö ré ben be -
kö vet ke zõ vál to zá sok) az érin tett Szer ve zet nek a vál to zás
idõ pont ját meg elõ zõ 20 nap pal ko ráb ban meg ke re sés sel
kell él nie a HM BBBH KVHO, mint a ke ret en ge dély bir to -
ko sa fe lé.

(4) A JET-A1 re pü lõ pet ró le um kész le té ben be kö vet ke -
zõ vál to zá sok ról a ke ret en ge dély ben meg je lölt Szer ve zet
ké szít sen ha vi je len tést, amit a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap
5. nap já ig a HM BBBH KVHO ré szé re ere det iben küld jön
meg, az MH VEK egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett. A fel ter -
jesz tett kész let je len tés ere de ti pél dá nyát – a zá ra dé ko lást
köve tõen – vissza kell kül de ni a ki ál lí tó Szer ve zet ré szé re.

(5) A 2207 20 00 vám ta ri fa szám alá tar to zó de na tu rált
szesz MH ál tal tör té nõ be szer zé se i vel kap cso lat ban az
MH VEK az MH ÜSZF-ség jó vá ha gyá sát köve tõen írás -
ban ad ja meg a HM BBBH KVHO ré szé re a kö vet ke zõ év -
ben be sze rez ni kí vánt mennyi sé get min den év no vem ber
20-ig te lep he lyi bon tás ban, té te le sen és össze sít ve, li ter -
ben és hek to li ter fok ban.

Külföldi fegyveres erõk repülõ-eszközeinek
magyarországi feltöltése

3.  §

(1) A kül föl di fegy ve res erõk üzem anyag fel töl té sé vel
kap cso lat ban a Ren de let ad út mu ta tást.

(2) Azon üzem anya gok kö rét, me lye ket a kül föl di fegy -
ve res erõk esz kö zei ma gyar or szá gi fel töl té se ese tén jö ve -
dé ki- és ál ta lá nos for gal mi adó nél kül kell szám láz ni, a
Ren de let 1.  § (2) be kez dé se tar tal maz za.

(3) Az ál ta lá nos for gal mi adó és jö ve dé ki adó men tes ség 
csak az Észak-at lan ti Szer zõ dés ré szes ál la mai és a „Bé ke -
part ner ség” más részt ve võ ál la mai fegy ve res erõi ré szé re
vég re haj tott üzem anyag fel töl tés ese tén al kal maz ha tó.
Az ezen szer zõ dé sek ben nem ré szes ál la mok vo nat ko zá sá -
ban az ál ta lá nos for gal mi adót át kell há rí ta ni a kül föl di
fegy ve res erõ re, a jö ve dé ki adó men tes ség pe dig ki zá ró lag
a re pü lõ pet ró le um su gár haj tá sú és gáz tur bi na meg haj tá sú
ka to nai lajst rom je lû lé gi jár mû haj tó anya ga ként tör té nõ
fel hasz ná lás ese té ben ér vé nye sít he tõ. A Nyi tott Ég bolt
Szer zõ dés ke re té ben vég re haj tott üzem anyag fel töl tés
 vonatkozásában az adó men tes ség ér vé nye sí té se so rán a
7.  §-ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.
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4.  §

A kül föl di fegy ve res erõk esz kö zei ma gyar or szá gi és az
MH szer ve ze tei esz kö zei kül föl di üzem- és ke nõ anyag fel -
töl té sé hez kap cso ló dó an a nem ze ti sza bá lyo zás mel lett a
köl csön ös lo gisz ti kai se gít ség nyúj tás NA TO szab vá nyos
el já rá sa i ról  szóló STA NAG 2034 (a to váb bi ak ban:
ST 2034) ha tály ba lép te té sé rõl  szóló 416/2001. (HK 18.)
MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs -
nok (a to váb bi ak ban: MH ÖLTPK) in téz ke dé sét figye -
lembe vé ve kell el jár ni.

5.  §

(1) A kül föl di fegy ve res erõk esz kö zei fel töl té se so rán a
ki szol gá lást vég zõ Szer ve zet (a to váb bi ak ban: Tá mo ga tó
Szer ve zet) ré szé rõl az ST 2034 „A” mel lék le té ben meg ha -
tá ro zott For ma nyom tat ványt (1. sz. mel lék let) kell ki ál lí ta -
ni. A for ma nyom tat vány el osz tá sa:

1. pld.: Át adó (az MH VEK pél dá nya, a szám la ki ál lí tá -
sá nak alap ja és mel lék le te),

2. pld.: Át adó (a HM BBBH KVHO pél dá nya, a szer -
zõ dés mel lék le te),

3. pld.: Át ve võ,
4. pld.: Át adó (a ki adá si bi zony lat alap ja és mel lék le te),
5. pld.: Át ve võ.
(2) A For ma nyom tat vány szi go rú szám adá sú, tömb for -

má tu mú, ön in di gós, 5 pél dá nyos, pél dá nyon ként el té rõ
szí nû an gol, fran cia és nem ze ti nyel ven, nyom dai úton elõ -
ál lí tott ok mány, me lyet a fel hasz ná ló ka to nai szer ve zet
pénz ügyi re fe ra tú rá ja nyil ván tar tá si szám mal lás son el.
For ma nyom tat ványt az érin tett szer ve ze tek az MH VEK-tõl
igé nyel je nek.

6.  §

(1) A kül föl di fegy ve res erõk üzem- és/vagy ke nõ anyag
vé te le zé sét köve tõen, a Tá mo ga tó Szer ve zet a fel töl tést
kö ve tõ mun ka na pon küld jön ér te sí tést a HM BBBH
KVHO, va la mint az MH VEK ré szé re, mely hez csa tol ja az 
ST 2034 „A” mel lék le te sze rin ti, sza bá lyo san ki töl tött For -
ma nyom tat ványt. Az ér te sí tés tar tal maz za:

– fel töl tés dá tu mát,
– fel töl tést vég re haj tó szer ve zet meg ne ve zé sét,
– fel töl tött anyag meg ne ve zé sét,
– fel töl tött mennyi sé get 15 °C-ra kom pen zált li ter ben

és ki lo gramm ban,
– az anya got át ve võ nem zet meg ne ve zé sét,
– az anya got át ve võ ka to nai szer ve zet pon tos meg ne -

ve zé sét (egyéb azo no sí tó ja),
– a fel töl tött esz köz/esz kö zök tí pu sát és egye di azo no -

sí tó ját (rend szám, lajst rom jel, egyéb azo no sí tó),
– át ve võ sze mély ne vét, rend fo ko za tát,
– a fel adat meg ne ve zé sét.

Amennyi ben a Nyi tott Ég bolt fel adat tal kap cso lat ban
tör tént a fel töl tés, a For ma nyom tat vá nyon az „OPEN  SKIES”
fel ira tot tün tes sék fe l.

(2) A ki adott üzem- és/vagy ke nõ anyag a Tá mo ga tó
Szer ve zet fo gyasz tá si ke re tét nem ter he li. Az ilyen fel -
hasz ná lást kü lön bi zony la ton kell ki adás ba he lyez ni
„Egyéb csök ke nés”-ként.

7.  §

(1) A kül föl di fegy ve res erõk ál tal vé te le zett üzem-
és/vagy ke nõ anya gok ról a For ma nyom tat vány alap ján a
HM BBBH a Ren de let ben fog lal tak figye lembe véte lével
15 na pon be lül ké szít se elõ a szer zõ dést és azt az igény lõ
szer ve zet kép vi se lõ je ré szé re alá írás ra küld je meg. Az alá -
írt szer zõ dést a HM BBBH az MH VEK ré szé re küld je
meg.

(2) A For ma nyom tat vány és az alá írt szer zõ dés alap ján
az MH VEK ál lít son ki szám lát 5 pél dány ban. A ki ál lí tott
szám la 1. és 2. pél dá nya it küld je meg a HM BBBH út ján az 
igény lõ szer ve zet or szá ga sze rin ti Nagy kö vet ség Véd erõ
At ta sé Hi va tal ré szé re, a 3–5. pél dány az MH VEK-nél
ma rad. A szám la a min den kor ér vé nyes szám vi te li, va la -
mint az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zot ta kat, de leg alább az aláb bi ada to kat tar tal maz za:

a) a szám la sor szá mát,
b) a szám la ki bo csá tá sá nak ide jét,
c) a ki bo csá tó szer ve zet ne vét, cí mét és adó szá mát,
d) a költ ség vi se lõ ne vét, cí mét,
e) a tel je sí tés idõ pont ját,
f) a ki adott üzem- és/vagy ke nõ anyag meg ne ve zé sét,

be so ro lá si szá mát,
g) a ki adott üzem- és/vagy ke nõ anyag mennyi sé gi egy -

sé gét és mennyi sé gét,
h) a ki adott üzem- és/vagy ke nõ anyag ál ta lá nos for gal -

mi adó nél kül szá mí tott egy ség árát,
i) a ki adott üzem- és/vagy ke nõ anyag ál ta lá nos for gal -

mi adó nél kül szá mí tott el len ér té két össze sen,
j) a fel szá mí tott ál ta lá nos for gal mi adó szá za lé kos mér -

té két,
k) a szám la vég össze gét,
l) a fi ze tés mód ját és ha tár ide jét,
m) a ki bo csá tó bank szám la szá mát,
n) a fel adat meg ne ve zé sét.
(3) A Nyi tott Ég bolt meg fi gye lõ re pü lé sek fo ga dá sa

ese tén a meg fi gye lõ fél üzem anyag fel töl té sé rõl  szóló For -
ma nyom tat ványt a Tá mo ga tó Szer ve zet to váb bít sa az MH
VEK ré szé re (a HM BBBH KVHO fe lé eb ben az eset ben
nem kell do ku men tu mot, in for má ci ót kül de ni). Az MH
VEK a For ma nyom tat vány alap ján a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal (a to -
váb bi ak ban: HM NRH) ne vé re ál lít sa ki és küld je meg az
üzem anyag fel hasz ná lás ról  szóló szám lát, aki en nek ada tai 
alap ján ké szít se el a kül föl di part ner szer ve zet fe lé az
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Össze sí tett El szá mo lást (Stan dard Open Ski es In vo i ce;
2. sz. mel lék let).

(4) A HM NRH a költ sé gek kül föl di fél ál tal tör té nõ ki -
egyen lí té sét kö ve tõ 5 na pon be lül utal ja át az MH VEK ré -
szé re az ál ta la ki szám lá zott üzem anya gok el len ér té két.

(5) A Ren de let 1.  § (9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szi -
go rú szám adá sú Nyi lat ko za tot a HM BBBH KVHO ál lít sa
ki, és alá íra tás után az MH VEK ré szé re küld je meg.
A Nyi lat ko za tot a szám la mel lék le te ként kell ke zel ni.

(6) A szám lát ki ál lí tó MH VEK az üzem- és/vagy ke nõ -
anyag ér té ke sí tés rõl ki bo csá tott szám lá ban az ál ta lá nos
for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör vény 29.  §-ának
c) pont ja alap ján nul la szá za lé kos adó ér té ket tün tes sen fe l.
Fi ze té si ha tár idõ nek a szám la kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
60 na pos idõ tar ta mot je löl je nek meg, me lyet a HM BBBH
KVHO az ál ta la kö tött szer zõ dé sek ben is így szerepel -
tessen.

(7) A Nyi tott Ég bolt fel adat üzem anyag-fel hasz ná lá sá -
nak el szá mo lá sá hoz kü lön szer zõ dés meg kö té se nem szük -
sé ges. A Nyi tott Ég bolt meg fi gye lõ re pü lé sek el szá mo lá sa
ese té ben a min den kor ér vé nyes, KB ál tal meg ha tá ro zott
fel té te le ket (ára kat, ha tár idõ ket, egyéb fel té te le ket) kell
figye lembe ven ni. A KB ál tal meg ha tá ro zott árak net tó
árak, me lye ket a szám lán nul la szá za lé kos áfa ér ték kel kell
meg je len tet ni, és ese tük ben sem mi lyen le vo nást nem le het 
esz kö zöl ni. Olyan anya gok ese té ben, me lyek re a KB nem
ha tá roz meg árat, az adott anyag utol só be szer zé se  során
ér vé nyes brut tó árat kell al kal maz ni. A KB ál tal meg ha tá -
ro zott ára kat a HM HVK MFCSF a vál to zást köve tõen 5
na pon be lül küld je meg a HM NRH, illetve az MH VEK
ré szé re.

(8) A szám lát ki ál lí tó MH VEK adó men te sen csak ab -
ban az eset ben szám láz hat – ide nem ért ve a Nyi tott Ég bolt 
meg fi gye lõ re pü lé se ket –, ha ren del ke zé sé re ál l az alá írt
szer zõ dés, amely hi telt ér dem lõ en bi zo nyít ja, hogy a vé te -
le zett üzem anyag fel hasz ná lá sa jö ve dé ki és ál ta lá nos for -
gal mi adó men tes te vé keny ség ér de ké ben tör tént.

(9) A szol gál ta tás el len té te le zé sét köve tõen az MH
VEK a be ér ke zõ pénz esz kö zö ket be vé tel ként köny vel je le
és kez de mé nyez ze az ille té kes Te rü le ti Pénz ügyi és Szám -
vi te li Igaz ga tó ság fe lé a be vé te lek elõ i rány za to sí tá sát,
mely rõl az MH ÜSZF-sé get és a HM BBBH KVHO-t tá jé -
koz tas sák.

8.  §

Amennyi ben a ha zai jog sza bá lyok nem kor lá toz zák,
vagy nem tilt ják, a kül föl di fegy ve res erõk ré szé re nyúj tott
szol gál ta tás meg té rí té se a ST 2034 alap ján tör tén het:

a) kész pénz fi ze tés sel,

b) utó la gos (rész let) té rí tés sel,

c) köl csön zött té te lek vissza adá sá val,

d) azo nos jel le gû ter mé szet be ni meg té rí tés sel.

9.  §

(1) A szám la el len ér té ké nek szer zõ dés ben elõ írt ha tár -
idõ re tör té nõ be nem ér ke zé sét az MH VEK pa rancs no ka a
HM BBBH KVHO – mint szer zõ dés kö tõ – fe lé 15 na pon
be lül je lez ze, aki ha la dék ta la nul in téz ked jen a fi ze té si fel -
szó lí tás költ ség vi se lõ ré szé re tör té nõ el jut ta tá sá ra. A Nyi -
tott Ég bolt fel adat kap csán ki ál lí tott szám lák ese té ben az
MH VEK a HM NRH fe lé je lez ze a fi ze tés ké se del mét.

(2) A 90 na pot meg ha la dó fi ze té si ké se de lem rõl az MH
VEK te gyen je len tést az MH ÖLTP ré szé re.

(3) A Nyi tott Ég bolt meg fi gye lõ re pü lé sek ese té ben a ki -
fi ze té sek tel je sí té si ha tár ide jé re a KB dön té sét kell fi gye -
lem be ven ni.

A Magyar Honvédség repülõ-eszközeinek feltöltése
külföldön

10.  §

(1) Az MH ál lo má nyá ba tar to zó re pü lõ esz kö zök kül föl -
dön tör tént fel töl té sé rõl a sze mély zet a For ma nyom tat -
ványt az MH VEK cí mé re ál lí tas sa ki, me lyet õriz zen meg
és a sa ját bá zis ra va ló vissza ér ke zés kor a szer ve zet üzem -
anyag szol gá la tá nak ad ja le. Az üzem anyag szol gá lat a
For ma nyom tat vány egyik ere de ti pél dá nyát õriz ze meg,
má sik pél dá nyát – en nek hi á nyá ban a meg õr zen dõ pél dány 
má so la tát – a (2) be kez dés ben sze rep lõ je len tés sel együtt
az MH VEK ré szé re küld je meg. A for ma nyom tat vány el -
osz tá sa:

1. pld.: Át adó,
2. pld.: Át adó,
3. pld.: Át ve võ (az MH VEK ré szé re meg kül den dõ pél -

dány),
4. pld.: Át adó,
5. pld: Át ve võ (az üzem anyag szol gá lat pél dá nya, a ki -

adá si bi zony lat alap ja és mel lék le te).
(2) A szer ve zet – leg ké sõbb az esz köz vissza ér ke zé sét

kö ve tõ 15 na pon be lül – küld jön je len tést az MH VEK-nek,
amely tar tal maz za:

a) a fel töl tés jo gos sá gá nak iga zo lá sát;
b) a fel töl tött ha di tech ni kai esz köz/esz kö zök tí pu sát,

azo no sí tó je lét (rend szám, lajst rom szám),
c) a fel töl tés he lyét és dá tu mát,
d) a fel töl tött üzem- és/vagy ke nõ anyag meg ne ve zé sét

és mennyi sé gét,
e) az át ve võ ne vét,
f) a vég re haj tott fel adat meg ne ve zé sét és tar tal mát.
(3) Az MH VEK a be ér ke zõ szám la, va la mint a mel lék -

le tét ké pe zõ ere de ti For ma nyom tat vány nak az érin tett
szer ve zet ál tal je len tett ada tok kal tör té nõ egyez te té se után, 
az ér vény ben lé võ pénz ügyi sza bá lyok nak meg fele lõen
egyen lít se ki a szám lát. A For ma nyom tat vány alap ján
 vételezze be az anya go kat, majd Esz köz utal vá nyon ad ja
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ki azo kat az érin tett az anya got át ve võ esz köz üzemelte -
tõje sze rin ti szer ve zet ré szé re.

(4) A kül föl dön vég re haj tott Nyi tott Ég bolt meg fi gye lõ
re pü lé sek ese tén a ma gyar fél ál tal vi selt költ sé gek rõl a
HM NRH-hoz ér ke zik be az Össze sí tett El szá mo lás, mely -
rõl a HM NRH küld jön a HM HVK MFCSF ál tal le iga zolt
hi te le sí tett má so la tot az MH VEK ré szé re. Az MH VEK az 
össze sí tõ ben sze rep lõ üzem anya gok el len ér té két a HM
NRH ré szé re a Hon vé del mi Mi nisz té rium Köz pon ti Pénz -
ügyi és Szám vi te li Hi va tal ál tal meg adott vál la la ti ár fo lya -
mon szá mít va utal ja át. Az üzem anya gok el len ér té két az
össze sí tett el szá mo lást ki bo csá tó tag ál lam ré szé re a
HM NRH utal ja to vább. Az Össze sí tett El szá mo lás ban
sze rep lõ üzem anya go kat az MH VEK vé te lez ze be, majd
Esz köz utal vá nyon ad ja ki azo kat az érin tett az anya got át -
ve võ esz köz üze mel te tõ je sze rin ti szer ve zet ré szé re.

(5) A Nyi tott Ég bolt meg fi gye lõ re pü lést vég re haj tó, és
kül föl dön üzem anya got vé te le zõ esz köz sze mély ze te,
illetve az esz közt üze mel te tõ Szer ve zet üzem anyag szol -
gá la ta a For ma nyom tat vány, illetve a fel adat-vég re haj tás -
ról  szóló je len tés vo nat ko zá sá ban az (1) és (2) be kez dés -
ben fog lal ta kat al kal maz za.

(6) A szer ve zet az anya go kat az MH VEK ál tal ki adott
utal vány alap ján vé te lez ze be és az üzem anyag szol gá lat -
hoz le adott For ma nyom tat vány ada ta it Üzem anyag Fel töl -
té si és Ki adá si Ki mu ta tás ra fel ve zet ve, he lyez ze azo kat
vég le ges ki adás ba. Az így fel hasz nált üzem anyag ter he li a
Szer ve zet haj tó anyag fo gyasz tá si ke re tét.

(7) A szük sé ges elõ irány za tot az MH ÜSZF-ség ter vez -
ze, a ki fi ze té se ket az MH VEK a köz pon ti költ ség ve tés ter -
hé re tel je sít se.

(8) A Nyi tott Ég bolt meg fi gye lõ re pü lé sek vég re haj tá -
sá val kap cso la tos üzem anyag költ sé gek ter ve zé sét az MH
ÖLTP a HM HVK MFCSF adat szol gál ta tá sa alap ján, a
min den ko ri ter ve zé si uta sí tás nak meg fele lõen együt te sen
hajt sa vég re.

Záró rendelkezések

11.  §

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Vé de lem po li ti kai és Nem -
zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály ka to na dip lo má ci ai
kap cso la tai út ján az ST 2034 C mel lék le té ben meg je lölt
szám vi te li hi va ta lok ada ta i nak fe lül vizs gá la tát ne gyed -
éven te vé gez ze el, az ar ról ké szí tett jegy zé ket a HM
BBBH KVHO, va la mint az MH VEK ré szé re küld je meg.

12.  §

Ez az uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba*, egyide -
jûleg a kül föl di had erõk Ma gyar or szá gon tör té nõ üzem -
anyag fel töl té se el len ér té ké nek szám lá zá si rend jé rõl  szóló
270/2004. (HK 15.) MH üzem anyag szol gá lat fõ nö ki szak -
uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. jú li us 5.
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1. számú melléklet a 73/2006. (HK 16.) HM utasításhoz

NATO STANDARD FORM FOR REQUEST, RECEIPT AND RETURN OR INVOICE
FORMULAIRE STANDARD OTAN DE DEMANDE, DE RÉCEPCION, DE RESTITUTION OU DE FACTURATION

AZ IGÉNYLÉS, ÁTVÉTEL, VISSZAADÁS ILLETVE SZÁMLA NATO SZABVÁNY FORMANYOMTATVÁNYA

1
6
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DISTRIBUTION / ELOSZTÓ ………….. A .    REQUEST/ DEMANDE / IGÉNYLÉS                 RETURN / RESTITUTION / VISSZAKÜLDÉS     C.  INOVICE / FACTURE / SZÁMLA 
4. From / De / Küld  (Demanding party / demandeur / Igényl  fél) 5. Nation / Nemzet 1. Requsition number / No de la demande / Igénylési 

szám 

6. To / A  / Címzett (Providing party / Fournisseur / Biztosító fél) 

22. Invocing authority / Servicing de facturating / Számlakiállító szerv 

8. Time and placeof delivery requested / Lieu et date de livraison demendé / Az átvétel igényelt helye 
és id pontja 

7. Nation(s) / Nemzet(ek) 

2. Support agreement / Accord de réglement / 
Támogatási egyezmény 

9. Recerving party / Destinataire / Átvev  fél 

23. Invoice number / No de la facture / Date / 
Számla száma és kelte 

24. Trascation Code (USA 
only) / Tranzakció kódja (Csak 
az USA) 

10. Name / Nom / Név, Rank / Grade / Rendfokozat, Signautre / Aláírás Date / Dátum 3. Means of transport/Aircraft,Vehicle,Ship Moyen de 
transport / Aéronef,Véhicule,Navire / Szállítóeszköz / 
repül gép, gépjárm , hajó 

25. Transportation document No / No du 
bordereau d’envoi / Szállítási dokumentum 
száma 

26. Account No (USA only) / 
Bankszámla szám (Csak az 
USA) 

No / No / Szám 
NATO Stock No / No de Stock de l’ 

OTAN / NATO Raktári szám 
Description / Leírás 

Measure unit / Unité de mesure / 
Mértékegység 

Quantity requested / Quantité 
demandée / Igényelt mennyiség 

Quantity delivered / 
Quantité fournie / 

Átadott mennyiség

Unit price / 
prix unitaire / 

Egységár 

Total / 
Össz. 

Attachment and vouchers / 
Piéces justificatives  / 

Bizonylatok és nyugták 

11 12 13 14 15 27 28 29 30 

     

16. Other costs / Autres frais / Más költség 31. Total amount claimed / Total de la facture / 
Összes követelt összeg 

32. Currency / Monnaire / 
Pénznem 

17. Method of compensation /             Cash /                           Deferred reimbursement/                Replacement in-kind/ 
      Mode  de compensation               Paiement comptant       Paiement différé                              Remboursement en nature 
      Kompenzáció módja                  Készpénz                     Részletfizetés                               Azonos jelleg  természetbeni megtérítés 

33. Payable to / Payable á Acount No Fizetend          - nek :                                   

Account No/ No de compete / Bankszámla szám:                                                    

For / En réglement de / Hivatkozás: 

18. Authorization by official of issuing party / Authorisation du responsable officiel / A kiadó fél tisztvisel jének felhatalmazása 
      NAME / Nom / Név, Rank / Grade / Rendfokozat, Signature / Aláírás 

19. Agreed date of return / Date de 
restitution /  Visszaküldés id pontja

B. ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT / ACCUSE DE RECEPTION / ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

21. Transport / Tarnsportation / Szállítás  

34. I certify that the amount invoiced is exclusive of all taxes for which exemption 
has been granted under provision of existing agreements and that the invoice is 
correct
Je certifice l’ exactitude de la présente facture, son montant n’inclut aucune des 
taxes dont l’expemtion est accordée en vertu d’accords en vigueur.  
Igazolom, hogy a számlázott összeg nem tartalmazza a létez  egyezmények 
által biztosított adómentességet élvez  cikkek adóját, valamint a számla 
helyességét 

Free of Charge / Gratuit With charge / A titre onéreux 

20. Reccipt, accepted / Recu en bonne et due forme / Az 
átvétel nyugtázva  
Place and date / Lieu et date / Hely és id pont 

Name / Nom / Név, Rank / Grad / 
Rendfokozat, Signature / Aláírás 

  Díjtalan   Díj felszámításával 

35. Name /Nom / Név, Rank / Grad / Rendfokozat, Signature / Aláírás 

Embedded EPS
There is embedded EPS on this page.Adobe Acrobat does not support the display of this type of object but it will print intact to a PostScript device.



Kitöltési Útmutató az ST 2034 „A” mellékletében foglalt Formanyomtatványhoz:

Az „A” – vas ta gon ke re te zett – rész ki töl té se (az át adó töl ti ki):

1. Igény lé si szám (amennyi ben van ilyen).

2. Az igény re jo go sí tó ok mány ra hi vat ko zás.

3. Az át ve võ esz köz tí pu sa, lajst rom szá ma, egye di azo no sí tó ja, rend szá ma stb.

4. Amennyi ben az MH esz kö ze kül föl dön vesz át anya got, ak kor az MH VEK, ha az MH ad át más nem zet ré szé re
üzem anya got, ak kor a kül föl di költ ség vi se lõ meg ne ve zé se.

5. Át ve võ fél ál la má nak meg ne ve zé se.

6. Az üzem anya got ki szol gá ló ka to nai szer ve zet.

7. Az át adó fél ál la má nak meg ne ve zé se.

8. Az át adás he lye és idõ pont ja (hely õr ség, év, hó nap, nap).

9. Az át ve võ ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se.

10. Az át adó sze mély ol vas ha tó ne ve, rend fo ko za ta, alá írá sa, az át adás dá tu ma (év, hó, nap).

11. Fo lyó szám.

12. Az át adott anyag(ok) NATO kód ja(i).

13. Az át adott anyag(ok) meg ne ve zé se, fel so ro lá sa.

14. Az át adott anyag(ok) mér ték egy sé ge (haj tó anyag ese tén 15 °C-ra kom pen zált li ter).

15. Át adott mennyi ség(ek) a 14. pont ban meg adott mér ték egy ség ben.

16. Egyéb tel je sí té sek költ sé ge (pl.: szál lí tás, cso ma go lás stb.).

17. Az el len té te le zés mód ja (,,x”-l je löl ni).

18. A ki adó szol gá la ti sze mély ol vas ha tó ne ve, rend fo ko za ta, alá írá sa.

19. Vissza kül dés idõ pont ja (nem kell ki töl te ni).

A „B” – vas ta gon ke re te zett – rész:

20. Az át vé tel he lye, ide je (év, hó, nap), az át ve võ szol gá la ti sze mély ol vas ha tó ne ve, rend fo ko za ta, alá írá sa.

21. Amennyi ben szol gál ta tás ként szál lí tás is tel je sí tés re ke rült, annak meg je lö lé se, hogy az té rí tés el le né ben, vagy
díj men te sen nyújt ja az át adó (,,x”-l je löl ve).

A „C” – vas ta gon ke re te zett – rész ki töl té se (a szám lá zást vég zõ szer ve zet – kül föl di esz köz ma gyar or szá gi fel -
töl té se ese tén az MH VEK – töl ti ki):

22. Az MH VEK ne ve és cí me.

23. A ki ál lí tott szám la szá ma és dá tu ma.

24. Nem kell ki töl te ni.

25. Amennyi ben a 16. ro vat ban szál lí tá si költ ség ke rült meg je len te tés re, a szál lí tás ok má nyá nak sor szá ma.

26. Nem kell ki töl te ni.

27. A 15. pont ban fel tün te tett mennyi ség gel azo nos.

28. A szám lá zás kor figye lembe vett egy ség ár.

29. A 27. és 28. ro vat szor za ta.

30. A ki adá si bi zony lat(ok) – fel töl té si jegy(ek) – sor szá ma(i).

31. Összes kö ve telt összeg: a 16. és 29. ro va tok össze ge (szám la vég össze ge).

32. Pénz nem: a szám lát ki ál lí tó szer ve zet sze rin ti ál lam hi va ta los pénz ne me (Ma gyar Köz tár sa ság: ki zá ró lag
 Forint/HUF).

33. A pénz ügyi tel je sí tést kö ve te lõ szer ve zet (MH VEK) ne ve cí me, bank szám la szá ma.

34. Az elõ re nyom ta tott szö veg tõl el té rõ be jegy zést nem kell ten ni.

35. A szám lát ki ál lí tó szer ve zet (MH VEK) szol gá la ti sze mé lyé nek ne ve, rend fo ko za ta, alá írá sa.

Meg jegy zés:

– a 11–15., 27–30. ro va tok ban az át adott anya go kat anyag faj tán ként kü lön sor ban, az egy anyag hoz tar to zó ada tok kal 
egy sor ban kell meg je len tet ni!

– Az ok mányt ügy vi te li zá ra dék kal kell el lát ni, mely tar tal maz za az egyes pél dá nyok el osz tá sát.
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2. számú melléklet a 73/2006. (HK 16.) HM utasításhoz

STANDARD OPEN SKIES INVOICE / ÖSSZESÍTETT ELSZÁMOLÁS

INVOICE NUMBER / Szám la szá ma

TO STATE PARTY / Fo ga dó fél

FROM STATE PARTY / Ki bo csá tó fél

DATE OF INVOICE / Szám la kel te

OBSERVATION FLIGHT REFERENCE NUMBER / A meg fi gye lõ re pü lés hi vat ko zá si
szá ma

DATE / TIME OF ARRIVAL / Ér ke zés dá tu ma és idõ pont ja

DATE / TIME OF DEPARTURE / In du lás dá tu ma és idõ pont ja

SUMMARY OF COSTS (EUROS) / Össz költ ség (€)

MEAL AND ACCOMMODATIONS / Élel me zé si és el he lye zé si 
költ sé gek

FUEL, OIL, HYDRAULIC FLUID, GREASE,OXYGEN, WATER, DE-ICING-FLIUD,
DE-ICING-CHARGE / Üzem anyag, ke nõ olaj, hid ra u li ka fo lya dék, ke nõ zsír, oxi gén, víz,
jég te le ní tõ fo lya dék, 
jég te le ní tés költ sé ge

GROUND TECHNICAL AND COMMERCIAL SERVICING / Föld i tech ni kai ki szol gá lás
és kap cso ló dó szol gál ta tá sok

MEDIA AND CHEMICALS / Adat hor do zók és vegy sze rek

ADDITIONAL SERVICES / To váb bi szol gál ta tá sok

TOTAL INVOICED AMOUNT (EUROS) / Tel jes össz költ ség (€)

OBSERVED PARTY AGREE AS CORRECT (ON SUBMISSION) /
Meg fi gyelt fél iga zo lá sa (Be nyúj tás kor)

NAME / Név

SIGNETURE / Alá írás

OBSERVING PARTY AGREE AS CORRECT (PRIOR TO
PAYMENT) / A meg fi gye lõ fél iga zo lá sa (szám la tel je sí tés elõtt)

NAME / Név 

SIGNATURE / Alá írás

INVOICE PAYABLE TO THE FOLLOWING BANK / A szám la
össze ge tel je sí ten dõ a …… bank szám lá ra:
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MEALS AND ACCOMMODATION COSTS / Élel me zé si és el he lye zé si költ sé gek

 INVOICE NUMBER / Szám la szá ma:

TO STATE PARTY / Fo ga dó fél

FROM STATE PARTY / Ki bo csá tó fél

DATE OF INVOICE /  Szám la kel te:

MEALS / ACCOMMODATION COSTS /
élel me zé si és el he lye zé si költ sé gek

NUMBER OF PERSONNEL 
/ A sze mé lyi ál lo mány lét -

szá ma

DAILY COST PER
PERSON (EUROS) /

költ sé gek na pon ta
sze mé lyen ként (€)

TOTAL DAILY COST
(EUROS) / költ sé gek
na pon ta össze sen (€)

DAY 1 / 1. Nap

DAY 2 / 2. Nap

DAY 3 / 3. Nap

DAY 4 / 4. Nap

DAY 5 / 5. Nap

DAY 6 / 6. Nap

DAY 7 / 7. Nap

TOTAL / össze sen:

TOTAL MEALS AND ACCOMMODATION COST (EUROS) / 
élel me zé si és el he lye zé si költ sé gek össze sen (€)
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FUEL, OIL, HYDRAULIC FLUID, GREASE, OXYGEN, WATER, DE-ICING-COSTS / Üzem anyag, ke nõ olaj, hid ra u li ka fo lya dék, ke nõ zsír, oxi gén, víz, jég te le ní té si költ sé gek:

INVOICE NUMBER / Szám la szá ma   FROM STATE PARTY / Ki bo csá tó fél

TO STATE PARTY / Fo ga dó fél   DATE OF INVOICE / Szám la kel te:

UPLOAD / Fel töl tés

FUEL
(Lit res) / 

üzem anyag
(li ter)

OIL
(US qu arts)
Ke nõ olaj

(0,946 li ter)

HYDRAULI
C FLUID
(Lit res) /

hid ra u li ka
fo lya dék

(li ter)

GREASE
(kg) / Ke nõ -

zsír (kg)

OXYGEN
(Fil ling) /
Oxi gén
(töl tés)

WATER 
(Lit res) / Víz

(Li ter)

DE-ICING-F
LUID (kg) 
Jég te le ní tõ

fo lya dék (kg)

DE-ICING CHARGE BY AIRKRAFT TYPE / Jég te le ní tõ 
fel töl té se re pü lõ gép tí pu son ként

CAT 1 / 1
Ka te gó ria

CAT 2 / 2
Ka te gó ria

CAT 3 / 3
Ka te gó ria

CAT 4 / 4
Ka te gó ria

1. ON ARRIVAL / Ér ke zés kor

2. DEMO FLIGHT / Be mu ta tó re pü lés

3. TRANSIT TO OPEN SKIES AIRFIELD 
/ Át re pü lés a Nyi tott Ég bolt re pü lõ tér re

4. OBSERVATIONAL FLIGHT -
SEGMENT 1 / Meg fi gye lõ re pü lés
1. út vo nal

5. OBSERVATIONAL FLIGHT -
SEGMENT 2 / Meg fi gye lõ re pü lés 
2 . út vo nal

6. OBSERVATIONAL FLIGHT -
SEGMENT 3 / Meg fi gye lõ re pü lés 
3. út vo nal

7. OBSERVATIONAL FLIGHT -
SEGMENT 4 / Meg fi gye lõ re pü lés 
4. út vo nal

8. OBSERVATIONAL FLIGHT -
SEGMENT 5 / Meg fi gye lõ re pü lés 
5. út vo nal

9. TRANSIT TO POINT OF EXIT / 
Át re pü lés a ki lé pé si pont hoz

10. DEPARTURE FROM POINT OF
EXIT / Tá vo zás a ki lé pé si pont ról

TOTAL UPLOAD (NUMBER OF UNITS) 
/ Összes fel töl tött mennyi ség a meg adott
mér ték egy ség ben

UNIT COST (EUROS) - KÖLN FOR
YEAR …. / … évi köl ni egy ség ár (€) 

TOTAL / Össze sen

TOTAL FUEL, OIL, HYDRAULIC FLUID, GREASE, OXYGEN, WATER, DE-ICING COST (EUROS) / Üzem anyag, ke nõ olaj, hid ra u li ka-fo lya dék, ke nõ zsír,
oxi gén, víz, jég te le ní tés költ sé ge össze sen (€)
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GROUND TECHNICAL AND COMMERCIAL SERVICING COSTS / Föld i tech ni kai ki szol gá lás és kap cso ló dó szol gál ta tá sok költ sé gei 

INVOICE NUMBER / Szám la szá ma

TO STATE PARTY / Fo ga dó fél

FROM STATE PARTY /  Ki bo csá tó fél

DATE OF INVOICE / Szám la kel te

EXCHANGE RATE / DATE / Át vál tá si ár fo lyam (dá tum)

OTHER GROUND TECHNICAL AND COMMERCIAL SERVICING REQUESTED / 
Igé nyelt egyéb föld i tech ni kai és kap cso ló dó szol gál ta tá sok

TYPE / Jel leg - szol gál ta tás tí pu sa
COST (LOCAL CURRENCY) / Költ ség

(he lyi pénz nem ben)
COST (EUROS) / Költ ség

(€)

1. ON ARRIVAL / Ér ke zés kor

2. DEMO FLIGHT / Be mu ta tó re pü lés

3. TARNSIT TO OPEN SKIES
AIREFELD / Át re pü lés a Nyi tott Ég bolt 
re pü lõ tér re

4. OBSERVATIONAL FLIGHT -
SEGMENT 1 / Meg fi gye lõ re pü lés 
1. út vo nal

5. OBSERVATIONAL FLIGHT -
SEGMENT 2 / Meg fi gye lõ re pü lés 
2 . út vo nal

6. OBSERVATIONAL FLIGHT -
SEGMENT 3 / Meg fi gye lõ re pü lés 
3. út vo nal

7. OBSERVATIONAL FLIGHT -
SEGMENT 4 / Meg fi gye lõ re pü lés 
4. út vo nal

8. OBSERVATIONAL FLIGHT -
SEGMENT 5 / Meg fi gye lõ re pü lés 
5. út vo nal

9. TRANSIT TO POINT OF EXIT / 
Át re pü lés a ki lé pé si pont hoz

10. DEPARTURE FROM POINT OF
EXIT / Tá vo zás a ki lé pé si pont ról

TOTAL / Össze sen

TOTAL FUEL, OIL, HYDRAULIC FLUID, GREASE, OXYGEN, WATER, DE-ICING COST (EUROS) / Tel jes üzem anyag, ke nõ olaj, hid ra u li ka  folyadék, ke nõ -
zsír, oxi gén, víz, jég te le ní té si költ ség (€)
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MEDIA AND CHEMICALS COSTS / Adat hor do zók és vegy sze rek költ sé gei

INVOICE NUMBER / Szám la szá ma FROM STATE PARTY / Ki bo csá tó fél

TO STATE PARTY / Fo ga dó fél DATE OF INVOICE / Szám la kel te

EXCHANGE RATE / DATE / Át vál tá si ár fo lyam (dá tum)

Ca na di an Me dia Pri ces as of Ye ar _______ /
… évi ka na dai adat rög zí tõ árak

Cost (CAD)/
Met re / 

Egy ség ár
CAD/mé ter

Cost (Eu ro)/Met re / 
Egy ség ár €/mé ter

Films Types Used /
Al kal ma zott film tí pu sa

Film Width / 
Film

szé les ség

Roll Length
(m) /

Te kercs
hossza (m)

# of Rolls / 
Te ker csek

szá ma

To tal Length 
/ Tel jes

hossz (m)

Cost (Eu ros) 
/ Költ sé gek

(€)Films / Fil mek
Film Width /

Film szé les ség

Panch ro ma tic, Fi ne Gra in Ne ga ti ve Film 70 mm

5 in/127 mm

9.5 in/240 mm

Panch ro ma tic, High Spe ed Ne ga ti ve Film 70 mm

5 in/127 mm

9.5 in/240 mm

Ne ga ti ve Dup li ca ting Film - Neg to Pos 70 mm

5 in/127 mm

9.5 in/240 mm

Di rect Dup li ca ting Film - Neg to Neg 70 mm

5 in/127 mm

9.5 in/240 mm TOTAL FILM COSTS (EUROS) / fil mek tel jes költ sé ge (€)

PROCESSING CHEMICALS / Film ki -
dol go zás vegy sze rei

Film Width /
Film szé les ség

Cost (CAD) /
költ ség (CAD)

COST (Eu ro) / Költ ség
(€)

Pho to Che mist ry Used /
Fel hasz nált vegy sze rek

Qu an tity /
Mennyi ség

Cost (Eu ros) 
/ Költ ség (€)

Rep le nis hing Cost for 30 met res of film
(Inc lu des De ve lo per and Fi xer) / 30 m
film tel jes elõ hí vá si költ sé ge (hí vó val és
fi xá ló val)

70 mm

5 in/127 mm

9.5 in/240 mm

De ve lo per Rep le nis her Kit for 60 lit res

Fi xer Rep le nis her Kit for 75 lit res

De ve lo per Star ter Kit for 34 lit res

TOTAL CHEMISTRY COST (EUROS) / Vegy sze rek össz költ sé ge (€)

MAGNETIC TAPES / Mág nes sza la gok Length / Hossz
Cost (CAD) /

Költ ség (CAD)
Cost (Eu ro) / Költ ség

(€)
MAGNETIC TAPES USED /
Fel hasz nált mág ne sza la gok

# of Ta pes /
sza la gok

szá ma

Cost (Eu ros) 
/ Költ ség

(€)

Vi deo Cas set te VHS 120 min

Vi deo Cas set te S-VHS 120 min

Vi deo Cas set te HI - 8mm 60 min

Vi deo Cas set te HI - 8mm 120 min TOTAL TAPE COST (EUROS) / Sza la gok össz költ sé ge (€)

MEDIA AND CHEMICAL COST (EUROS) / Adat hor do zók és vegy sze rek össz költ sé ge (€)
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ADDITIONAL SERVICES COSTS / To váb bi szol gál ta tá sok költ sé gei

INVOICE NUMBER / Szám la szá ma

TO STATE PARTY / Fo ga dó fél

FROM STATE PARTY /  Ki bo csá tó fél

DATE OF INVOICE / Szám la kel te

EXCHANGE RATE / DATE / Át vál tá si ár fo lyam (dá tum)

ADDITIONAL SERVICES / To váb bi szol gál ta tá sok
TYPE / Jel leg - szol gál ta tás tí pu sa

COST (LOCAL CURRENCY) / Költ ség
(he lyi pénz nem ben)

COST (EUROS) / Költ ség
(€)

1. ON ARRIVAL / Ér ke zés kor

2. DEMO FLIGHT / Be mu ta tó re pü lés

3. TARNSIT TO OPEN SKIES
AIREFELD / Át re pü lés a Nyi tott Ég bolt 
re pü lõ tér re

4. OBSERVATIONAL FLIGHT -
SEGMENT 1 / Meg fi gye lõ re pü lés 
1. út vo nal

5. OBSERVATIONAL FLIGHT -
SEGMENT 2 / Meg fi gye lõ re pü lés 
2 . út vo nal

6. OBSERVATIONAL FLIGHT -
SEGMENT 3 / Meg fi gye lõ re pü lés 
3. út vo nal

7. OBSERVATIONAL FLIGHT -
SEGMENT 4 / Meg fi gye lõ re pü lés 
4. út vo nal

8. OBSERVATIONAL FLIGHT -
SEGMENT 5 / Meg fi gye lõ re pü lés 
5. út vo nal

9. TRANSIT TO POINT OF EXIT / 
Át re pü lés a ki lé pé si pont hoz

10. DEPARTURE FROM POINT OF
EXIT / Tá vo zás a ki lé pé si pont ról

TOTAL / Össze sen

TOTAL ADDITIONAL SERVICES COST (EUROS) / To váb bi szol gál ta tá sok össz költ sé ge (€)

1
1

0
4
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A honvédelmi miniszter
74/2006. (HK 16.) HM

u t a  s í  t á  s a
a Honvédelmi Minisztérium átalakításával, szervezeti

korszerûsítésével kap cso la tos fel ada tok ról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 52.  § (1) be -
kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
–  figyelemmel a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl,
 valamint a Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
 szóló 2006. évi LVII. tör vény, to váb bá az egyes igaz ga tá si
szer vek lét szá má ról  szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm.
 határozatban fog lalt ren del ke zé sek re – a Hon vé del mi
 Minisztérium át ala kí tá sá val, szer ve ze ti kor sze rû sí té sé vel
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ra az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra (a továb -
biak ban: HM), va la mint a HM Vé del mi Hi va tal ra ter jed ki.

A szervezeti struktúra korszerûsítésének irányelvei

2.  §

(1) Az ál lam re form ke re té ben a HM át ala kí tá sá val, szer -
ve ze té nek kor sze rû sí té sé vel, lét szá má nak és szer ve ze ti
ele mei szá má nak csök ken té sé vel, az egyes szer ve ze ti ele -
mek fel adat rend szer ében még meg ta lál ha tó pár hu za mos -
sá gok és át fe dé sek meg szün te té sé vel, to váb bá a nem mi -
nisz té ri u mi szin tû fel ada tok ala cso nyabb ve ze té si szint re
tör té nõ te le pí té sé vel a ha té ko nyabb mû kö dést biz to sí tó
szer ve ze ti struk tú rát kell ki ala kí ta ni.

(2) A HM mû kö dé sét a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek rõl, va la mint a Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog -
ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény elõ írásaival össz -
hang ban lé võ irá nyí tá si rend és szer ve ze ti fel épí tés ki ala -
kí tá sá val kell biz to sí ta ni.

(3) A HM szer ve ze té nek ki ala kí tá sát egyes szer ve ze ti
ele mek össze vo ná sá val és in teg rá lá sá val, más szer ve ze ti
ele mek meg szün te té sé vel, to váb bá új szer ve ze ti ele mek
lét re ho zá sá val kell vég re haj ta ni.

(4) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés és lét szám csök ken tés ke -
re té ben meg va ló sí tás ra ter ve zett fel ada to kat a 8.  §-ban
meg ha tá ro zot tak sze rint kell vég re haj ta ni.

Létszámkeretek

3.  §

(1) A HM fel adat rend szer ének ra ci o na li zá lá sá val,
struk tú rá já nak át ala kí tá sá val és lét szá má nak 2006. au -
gusz tus 1-jé vel tör té nõ csök ken té sé vel a mi nisz té rium

rend sze re sí tett lét szá ma leg fel jebb 499 fõ, ezen be lül a
HM hi va ta li szer ve ze té nek össz lét szá ma 330, a HM
 Honvéd Ve zér kar fõ nö ké nek alá ren delt sé gé be tar to zó HM 
szer vek össz lét szá ma 160 fõ, a mi nisz te ri tar ta lék lét szá ma 
9 fõ le gyen.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt fel ada tok vég re haj tá sa
ér de ké ben a Hon vé del mi Mi nisz té rium szer ve ze ti ele me i -
nek 2006. szep tem ber 1-jei lét szá mát az aláb bi ak ban ha tá -
ro zom meg:

a) az ál lam tit ká ri tit kár ság lét szá ma 10 fõ;
b) a ka bi net fõ nök köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer -

ve ze ti ele mek össz lét szá ma 110 fõ, ezen a lét szám ke re ten
be lül kell meg ál la pí ta ni a Mi nisz te ri Ka bi net, a HM Ter ve -
zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály, to váb bá a HM Kom mu ni -
ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály lét szá mát;

c) a jo gi szak ál lam tit kár köz vet len irá nyí tá sa alá tar to -
zó szer ve ze ti ele mek össz lét szá ma 72 fõ, ezen a lét szám -
ke re ten be lül kell meg ál la pí ta ni a Szak ál lam tit ká ri Tit kár -
ság, a HM Jo gi Fõ osz tály, to váb bá a HM In for ma ti kai és
In for má ció vé del mi Fõ osz tály lét szá mát;

d) a vé de lem po li ti kai szak ál lam tit kár köz vet len irá nyí -
tá sa alá tar to zó szer ve ze ti ele mek össz lét szá ma 52 fõ, ezen 
a lét szám ke re ten be lül kell meg ál la pí ta ni a Szak ál lam tit -
ká ri Tit kár ság, a HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály, to váb bá 
a HM Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály lét szá mát;

e) a vé del mi ter ve zé si és inf rast ruk tú rá lis szak ál lam tit -
kár köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti ele mek
össz lét szá ma 84 fõ, ezen a lét szám ke re ten be lül kell meg -
ál la pí ta ni a Szak ál lam tit ká ri Tit kár ság, a HM Vé del mi
Ter ve zé si Fõ osz tály, to váb bá a HM Vé de lem gaz da sá gi
Fõ osz tály lét szá mát;

f) a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek alá ren delt sé gé be
tar to zó szer ve ze ti ele mek össz lét szá ma 160 fõ, ezen a lét -
szám ke re ten be lül kell meg ál la pí ta ni a Ve zér ka ri Tit kár -
ság, a HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály, a HM Had mû ve le ti
és Ki kép zé si Fõ osz tály, to váb bá a HM Sze mély ze ti Fõ osz -
tály lét szá mát.

4.  §

(1) A szer ve ze ti kor sze rû sí tést a HM szer vek fel ada ta i -
nak fe lül vizs gá la tá val, egyes szer vek fel adat kö re i nek
 indokolt át cso por to sí tá sá val kell vég re haj ta ni. A HM szer -
ve ze ti kor sze rû sí té se és lét szá má nak csök ken té se egyes
szer ve ze ti ele mek át ala kí tá sát, össze vo ná sát, HM, illetve
MH szer ve zet ré szé re tör té nõ át adá sát, illetve meg szün te -
té sét, to váb bá új szer ve ze ti ele mek lét re ho zá sát is je len ti.

(2) A szer ve zé si te vé keny ség:
Kez de te: 2006. au gusz tus 1.
Be fe je zé se: 2007. feb ru ár 28.

Szervezési feladatok

5.  §

(1) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés fo lya ma tá nak irányítá -
sáért, az az zal össze füg gõ mi nisz te ri dön té sek elõ ké szí té -
sé ért a HM ka bi net fõ nök fe le lõs.
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(2) A HM ka bi net fõ nök irá nyít ja a HM Mun ka kö ri
Jegy zé ké nek, a HM Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá -
nak, a HM Ha tás kö ri Jegy zé ké nek ki dol go zá sát, to váb bá a 
szer ve ze ti kor sze rû sí tés vég re haj tá sá val össze füg gõ nor -
ma tív sza bály zók elõ ter jesz tésének elõ ké szí té sét.

(3) A HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke irá nyít ja az alá ren -
delt sé gé be tar to zó HM szer vek fel épí té sé re, ál lo mány ka -
te gó ri án kén ti össze té te lé re, fel adat rend sze ré re vo nat ko zó
ja vas la tok ki dol go zá sát, a ja vas la to kat a HM ka bi net fõ nök 
út ján ter jesz ti a mi nisz ter elé.

6.  §

(1) A HM lét szá má nak ter ve zett csök ken té sé rõl – a
Mun ka Tör vény köny vé rõl (Mt.)  szóló 1992. évi XXII. tör -
vény 94/B.  § (3) be kez dé se alap ján – a hon vé del mi ága zat
ér dek kép vi se le ti szer ve ze te it, a köz al kal ma zot ti ta ná csot
és a mun ka vál lalók kép vi se lõ it írás ban tá jé koz tat ni kell.

Ha tár idõ: 2006. jú li us 10.
Fe le lõs: HM ál lam tit kár

(2) Az Mt. 94/D.  § (1) be kez dé se alap ján a te rü le ti leg
ille té kes mun ka ügyi köz pon tot elõ ze tesen ér te sí te ni kell a
cso por tos lét szám csök ken tés rõl. Az elõ ze tes ér te sí tés má -
so la tát a mun ka vál lalók kép vi se lõ i nek is át kell ad ni.

Ha tár idõ: 2006. jú li us 10.
Fe le lõs: HM ál lam tit kár

(3) Az Mt. 94/B.  § (1), (4)–(6) be kez dé sei alap ján a
mun kál ta tó (a mi nisz ter kép vi se lõ je) foly tas son kon zul tá -
ci ót a hon vé del mi ága zat ér dek kép vi se le ti szer ve ze te i vel,
illetve a mun kál ta tók nál kép vi se let tel ren del ke zõ szak -
szer ve ze tek és a mû kö dõ köz al kal ma zot ti ta ná csok kép vi -
se lõ i vel (a mun ka vál lalók kép vi se lõ i vel).

Ha tár idõ: 2006. jú li us 17-tõl fo lya ma tos
Fe le lõs: HM ál lam tit kár

(4) Az Mt. 94/D.  § (2), va la mint 94/E.  § (1) be kez dé sei
alap ján a te rü le ti leg ille té kes mun ka ügyi köz pon to kat,
illetve az érin tett mun ka vál la ló kat írás ban tá jé koz tat ni kell 
a cso por tos lét szám csök ken tés rõl.

Ha tár idõ: 2006. jú li us 31.
Fe le lõs: HM ál lam tit kár,

HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

7.  §

(1) A HM Mun ka kö ri Jegy zé két a 3.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot tak ra fi gye lem mel, a HM szak ál lam tit ká rok -
kal, a HM szer vek ve ze tõ i vel együtt mû köd ve, a HM Hon -
véd Ve zér kart il le tõ en a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök ja -
vas la tai alap ján a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz -
tály dol goz za ki, és azt a HM ka bi net fõ nök út ján ter jesz ti
fe l jó vá ha gyás ra.

Ha tár idõk: ja vas la tok ki dol go zá sa, meg kül dé se a HM
Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ra
2006. jú li us 20.,
a ter ve zet egyez te té se és vég le ge sí té se, fel -
ter jesz té se jó vá ha gyás hoz 2006. jú li us 26.,
a jó vá ha gyott HM Mun ka kö ri Jegy zék ki -
adá sa 2006. jú li us 31-ig,
hatályba lépés: 2006. au gusz tus 1.

Fe le lõs: HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõosztály -
vezetõ,
HM szer vek ve ze tõi, HM HVK törzs igaz -
gató

(2) A HM szer ve ze ti kor sze rû sí té sé ben és lét szá má nak
csök ken té sé ben érin tett HM Vé del mi Hi va tal és HM Köz -
pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal Elõ ké szí tõ Törzs mun ka kö ri
jegy zé ké nek mó do sí tá sát a Hi va tal fõ igaz ga tó já nak, va la -
mint az Elõ ké szí tõ Törzs ve ze tõ jé nek ja vas la ta alap ján a
HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ké szí ti elõ, és
azt a mi nisz ter hez kell fel ter jesz te ni jó vá ha gyás ra.

Ha tár idõk: ja vas la tok ki dol go zá sa, meg kül dé se a HM
Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ra
2006. jú li us 20.,
a ter ve zet egyez te té se és vég le ge sí té se, fel -
ter jesz té se jó vá ha gyás hoz 2006. jú li us 26.,
a jó vá ha gyott mun ka kö ri jegy zék ki adá sa
2006. jú li us 31-ig,
hatályba lépés: 2006. au gusz tus 1.

Fe le lõs: érin tett szer ve ze tek ve ze tõi,
HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve -
ze tõ

(3) Az MH Mû ve le ti Pa rancs nok ság Elõ ké szí tõ Törzs
ál lo mány táb lá ját a HM HVK mû ve le ti fõ cso port fõ nök ja -
vas la ta alap ján a HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ -
nök ség ké szí ti elõ, és azt a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök -
höz kell fel ter jesz te ni jó vá ha gyás ra.

Ha tár idõk: ja vas la tok ki dol go zá sa, meg kül dé se a HM
HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök -
ség re 2006. jú li us 20.,
a ter ve zet egyez te té se és vég le ge sí té se, fel -
ter jesz té se jó vá ha gyás hoz 2006. jú li us 26.,
a jó vá ha gyott ál lo mány táb la ki adá sa 2006. 
jú li us 31-ig,
hatályba lépés: 2006. au gusz tus 1.

Fe le lõs: HM HVK mû ve le ti fõ cso port fõ nök,
HM HVK ka to nai ter ve zõ fõ cso port fõ nök

(4) Fe lül kell vizs gál ni a HM szer ve ze ti kor sze rû sí té sé -
ben és lét szá má nak csök ken té sé ben érin tett HM Vé del mi
Hi va tal Ala pí tó Ok ira tát, ki kell dol goz ni annak mó do sí tá -
sát, illetve az új on nan meg ala ku ló szer ve ze tek ala pí tó ok -
ira ta it. Azok ter ve ze tét a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós
Fõ osz tály ré szé re kell meg kül de ni, aki azo kat a jo gi szak -
ál lam tit kár út ján ter jesz ti elõ jó vá ha gyás ra.
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Ha tár idõ: ok mány ter ve ze tek HM Ter ve zé si és Ko or -
di ná ci ós Fõ osz tály ré szé re tör té nõ meg -
kül dé se 2006. jú li us 20.,
az ok mány-ter ve ze tek egyez te té se, vé le mé -
nyez te té se és vég le ge sí té se 2006. jú li us 25.,
a ter ve ze tek elõ ter jesz tése jó vá ha gyás ra
2006. jú li us 31.,
az ok ira tok ha tály ba lé pé se: 2006. au -
gusztus 01.

Fe le lõs: érin tett szer ve ze tek ve ze tõi,
HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve -
ze tõ

(5) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés és lét szám csök ken tés kö -
vet kez té ben a HM szer ve ze té bõl ki vá lók fel men té sé nek
leg ko ráb bi idõ pont ja 2006. szep tem ber 01.

(6) Az át ala kí tott fel adat rend szer alap ján ki kell dol goz -
ni a HM szer vek szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát és azt 
a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tállyal tör té nõ vé -
le mé nyez te tést köve tõen az adott HM szer vet köz vet le nül
irá nyí tó mi nisz té ri u mi ve ze tõ ré szé re kell jó vá ha gyás ra
elõ ter jesz te ni.

Ha tár idõ: a ter ve ze tek ki dol go zá sa 2006. au gusz tus 14.,
a ter ve ze tek vé le mé nyez te té se, pon to sí tá sa, fel -
ter jesz té se jó vá ha gyás ra 2006. au gusz tus 28.

Fe le lõs: HM szer vek ve ze tõi

(7) A HM szer vek új on nan ki dol go zott szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za ta ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja 2006.
szep tem ber 01.

A HM szervezeti átalakításának feladatai

8.  §

(1) A Mi nisz te ri Ka bi net fe la dat rend sze re ki bõ vül a
HM ál lo má nya sze mély ügyi fel ada ta i nak el lá tá sá val, szer -
ve ze té be be épí tés re ke rül a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály
szer ve ze ti ele mét ké pe zõ HM Sze mély ügyi Osz tály.

(2) A HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály és a HM Hu mán -
po li ti kai Fõ osz tály egyes szer ve ze ti ele me i bõl, to váb bá a
HM Sze mély ze ti Fõ osz tály nak a ka to nai to bor zás irá nyí tá -
sát vég zõ szer ve ze ti ele mé bõl, a saj tó szó vi võ fel ada ta i nak
in teg rá lá sá val – új szer ve ze ti elem ként, a ka bi net fõ nök
alá ren delt sé gé ben – meg ala kul a HM Kom mu ni ká ci ós és
To bor zó Fõ osz tály. A meg ala kí tás sal kap cso la tos fel ada -
to kat a ka bi net fõ nök irá nyít ja.

(3) A HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály a
 kabinetfõnök alá ren delt sé gé be ke rül. A HM Ter ve zé si és
Ko or di ná ci ós Fõ osz tály In for ma ti kai Osz tá lya szer ve ze té -
vel és fel ada ta i val be épül az új mi nisz té ri u mi szerv ként
lét re ho zás ra ke rü lõ HM In for ma ti kai és Információ -
védelmi Fõ osz tály ba.

(4) A HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály a vé del mi
 tervezési és inf rast ruk tú rá lis szak ál lam tit kár alárendelt -
ségébe ke rül. Fe la dat rend sze re ki egé szül a humánerõ -

forrás-tervezési, va la mint hu mán kont roll ing fel ada tok kal. 
Szer ve ze té be ré sze ik kel be épül nek a HM Hu mán po li ti kai
Fõ osz tály, va la mint a HM Ka bi net iro da kont roll ing fel -
ada to kat el lá tó szer ve ze ti ele mei.

(5) A HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály – a jo gi
szak ál lam tit kár alá ren delt sé gé ben – át ala kul HM Jo gi Fõ -
osz tállyá. Szer ve ze té bõl ki ke rül nek, a HM In for ma ti kai és
In for má ció vé del mi Fõ osz tály szer ve ze té be ré sze i vel be -
épül nek a do ku men tum- és elekt ro ni kus in for má ció vé de -
lem mel kap cso la tos fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti ele mek.

(6) A HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály do ku -
men tum- és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem mel kap cso -
la tos fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti ele me i nek, va la mint a
HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály szer ve ze té be
tar to zó in for ma ti kai fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti ele me i -
nek in teg rá lá sá val – új szer ve ze ti elem ként, a jo gi szak -
államtitkár alá ren delt sé gé ben – lét re ho zás ra ke rül a HM
In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály. A meg ala -
kí tás sal kap cso la tos fel ada to kat a jo gi szak ál lam tit kár irá -
nyít ja.

(7) A HM Vé de lem po li ti kai és Nem zet kö zi Együtt mû -
kö dé si Fõ osz tály fel adat rend szer ének szét vá lasz tá sá val
– a vé de lem po li ti kai szak ál lam tit kár alá ren delt sé gé ben –
lét re ho zás ra ke rül a HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály, va la -
mint a HM Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály. A HM 
Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály szer ve ze té be be épül a HM
Vé del mi Hi va tal szer ve ze té be tar to zó MK Ál lan dó NA TO 
Kép vi se let Vé de lem po li ti kai Rész leg, a Re gi o ná lis Fegy -
ver zet-kor lá to zá si Kép vi se let, va la mint az MK EBESZ
kép vi se let köz tiszt vi se lõi ál lo má nya. A fen ti szer ve ze tek
szol gá la ti jog vi szony ban lé võ ál lo má nya a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak
jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény 48.  § (1) a) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak alap ján ren del ke zé si ál lo -
mány ba ke rül. Az új fõ osz tá lyok meg ala kí tá sá val, a fel -
adat rend szer szét vá lasz tá sá val kap cso la tos fel ada to kat a
vé de lem po li ti kai szak ál lam tit kár irá nyít ja.

(8) A HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály je len le gi fel -
adat rend szer ével a vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis
szak ál lam tit kár alá ren delt sé gé be ke rül.

(9) A HM Had fel sze re lés Fej lesz té si Fõ osz tály – mint
ön ál ló szer ve ze ti elem – meg szû nik és be épül az új on nan
lét re ho zás ra ke rü lõ HM Köz pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal Elõ -
ké szí tõ Törzs szer ve ze té be, majd a 2007. ja nu ár 1-jé vel
lét re ho zás ra ke rü lõ HM Köz pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal
szer ve ze té be. A HM Köz pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal Elõ ké -
szí tõ Törzs a vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak -
államtitkár köz vet len irá nyí tá sa alatt mû kö dik és a hi va tal
meg ala kí tá sá ig – a vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis
szak ál lam tit kár ál tal jó vá ha gyás ra ke rü lõ szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály zat sze rint – vég zi a had fel sze re lés fej -
lesz té si te vé keny ség gel kap cso la tos fel ada to kat.

(10) A HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály – mint ön ál ló
szer ve ze ti elem – meg szû nik. A hu mán szol gá la ti fel ada to -
kat el lá tó egyes szer ve ze ti ele mei (kul túr a, sport, if jú ság),
az Euró pai Uni ós pá lyá za tok ko or di ná lá sá val kap cso la tos
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fel ada to kat, va la mint tu do mány szer ve zé si te vé keny sé get
vég zõ szer ve ze ti ele mei be épül nek a HM Kom mu ni ká ci ós
és To bor zó Fõ osz tály ba. A meg szû nõ Hu mán po li ti kai Fõ -
osz tály hu mán erõ for rás-ter ve zé si és hu mán kont roll ing
fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti ele me a HM Vé del mi Ter ve -
zé si Fõ osz tály ba, míg a kép zé si és az ok ta tás szer ve zé si
fel adat rend szer, va la mint a hu mán szol gá la ti fel ada to kat
el lá tó to váb bi szer ve ze ti ele mei a HM Sze mély ze ti Fõ osz -
tály ba ke rül nek be épí tés re.

(11) A HM Sze mély ze ti Fõ osz tály a HM Hon véd
 Vezérkar fõ nö ké nek alá ren delt sé gé be ke rül, szer ve ze té be
be épül a HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály kép zé si és az ok ta -
tás szer ve zé si fel ada tok kal fog lal ko zó szer ve ze ti ele me.
A szer ve ze té bõl ki ke rül a HM Sze mély ze ti Osz tály és be -
épül a HM Mi nisz te ri Ka bi net szer ve ze té be, és ugyan csak
ki ke rül a ka to nai to bor zás irá nyí tá sát vég zõ szer ve ze ti
elem, amely be épí tés re ke rül a HM Kom mu ni ká ci ós és
 Toborzó Fõ osz tály szer ve ze té be.

(12) A HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség
– mint ön ál ló szer ve ze ti elem – meg szû nik, bá zi sán ki ala -
kí tás ra ke rül a HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály, va la mint a
HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály.

(13) A HM HVK Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség – mint
ön ál ló szer ve ze ti elem – meg szû nik és fel ada ta i nak meg -
ha gyá sa mel lett be épül az új on nan lét re ho zás ra ke rü lõ MH 
Mû ve le ti Pa rancs nok ság Elõ ké szí tõ Törzs szer ve ze té be.
Az MH Mû ve le ti Pa rancs nok ság Elõ ké szí tõ Törzs a HM
Hon véd Ve zér kar fõ nök köz vet len irá nyí tá sa alatt mû kö -
dik és az új pa rancs nok ság meg ala kí tá sá ig – a HM Hon véd 
Ve zér kar fõ nök ál tal jó vá ha gyás ra ke rü lõ szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály zat sze rint – vég zi fel ada ta it.

(14) A HM HVK Ve zér ka ri Iro da – mint ön ál ló szer ve -
ze ti elem – meg szû nik, bá zi sán lét re ho zás ra ke rül a HM
Ve zér ka ri Tit kár ság.

Vegyes rendelkezések

9.  §

A szer ve ze ti kor sze rû sí tés és lét szám csök ken tés kö vet -
kez té ben a szer ve zet bõl ki vá ló ál lo mány re kon ver zi ó já nak 
meg szer ve zé sét a Hon vé del mi Mi nisz té rium, va la mint a
Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium kö zött meg kö tött
stra té gi ai együtt mû kö dés alap ján kell vég re haj ta ni.

Ha tár idõ: fo lya ma tos
Fe le lõs: HM ka bi net fõ nök

10.  §

Fo lya ma to san fi gye lem mel kell kí sér ni a szer ve ze ti kor -
sze rû sí tés és lét szám csök ken tés so rán ki fi ze tett fel mon dá -
si já ran dó sá gok ala ku lá sát. A ha von ta be kért adat szol gál -
ta tá sok ra ala poz va össze sí te ni kell a ki fi ze tett fel mon dá si
já ran dó sá go kat, to váb bá az el szá molt mun ka adó kat ter he -
lõ já ru lé ko kat, és azo kat – a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi 
költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLI II. tör vény 4.  § sze -

rint – az er re a cél ra kép zett köz pon ti költ ség ve té si cél -
tartalékból kell igé nyel ni.

Ha tár idõ: fo lya ma tos
Fe le lõs: HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li

 Hivatal fõ igaz ga tó

11.  §

(1) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés sel és lét szám csök ken tés -
sel kap cso la tos tá jé koz ta tót kell össze ál lí ta ni az Or szág -
gyû lés Hon vé del mi Bi zott sá ga és a Köz tár sa sá gi El nök ré -
szé re.

Ha tár idõ: 2006. jú li us 24.
Fe le lõs: HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõosztály -

vezetõ

(2) A köz pon ti köz igaz ga tás ban fog lal koz ta tot tak stá -
tusz vál to zá sát elõ se gí tõ in téz ke dé sek rõl  szóló 1063/2006.
(VI. 15.) Korm. ha tá ro zat 4. pont ja sze rint a lét szám csök -
ken tés vég re haj tá sá ról tá jé koz tat ni kell a szo ciá lis és mun -
ka ügyi mi nisz tert.

Ha tár idõ: a fel men tés köz lé sét kö ve tõ hó nap ti ze dik
nap ja

Fe le lõs: HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõosztály -
vezetõ

12.  §

A szer ve ze ti kor sze rû sí tés ben és lét szám csök ken tés ben
érin tett sze mé lyi ál lo mány ré szé re sze mély ügyi, pénz ügyi
tá jé koz ta tót kell ké szí te ni.

Ha tár idõ: 2006. jú li us 31.
Fe le lõs: HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ,

HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li
 Hivatal fõ igaz ga tó

13.  §

Je len uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba*, és 2007.
de cem ber 31-én ha tá lyát ve szí ti, ha tály ba lé pé sé vel a
 Magyar Hon véd ség 2004–2013 kö zöt ti idõ szak ra vo nat -
ko zó át ala kí tá sá val, új struk tú rá já nak ki ala kí tá sá val
 kapcsolatos fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 01/2003.
(HK 22.) HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. jú li us 6.

1108 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 16. szám



A honvédelmi miniszter
75/2006. (HK 16.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Honvédség Központi Honvédkórház
rekonstrukciós beruházás befejezésével kapcsolatos

feladatokról  szóló 23/2003. (HK 10.) HM utasítás
módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján a Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Hon véd kór ház
 rekonstrukciós be ru há zás be fe je zé sé vel kap cso la tos fel -
ada tok ról  szóló 23/2003. (HK 10.) HM uta sí tás (a továb -
biak ban: Ut.) mó do sí tá sá ra a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

1.  §

Az Ut. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3. § (1) A je len uta sí tás ban el ren delt fel ada tok vég re -

haj tá sá nak irá nyí tá sá ra az aláb bi bi zott sá got je lö löm ki,
mely egy ben a vo nat ko zó köz be szer zé si el já rá sok ér té ke lõ 
 bizottsága is (a továb biak ban: KB):

Bi zott ság ve ze tõ je: HM ka bi net fõ nök
He lyet tes: HM IKH fõ igaz ga tó
Ta gok: MH EÜP pa rancs nok

MH ÖLTP pa rancs nok
HM KPSZH fõ igaz ga tó
MH KHK pa rancs nok
HM IKH fõ igaz ga tó 
 in gat lan be ru há zá si he lyet tes
HM IKH fõ igaz ga tó 
 in gat lan ke ze lé si he lyet tes

Tit kár: HM IKH jo gász
(2) A Bi zott ság ülé se zé si rend je: ese ti, a fel ada tok hoz

iga zo dó, a KB ve ze tõ jé nek vagy he lyet te sé nek intézke -
dése sze rint.”

2.  §

Az Ut. 4.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„4. § (1) A re konst ruk ci ós be ru há zás fel ada ta i nak vég -
re haj tá sát úgy kell üte mez ni, hogy a kór ház új lé te sít mé -
nyé ben a sür gõs sé gi be teg el lá tás mû kö dé si és üze mel te té si 
fel té te lei, a ra di o ló gi ai osz tály ki ala kí tá sa, illetve a he li -
kop ter rel ér ke zõ be te gek fo ga dá sa biz to sí tott le gyen, mely 
ma gá ba fog lal ja a pró ba üze met, majd a gyó gyí tó el lá tás
meg kez dé sét is.

fe le lõs: a KB ve ze tõ je
ha tár idõ: 2006. ok tó ber 31.

(2) Az el sõ sza kasz ban, 2006. szep tem ber 30-ig kell
 befejezni az 560 ágyas kór ház i re konst ruk ci ós be ru há zás
450 ágyas ré szé nek – a 90 ágyas ne u ro pszi chi át ri ai és a
20 ágyas in fek to ló gi ai osz tá lyok kal csök ken tett – mû sza ki
át adá sát. A pró ba üze mel te tést köve tõen a szak ha tó sá gi en -
ge dé lyek alap ján 2006. de cem ber 31-ig (I. ütem) vég re
kell haj ta ni a be teg osz tá lyok, a di ag nosz ti ka, a laborató -
riumok, a ren de lõ in té zet át köl töz te té sét, és 2007. feb ru ár
28-ig meg kell kez de ni a tel jes kö rû gyó gyí tó el lá tást.

fe le lõs: a KB ve ze tõ je”

3.  §

Az Ut. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„7. § (1) Az MH KHK re konst ruk ci ós be ru há zás üte mé -
nek meg fele lõen a kór ház bu dai in gat lan já ban le võ osz tá -
lyo kat át kell te le pí te ni az új lé te sít mény be.

fe le lõs: MH EÜP pa rancs nok
ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.”

4.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
76/2006. (HK 16.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 36/2005. (HK 9.) HM uta -
sí tás sal ki adott, a Hon vé del mi Mi nisz té rium Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat (a továb biak ban: HM SZMSZ) mó -
do sí tá sá ra az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség re, va la mint a
hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek re ter jed ki.

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. jú li us 11.
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2.  §

A HM SZMSZ III. fe je zet 6. pont ja a kö vet ke zõ (5) be -
kez dés sel egé szül ki:

(,,6. KA BI NET FÕ NÖK, HE LYET TES ÁL LAM -
TIT KÁR”:)

(5) A Hon vé del mi Mi nisz té rium ka bi net fõ nö ke jog sza -
bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kormány tag jai és ál lam -
tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 5.  §
(3) be kez dé sé re fi gye lem mel – gya ko rol ja az alá írás (ki ad -
má nyo zás) jo gát azok ban az ügyek ben, ame lye ket a hon -
vé del mi mi nisz ter a ka bi net fõ nök ré szé re írás ban meg -
határoz az ága za tot érin tõ kö te le zett ség vál la lá sok vo nat -
ko zá sá ban.

3.  §

Je len uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
77/2006. (HK 16.) HM

u t a  s í  t á  s a
a Honvédelmi Minisztérium átalakításával, szervezeti

korszerûsítésével kap cso la tos fel ada tok ról  szóló
74/2006. (HK 16.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Hon vé del mi Mi nisz té rium
át ala kí tá sá val, szer ve ze ti kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos
fel ada tok ról  szóló 74/2006. (HK 16.) HM uta sí tás
(a továb biak ban: Uta sí tás) mó do sí tá sá ra az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az Uta sí tás 1.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1.  § Az Uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra

(a továb biak ban: HM), a HM Vé del mi Hi va tal ra, va la mint
a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal ra ter -
jed ki.”

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. jú li us 3.

2.  §

(1) Az Uta sí tás 7.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett „2006. jú -
li us 20.” szö veg rész he lyé be a „2006. jú li us 27.”, va la mint
a „2006. jú li us 26.” szö veg rész he lyé be „2006. jú li us 31.”
szö veg rész lép.

(2) Az Uta sí tás 7.  § (2) be kez dés el sõ mon da ta he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A HM szer ve ze ti kor sze rû sí té sé ben és lét szá má nak
csök ken té sé ben érin tett HM Vé del mi Hi va tal, HM Köz -
pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal és HM Köz pon ti
 Logisztikai Hi va tal Elõ ké szí tõ Törzs mun ka kö ri jegy zé ké -
nek mó do sí tá sát a Hi va tal fõ igaz ga tó já nak, va la mint az
Elõ ké szí tõ Törzs ve ze tõ jé nek ja vas la ta alap ján a HM Ter -
ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ké szí ti elõ, és azt a
 miniszterhez kell fel ter jesz te ni jó vá ha gyás ra.”

(3) Az Uta sí tás 7.  § (3) be kez dé sé ben és a 8.  § (13) be -
kez dé sé ben em lí tett „MH Mû ve le ti Pa rancs nok ság Elõ ké -
szí tõ Törzs” szö veg rész he lyé be az „MH Mû ve let Irá nyí tó
Köz pont” szö veg rész lép.

(4) Az Uta sí tás 7.  § (4) be kez dés el sõ mon da ta he lyé be
az aláb bi ren del ke zés lép:

„(4) Fe lül kell vizs gál ni a HM szer ve ze ti kor sze rû sí té sé -
ben és lét szá má nak csök ken té sé ben érin tett HM Vé del mi
Hi va tal és HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal
Ala pí tó Ok ira tát, ki kell dol goz ni annak mó do sí tá sát,
illetve az új on nan meg ala ku ló szer ve ze tek ala pí tó okira -
tait.”

3.  §

(1) Az Uta sí tás 8.  § (1) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Mi nisz te ri Ka bi net fe la dat rend sze re ki bõ vül a
HM ál lo má nya sze mély ügyi fel ada ta i nak el lá tá sá val, szer -
ve ze té be be épí tés re ke rül a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály
szer ve ze ti ele me it ké pe zõ HM Sze mély ügyi Osz tály, va la -
mint be épül nek a kont roll ing fel ada tot el lá tó szer ve ze ti
ele mek.”

(2) Az Uta sí tás 8.  § (4) be kez dés har ma dik mon da tá ban
a „va la mint a HM Ka bi net iro da kont roll ing fel ada to kat el -
lá tó” rész ha tá lyát vesz ti.

(3) Az Uta sí tás 8.  § (7) be kez dé sé nek má so dik és har -
ma dik mon da ta a ha tá lyát vesz ti.

(4) Az Uta sí tás 8.  § (10) be kez dé se az aláb bi mon dat tal
egé szül ki:

„A Hu mán po li ti kai Fõ osz tály hu mán stra té gi á val, szer -
ve zet-fej lesz té si és hu mán po li ti kai el vek kel össze füg gés -
ben je lent ke zõ fel ada tai a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós
Fõ osz tály fel adat rend sze ré be ke rül nek át cso por to sí tás ra.”

(5) Az Uta sí tás 8.  § az aláb bi (15) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(15) A HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal
szer ve ze té be be épül a HM Vé del mi Hi va tal szer ve ze té be
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tar to zó MK Ál lan dó NATO Kép vi se let Vé de lem po li ti kai
Rész leg, a Re gi o ná lis Fegy ver zet-kor lá to zá si Kép vi se let,
va la mint az MK EBESZ kép vi se let tel jes sze mé lyi állo -
mánya.”

4.  §

Je len uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
 78/2006. (HK 16.) HM

 u t a  s í  t á  s a
 az afganisztáni tartományi újjáépítési csoportban

résztvevõ katonai szervezet létrehozásának
feladatairól, valamint a személyi állomány

kihelyezésének elõkészítésérõl és végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az egy ma gyar
ve ze té sû af ga nisz tá ni tar to má nyi új já épí té si cso port lé te sí -
té sé rõl és mû kö dé sé nek elõ ké szí té sé rõl  szóló 2115/2006.
(VI. 29.) Korm. ha tá ro zat ra, a nem zet kö zi szer ve ze tek ál -
tal irá nyí tott vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek -
ben tör té nõ rész vé tel lel kap cso la tos fel ada tok ról  szóló
51/2005. (HK 11.) HM uta sí tás, va la mint a nem zet kö zi
szer ve ze tek ál tal irá nyí tott vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó
mû ve le tek ben tör té nõ rész vé tel lel kap cso la tos fel ada tok
vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 147/2005.
(HK 21.) HM KÁT–HVKF együt tes in téz ke dés (a továb -
biak ban: In téz ke dés) ren del ke zé se i re – az af ga nisz tá ni
Tar to má nyi Új já épí té si Cso port ban (Pro vin ci al Re const -
ruc ti on Te am, a továb biak ban: PRT) részt ve võ ka to nai
szer ve zet lét re ho zá sá nak fel ada ta i ról, va la mint a sze mé lyi
ál lo mány ki he lye zé sé nek elõ ké szí té sé rõl és vég re haj tá sá -
ról a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium (a továb biak ban: HM), a mi nisz té rium köz vet len alá -
ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek, a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i nek, va la mint a

hon vé del mi mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek -
nek a fel adat vég re haj tá sá ban érin tett ál lo má nyá ra, és az
af ga nisz tá ni mû ve le tek re lét re ho zott ide ig le nes ka to nai
szer ve ze tek re.

(2) Az uta sí tás ban sze rep lõ rö vi dí té sek és ki fe je zé sek
te kin te té ben az In téz ke dés 2.  §-á t kell al kal maz ni.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

Az uta sí tás al kal ma zá sá ban:
a) PRT: az Af ga nisz tán ré szé re nyúj tott ma gyar nem -

ze ti és nem zet kö zi for rá sok ál tal mû köd te tett és fi nan szí -
ro zott se gít ség nyúj tá si és fej lesz té si prog ra mok vég re haj -
tá sa cél já ból a Nem zet kö zi Biz ton sá gi Köz re mû kö dõ Erõk 
(ISAF) mû ve le ti te rü le ten lé te sí tett össz kor mány za ti szer -
ve zet.

b) MH PRT: Ma gyar Hon véd ség Tar to má nyi Új já épí -
té si Cso port, kül föl di fel adat-vég re haj tás ra ter ve zett,
 miniszteri ha tá ro zat tal lét re ho zás ra ke rü lõ ide ig le nes ka to -
nai szer ve zet, amely ide ig le nes ál lo mány táb lá val, ide ig le -
nes fel sze re lé si jegy zék kel, ide ig le nes szer ve ze ti és mû kö -
dé si sza bály zat tal ren del ke zik, a HM HVK MFCSF nem -
ze ti ve ze té se és az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság szol gá -
la ti alá ren delt sé gé ben ál l.

3.  §

(1) Az MH PRT lét re ho zá sát úgy kell ter vez ni, hogy ki -
te le pí té sé re üte me zet ten, több lép csõ ben – 2006. au gusz -
tus 01-tõl kez dõ dõ en – ke rül jön sor és kez de ti mû ve le ti ké -
pes sé gét 2006. ok tó ber 01-ig, tel jes mû ve le ti ké pes sé gét
2007. áp ri lis 01-ig ér je el. Az MH PRT kez de ti mû ve le ti
ké pes sé gé nek el éré sét köve tõen mû ve le ti irá nyí tás szem -
pont já ból az ISAF Észa ki Re gi o ná lis Pa rancs nok ság
( Regional Com mand-North, a továb biak ban: RC-N) alá -
ren delt sé gé ben, Pol-e Khom ri szék hellyel, Bagh lan tar to -
mány ban hajt ja vég re a fel ada ta it.

(2) A PRT fel adat rend sze ré bõl adó dó an az MH PRT
 állománya ci vil kom po nens sel, más nem ze tek hozzá -
járulásával, illetve he lyi al kal ma zot tak kal egé szül ki.

A PRT rendeltetése

4.  §

(1) Az MH PRT ren del te té se, hogy biz to sít sa:
a) Bagh lan tar to mány inf ra struk tu rá lis fej lesz té sét, a

he lyi kor mány za ti szer vek be fo lyá sá nak erõ sí té sét köz -
pon ti el vek alap ján, a rész vé telt a biz ton sá gi szek tor
 reformban, va la mint az új já épí té si prog ra mok ban fõ ként a
ci vil szfé rát érin tõ pro jek tek ál tal;
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b) a ré gi ó ban te vé keny ke dõ kor mány za ti és nem kor -
mány za ti, va la mint nem zet kö zi szer ve ze tek mun ká ját, va -
la mint az új já épí tés hez szük sé ges biz ton sá gi kör nye zet
lét re ho zá sá nak elõ se gí té sét;

c) a ma gyar nem ze ti prog ra mok vég re haj tá sá nak se gí -
té sét, szük ség ese tén ezek irá nyí tá sát, va la mint az át vé tel re 
ke rü lõ prog ra mok foly ta tá sá nak biz to sí tá sát;

d) kap cso lat tar tást és együtt mû kö dést az af gán kor -
mány za ti szer vek kel (Kor mány zói Hi va tal, kor mány za ti
köz igaz ga tá si szer ve ze tek, az Af gán Nem ze ti Had erõ, az
Af gán Nem ze ti Rend õr ség stb.), a tör zsi és val lá si ve ze -
tõk kel, a tar to mány ban mû kö dõ nem ze ti, kor mány za ti és
nem-kor mány za ti, va la mint nem zet kö zi szer ve ze tek kel, a
sa ját elöl já ró, illetve más pa rancs nok ság alá ren delt sé gé be
tar to zó ka to nai szer ve ze tek kel, a he lyi po li ti kai kép vi se le -
tek kel, va la mint a he lyi la kos ság gal.

(2) Az MH PRT fel ada ta i val össze füg gés ben az MH
Könnyû Gya lo g Szá zad (a továb biak ban: MH KGYSZD)
ki je lölt erõi és esz kö zei az MH PRT-be fo ko za to san,
ütem terv sze rint ke rül nek át cso por to sí tás ra.

5.  §

Az MH PRT ál lo mány lét szá ma leg fel jebb 200 – a vál -
tás vagy meg erõ sí tés idõ sza ká ban leg fel jebb 400 – fõ,
mely ma gá ba fog lal ja a ve ze tõ szer ve ket és a vég re haj tó
al egy sé ge ket. A lét szám ke ret nem tar tal maz za az adott
idõ szak ban a mû ve le ti te rü le ten tar tóz ko dó ci vil kom po -
nenst, az ide ig le ne sen ott tar tóz ko dó (szál lást, el lá tást
igény lõ) ka to nai egy sé ge ket, VIP sze mé lye ket és a he lyi
al kal ma zot ta kat.

6.  §

Az af ga nisz tá ni sze rep vál la lás ér de ké ben az MH PRT
ke re té ben a NA TO aján lá sok nak, a nem ze ti in for má ci ós,
lo gisz ti kai és ve ze té si igé nyek nek meg fele lõen lét re ho zás -
ra ke rül nek a Nem ze ti Ele mek: Nem ze ti Fel de rí tõ Elem
(Ka bul), Nem ze ti Lo gisz ti kai Elem (Ka bul, MeS, Kon -
duz). Meg ala kí tá suk ra üte me zet ten, az MH PRT kez de ti
mû ve le ti ké pes sé gé nek el éré sé ig ke rül sor.

A PRT megalakítása

7.  §

A sze rep vál la lás mó do sí tá sá ra vo nat ko zó mû ve le ti el -
gon do lás ér tel mé ben, figye lembe vé ve a mû ve le ti te rü let re 
ér vé nyes lét szám ke re tet (200 fõ), az MH PRT kez de ti mû -
ve le ti ké pes sé ge el éré sé nek idõ sza ká ig az MH KGYSZD
sze mé lyi és tech ni kai ál lo má nya át te le pül és át tér a PRT
biz to sí tá si fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra, majd kü lön in téz -
ke dés re leg ké sõbb 2006. ok tó ber 15-ig ki vo nás ra ke rül a
had mû ve le ti te rü let rõl.

8.  §

Az MH PRT fel ál lí tá sá val pár hu za mo san, az zal össz -
hang ban, át ala kí tás ra ke rül a nem ze ti rang idõs fel adat kö re
és te le pü lé se. Az MH PRT pa rancs no ka – ma ga sabb rend -
fo ko za tú, vagy be osz tá sú MH ál lo má nyú sze mély tar tós
af ga nisz tá ni ve zény lé sé nek hi á nyá ban – egy ide jû leg el lát -
ja a nem ze ti rang idõs fel ada to kat is, szol gá la ti elöl já ró ja az 
ISAF kö te lé ké ben szol gá la tot tel je sí tõ tel jes ma gyar sze -
mé lyi ál lo mány nak. A rang idõs fel ada tok át vé te lé nek ha -
tár ide jét és mód ját a HVK MFCSF fõ cso port fõ nök az MH
SZFP pa rancs nok kal együtt mû kö dés ben ha tá roz za meg.

9.  §

A fel ké szü lés so rán a hely szí ni szem re vé te le zé sek
 tapasztalatait a le he tõ sé gek elem zé se és a szer ve zet ki ala -
kí tá sa so rán messze me nõ en figye lembe kell ven ni.

10.  §

(1) A HM HVK MFCSF a fel adat tisz táz ás so rán ko or di -
nál ja az In téz ke dés 5.  §-ban meg ha tá ro zott fel ada tok vég -
re haj tá sát, amely so rán ja vas la tot tesz a sze mé lyi és tech ni -
kai ál lo mány ra vo nat ko zó nem ze ti fenn tar tá sok ra.

(2) Az MH PRT-val kap cso la tos nem zet kö zi együtt -
mûködés elõ se gí té se ér de ké ben a pots da mi és eind ho ve ni
mû ve let irá nyí tó pa rancs nok sá gok ra 1–1 össze kö tõ tiszt
he lyez he tõ ki.

11.  §

A HM HVK MFCSF – a sze rep vál la lás mó do sí tá sá ra
vo nat ko zó dön tés, illetve az érin tett nem ze tek tá jé koz ta tá -
sa alap ján – kez de mé nye zi:

a) a PRT fel ada ta i nak, mû kö dé si te rü le té nek átadás-
 átvételérõl  szóló hol land–ma gyar Tech ni kai Egyez mény
elõ ké szí té sét;

b) az ér vény ben lé võ né met–ma gyar Tech ni kai Egyez -
mény és az RC-N fe le lõs sé gi kör ze té ben je len leg be töl tött
be osz tá sok kö ré nek mó do sí tá sát;

c) az olasz–ma gyar Tech ni kai Egyez mény meg szün te -
té sét;

d) új fran cia–ma gyar Tech ni kai Egyez mény kidolgo -
zását;

e) a Nem ze ti Ele mek lét re ho zá sá ra és te le pí té sé re
 vonatkozó ma gyar szán dék ille té kes NA TO, illetve ISAF
szer vek ré szé re tör té nõ be je len té sét;

f) a PRT-ban eset leg sze re pet vál la ló más nem ze tek kel
együtt mû kö dé si meg álla po dás ki dol go zá sát és Tech ni kai
Egyez mény meg kö té sét;

g) ma gyar–bel ga Tech ni kai Egyez mény meg kö té sét a
mû ve le ti te rü le ten a bel ga fél ál tal nyúj tan dó tûz sze rész tá -
mo ga tás ról.
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Ideiglenes Állománytábla, munkaköri leírások

12.  §

Az MK KBH az MH PRT vo nat ko zá sá ban el lát ja a
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló tör vény ben ré szé re
meg ha tá ro zott fel ada to kat. En nek ke re té ben az MK KBH
– a ka to nai és pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok kal
együtt mû kö dés ben – meg vizs gál ja nem zet biz ton sá gi
szem pont ból az af gán nem ze ti sé gû ma gyar ál lam pol gá -
rok nak, va la mint más sze mé lyek nek a PRT ál lo má nyá ban
val lá si és/vagy kul tu rá lis ta nács adó ként, tol mács-for dí tó -
ként tör té nõ al kal maz ha tó sá gát. Az MK KBH kö zö sen az
ISAF, va la mint az af gán kor mány zat biz ton sá gi szer ve i vel 
részt vesz a tá bort ki szol gá ló, va la mint a kül sõ õrzés-
 védelmi fel ada to kat el lá tó af gán ál lam pol gár sá gú sze mé -
lyek biz ton sá gi el len õr zé sé ben, az MH PRT 2006. ok tó ber 
1-i kez de ti mû ve le ti ké pes sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben.

13.  §

A HM SZF bel sõ ren del ke zést ké szít az ön kén tes tar ta -
lé kos és nyug ál lo má nyú ka to nák nak és az MH-n kí vü li
sze mé lyek nek a PRT ál lo má nyá ban pol gá ri szak ér tõ ként
tör té nõ al kal maz ha tó sá gá ra.

A mûvelet elõkészítése és végrehajtása

14.  §

A mû ve let elõ ké szí té se és vég re haj tá sa ér de ké ben:
a) az MH SZFP az In téz ke dés 11.  §-nak meg fele lõen a

HM HVK KTFCSF rész le tes kö ve tel mé nyei alap ján 2006. 
jú li us 15-ig az érin tett szer vek kel együtt mû köd ve el ké szí ti 
az MH PRT Ide ig le nes Ál lo mány táb lá ját, Fel sze re lé si
Jegy zé két, mun ka kö ri le írá so kat, ame lye ket a HM HVK
KTFCSF út ján a HM HVKF ré szé re 2006. jú li us 31-ig fel -
ter jeszt jó vá ha gyás ra. Az MH PRT Ide ig le nes Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály za tát 2006. jú li us 31-ig el ké szí ti és
2006. au gusz tus 15-ig fel ter jesz ti jó vá ha gyás ra;

b) az MH PRT ál lo má nyá nak ki kép zé sét, fel ké szí té sét
az In téz ke dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell vég re haj ta -
ni. A fel ké szí té sért fe le lõs MH SZFPK 2006. au gusz tus
7-ig tesz je len tést a HM HVKF-nek a fel ké szí tés be fe je zé -
sé rõl és a ké szen lét el éré sé rõl;

c) az MH PRT ál lo má nyá nak fel sze re lé sét, el lá tá sát az
In téz ke dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell vég re haj ta ni.
A lo gisz ti kai biz to sí tá sért és tá mo ga tá sért fe le lõs MH
ÖLTPK 2006. au gusz tus 15-ig tesz je len tést a HM
HVKF-nek a lo gisz ti kai biz to sí tás hely ze té rõl;

d) az ál lo mány, fel sze re lé se és egyéb esz kö ze i nek át cso -
por to sí tá sá val össze füg gés ben elõ ké szí tett – a ha tár át lé pés -
sel já ró csa pat moz gá sok en ge dé lye zé sé nek elõ ké szí té sé rõl
32/2001. (HK 9.) HM uta sí tás sze rint meg ha tá ro zott – ada -
to kat az MH SZFP meg kül di a HM BBBH ré szé re;

e) a HM BBBH az MH SZFP ál tal meg kül dött ada tok
alap ján elõ ké szí ti és a ter ve zett ha tár idõ re biz to sít ja a szál -
lí tá si fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges en ge dé lye ket,
va la mint úti és vám ok má nyo kat;

f) a HM BBBH részt vesz az ál lo mány és anya ga i nak
át cso por to sí tá sá val, vál tá sa i val, után szál lí tá sa i val össze -
füg gõ ide ig le nes ha tár nyi tá sok, vám eljá rások ter ve zé sé -
ben és vég re haj tá sá ban.

15.  §

Az érin tett el lá tó szer ve zet a fel adat ban érin tett más pa -
rancs nok sá gok kal együtt mû kö dés ben, az el já rá si rend nek
meg fele lõen – az MH ÖLTP-vel, a HM BBBH-val, az ille -
té kes HM TPSZI-vel együtt mû köd ve – kez de mé nye zi az
MH köz pon ti kész le té bõl nem biz to sít ha tó anya gi kész le -
tek, va la mint szol gál ta tá sok HM BBBH ál ta li so ron kí vü li
be szer zé sét.

16.  §

(1) A Nem ze ti Fel de rí tõ Elem fel ál lí tá sá ra és mû köd te -
té sé re vo nat ko zó erõ for rás- költ ség szük ség le ti, va la mint
ki adá si igény terv ter ve ze tét az MK KFH el ké szí ti és 2006.
jú li us 20-ig meg kül di a HM VTF-re.

(2) A Nem ze ti Fel de rí tõ Elem fel ál lí tá si, mû kö dé si és
el lá tá si költ sé gei ré szét ké pe zik az MH PRT költ ség ve té -
sé nek.

17.  §

(1) A HM KPSZH, az MH ÖLTP, a HM IKH és a HM
BBBH 2006. jú li us 20-ig pon to sít ja az MH PRT meg ala kí -
tá sá nak, az MH KGYSZD át cso por to sí tá sá nak és fel szá -
mo lá sá nak 2006.–2008. évek re vo nat ko zó erõ for rás- és
költ ség szük ség le ti, va la mint ki adá si igény ter vét, és meg -
kül di azt a HM VTF ré szé re. A HM VTF a be ér ke zett adat -
szol gál ta tás alap ján 2006. jú li us 31-ig össze ál lít ja az MH
PRT fel adat összeg zett erõ for rás- és költ ség szük ség le ti
ter vét és be épí ti azt a tár ca 10 éves ter vé be.

(2) Az MH PRT meg ala kí tá sa, illetve az MH PRT 2006. 
au gusz tu si ki te le pü lé sé tõl szük sé ges mû kö dé si több let -
költ sé ge i re a HM KPSZH és MH ÖLTP szak te rü le tét érin -
tõ en 2006. au gusz tus 5-ig fel hasz ná lá si en ge délyt ad ki.
A köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ká ból biztosí -
tandó pót elõ irány za tot a ha tá ro zat meg je le né sé tõl szá mí -
tott 5 mun ka na pon be lül a HM KPSZH biz to sít ja a költ -
ség ve té si szer vek ré szé re.

18.  §

A HM KPSZH a HM JIF-el, a HM BBBH-val és a MH
ÖLTP-vel együtt mû köd ve 2006. jú li us 31-ig ki dol goz za
az af ga nisz tá ni sze rep vál la lás ban részt ve võ, lo gisz ti kai
fel adat kör rel ren del ke zõ nem ze ti szer ve ze tek hely szí ni
be szer zé sek re vo nat ko zó bel sõ ren del ke zé sét, amely ki ter -

16. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1113



jed a pénz ügyi el lá tó szerv nél ren del ke zés re ál ló, külön -
bözõ fel hasz ná lá sú ke ret össze gek biz to sí tá sá ra, hely szí -
nen tart ha tó kész pénz nagy sá gá ra és annak moz ga tá sá ra,
va la mint az MH PRT pa rancs nok, az MH PRT ál lo má nyá -
ba ve zé nyelt pénz ügyi és be szer zé si (anyag el lá tó) tisz tek -
nek/tiszt he lyet te sek nek hely szí ni be szer zé sek kel kap cso -
la tos fel ada ta i ra és jog kö ré re. A ren del ke zés ma gá ba fog -
lal ja az MH PRT pa rancs no ka CI MIC ke re té bõl fi nan szí -
ro zott prog ra mok pénz ügyi biz to sí tá sá val és el szá mo lá sá -
val kap cso la tos elõ írásokat is.

19.  §

(1) Az MH KGYSZD ki vo ná sá val kap cso la tos elhe -
lyezési fel ada tok ra vo nat ko zó an, a HM BBBH – a HM
IKH-val, a HM KPSZH-val és az MH ÖLTP-vel együtt -
mû köd ve 2006. jú li us 31-ig a vo nat ko zó ren del ke zé sek
figye lembe véte lével ki dol goz za a Ma gyar Ál lam tu laj do -
ná ban és a HM va gyon ke ze lé sé ben lé võ épít mé nyek és az
ott ta lál ha tó be ren de zé si- és el he lye zé si tár gyak to váb bi
fel hasz ná lá sá val, illetve ér té ke sí té sé vel kap cso la tos bel sõ
ren del ke zést.

(2) A HM KPSZH – a HM IKH-val és, az MH
ÖLTP-vel együtt mû kö dés ben – ki dol goz za a hol land fél -
tõl át vé tel re ke rü lõ in gat la nok nak, anya gok nak és esz kö -
zök nek az MH nyil ván tar tá si rend sze ré be tör té nõ be ve ze -
té sé nek el já rá si rend jét, nyil ván tar tá si mód ját.

(3) A HM VTF fõ osz tály ve ze tõ ve ze té sé vel, az ál ta la
ki je lölt (fel kért) bi zott ság a hol land fél lel le foly tat ja a hol -
land tá bor és lé te sít mé nye i nek, esz kö ze i nek ma gyar fél ré -
szé re tör té nõ át adá sá nak anya gi fel té te le i rõl  szóló ár tár -
gya lá so kat. A tár gya lás so rán a bi zott ság ki dol goz za a hol -
land tá bor át adás-át vé te lé vel kap cso la tos meg álla po dás
ter ve ze tét.

(4) Az MH KGYSZD ré szé re a CAMP WAREHOUSE
tá bor ban biz to sí tott, a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és a
HM va gyon ke ze lé sé ben lé võ épít mé nyek és az ott ta lál ha -
tó be ren de zé si- és el he lye zé si, fel sze re lé si tár gyak PRT
bá zis ra tör té nõ át szál lí tá sá ra az MH ÖLTP – a HM
IKH-val, a HM BBBH-val és a HM KPSZH-val együtt mû -
köd ve – 2006. jú li us 31-ig bel sõ ren del ke zést dol go z ki,
amely tar tal maz za a köz üze mi igény be vé tel re, a lé te sít mé -
nyek re vo nat ko zó szer zõ dé sek ben és a tech ni kai egyez -
mény ben rög zí tett kö te le zett ség vál la lá sok vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó elõ írásokat.

(5) A fel hasz ná lás vizs gá la ta so rán figye lembe kell ven -
ni a mû ve le ti te rü le ten je len lé võ ma gyar ál lo mány, kü lö -
nö sen a Nem ze ti Ele mek igé nye it.

20.  §

Az MH ÖLTP együtt mû kö dés ben a HM JIF-fel, a
HM BBBH-val és a HM KPSZH-val meg vizs gál ja egy
MH PRT-n be lü li adó men tes bolt lét re ho zá sá nak és üze -
mel te té sé nek le he tõ sé gét. Az MH ÖLTP ja vas la ta alap ján
a HM KPSZH együtt mû köd ve a HM BBBH-val a bolt
 mûködési rend jét és el szá mo lá si kö te le zett sé gét 2006.
 augusztus 31-ig rész le te sen sza bá lyoz za.

21.  §

Az MH ÖLTP a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban, a HM va -
gyon ke ze lé sé ben lé võ in gó va gyon fe les le ges nek mi nõ sí -
té sé nek, va gyon ke ze lé sé nek és hasz no sí tá sá nak sza bá lya i -
ról, va la mint a mi nisz te ri biz to s fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 98/2005. (HK 21.) HM uta sí tás XIV. fe je ze te alap ján 
2006. au gusz tus 31-ig el ké szí ti és a HM ka bi net fõ nök ré -
szé re fel ter jesz ti a misszió so rán vár ha tó an fe les le ges sé
vá ló in gó va gyon tár gyak ke ze lé sé re, hely szí nen tör té nõ
hasz no sí tá sá ra, kül föl di szer ve zet(ek) ré szé re tör té nõ ér té -
ke sí té sé re vo nat ko zó elõ ze tes ter vet.

Záró rendelkezések

22.  §

Ez az uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

23.  §

(1) A HM HVKF a je len uta sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 
5 na pon be lül in téz ke dés ben sza bá lyoz za az MH PRT lét -
re ho zá sá val és mû kö dé sé vel, va la mint az MH KGYSZD
át te le pí té sé vel kap cso la tos fel ada to kat.

(2) A HM HVK KTFCSF a HM JIF együtt mû kö dé sé vel
a HM HVKF in téz ke dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõ vel
az érin tett szer vek kel együtt mû köd ve el ké szí ti az MH
PRT ala pí tá sá ról  szóló HM ha tá ro zat ter ve ze tét úgy,
hogy az MH PRT ide ig le nes ka to nai szer ve zet ként 2006.
au gusztus 1-i ha tállyal meg ala kí tás ra ke rül jön.

(3) A HM HVK KTFCSF a HM JIF együtt mû kö dé sé vel
elõ ké szí ti az MH KGYSZD meg szün te té sé re vo nat ko zó
ha tá ro zat ter ve ze tet és a HM JIF út ján fel ter jesz ti alá írás ra.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
79/2006. (HK 16.) HM

 u t a  s í  t á  s a
 a légitámaszpont- és a katonai létesítmény-látogatás,

valamint a fõbb fegyver- és harci technikai
rendszerek új típusainak bemutatója elõkészítésérõl

és végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  §-ának (1) be kez dé se f) pont ja
alap ján – fi gye lem mel az EBESZ Bi za lom- és Biz ton ság -
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erõ sí tõ In téz ke dé sek kel Fog lal ko zó Tár gya lá sok 1999. évi 
Bé csi Do ku men tu má nak (a továb biak ban: Do ku men tum)
elõ írásaira – a lé gi tá masz pont- és a ka to nai lé te sít mény-lá -
to ga tás, va la mint a fõbb fegy ver- és har ci tech ni kai rend -
sze rek új tí pu sa i nak be mu ta tó ja (a továb biak ban együtt:
Ren dez vény) elõ ké szí té sé rõl és vég re haj tá sá ról az aláb bi

utasítást

adom ki:

Általános rendelkezések

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM) és a mi nisz té ri um nak köz vet le nül
alá ren delt szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i nek a fel adat
vég re haj tá sá ban érin tett sze mé lyi ál lo má nyá ra ter jed ki.

2.  §

(1) A Ren dez vény cél ja A Ma gyar Köz tár sa ság po li ti kai 
kö te le zett ség vál la lá sa i nak tel je sí té se. A Ren dez vény üze -
ne te ként a Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek sta bi li tá -
sát, a ka to nák hoz zá ér té sét, a szö vet ség esi kö te le zett sé gek
ma ra dék ta lan vég re haj tá sát kell a részt ve võk fe lé kom mu -
ni kál ni.

(2) A lé gi tá masz pont-lá to ga tás so rán le he tõ sé get kell
biz to sí ta ni a Do ku men tum vég re haj tá sá ban érin tett ál la -
mok (a továb biak ban: a részt ve võ Ál la mok) kép vi se lõ i -
nek, hogy is me re te ket kap ja nak a lé gi bá zis nap i te vé keny -
sé gé rõl, meg te kint sék a fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges elõ ké szü le te ket, és rész le tes tá jé koz ta tást kap ja nak a
lé gi bá zis ról, va la mint az ott fo lyó te vé keny ség rõl.

(3) A ka to nai lé te sít mény-lá to ga tás so rán le he tõ sé get
kell biz to sí ta ni a részt ve võ Ál la mok kép vi se lõ i nek, hogy
meg te kint sék az adott ka to nai lé te sít mény nap i te vé keny -
sé gét, in for má ci ót kap ja nak és meg fi gyel hes sék az ala ku -
lat ki kép zé sét.

(4) A fõbb fegy ver- és har ci tech ni kai rend sze rek új
 típusainak be mu ta tó ja so rán le he tõ sé get kell biz to sí ta ni a
részt ve võ Ál la mok kép vi se lõ i nek ar ra, hogy meg te kint sék 
az MH szer ve ze te i nél új on nan rend szer be ál lí tott – más
 országok had rend jé ben nem rend sze re sí tett – tech ni kai
esz kö zö ket (BTR–80 MFAJ, BTR–80 MPFJ), meg is mer -
jék tech ni kai ada ta i kat és mû kö dés köz ben át fo gó ké pet
kap ja nak az esz kö zök ké pes sé ge i rõl.

(5) A Ren dez vény ke re té ben – kö te le zett sé ge i nek tel je -
sí té sén túl – a Ma gyar Köz tár sa ság be fo ga dó se gít sé get
nyújt a Re gi o ná lis Fegy ver zet-kor lá to zás El len õr zé sét
és Vég re haj tá sát Tá mo ga tó Köz pont nak (Re gi o nal Arms
Cont rol Ve ri fi ca ti on and Imp le men ta ti on As sis tan ce
 Centre, a továb biak ban: RAC VI AC) ál tal szer ve zett szak -
tan fo lyam gya kor la ti fá zi sá nak vég re haj tá sá ban.

3.  §

(1) A Ren dez vény 2006. szep tem ber 25–29. kö zött
 kerül meg ren de zés re. A Ren dez vény elõ ké szí té sét és le bo -
nyo lí tá sát az aláb bi ütem terv sze rint kell vég re haj ta ni:

a) A Ren dez vény kez de te, lá to ga tók fo ga dá sa: 2006.
szep tem ber 25–26.

b) A lé gi tá masz pont-lá to ga tás idõ pont ja: 2006. szep -
tem ber 27.

c) A ka to nai lé te sít mény-lá to ga tás idõ pont ja, ben ne a
fõbb fegy ver- és har ci tech ni kai rend sze rek új tí pu sa i nak
be mu ta tá sa: 2006. szep tem ber 28.

4.  §

(1) A Ren dez vény az aláb bi he lye ken ke rül meg ren de -
zés re:

a) A lé gi tá masz pont-lá to ga tás hely szí ne az MH 59.
Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis, Kecs ke mét;

b) A ka to nai lé te sít mény-lá to ga tás hely szí ne az MH 5.
Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár, Deb re cen és Haj -
dú had ház;

c) A fõbb fegy ver- és har ci tech ni kai rend sze rek új
 típusainak be mu ta tá sá ra az MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû
Lö vész dan dár haj dú had há zi bá zi sán ke rül sor.

5.  §

(1) A Ren dez vény elõ ké szí té se, le bo nyo lí tá sa, va la mint
a szük sé ges fel ada tok meg ha tá ro zá sa és vég re haj tá sá nak
ko or di ná lá sa ér de ké ben Szer ve zõ Bi zott ság (a továb biak -
ban: Bi zott ság) ala kul.

(2) A Bi zott ság társ el nö kei: a HM vé de lem po li ti kai
szak ál lam tit kár (a továb biak ban: HM VPSZÁT) és a HM
Hon véd Ve zér kar fõ nök I. he lyet te se (a továb biak ban: HM 
HVKF I. he lyet tes).

(3) A Bi zott ság te vé keny sé gé nek ko or di ná lá sá ért a HM
Hon véd Ve zér kar Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség (a továb -
biak ban: HM HVK MFCSF) fe le lõs.

(4) A Bi zott ság mun ká já ban a HM Vé de lem po li ti kai és
Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály (a továb biak ban:
HM VPNEF), HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály (a továb -
biak ban: HM VTF) a HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM KF), a HM Nem zet kö zi és Ren dez -
vény szer ve zõ Hi va tal (a továb biak ban: HM NRH), az MH
Szá raz föl di Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH SZFP),
az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH
LEP), az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó
Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖLTP), az MH Bu -
da pes ti Hely õr ség Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH
BHP), az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság (a továb biak -
ban: MH EÜP) és az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs -
nok ság (a továb biak ban: MH HIP) kép vi se lõi vesz nek
részt.
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A Rendezvény elõkészítése és végrehajtása

6.  §

(1) A Ren dez vény elõ ké szí té sét és vég re haj tá sát a HM
VPSZÁT és a HM HVKF I. he lyet te se fel ügye li.

(2) A HM HVK MFCSF fe le lõs a Ren dez vény elõ ké szí -
té sé vel és vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada tok ko or di ná -
lá sá ért, vég zi a részt ve võ Ál la mok kép vi se lõ i nek meg -
hívásával, fo ga dá sá val, kí sé ré sé vel, prog ram juk elõ ké szí -
té sé vel és le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat, va la -
mint se gít sé get nyújt a rész fel ada tok vég re haj tá sá ban érin -
tett szer ve ze tek nek.

(3) A HM VPNEF el ké szí ti a HM-re vo nat ko zó tá jé koz -
ta tót, fel ké szül annak meg tar tá sá ra, részt vesz a fel ada tok
vég re haj tá sá ban.

(4) A HM NRH fe le lõs a Ren dez vény lo gisz ti kai biz to -
sí tá sá ért. Meg szer ve zi a ren dez vé nye ken részt ve võk el -
szál lá so lást, szál lí tá sát, ét kez te té sét, kul tu rá lis prog ram ju -
kat. Lo gisz ti kai (pénz ügyi) biz to sí tá si ter vet ké szít a Ren -
dez vény le bo nyo lí tá sá hoz, ja vas la tot tesz az aján dék tár -
gyak tí pu sá ra és mennyi sé gé re, meg szer ve zi a szük sé ges
nyom dai mun ká la to kat, részt vesz a fel ada tok vég re haj tá -
sá ban. A lo gisz ti kai (pénz ügyi) biz to sí tá si ter vet 2006. jú -
li us 31-ig meg kül di a HM HVK MFCSF ré szé re.

(5) A HM KF fe le lõs az or szá gos és a ka to nai mé dia kép -
vi se lõ i nek tá jé koz ta tá sá ért a Ren dez vény rõl, részt vesz a
fel ada tok vég re haj tá sá ban.

(6) Az MH SZFP fe le lõs a rá vo nat ko zó tá jé koz ta tó ada -
tok elõ ké szí té sé ért, a tá jé koz ta tó meg tar tá sá ért, a ka to nai
lé te sít mény-lá to ga tás prog ram já nak össze ál lí tá sá ért és
annak hely szí ni vég re haj tá sá ért. Alá ren delt jei fe lé bel sõ
ren del ke zést ad ki fel ada tok elõ ké szí té sé re és vég re haj tá -
sá ra, részt vesz a fel ada tok vég re haj tá sá ban. Fel ügye li az
MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár fel ké szü lé -
sét. El ké szí ti a ka to nai lé te sít mény-lá to ga tás ra és – együtt -
mû köd ve az MH ÖLTP-vel – a fõbb fegy ver- és har ci tech -
ni kai rend sze rek új tí pu sa i nak be mu ta tó já ra vo nat ko zó le -
ve ze té si ter vet, me lyet 2006. jú li us 31-ig meg küld a HM
HVK MFCSF ré szé re.

(7) Az MH LEP fe le lõs a rá vo nat ko zó tá jé koz ta tó ada tok
elõ ké szí té sé ért, a tá jé koz ta tó meg tar tá sá ért, a lé gi tá masz -
pont-lá to ga tás prog ram já nak össze ál lí tá sá ért és annak hely -
szí ni vég re haj tá sá ért. Alá ren delt jei fe lé bel sõ ren del ke zést
ad ki a lé gi tá masz pont-lá to ga tás elõ ké szí té sé re és vég re haj -
tá sá ra, részt vesz a fel ada tok vég re haj tá sá ban. Fel ügye li az
MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis fel ké szü lé sét, az
ala ku lat tal kö zö sen el ké szí ti a lé gi tá masz pont-lá to ga tás le -
ve ze té si ter vét, me lyet 2006. jú li us 31-ig meg küld a HM
HVK MFCSF ré szé re. AZ MH SZFP igény lé se alap ján he li -
kop tert biz to sí t a ka to nai lé te sít mény-lá to ga tás be mu ta tó
fog lal ko zá sá nak vég re haj tá sá hoz.

(8) Az MH ÖLTP – az MH SZFP igé nye alap ján – szak -
mai se gít sé get nyújt a fõbb fegy ver- és har ci tech ni kai
rend sze rek új tí pu sa i nak be mu ta tó já hoz, részt vesz a fel -
ada tok vég re haj tá sá ban.

(9) Az MH BHP fe le lõs a Ren dez vény Ka to nai Ren dé -
sze ti biz to sí tá sá ért, er re kí sé ré si és biz to sí tá si ter vet dol go z
ki, me lyet 2006. jú li us 31-ig meg küld a HM HVK MFCSF
ré szé re. Fel ké szül a Ren dez vény re gép jár mû vel ér ke zõk
fo ga dá sá ra, va la mint a gép jár mû ve ik tá ro lá sá ra és õr zé sé -
re. A Ren dez vény idõ tar ta ma alatt a ren dész gép jár mû vek -
kel biz to sít ja a részt ve võ ket szál lí tó gép jár mû osz lo pok kí -
sé ré sét, az MH SZFP és az MH LEP igény lé se sze rint, fel -
ké szül for ga lom sza bá lyo zá si fel ada tok el lá tá sá ra. A HM
HVK MFCSF út mu ta tá sa i nak meg fele lõen Bizto sító Ren -
dész Szol gá la tot a Ren dez vény idõ tar ta ma alatt a részt -
vevõ Ál la mok kép vi se lõ i nek el he lye zé sé re szol gá ló szál -
lo dá ban. A fel adat el lá tá sa so rán együtt mû kö dik a buda -
pesti, illetve az ille té kes me gyei rendõr-fõkapitánysá -
gokkal.

(10) Az MH EÜP fe le lõs a Ren dez vény részt ve võ i nek
egész ség ügyi biz to sí tá sá ért. El ké szí ti az egész ség ügyi biz -
to sí tás ra vo nat ko zó ter vet, me lyet 2006. jú li us 31-ig, meg -
küld a HM HVK MFCSF ré szé re és in téz ke dik annak vég -
re haj tá sá ról.

7.  §

(1) A le bo nyo lí tás ban érin tett szer ve ze tek a jó vá ha gyott 
fel ada tok alap ján ki dol goz zák az erõ for rás- és költ ség -
szük ség le ti, va la mint ki adá si igény ter ve i ket, és azo kat
2006. jú li us 20-ig meg kül dik a HM VTF ré szé re. A szak te -
rü le ti igé nye ket fel dol goz va, a HM VTF a fel adat össze sí -
tett igény ter vét 2006. jú li us 31-ig fel ter jesz ti a HM vé de le -
mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár út ján a
hon vé del mi mi nisz ter ré szé re.

(2) A ki adá si igény terv ben ki kell mu tat ni, hogy mely
fel ada tok ke rül nek vég re haj tás ra a 2006. év re jó vá ha gyott
költ ség ve tés ter hé re és me lyek azok, ame lyek nek több let
for rás igé nye mu tat ko zik. Az eset le ge sen je lent ke zõ több -
let igé nyek fi nan szí ro zá sá ra a HM VTF tesz ja vas la tot.

8.  §

A HM HVK MFCSF a Ren dez vény vég re haj tá sá ra át -
fogó le ve ze té si ter vet ké szít, me lyet 2006. au gusz tus 11-ig
jó vá ha gyás ra fel ter jeszt a HM VPSZÁT-nak és a HM
HVKF I. he lyet te sé nek.

Záró rendelkezés

9.  §

Ez az uta sí tás az alá írást kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba,*
és 2006. no vem ber 30-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. jú li us 20.
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A honvédelmi miniszter
80/2006. (HK 16.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium átalakításával, szervezeti
korszerûsítésével kapcsolatos feladatokról  szóló

74/2006. (HK 16.) HM utasításban
meghatározottakkal összefüggõ szakmai feladatok

végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 52.  § (1) be -
kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
–  figyelemmel a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, a miniszté -
riumokban, az igaz ga tá si és az igaz ga tás jel le gû tevékeny -
séget el lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta -
tot tak lét szá má ról  szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá -
ro zat ban fog lal tak ra – a Hon vé del mi Mi nisz té rium át ala -
kí tá sá val, szer ve ze ti kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada -
tok vég re haj tá sá ról az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Miniszté -
riumra (a továb biak ban: HM), a HM Vé del mi Hi va tal ra
– a  Védelmi Hi va tal tól át vett fel ada tok kal össze füg gés -
ben –, a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal ra, a
meg ala kí tás ra ke rü lõ HM Köz pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal
Elõ ké szí tõ Törzs re és a MH Mû ve let Irá nyí tó Köz pont ra
(utób bi ket tõ együtt: új szer ve ze tek), va la mint a vég re haj -
tás ban érin tett szer ve ze tek re ter jed ki.

(2) A HM és az érin tett szer ve ze tek a Hon vé del mi
 Minisztérium át ala kí tá sá val, szer ve ze ti kor sze rû sí té sé vel
kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 77/2006. (HK 16.) HM uta -
sí tás sal mó do sí tott 74/2006. (HK 16.) HM uta sí tás ban
meg ha tá ro zott fel ada ta ik ha tár idõ re tör té nõ vég re haj tá sa
ér de ké ben a je len uta sí tás ban sza bá lyo zott szak mai kö ve -
tel mé nyek alap ján vég zik te vé keny sé gü ket.

2.  §

(1) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés ben és a lét szám csök ken -
tés ben érin tett szer ve ze tek ve ze tõi a fog lal koz ta tot tak ra
vo nat ko zó dön té se ket a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.), a Mun ka
Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény (a továb -
biak ban: Mt.), a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXI II. tör vény (a továb biak ban: Ktv.), va la mint
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény (a továbbiak ban: Kjt.) és a vég re haj tá suk ra ki adott 
ren del ke zé sek elõ írásai sze rint hoz zák meg.

(2) A sze mély ügyi el já rá sok so rán biz to sí ta ni kell az
(1) be kez dés sze rin ti jog sza bá lyok alap ján adan dó já ran -
dó sá go kat, a köz tiszt vi se lõk ese té ben fi gye lem mel a 2006. 
jú li us 5-én a Köz tisz ti vi se lõi Ér dek egyez te tõ Ta nács és a
Kormány kö zöt ti meg ál la po dás ra (a továb biak ban: Meg -
álla po dás) is.

(3) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés so rán
a) tö re ked ni kell a meg lé võ ál lo mány meg tar tá sá ra.

A más köz igaz ga tá si szerv tõl tör té nõ át he lye zés ki vé te lé -
vel köz tiszt vi se lõ fel vé te lé re csak elõ ze tes mi nisz te ri
 engedéllyel ke rül het sor;

b) a köz tiszt vi se lõi és köz al kal ma zot ti ál lo mány hi va -
tá sos (szer zõ dé ses) ál lo mány ba vé te lé re ki vé te le sen, elõ -
ze tes mi nisz te ri en ge déllyel ke rül het sor.

3.  §

(1) A HM szer vei vo nat ko zá sá ban az új szer ve ze ti
struk tú rá nak meg fe le lõ mi nisz te ri ha tás kör be tar to zó
 fõosztályvezetõi meg bí zá sok ra, ki ne ve zé sek re 2006. au -
gusz tus 1-jei ha tállyal ke rül sor.

(2) Az új szer ve ze ti struk tú rá ban fõ osz tály ve ze tõi meg -
bí zást, ki ne ve zést nem ka pó, mi nisz te ri ha tás kör be tar -
tozó, je len leg fõ osz tály ve ze tõk/fõ cso port fõ nö kök 2006.
au gusz tus 1-tõl a jog sze rû sze mély ügyi el já rás le foly ta tá -
sá ig, ille tõ leg a jog vi szo nyuk ra vo nat ko zó dön tés meg ho -
za ta lá ig men te sül nek a szol gá lat tel je sí té si/mun ka vég zé si
kö te le zett ség alól, ide nem ért ve az át adás-át vé tel lel össze -
füg gõ fel ada tok el lá tá sát.

(3) A (2) be kez dés ren del ke zé se it nem kell al kal maz ni
ab ban az eset ben, ha a fõ osz tály ve ze tõ/fõ cso port fõ nök a
HM Köz pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal Elõ ké szí tõ Törzs vagy
az MH Mû ve let Irá nyí tó Köz pont ál lo má nyá ban kap ve ze -
tõi meg bí zást, ki ne ve zést.

A személyügyi munkával kapcsolatos általános
rendelkezések

4.  §

(1) A fel ada tok vég re haj tá sá nak elõ ké szí té se so rán
a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kört
 gyakorlók, az állományille té kes pa rancs no kok és ve ze tõk,
va la mint a sze mély ügyi szer vek a szer ve ze ti át ala kí tás
meg kez dé se elõtt:

a) el vég zik a sze mély ügyi alap nyil ván tar tá sok el len õr -
zé sét;

b) pon to sít ják a szer ve ze tek nél be osz tást be nem töl -
tõk, de sze mély ügyi és pénz ügyi el lá tás ra utal tak (mun ka -
jo gi vagy ren del ke zé si ál lo mány ban lé võk), to váb bá kép -
zés ben részt ve võk szá mát, hely ze tét;

c) a szer ve ze ti egy sé gek (új szer ve ze tek) meg ala kí tá sá -
ra fel kért ve ze tõk fel mé rik az ál lo mány ban lé võ hi va tá sos
és szer zõ dé ses ka to nák, köz tiszt vi se lõi, mun ka vál la lói
 állomány to vább fog lal koz ta tá sá nak szán dé kát;
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d) pon to sít ják az elõ me ne te li sza bá lyok alap ján ma ga -
sabb be osz tás ba ki ne ve zés re szá mí tás ba ve he tõk, illetve
be is ko lá zás ra je lent ke zet tek (ter ve zet tek) nyil ván tar tá sát.

(2) A sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ 2006. au gusz tus 5-ig
fegy ver ne men kén ti (sza ká gan kén ti) bon tás ban biz to sít ja a 
szer ve ze tek fel ál lí tá sá ért fe le lõs ve ze tõk ré szé re az MH
egé szé rõl a pers pek ti vi ku san 2007. de cem ber 31-ig fel sza -
ba du ló ál lo mány, ki e mel ten a zász ló alj pa rancs no ki be osz -
tást be töl tõ, illetve a leg alább há rom év kül szol gá la tot tel -
je sí tett al ez re des vagy an nál ma ga sabb rend fo ko za tot vi se -
lõk név jegy zé két.

(3) A jog vi szony meg szün te té sé re ter ve zett ál lo mány ról 
a szer ve ze ti egy sé gek (új szer ve ze tek) meg ala kí tá sá ra fel -
kért ve ze tõk 2006. jú li us 28-án ér te sí tik az ille té kes sze -
mély ügyi szer ve zet ve ze tõ jét, to váb bá biz to sít ják, hogy az
érin tett sze mé lyek kel a sze mé lyi be szél ge tés le foly tat ha tó
le gyen.

5.  §

(1) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés ben érin tett HM szer vek,
szer ve ze tek állományille té kes pa rancs no kai (ve ze tõi),
vagy az ál ta luk meg bí zott sze mé lyek (fel kért ve ze tõk)
2006.  augusztus 1. és au gusz tus 22. kö zött le foly tat ják az
érin tett sze mé lyek kel az elõ írt sze mély ügyi el já rást. A ma -
ga sabb ha tás kör be tar to zó sze mé lyi ja vas la to kat 2006.
 augusztus 28-ig fel ter jesz tik a dön tés re jo go sult elöljá -
rónak.

(2) A szer ve ze ti át ala kí tás so rán meg szû nõ szer ve ze ti
egy sé gek te kin te té ben, amennyi ben e szer ve ze ti egy sé gek
ál lo má nyá ba tar to zó sze mély nek nem aján la nak fe l be osz -
tást, a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ foly tat ja le a sze -
mé lyi be szél ge té se ket.

(3) A sze mély ügyi el já rás so rán biz to sí ta ni kell, hogy az 
ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek a jog sza bá lyok ban és bel sõ
ren del ke zé sek ben elõ írt jo go sult sá ga i kat gya ko rol has sák.

(4) Az érin tett fog lal koz ta tott a sze mé lyi be szél ge tés al -
kal má val jegy zõ könyv be fog lal va nyi lat ko zik ar ról, hogy
kí ván ja-e az ér dek kép vi se le ti szer ve zet kép vi se lõ jé nek
 jelenlétét (köz tiszt vi se lõ ese té ben annak tá vol ma ra dá sát).

(5) Ha az érin tett fog lal koz ta tott szak szer ve ze ti tiszt sé -
get tölt be, fel men té sé hez szük sé ges a fel sõbb szak szer ve -
ze ti szerv egyet ér té se. Az egyet ér tés meg szer zé sét il le tõ en
az Mt. 28.  §-a, 62.  § (3) be kez dé se és 62/A.  §-a, va la mint a
Hjt. 37.  §-a az irány adó.

6.  §

(1) A szol gá la ti jog vi szony ban ál ló fog lal koz ta tot tak kal 
a sze mé lyi be szél ge té se ket a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka -
to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té -
sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély ügyi igaz -
ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002.
(III. 5.) HM ren de let (a továb biak ban: R.) 118.  § (6) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott bi zott ság foly tat ja le. A köz tiszt vi -
se lõ ese té ben – fi gye lem mel a Meg álla po dás 3. pont já ra –

sze mé lyi be szél ge tést kell foly tat ni, amely rõl a szak szer -
ve zet kép vi se lõ je ál tal is alá írt em lé kez te tõ (jegy zõ könyv)
ké szül.

(2) A sze mé lyi be szél ge tés so rán a fog lal koz ta tot tat
 tájékoztatni kell:

a) to vább fog lal koz ta tá sá ról, a pré mi um évek prog ram -
ról és a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ról  szóló
2004. évi CXXII. tör vény ben fog lalt le he tõ sé gek rõl, szol -
gá la ti, köz tiszt vi se lõi, illetve mun ka jog vi szo nyá nak mó -
do sí tá sá ról, a jog vi szony meg szün te té sé rõl, va la mint ezek
jog sza bá lyi kö vet kez mé nye i rõl. Amennyi ben be osz tás
nem ajánl ha tó fe l szá má ra, úgy a fel té te lek fenn ál lá sa ese -
tén biz to sít ják szol gá la ti nyug ál lo mány ba, ren del ke zé si
ál lo mány ba, nyug díj ba, köz tiszt vi se lõk vo nat ko zá sá ban
tar ta lék ál lo mány ba he lye zé sét, illetve jog vi szo nya meg -
szün te té sét. Jog vi szony meg szün te té se ese tén a fel men tés
leg ko ráb bi kez dõ idõ pont ja 2006. szep tem ber 1., vagy a
nyug díj jo go sult ság hoz szük sé ges jog szer zõ idõ meg szer -
zé se ese tén a jog sza bá lyi fel té tel be ál lá sa, fel té ve, hogy az
a szer ve zé si idõ sza kon be lül be kö vet ke zik;

b) fel men té se ese tén a fel men té si idõ tel jes idõtarta -
mára a mun ka vég zé si kö te le zett ség aló li men te sí tés le he -
tõ sé gé rõl az zal, hogy mun ka vég zés re csak a szol gá la ti fel -
ada tok el lá tá sa  miatti leg szük sé ge sebb idõ tar tam ra köte -
lez hetõ;

c) a sze mély ügyi el já rás so rán ka pott ha tá ro zat tal
( paranccsal) kap cso la tos jog or vos la ti le he tõ sé gek rõl.

(3) A HM Sze mély ze ti Fõ osz tály, illetve az érin tett
szer ve ze tek sze mély ügyi szer vei a szer ve zé si idõ szak ban
fo lya ma to san ren del kez ze nek szer ve ze ten ként és fog lal -
koz ta tott ál lo mány ka te gó ri án ként nap ra kész nyil ván tar -
tás sal a rend sze re sí tett és meg lé võ lét szá mok ról, illetve a
ki áram lás lét szám vi szo nya i ról. A pon to sí tott nyil ván tar tá -
so kat a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ in téz ke dé se sze -
rint kell fel ter jesz te ni.

7.  §

A há zas-, vagy élet tár si kap cso lat ban élõ fog lal koz ta tot -
tak ese té ben mind két fél jog vi szo nyá nak meg szün te té sé re
ab ban az eset ben, ha mind két fél el lá tás (ki vé ve a mun ka -
nél kü li el lá tást) nél kül ma rad na, csak az er re vo nat ko zó
írá sos be le egye zé sük után ke rül het sor.

8.  §

A jog vi szony meg szû né se ese té ben az állományille té -
kes pa rancs nok (ve ze tõ):

a) a Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ
la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la -
mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
ren de let (a továb biak ban: HM la kás ren de let) 192.  §-ában
meg ha tá ro zot tak sze rint, a fel men té si idõ meg kez dé sét kö -
ve tõ 15 na pos ha tár idõ be tar tá sá val ér te sí ti:

aa) HM ren del ke zé sû la kás-, szál ló és sze mély gép ko -
csi tá ro ló bér lõ je ese tén a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal út -
ján a te rü le ti leg ille té kes he lyi la kás gaz dál ko dá si szer ve -
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ze tet (a HM la kás ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott
ön ál ló la kás gaz dál ko dást foly ta tó hely õr ség pa rancs nok -
sá got, Bu da pes ten a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal Bu da -
pes ti La kás gaz dál ko dá si Osz tályt);

ab) vissza nem té rí ten dõ jut ta tás ban és/vagy mun kál ta -
tói köl csön tá mo ga tás ban ré sze sült fog lal koz ta tott ese té -
ben a te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv la kás in gat lan-gaz -
dál ko dá si egy sé gét (HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal Lak ha -
tás Tá mo ga tó Osz tályt);

ac) lak bér tá mo gat ás ban (ki egé szí tés ben), la kás üze -
mel te té si hoz zá já ru lás ban vagy al bér le ti díj hoz zá já ru lás -
ban ré sze sült fog lal koz ta tott ese té ben a ki fi ze tõ hely sze -
rint ille té kes te rü le ti pénz ügyi és szám vi te li igaz ga tó sá got;

b) ál lam i ke zes ség vál la lás ban ré sze sült fog lal koz ta tott
ese té ben 8 na pos ha tár idõ be tar tá sá val ér te sí ti az ille té kes
hi tel in té ze tet:

ba) hi va tá sos ál lo mány tag ja te kin te té ben a Hjt.
126/A.  § (6) és (7) be kez dé se i nek ren del ke zé sei sze rin ti
ese tek ben a köz pon ti sze mély ügyi szerv ve ze tõ je ként;

bb) köz tiszt vi se lõ te kin te té ben a Ktv. 49/I. § (6) és
(7) be kez dé se i nek ren del ke zé sei sze rin ti ese tek ben a mun -
kál ta tói jog kör gya kor ló ja ként a Meg álla po dás 6/e. pont -
jára is fi gye lem mel.

9.  §

(1) A szol gá la ti be osz tást, mun ka kört be töl tõ, de kül föl -
dön szol gá la tát el lá tó, vagy bel föl di kép zés re ve zé nyelt
fog lal koz ta tot tal kap cso la tos sze mély ügyi el já rást a
4–8.  §-o k alap ján foly tat ják le az zal az el té rés sel, hogy a
fog lal koz ta tot tat szol gá la ti ér dek bõl vissza le het ren del ni.

(2) Az (1) be kez dés alá tar to zók kö zül azo kat, akik
 részére be osz tást nem ter vez nek, a kül föl di szol gá lat ra
 vezénylés fenn ma ra dó és a sze mély ügyi el já rás le foly ta tá -
sá hoz szük sé ges idõ tar ta má ra ren del ke zé si ál lo mány ba
kell he lyez ni, amely rõl írás ban tá jé koz tat ni kell. Az írás -
be li tá jé koz ta tás tar tal maz za a kül föld re ve zény lés meg -
szû né sét kö ve tõ sze mély ügyi el já rás ra uta lást is.

A hivatásos és szerzõdéses állományra vonatkozó
rendelkezések

10.  §

(1) A sze mély ügyi el já rá sok há rom kö rös sze mély ügyi
igaz ga tá si el já rás ke re té ben foly nak:

a) az el sõ kör ben 2006. au gusz tus 22-ig a szer ve ze ti
egy sé gek meg ala kí tá sá ra fel kért (ve ze tés re ki ne ve zett)
 vezetõ ter ve zi a meg lé võ fog lal koz ta tot tak be osz tás ba he -
lye zé sét, illetve jog vi szo nyá nak más mó don tör té nõ ren de -
zé sét. A más, illetve új on nan lét re ho zott szer ve zet ál lo má -
nyá ba át cso por to sí tás ra ter ve zett (ter vez he tõ) fog lal koz ta -
tot tak kal az érin tett szer ve zet ve ze tõ je, illetve a mun kál ta -
tói jog kört gya kor ló ál tal ki je lölt ve ze tõ sze mé lyi be szél -

ge tést foly tat le és ja vas la tot tesz az át he lye zés re, ki ne ve -
zés re;

b) a má so dik és har ma dik kör ben össze von tan – fi gye -
lem mel az R. 123/A.  §-ra – 2006. au gusz tus 28-ig a HM
Sze mély ze ti Fõ osz tály a kö zép szin tû ve ze tõ szer vek nél és
ezt köve tõen az MH egé szé re vo nat ko zó an meg lé võ üres
be osz tá si he lyek alap ján ja vas la tot tesz a lét szám több le tet
ké pe zõ és a ren del ke zé si ál lo mány be osz tás ra vá rók cso -
port já ban lé võk be osz tás ba he lye zé sé re;

c) az érin tett szer ve ze tek ve ze tõi ha tás kö rük nek meg -
fele lõen szer ve zik az el sõ kö rös sze mé lyi be szél ge té se ket,
illetve a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ in téz ke dé sé re
részt vesz nek a má so dik-har ma dik kö rös el já rás ban.

(2) Az MH ren del ke zé si ál lo má nyá ba tar to zó, szol gá la ti 
jog vi szony ban lé võ fog lal koz ta tot tak meg tar tá sá ra, illetve 
újabb szol gá la ti jog vi szony ban lé võ fog lal koz ta tot tak MH 
ren del ke zé si ál lo má nyá ba tör té nõ he lye zé sé re csak a jog -
sza bá lyi fel té te lek ér vé nye sü lé se ese tén, a ter ve zett be osz -
tás egy ide jû meg je lö lé sé vel ke rül het sor. A ren del ke zé si
ál lo mány ba tar to zó fog lal koz ta tot tak ese té ben az (1) be -
kez dés b) pont ban meg je löl tek figye lembe véte lével in téz -
ked ni kell a be osz tás ba he lye zés re nem ter ve zet tek jog vi -
szo nyá nak meg szün te té sé re, amennyi ben jog sza bály más -
ként nem ren del ke zik.

(3) Az ál lo mány azon tag ja i nak ese té ben, akik a sze -
mély ügyi alap nyil ván tar tás ada tai alap ján ren del kez nek a
nyug ál lo mány ba he lye zés hez szük sé ges szol gá la ti idõ vel
és szol gá la ti vi szo nyuk meg szün te té sét ter ve zik, a sze mé -
lyi be szél ge tés elõtt be szer zik (a 2005-ben ké szült ha tá ro -
zat alap ján pon to sít ják) a szol gá la ti idõ meg ál la pí tá sá ról
 szóló iga zo lást.

(4) A HM ál lo má nyá ba tar to zók szol gá la ti vi szo nyá nak
fel men tés sel tör té nõ meg szün te té se ese tén jog alap ként a
Hjt. 59.  § (1) be kez dés a) pont ját kell meg je löl ni.

(5) Ki ne ve zé sek re vo nat ko zó ja vas lat meg té te le kor be
kell tar ta ni az elõ me ne tel re vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ -
írásokat, kü lön fi gyel met kell for dí ta ni az R. 109.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra, va la mint a hon vé del mi mi nisz ter
sze mély ügyi te vé keny ség re vo nat ko zó hu mán po li ti kai
irány el ve i ben meg fo gal ma zot tak ra.

(6) Be osz tás ba he lye zés kez de mé nye zé se ese tén ki -
emelt szem pont ként kell ke zel ni:

a) üres be osz tás fel töl té sé nek el sõ sor ban át he lye zés sel
tör té nõ meg ol dá sát;

b) a ter ve zett be osz tás be töl té sé hez meg ha tá ro zott kö -
ve tel mé nyek ér vé nye sí té sét;

c) a rend sze re sí tett és a vi selt rend fo ko zat össz hang já -
nak meg te rem té sét;

d) a tel je sít mény ér té ke lés (mi nõ sí tés) ered mé nyét;
e) a ki emelt nyel vek is me re tét;
f) a ma ga sabb kép zett sé get adó fo lya mat ban lé võ ta nul -

má nyo kat, va la mint a kül szol gá la tu kat töl tõk perspek -
tivikus be osz tás ba he lye zé sét.

(7) A sze mély ügyi el já rás tech ni kai sza bá lya it a HM
sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ ha tá roz za meg, egy ben biz to -
sít ja, hogy a je len leg ta nul má nya i kat foly ta tók, va la mint a
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kül föl di szol gá la tu kat 2006. év ben be fe je zõk, to váb bá a
Hjt. 48.  § (1) be kez dés b)–e) pont jai sze rint az MH ren del -
ke zé si ál lo má nyá ba tar to zók be osz tás ba he lye zé se, illetve
annak ter ve zé se meg tör tén jen és ró luk a mun kál ta tói
 jogkört gya kor lók, illetve az ál ta luk meg bí zott ve ze tõk
 részére – a szer ve ze tük ál lo má nyá nak meg ter ve zé sé hez –
in for má ci ót biz to sít son.

A köztisztviselõkre vonatkozó szabályok

11.  §

(1) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés so rán a fel men té si ti lal -
mak mel lett a Meg álla po dás 4. pont ját is al kal maz ni kell.

(2) Amennyi ben a köz szol gá la ti jog vi szony olyan szer -
ve ze ti vál to zás  miatt szû nik meg, mely nek kö vet kez té ben
a Ktv. ha tá lya nem ter jed ki a jog utód mun kál ta tó ra, a
mun kál ta tó a szer ve ze ti jog ál lás meg vál to zá sát megelõ -
zõen – a Ktv. 17/A.  § (1) és (2) be kez dé se alap ján – leg -
alább 60 nap pal ér te sí ti a köz tiszt vi se lõt.

Rekonverziós feladatok

12.  §

(1) A HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ a Szo ciá lis és
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um mal együt te sen el ké szí tett, a Ma -
gyar Hon véd ség át ala kí tá sa so rán ke let ke zõ fog lal koz ta tá -
si fe szült sé gek ke ze lé sé rõl a 2003–2006. kö zöt ti idõ szak ra 
 szóló terv alap ján vég zi a re kon ver zió fel ada ta it és ko or di -
nál ja annak vég re haj tá sát.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fõ osz tály ve ze tõ – együtt -
mû köd ve a Fõ vá ro si Mun ka ügyi Köz pont tal és az MH
Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vánnyal – szer ve zi a szer ve zet -
bõl ki ke rü lõk ci vil mun ka erõ pi ac ra tör té nõ vissza il lesz té -
sé nek fel ada ta it.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti fõ osz tály ve ze tõ szer ve zi a
re kon ver zi ós te vé keny sé get, fo lya ma to san se gí ti az érin -
tett szer ve ze tek pa rancs no ka it (ve ze tõ it) fel ada ta ik szak -
sze rû vég re haj tá sá ban. Elõ se gí ti a fo lya ma tos kap cso lat -
tar tást az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat te rü le ti leg ille -
té kes szer ve ze te ál tal ki je lölt együtt mû kö dõ szak ér tõk kel
és az érin tett kép zé sé ben részt ve võ szer ve ze tek kel.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti fõ osz tály ve ze tõ ko or di nál ja 
a sze mé lyi ál lo mány pi hen te té sé vel és a szo ciá lis gon dos -
ko dás sal kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 31/2002. (V. 3.)
HM ren de let 7–8.  §-ai ban meg ha tá ro zott for rá sok fel hasz -
ná lá sát.

A pénzügyi és számviteli szervezetek feladatai

13.  §

(1) A meg szün te tés re ke rü lõ HM szerv pénz ügyi jog -
utód ját a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal
(a továb biak ban: HM KPSZH) fõ igaz ga tó ja je lö li ki.

(2) Az át szer ve zés kap csán fel me rü lõ rend kí vü li fel ada -
tok idõ ará nyos tól el té rõ elõ irány zat igé nyét – be le ért ve a
sze mé lyi ki adá sok és azok já ru lé ka it, elõ irány za to kat
( felmondás, vég ki elé gí tés) – az érin tett szer ve ze tek, szer -
ve ze ti ele mek szol gá la ti úton a HM KPSZH út ján so ron kí -
vül ter jesz tik fe l.

(3) Az érin tett HM szer vek és szer ve ze tek a 2006. évi új
ele mi költ ség ve té si ter ve i ket a 2006. évi in téz mé nyi költ -
ség ve té si ja vas la tok el ké szí té sé nek és jó vá ha gyá sá nak
rend jé rõl  szóló 7/2006. (HK 3.) HM uta sí tás alap ján ter -
vez zék meg.

(4) A HM 1. sz. Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga -
tó ság (a továb biak ban: HM 1. sz. TPSZI) pon to sít ja a meg -
ala ku ló, meg szû nõ, át ala ku ló, va la mint szer ve ze ti vál to zá -
sok ban nem, csak lét szám vál to zás ban vagy meg ne ve zés
vál toz ta tás ban érin tett szer ve ze tek, szer ve ze ti ele mek ál -
lan dó fõ fog lal ko zá sú és egyéb fel hasz nál ha tó lét szá mát,
illetve a kap cso ló dó bér ala po kat. A HM KPSZH ré szé re
tör té nõ fel hasz nál ha tó lét szám- és bér alap vissza je len tés re 
(igény lés re) az ál ta lá nos elõ írások vo nat koz nak.

(5) A HM 1. sz. TPSZI a szer ve ze tek és a szer ve ze ti ele -
mek lét szám- és bér alap le mon dá sa, illetve igény lé se alap -
ján azo kat meg fe le lõ lét szám- és bér alap át cso por to sí tá si
ja vas lat tal a HM KPSZH-ra kül di meg.

(6) A szer ve ze tek nél, szer ve ze ti ele mek nél új on nan
szer ve zett, vagy köz al kal ma zot ti vá át mi nõ sí tett és fel töl -
tés re ke rült mun ka kö rök kel kap cso la tos lét szám- és bér -
alap igé nye ket a HM 1. sz. TPSZI út ján kell igé nyel ni úgy,
hogy a bér alap a hon vé del mi szer ve zet ré szé re utol já ra jó -
vá ha gyott át lag bér ere jé ig ter jed het, mely nél azon ban
figye lembe kell ven ni a szer ve zet azo nos vagy ha son ló
mun ka kö rû, kép zett sé gû és gya kor la tú (élet ko rú) köz al -
kal ma zot ta i nak meg lé võ bé rét is. Az en ge dé lye zett át lag -
bért meg ha la dó bér alap igényt a HM KPSZH fõ igaz ga tó
elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val le het jó vá hagy ni.

(7) Az el lá tást vég zõ pénz ügyi szer vek a szer ve ze tek,
szer ve ze ti ele mek azon fog lal koz ta tott jai ré szé re, akik nek
a jog vi szo nya meg szûnt, az adott szer ve zet, szer ve ze ti
elem ál tal ki ál lí tott „Iga zo lás”-okon fel tün te tik a mun ka -
bér bõl jog erõs ha tá ro zat, vagy jog sza bály alap ján le vo -
nan dó tar to zá so kat (pl. il let mény- és csa lád ala pí tá si tá mo -
ga tás, tar tás díj stb.), illetve azok jo go sult ja it. (Az „Iga zo -
lás”-on azt is fel tün te tik, ha a mun ka bért tar to zás nem ter -
he li.) Az ál lo mány ból ki vált il let mény elõ leg, csa lád ala pí -
tá si tá mo ga tás-tar to zás sal ren del ke zõ sze mé lyek rõl, a tar -
to zá suk össze gé rõl, és a tör lesz tés mód já ról a HM Pénz -
ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó sá got
(a továb biak ban: HM PSZNYI) írás ban tá jé koz tat ják.

(8) Az érin tett szer ve ze tek, szer ve ze ti ele mek a meg szû -
nés idõ pont já val je lent sék vissza a ju ta lom, a meg bí zá si
díj, a túl szol gá la ti díj, a kül sõ meg bí zá si díj, az en ge dé lye -
zett sze mé lyi rep re zen tá ci ós ke re tek ma rad vá nya it.

(9) A HM Igaz ga tás al cím vo nat ko zá sá ban a HM
KPSZH elõ ter jesz tést ké szít a 2006. évi ma ga sabb
 parancsnoki és meg ha tá ro zott cé lú ju ta lom ke re tek, a köz -
pon ti il let mény elõ leg-ke re tek, a köz pon ti csa lád ala pí tá si
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tá mo ga tá si ke re tek, va la mint a bel föl di köz pon ti rep re zen -
tá ci ós ke ret ren de zé se ér de ké ben.

(10) A vál to zás ban érin tett, va la mint az új on nan ala ku ló 
hon vé del mi szer ve ze tek a HM Költ ség ve tés Gaz dál ko dá si 
In for má ci ós Rend szert (a továbbiak ban: HM KGIR) ki -
szol gá ló és egyéb, a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat
el lá tá si kö ré be tar to zó szá mí tás tech ni kai esz kö ze i nek le -
adá sá ra, te le pí té sé re, illetve át cso por to sí tá sá ra vo nat ko zó -
an a HM PSZNYI igaz ga tó ja út ján – az ille té kes rend szer -
gaz dák kal és a HM 1. sz. TPSZI-vel tör tént egyez te tés
után – a HM KPSZH-hoz ter jesz te nek fe l ja vas la tot.

(11) A vál to zás ban érin tett szer ve ze te ket el lá tó pénz -
ügyi szer vek a meg fe le lõ adat la pok be nyúj tá sá val kez de -
mé nye zik a ki vált, vagy új on nan be lé põ, vagy be osz tást
vál tó mun ka vál lalók fel hasz ná lói ne vei és a hoz zá juk tar -
to zó HM KGIR jo go sult sá gok tör lé sét, en ge dé lye zé sét
vagy mó do sí tá sát a HM fe je zet költ ség ve tés gaz dál ko dá si
in for má ci ós rend szer egyes al rend sze rei és mo dul jai üze -
mel te té sé nek egyes fel ada ta i ról és az azok hoz kap cso ló dó
adat szol gál ta tá sok rend jé rõl  szóló 51/2005. HM KPSZH
fõ igaz ga tói in téz ke dés alap ján.

(12) A HM 1. sz. TPSZI ki emelt fi gyel met for dít:
a) a vál to zá sok ban érin tett szer ve ze tek tõl, szer ve ze ti

ele mek tõl kül szol gá lat ra ve zé nyelt sze mé lyi ál lo mány
pénz ügyi ok má nya i nak ke ze lé sé re (az ille té kes honvé -
delmi szer ve zet ré szé re va ló meg kül dés, pénz ügyi át he lye -
zés stb.);

b) a mi nõ sí tett, illetve szi go rú szám adás kö te les és
egyéb ok má nyok ke ze lé sé re vo nat ko zó ti tok vé del mi, ügy -
vi te li és tá ro lá si elõ írások ma ra dék ta lan be tar tá sá ra.

(13) A HM KPSZH fõ igaz ga tó ja 2006. au gusz tus 31-ig
ha tás kö ré ben in téz ke dik a je len uta sí tás ban nem sza bá lyo -
zott pénz ügyi fel ada tok vég re haj tá si rend jé re, va la mint
biz to sít ja az érin tett sze mé lyi ál lo mány tá jé koz ta tá sát a
sze mé lyi já ran dó sá gok ra vo nat ko zó jog sza bá lyok alap ján.

Információ- és dokumentumvédelmi feladatok

14.  §

(1) Az ügy vi te li anya gok ren de zé sé re „A szer ve zé si vál -
to zá sok ban érin tett szer ve ze tek ügy vi te li szak fel ada tai”-ra 
vo nat ko zó 4/2004. (HK 10.) in for má ció és do ku men tum -
vé del mi fõ osz tály ve ze tõi szak in téz ke dés ben fog lal ta kat
al kal maz zák.

(2) A HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um fõ igaz ga tó ja
– együtt mû köd ve az in for má ció vé de le mért fe le lõs fõ osz -
tállyal – meg szer ve zi és gon dos ko dik a szer ve ze ti kor sze -
rû sí tés ben érin tett (meg szû nõ, illetve más szer ve ze ti for -
má ban to vább mû kö dõ) szer vek le vél tá ri és irat tá ri ér té kû
anya ga i nak le vé te lé rõl és meg õr zé sé rõl.

(3) A meg szû nõ szer ve ze ti ele mek sze mé lyi ál lo má nya
ré szé re ki adott ál lan dó be lé pé si en ge dé lyek rõl jegy zé ket
ké szí te nek, ame lyet a fo ga dó szer ve ze ti elem ve ze tõ jé nek,
illetve az in for má ció vé de le mért fe le lõs fõ osz tály ve ze tõ -

nek kül de nek meg. A meg szû nõ jog vi szo nyú fog lal koz ta -
tot tak ak tív kár tyás be lé pé si en ge dé lye it az információ -
védelemért fe le lõs fõ osz tály ra vissza kül dik.

(4) Az át he lye zés re ke rü lõ sze mé lyi ál lo mány be lé pé si
en ge dé lye it az új szer ve ze ti egy ség hez ma gá val vi szi.

(5) Az át adás ra, illetve a le adás ra ke rü lõ be lé pé si en ge -
dé lyek rõl szer ven ként, illetve szer ve ze ten ként jegy zé ket
ké szí te nek, me lyet meg kül de nek az in for má ció vé de le mért 
fe le lõs fõ osz tály ra.

Logisztikai feladatok

15.  §

(1) A lo gisz ti kai tá mo ga tá si fel ada tok ter ve zé se és vég -
re haj tá sa ér de ké ben a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós
 Fõosztály meg ad ja a HM, a HM Vé del mi Hi va tal, a HM
Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal, va la mint a HM
Köz pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal Elõ ké szí tõ Törzs struk tú rá -
ját az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH ÖLTP) ré szé re – a
szer ve ze ti kor sze rû sí tés lo gisz ti kai fel ada tai vég re haj tá sa
ér de ké ben.

(2) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés ben érin tett szer ve ze tek,
szer ve ze ti ele mek lo gisz ti kai tá mo ga tá sát az érin tett
 logisztikai tá mo ga tó ele mek ve ze tõi úgy ter ve zik, hogy a
szer ve ze ti kor sze rû sí tés ben és lét szám csök ken tés ben érin -
tett szer ve ze ti ele mek, szer ve ze tek mû kö dé se a szer ve ze ti
kor sze rû sí tés tel jes idõ tar ta ma alatt biz to sít va le gyen.

(3) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés so rán át ala ku ló szer ve ze -
tek, szer ve ze ti ele mek ve ze tõi – az ille té kes el lá tó szer vek
ál tal biz to sí tott nyil ván tar tá sok alap ján – 2006. au gusz tus
31-i ha tár idõ re tör té nõ be fe je zés sel in téz ked nek a ve ze té -
sük alatt lé võ szer ve zet anya gi, tech ni kai esz kö zei nyil -
ván tar tá sá nak pon to sí tá sá ra, a lel tá ro zá sok vég re haj tá sá ra
és az anya gok el lá tó szer ve zet tel egyez te tett le adá sá ra.

(4) A szük sé ges sé vá ló kár el já rá so kat olyan szám ve tés -
sel ter ve zik, hogy azok a sze mé lyi moz ga tá so kat meg elõ -
zõ en meg va ló sul ja nak.

(5) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés ben érin tett szer ve ze ti
 elemeknél, szer ve ze tek nél a meg bí zott anyag fe le lõ sök
sze mély ügyi moz ga tá sát úgy ter ve zik, hogy ar ra az
 anyagi-technikai esz kö zök le adá sát – illetve a szük sé ges
el szá mo lá so kat – köve tõen ke rül jön sor.

(6) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés ben érin tett szer ve ze ti ele -
mek, szer ve ze tek ve ze tõi az ér vény ben lé võ nor mák sze -
rint az el lá tá sért fe le lõs szer vek, szer ve ze tek ve ze tõ i vel
együtt mû köd ve pon to sít ják a ve ze té sük alatt ál ló szerv,
szer ve zet anya gi-tech ni kai szük ség le te it.

(7) A lo gisz ti kai szak anya gok és tech ni kai esz kö zök
moz gás bi zony lat nél kü li át cso por to sí tá sát nem engedé -
lyezem.

(8) Az MH ÖLTP pa rancs no ka az uta sí tás hatályba -
lépését kö ve tõ 3. mun ka na pig sa ját ha tás kö ré ben intéz -
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kedést ad ki a szer ve ze ti kor sze rû sí tés sel össze füg gés ben
az aláb bi lo gisz ti kai fel ada tok vég re haj tá sá ra:

a) az anya gi-tech ni kai esz kö zök be vo ná sá ra, át cso por -
to sí tá sá ra, ki adá sá ra vo nat ko zó terv ki dol go zá sá ra és ki -
adá sá ra;

b) a szer ve ze ti kor sze rû sí tés ben érin tett szer ve ze tek új
struk tú rá já nak meg fe le lõ lo gisz ti kai biz to sí tá si terv el ké -
szí té sé re;

c) a fe les le ges sé vált szá mí tás-, ügy vi tel-, és nyom da -
tech ni kai esz kö zök, anya gok és fel sze re lé sek el lá tá si rend -
szer be tör té nõ be for ga tá sá ra;

d) az el lá tá si utalt sá gi rend – szer ve ze ti vál to zá sok kal
össze füg gõ – mó do sí tá sá ra;

e) az MH Sza bály zat ki a dó In té zet és Köz pon ti Nyom -
da fe lé a fe les le ges pe csét nyo mók, bé lyeg zõk be vo ná sá ra,
va la mint az új bé lyeg zõk le gyár tá sá ra és ki adá sá ra.

Elhelyezési feladatok

16.  §

A HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal Anya gi Ko or di ná ci ós
Osz tá lya a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály adat -
szol gál ta tá sa alap ján 2006. au gusz tus 15-ig el ké szí ti és jó -
vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM szer vek el he lye zé sé re vo nat -
ko zó ja vas la tot, az MH ÖLTP-vel együtt mû kö dés ben a
gép jár mû el osz tá si ter vet.

Híradó- és informatikai feladatok

17.  §

(1) Az ál lan dó jel le gû hír adást és in for ma ti kai szol gál -
ta tá so kat a szer ve ze ti kor sze rû sí tés tel jes idõ tar ta má ban
biz to sí ta ni kell. A szol gá la ti fel ada tok csök ken té sé re
(meg szün te té sé re) csak a fel adat vég re haj tá sá nak üte mé -
ben ke rül het sor.

(2) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés sel és lét szám csök ken tés -
sel kap cso la tos fel ada tok so rán be kö vet ke zõ át ala ku lás sal
(be osz tá sok meg szû né se, át ne ve zé se, sze mély ügyi moz -
gá sok) kap cso lat ban a HM fõ osz tály ve ze tõi, a HM hi va ta -
lok ve ze tõi, a HM HVK fõ osz tály ve ze tõi (fõ cso port fõ nö -
kök), va la mint az MH ÖLTP pa rancs no ka in téz ked nek a
hír adó, in for ma ti kai és elekt ro ni kus in for má ció vé del mi
esz kö zö ket hasz ná ló ál lo mány vál to zá sai össze sí tett ada tai 
meg kül dé sé re az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok -
ság (a továb biak ban: MH HIP) pa rancs no ká nak.

(3) Azok a sze mé lyek, akik nek a szol gá la ti vi szo nya
meg szû nik, a rá dió te le font, te le fon ké szü lé ket, FAX-be -
ren de zést, szá mí tás tech ni kai esz kö zö ket le ad ják az ob jek -
tum el lá tó szer ve zet ré szé re.

(4) Az új on nan meg ala ku ló szer ve ze tek hír adó igé nyét
az MH HIP biz to sít ja a meg lé võ le he tõ sé gek fel hasz ná lá -
sá val. A fej lesz tést igény lõ szol gál ta tá so kat – az ér vény -

ben lé võ sza bály zók sze rint – a 2006. évi költ ség ve té si le -
he tõ sé gek alap ján biz to sít ják.

(5) A ko ráb bi jog ál lá sá ban – rá dió te le fon nal be osz tá sa
után au to ma ti kus el lá tás ban ré sze sü lõ – meg ma ra dó sze -
mély rá dió te le fo nok kal va ló el lá tá sát a vo nat ko zó HM uta -
sí tás alap ján a ko ráb bi hí vó szám mal az MH HIP biz to sít ja.

(6) Az egye di en ge déllyel ren del ke zõ rá dió te le fon hasz -
ná lók a be osz tá suk meg szû né sé vel a rá dió te le fon hasz ná -
la tá ra nem jo go sul tak. Az új be osz tá suk ba tör té nõ ki ne ve -
zés sel egy idõ ben új en ge dé lye zést kez de mé nyez nek a vo -
nat ko zó HM uta sí tás alap ján.

(7) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés ben érin tett szer vek ál lo -
má nya a HM–I, HM–II, HM–III ob jek tu mok kö zöt ti át köl -
tö zés ese tén a vál to zást az ob jek tum hír adó és in for ma ti kai 
köz pont já nak be je len ti. Az érin tett ál lo mány a HM ob jek -
tu mon kí vü li be osz tás ba he lye zés ese tén a rá dió te le font
 leadja az ob jek tum el lá tó szer ve zet ré szé re.

(8) Azon szol gá la ti rá dió te le fon hasz ná lók, akik nek a
szol gá la ti vi szo nya meg szû nik, a rá dió te le font le ad ják az
el lá tó szer ve zet ré szé re, illetve tõ lük a rá dió te le font be -
von ják.

(9) Az MH HIP a HM ob jek tu ma i ban üze me lõ hír adó-
és in for ma ti kai köz pon tok nál, a táv köz lé si esz kö zöket,
illetve a meg lé võ szol gá la ti rá dió te le fo no kat az új szer ve -
ze ti és el lá tá si rend sze rin ti igé nyek alap ján átcsoporto -
sítja, a fe les le ges sé vá ló esz kö zö ket be von ja.

(10) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés ben érin tett szerv veze -
tõje fe le lõs az in for ma ti kai esz kö zö k moz ga tá sá nak meg -
szer ve zé sé ért, az adat men té sek vég re haj tá sá ért és azok át -
adá sá ért a jog utód szer ve zet nek, to váb bá a titok védelmi
rend sza bá lyok be tar tá sá ért.

(11) Az adat- és in for má ció vesz tés el ke rü lé se ér de ké -
ben a meg szün te tés re, vagy össze vo nás ra ke rü lõ szer ve zet
ve ze tõ je fe le lõs az ob jek tum el lá tó szer ve zet ré szé re le -
adás ra ke rü lõ szá mí tó gé pek me rev le me zén ta lál ha tó ada -
tok,  dokumentumok, nyil ván tar tá sok elekt ro ni kus adat -
hor do zó ra tör té nõ men té sé ért és az ügy vi te li szerv nek tör -
té nõ  leadásáért.

(12) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés ben és lét szám csök ken -
tés ben érin tett szer ve zet ve ze tõ je fe le lõs a meg szû nõ fel -
hasz ná lói ne vek (MH Int ra net, MH In ter net) meg adá sá ért
az in for ma ti kai üze mel te tést el lá tó szer ve ze tek fe lé.

(13) Az ob jek tum el lá tá sát biz to sí tó szer ve zet gon dos -
ko dik az át vett in for ma ti kai esz kö zök be vé te le zé sé rõl,
szak sze rû tá ro lá sá ról, to váb bá a men té sek hez szük sé ges
adat hor do zók biz to sí tá sá ról.

(14) Az új on nan lét re ho zás ra ke rü lõ szer ve ze tek in for -
ma ti kai esz köz igé nye it el sõ sor ban a le adott, mû kö dõ ké pes 
esz kö zök bõl biz to sít ják. Az in for ma ti kai esz köz igé nye ket
az MH ÖLTP ré szé re kül dik meg. Az MH Elekt ro ni kai
Szol gá lat fõ nök ség in téz ke dik a szük sé ges anya gok ki adá -
sá ra.

(15) Az új on nan lét re ho zás ra ke rü lõ szer ve ze tek ve ze -
tõi az új fel hasz ná lók ada ta it, az ob jek tum üze mel te tést
vég zõ in for ma ti kai szer ve zet nek meg kül dik.
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(16) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés sel meg szün te tés re (fel -
szá mo lás ra) ke rü lõ szer ve ze tek – amennyi ben ren del kez -
nek pos ta fi ók-bér le ménnyel – bér le mé nyü ket meg szün te -
tik, tar to zá sa i kat ki egyen lí tik.

(17) Az új on nan lét re jö võ szer vek (szer ve ze tek)
 parancsnokai (ve ze tõi), ahol a szer ve zet meg ne ve zé sé ben,
illetve a pa rancs nok (ve ze tõ) sze mé lyé ben vál to zás kö vet -
ke zett be, ér te sí tik – amennyi ben ön ál ló pos ta fi ók-szám -
mal ren del kez nek – az érin tett pos ta fi ók-bér le ményt biz to -
sí tó pos tai szerv ve ze tõ jét.

(18) A le adás ra ke rü lõ szá mí tás tech ni kai esz kö zö kön az 
ada tok vég le ges tör lé sét, illetve szük sé ges men té sét – az
MH HIP üze mel te tõ szer ve i nek, illetve a HM KGIR szá -
mí tás tech ni kai esz kö zei ese té ben a HM PSZNYI köz re -
mû kö dé sé vel – vég re hajt ják.

(19) A le adás ra ke rü lõ szá mí tás tech ni kai esz kö zök is -
mé telt fel hasz ná lá sát az aláb bi pri o ri tás sal ter ve zik meg:

a) a szer ve ze ti kor sze rû sí tés so rán meg ala kí tás ra ke rü -
lõ szer vek (szer ve ze tek);

b) a le adott igény sze rint a HM szer vek, illetve a
 miniszter köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek;

c) a fenn ma ra dó részt le he tõ ség sze rint át ad ják az MH
ka to nai szer ve ze tei ré szé re.

(20) Az ille té kes sze mély ügyi szer vek tá jé koz tat ják az
érin tett táv köz lé si szol gál ta tót a „K” ked vez mé nyes táv -
köz lé si szol gál ta tá si cso ma got igény be ve võ sze mély jog -
vi szo nyá nak meg szû né sé rõl.

Szervezési feladatok

18.  §

(1) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés és lét szám csök ken tés
 keretében a szer ve ze tek ki ala kí tá sa fo lya mán – a Ma gyar
Hon véd ség, va la mint a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa (fel -
ügye le te) alá tar to zó szer ve ze tek hi va tá sos és szer zõ dé ses
ál lo má nyá nak be osz tá si ka te gó ri á ba tör té nõ rész le tes be -
so ro lá sá ról, illetve az ezen be osz tá sok ban el ér he tõ rend fo -
ko za tok ról  szóló 30/2001. (XII. 27.) HM ren de let ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint – tö re ked ni kell a ve ze tõi szin tek,
ezzel össze füg gés ben a ve ze tõi be osz tá sok szá má nak
csök ken té sé re. A HM Mun ka kö ri Jegy zé ké nek ki ala kí tá sa 
so rán a már mó do sí tás ra/ki ala kí tás ra ter ve zett be osz tá si
meg ne ve zé se ket és be so ro lá so kat le het al kal maz ni. A be -
osz tá sok be so ro lá sá nál – amennyi ben a be osz tás fel töl té -
sé re ter ve zett sze mély nem ren del ke zik a be osz tás hoz elõ -
írt fel té te lek kö zül a rend fo ko za ti vá ra ko zá si idõ vel –
a rend fo ko zat el té rí té sét a HM Mun ka kö ri Jegy zék ben
 jelölni kell.

(2) Az egyes szer ve ze tek, szer ve ze ti ele mek ki ala kí tá sát 
a funk ci o ná lis fel ada tok hoz iga zít va, a fel adat-vég re haj tás 
fel té te le it és a lét szám-ta ka ré kos sá gi szem pon to kat egy -
ide jû leg figye lembe vé ve vég zik el.

(3) Az egyes szer ve ze tek, szer ve ze ti ele mek struk tú rá já -
nak ki ala kí tá sa so rán te kin tet tel kell len ni a hon vé del mi

tár ca hosszú táv ú ér de ke i re és az en nek meg fe le lõ ál lo -
mány- és rend fo ko za ti ará nyok ki ala kí tá sá ra.

(4) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény ben meg ha tá ro zot tak alap ján a
Hon vé del mi Mi nisz té rium szer ve ze ti ele mei: Mi nisz te ri
Ka bi net, fõ osz tá lyok – ezen be lül osz tá lyok – és titkár -
ságok. A HM szer vek nél a fõ osz tály ve ze tõ, fõosztály -
vezetõ-helyettes, osz tály ve ze tõ (fõ ov. h.), osz tály ve ze tõ
ve ze té si hi e rar chi át kell egy sé ge sen ki ala kí ta ni.

(5) A szer ve ze tek, illetve azok bel sõ szer ve ze ti ele me i -
nek ki ala kí tá sa so rán egy szerv nél a ve ze tõ nek – amennyi -
ben in do kolt – egy füg get le ní tett he lyet te se le het. A fõ osz -
tá lyok ese té ben to váb bi egy osz tály ve ze tõ (fõ ov. h.) mint
zá ró je les fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes je le nít he tõ meg.
Amennyi ben ön ál ló szak te rü let irá nyí tá sa ezt in do kolt tá
te szi, több zá ró je les fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes is meg je le -
nít he tõ.

(6) Osz tály szin ten füg get le ní tett osz tály ve ze tõ-he lyet -
tes nem je le nít he tõ meg, az osz tály ve ze tõt egy ki emelt fõ -
tiszt (ov. h.)/ügy in té zõ I. (ov. h.) he lyet te sí ti. 10 fõ t meg -
ha la dó osz tály lét szám ese tén – amennyi ben ön ál ló szak -
területek irá nyí tá sa ezt in do kolt tá te szi – ket tõ zá ró je les
osz tály ve ze tõ-he lyet tes is meg je le nít he tõ.

(7) A ki ala kí tás ra ke rü lõ szer ve ze ti ele mek nél az aláb bi
el ve ket kell el sõd le ges nek te kin te ni:

a) tö re ked ni kell a mi ni má li san 8 fõs osz tály szin tû
szer ve ze ti ele mek ki ala kí tá sá ra;

b) olyan kor- és rend fo ko zat sze rin ti ál lo mány-össze té -
telt kell ki ala kí ta ni, amely biz to sít ja a fo lya ma tos szak em -
ber-után pót lást min d a ki dol go zói, min d a ve ze tõi szin ten;

c) a szer ve ze ti ele mek nél kez dõ tisz ti be osz tás ne
 kerüljön ter ve zés re.

19.  §

(1) Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*.

(2) A 2006. au gusz tus 1-jén ha tály ba lé põ HM Mun ka -
kö ri Jegy zék ben rend sze re sí tett szer vek ve ze tõi ré szé re a
szak mai fel ada to kat és a fo lya mat ban lé võ ügye ket az MH
Szol gá la ti Sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell át -
ad ni, az zal az el té rés sel, hogy az át adás-át vé tel rõl ké szí tett 
jegy zõ köny ve ket a szer ve ze ti egy sé get irá nyí tó szak ál -
lam tit kár, ka bi net fõ nök, illetve Hon véd Ve zér kar fõ nök
2006. szep tem ber 1-ig hagy ja jó vá.

(3) Ha a szer ve ze ti egy ség át adás-át vé te le a (2) be kez -
dés sze rin ti több jó vá ha gyó fel adat kö rét is érin ti, együt te -
sen jo go sul tak a jegy zõ könyv jó vá ha gyá sá ra.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. jú li us 24.
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ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉS

A HM közigazgatási államtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
75/2006. (HK 16.) HM KÁT–HVKF

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

a Légi Kutató-mentõ Szolgálat helyzetének korszerû
szabályozására irányuló javaslat kidolgozására

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban Hvt.) 100.  § (3) be -
kez dé sé ben és a 101. § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség irá nyí -
tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl  szóló
2008/2005. (I. 25.) Korm. ha tá ro zat 3. és 4. pont ja i ra, az
aláb bi

együttes intézkedést

ad juk ki:

1. Az In téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium
köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze te i re, va la mint 
a Ma gyar Hon véd ség Lé gi erõ Pa rancs nok sá gá ra (továb -
biak ban: MH LEP) és az MH LEP alá ren delt je i re ter jed ki.

2. A Lé gi Ku ta tó-men tõ Szol gá lat (a továb biak ban:
LKMSZ) hely ze té nek kor sze rû sza bá lyo zá sá ra irá nyuló
ja vas la tok ki dol go zá sá ra mun ka bi zott sá got (a továb biak -
ban: Bi zott ság) ho zunk lét re.

3. A Bi zott ság ve ze tõ je a HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós 
fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes.

4. A Bi zott ság tag jai az aláb bi szer vek ve ze tõi ál tal ki -
je lölt szak ér tõk:

– HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály
– HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály
– HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály
– HM Had fel sze re lés Fej lesz té si Fõ osz tály
– HM HVK Ve zér ka ri Iro da
– HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség
– HM HVK Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség
– MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs -

nok ság
– MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság
– HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal

– HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat Köz pon ti
Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal

– HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal
– HM Tech no ló gi ai Hi va tal

5. A Bi zott ság fel ada ta: az LKMSZ hely ze té nek a nem -
zet kö zi nor mák sze rin ti, illetve kor sze rû jo gi sza bá lyo zói
ke re tek kö zött meg va ló su ló ren de zé sé re irá nyuló ja vas la -
tok ki dol go zá sa.

6. A Bi zott ság mun ká ját a Bi zott ság ve ze tõ je ál tal – az
In téz ke dés ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül –
el ké szí tett és a HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõosztály -
vezetõ ál tal jó vá ha gyott fel adat- és ütem terv sze rint vég zi.
A Bi zott ság ülé se i nek idõ pont ját a Bi zott ság ve ze tõ je tû zi
ki az ütem terv ben fog lal tak sze rin ti gya ko ri ság gal.

7. A Bi zott ság az ál ta la vég zett vizs gá lat ered mé nye -
ként 2006. jú li us 31-ig je len tést és ja vas la tot tesz az
LKMSZ jo gi sza bá lyo zá sá nak te rén szük sé ges mó do sí tá -
sok ra, az LKMSZ nem zet kö zi nor mák nak meg fe le lõ esz -
kö zök kel va ló el lá tá sá ra és annak, va la mint az LKMSZ ál -
ta lá nos mû kö dé sét biz to sí tó el kü lö ní tett költ ség ve té si ke -
re tek kép zé sé re.

8. A Bi zott ság a je len té sét a HM köz igaz ga tá si ál lam -
tit kár út ján ter jesz ti fe l a hon vé del mi mi nisz ter hez jó vá ha -
gyás ra, a HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ
elõ ze tes egyet ér té sét köve tõen.

9. A Bi zott ság úgy ké szít se el je len té sét, hogy az a hon -
vé del mi mi nisz ter jó vá ha gyá sát köve tõen al kal mas le gyen 
tár ca kö zi ko or di ná ció le foly ta tá sá ra, va la mint a Kor mány -
za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság elé tör té nõ elõ ter jesz tésre a
Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság 2006. évi fel adat -
terv ében fog lal tak sze rint.

10. Ez az in téz ke dés alá írá sa nap ján lép ha tály ba* és
2006. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. jú ni us 20.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
94/2006. (HK 16.) 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 Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
fõnökének

91/2006. (HK 16.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

az afganisztáni tartományi újjáépítési csoportban
résztvevõ katonai szervezet létrehozásának
feladatairól, valamint a személyi állomány

kihelyezésének elõkészítésérõl és végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az egy ma gyar ve ze té sû
tar to má nyi új já épí té si cso port lé te sí té sé rõl és mû kö dé sé -
nek elõ ké szí té sé rõl  szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. ha tá -
ro zat, az af ga nisz tá ni tar to má nyi új já épí té si cso port ban
részt ve võ ka to nai szer ve zet lét re ho zá sának, fel ada ta i ról,
va la mint sze mé lyi ál lo má nya ki he lye zé sé nek elõ ké szí té -
sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló 78/2006. (HK 16.) HM uta -
sí tás, to váb bá a nem zet kö zi szer ve ze tek ál tal irá nyí tott
vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben tör té nõ
rész vé tel lel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá nak rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló 147/2005. (HK 21.) HM KÁT–
HVKF együt tes in téz ke dés ren del ke zé se i re – az af ga nisz -
tá ni tar to má nyi új já épí té si cso port (Pro vin ci al Re const ruc -
ti on Te am, a továb biak ban: PRT) lét re ho zá sá ról, ka to nai
fel ada ta i ról, va la mint a sze mé lyi ál lo má nya ki he lye zé sé -
nek elõ ké szí té sé rõl és vég re haj tá sá ról az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztérium Hon véd Ve zér kar fõ nök (a továb biak ban:
HM HVKF) köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze -
tek, va la mint a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH)

ka to nai szer ve ze tei fel adat vég re haj tá sá ban érin tett ál lo -
má nyá ra és az af ga nisz tá ni mû ve le tek re lét re ho zott ide ig -
le nes ka to nai szer ve ze tek re, me lyek részt vesz nek az af ga -
nisz tá ni sze rep vál la lás mó do sí tá sá ból adó dó fel ada tok
vég re haj tá sá ban, a mû ve le ti te rü let elõ ze tes szak mai ér té -
ke lé sé ben, a Ma gyar Hon véd ség Tar to má nyi Új já épí té si
Cso port (a továb biak ban: MH PRT) ál lo má nyá nak ki vá -
lasz tá sá ban, ki je lö lé sé ben, fel ké szí té sé ben, fel sze re lé sé -
ben, to váb bá fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sá ban és ki dol go -
zá sá ban, a mû ve le ti te rü let re tör té nõ ki kül dé sé ben és te vé -
keny sé gé nek irá nyí tá sá ban, va la mint biz to sí tá sá ban.

2. Az MH PRT meg ha tá ro zá sa: az Af ga nisz tán ré szé re
nyúj tott ma gyar nem ze ti és nem zet kö zi for rá sok ál tal mû -
köd te tett és fi nan szí ro zott se gít ség nyúj tá si és fej lesz té si
prog ra mok vég re haj tá sa cél já ból az ISAF (In ter na ti o nal
Se cu rity As sis tan ce For ce) mû ve le ti te rü le ten lé te sí tett
szer ve zet.

3. Az MH PRT cél ja: hoz zá já rul ni Bagh lan tar to mány
új já épí té sé hez (inf ra struk tu rá lis fej lesz té sek, egész ség -
ügyi fel ada tok, ener gia el lá tás stb.), köz igaz ga tá si és
egyéb köz szol gá la ti re for mok vég re haj tá sá hoz, a tér ség
biz ton sá gi kör nye ze té nek, sta bi li zá ci ó já nak megerõsíté -
séhez.

4. Az MH PRT vár ha tó fel ada tai:
a) A ré gi ó ban te vé keny ke dõ kor mány za ti és nem kor -

mány za ti, illetve nem zet kö zi szer ve ze tek mun ká já nak biz -
to sí tá sa, azok te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa. A ma gyar
nem ze ti prog ra mok vég re haj tá sá nak se gí té se, szük ség ese -
tén ezek irá nyí tá sa, va la mint az át vé tel re ke rü lõ prog ra -
mok foly ta tá sá nak fel ügye le te. E mun ka so rán a ka to nai és 
ci vil szak em be rek (kom po nen sek) szo ro san együtt mû köd -
nek a fel ada tok meg va ló sí tá sá ban.

b) Kap cso lat tar tás és együtt mû kö dés az af gán kor -
mány za ti szer vek kel (Kor mány zói Hi va tal, kor mány za ti
köz igaz ga tá si szer ve ze tek, az Af gán Nem ze ti Had erõ, az
Af gán Nem ze ti Rend õr ség stb.), a tör zsi és val lá si ve ze -
tõk kel, a sa ját elöl já ró, illetve más pa rancs nok ság alá ren -
delt sé gé be tar to zó ka to nai szer ve ze tek kel, a he lyi kép vi se -
le tek kel, va la mint a la kos ság gal.

c) Az új já épí té si mun ka biz ton sá gi fel té te le i nek meg te -
rem té se, va la mint a tar to mány biz ton sá gi hely ze té nek ja -
ví tá sa és az ISAF je len lét ál lan dó biz to sí tá sa a PRT fe le -
lõs sé gi kör ze té ben.

5. A meg ala kí tás ra ter ve zett szer ve zet meg ne ve zé se:
Ma gyar Hon véd ség Tar to má nyi Új já épí té si Cso port (MH
PRT). Az MH PRT Ide ig le nes Ál lo mány táb lá val (a továb -
biak ban: IÁ), Ide ig le nes Fel sze re lé si Jegy zék kel (a továb -
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biak ban: IFJ) össze ál lí tott, Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály zat tal (a továb biak ban: ISZMSZ) ren del ke zõ,
az MH SZFP szol gá la ti alá ren delt sé gé ben és a HM HVK
Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség (a továb biak ban: HM HVK
MFCSF) nem ze ti ve ze té se alatt ál ló ka to nai szer ve zet.

6. Az MH PRT ál lo mány 2006. ok tó ber 1-jé tõl két éves
idõ tar tam ra az ISAF alá ren delt sé gé ben lé võ Re gi o nal
Com mand-North (Észa ki Re gi o ná lis Pa rancs nok ság,
a továb biak ban: RC-N) pa rancs no ká nak mû ve le ti irá nyí tá -
sa alá tar to zó ka to nai szer ve zet. Az MH PRT fel adat rend -
sze ré bõl adó dó an az ál lo mány ci vil kom po nens sel, más
nem ze tek ál tal fel aján lás ra ke rü lõ erõk kel, illetve he lyi al -
kal ma zot tak kal egé szül ki.

7. Az MH PRT Ide ig le nes Ál lo mány táb lá já ban sze rep lõ
ka to nai kom po nens lét szá ma leg fel jebb 200 – a vál tás
vagy meg erõ sí té si idõ sza ká ban leg fel jebb 400 – fõ le het,
mely ma gá ban fog lal ja a ve ze tõ szer ve ket és a vég re haj tó
al egy sé ge ket. A lét szám ke ret nem tar tal maz za az adott
idõ szak ban a mû ve le ti te rü le ten tar tóz ko dó ci vil kom po -
nenst, az ide ig le ne sen ott tar tóz ko dó (szál lást, el lá tást
igény lõ) ka to nai egy sé ge ket, VIP sze mé lye ket és a he lyi
al kal ma zot ta kat.

8. Az af ga nisz tá ni sze rep vál la lás ér de ké ben az MH
PRT ke re té ben lét re ho zás ra ke rül nek a Nem ze ti Ele mek.
Az MH PRT mû ve let irá nyí tó szer ve ként mû kö dõ RC-N
ál lo má nyá ban, ro tá ci ós rend ben kulcs be osz tá sok ke rül nek 
fel töl tés re. Az af ga nisz tá ni Nem zet kö zi Biz ton sá gi Köz re -
mû kö dõ Erõk (ISAF) mû ve le te i ben va ló ma gyar ka to nai
rész vé tel rõl  szóló 99/2003. (X. 10.) OGY ha tá ro zat alap -
ján meg lé võ egyé ni be osz tá sok ra vo nat ko zó fe lül vizs gá lat 
ered mé nye kép pen a nem ze ti ér dek bõl fon tos be osz tá so kat
meg tart juk, el sõ sor ban Ka bul ban, to váb bá az észa ki ré gió
pa rancs nok sá gán, va la mint a szom szé dos PRT(k)-ban.

9. A sze rep vál la lás mó do sí tá sá ra vo nat ko zó mû ve le ti
el gon do lás ér tel mé ben, figye lembe vé ve a mû ve le ti te rü -
let re ér vé nyes lét szám ke re tet (200 fõ), az MH PRT kez de ti 
mû ve le ti ké pes sé ge el éré sé nek idõ sza ká ig az MH Könnyû
Gya lo g Szá zad (a továb biak ban: MH KGYSZD) sze mé lyi
és tech ni kai ál lo má nya te le pül jön át Bagh lan tar to mány ba
és tér jen át az MH PRT biz to sí tá si fel ada ta i nak vég re haj tá -
sá ra. Az át te le pü lés vég re haj tá sát és az MH KGYSZD fel -
szá mo lá sát az MH SZFP bel sõ ren del ke zés ben sza bá lyoz -
za. A CAMP WA RE HO U SE tá bor ban az MH KGYSZD
el he lye zé sé ül szol gá ló, va la mint a Ma gyar Ál lam tu laj do -
ná ban és a HM va gyon ke ze lé sé ben lé võ épít mé nyek re és
az ott ta lál ha tó be ren de zé si- és el he lye zé si tár gyak ra
 vonatkozóan ja vas la tot kell ké szí te ni, hogy mely rész e
 kerüljön át adás ra, el adás ra vagy át szál lí tás ra az MH PRT
bá zi sá ra. A ja vas la tot az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai
és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖLTP)
dol goz za ki a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal (a továb biak -
ban: HM IKH) és a HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há -

zá si Hi va tal (a továb biak ban: HM BBBH) gaz da sá gos sá gi
szá mí tá sa i ra ala poz va.

10. Az MH PRT pa rancs no ka – ma ga sabb rend fo ko za -
tú vagy be osz tá sú MH ál lo má nyú sze mély tar tós af ga nisz -
tá ni ve zény lé sé nek hi á nyá ban – egy ide jû leg lás sa el a
nem ze ti rang idõs fel ada to kat, szol gá la ti elöl já ró ja az ISAF 
kö te lé ké ben szol gá la tot tel je sí tõ tel jes ma gyar sze mé lyi
ál lo mány nak.

11. Az MH PRT ré szé re jó vá ha gyott fel adat rend szer tõl 
el té rõ, vagy a nem ze ti kor lá to zás ba üt kö zõ vég re haj tá si
pa rancs ter ve zet vé te le kor az MH PRT pa rancs no ka kö te -
les írás ban ál lás fog la lást kér ni a nem ze ti ve ze tést gya kor ló 
szer ve zet ve ze tõ jé tõl.

12. A HM HVK MFCSF a fel adat tisz táz ás so rán
 tegyen ja vas la tot a sze mé lyi és tech ni kai ál lo mány ra
 vonatkozó nem ze ti fenn tar tá sok ra.

13. A HM HVK MFCSF – a je len le gi sze rep vál la lás
mó do sí tá sá ra vo nat ko zó dön tés, illetve az érin tett nem ze -
tek tá jé koz ta tá sa alap ján – kez de mé nyez ze:

a) a PRT fel ada ta i nak, mû kö dé si te rü le té nek átadás-
 átvételérõl  szóló hol land–ma gyar Tech ni kai Egyez mény
elõ ké szí té sét;

b) az ér vény ben lé võ né met–ma gyar Tech ni kai Egyez -
mény és az RC-N fe le lõs sé gi kör ze té ben Ma gyar or szág
 által be töl ten dõ be osz tá sok kö ré nek mó do sí tá sát;

c) az olasz–ma gyar Tech ni kai Egyez mény meg szün te -
té sét;

d) új fran cia–ma gyar Tech ni kai Egyez mény kidolgo -
zását;

e) a Nem ze ti Ele mek lét re ho zá sá ra és te le pí té sé re
 vonatkozó ma gyar szán dék ille té kes NATO, illetve ISAF
szer vek ré szé re tör té nõ be je len té sét;

f) a PRT-ban eset leg sze re pet vál la ló más nem ze tek kel
együtt mû kö dé si meg álla po dás ki dol go zá sát és Tech ni kai
Egyez mény meg kö té sét.

g) ma gyar–bel ga Tech ni kai Egyez mény meg kö té se a
mû ve le ti te rü le ten a bel ga fél ál tal nyúj tan dó tûz sze rész tá -
mo ga tás ról.

A mûvelet elõkészítése

14. Az MH SZFP a HM HVK KTFCSF rész le tes kö ve -
tel mé nyei alap ján 2006. jú li us 15-ig az érin tett szer -
vekkel együtt mû köd ve el ké szí ti az MH PRT Ide ig le nes
 Állománytábláját, Fel sze re lé si Jegy zé két, ame lye ket a HM
HVK KTFCSF út ján a HM HVKF ré szé re 2006. jú li us 31-ig
fel ter jeszt jó vá ha gyás ra. Az MH PRT Ide ig le nes Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát 2006. jú li us 31-ig el ké szí ti
és 2006. au gusz tus 15-ig fel ter jesz ti jóváha gyásra;
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15. Az MH SZFP a HM HVK KTFCSF-el együtt mû kö -
dés ben dol goz zon ki az MH PRT ré szé re mû ve le ti el gon -
do lást 2006. jú li us 25-ig, és azt épít se be a ter ve zett ki egé -
szí tõ fel ké szí tés prog ram já ba. Az MH PRT pa rancs no ka
az RC-N pa rancs nok sá gá val együtt mû kö dés ben a mûve -
leti te rü le ten 2006. szep tem ber 30-ig dol goz za ki és az
elöl já ró pa rancs nok ság gal ha gyas sa jó vá az MH PRT
 mûveleti ter vét.

16. A HM HVK KTFCS 2006. jú li us 31-ig dol goz za ki
és a HM HVKF-nek au gusz tus 15-ig ter jessze fe l jó vá ha -
gyás ra a mun ka kö ri le írá so kat az aláb bi ak sze rint:

a) a pa rancs nok ság ál lo má nyá val, mun ka kö ri le írá -
sá val kap cso lat ban a HM HVK MFCSF te gyen javas -
latot;

b) a sze mély ügyi rész leg ál lo má nyá val, mun ka kö ri le -
írá sá val kap cso lat ban a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály ja vas -
la tát vegy e figye lembe;

c) a fel de rí tõ rész leg és a Nem ze ti Fel de rí tõ Elem
(a továb biak ban: NFE) ál lo má nyá val, mun ka kö ri le írá sá -
val kap cso lat ban mû köd jön együtt a MK Ka to nai Fel de rí tõ 
Hi va tal lal (a továb biak ban: MK KFH) és az MH SZFP
szer ve ze te i vel;

d) a had mû ve le ti/ki kép zé si rész leg ál lo má nyá val, mun -
ka kö ri le írá sá val kap cso lat ban mû köd jön együtt a HM
HVK MFCSF és a MH SZFP szer ve ze te i vel;

e) a lo gisz ti kai rész leg ál lo má nyá val, mun ka kö ri le írá -
sá val kap cso lat ban a MH ÖLTP te gyen ja vas la tot, együtt -
mû köd ve a MH SZFP szer ve ze te i vel;

f) a hír adó és in for ma ti kai rész leg ál lo má nyá val, mun -
ka kö ri le írá sá val kap cso lat ban a mû köd jön együtt a MH
HIP és a MH SZFP szer ve ze te i vel;

g) a pénz ügyi rész leg ál lo má nyá val, mun ka kö ri le írá sá -
val kap cso lat ban vegy e figye lembe a HM Köz pon ti Pénz -
ügyi Szám vi te li Hi va tal (a továb biak ban: HM KPSZH),
HM BBBH, va la mint az MH SZFP szer ve ze te i nek ja vas la -
tát;

h) a CIMIC/PSYOPS ál lo má nyá val, mun ka kö ri le írá -
sá val kap cso lat ban mû köd jön együtt az MH ÖLTP és az
MH SZFP szer ve ze te i vel;

i) a tûz sze rész rész leg ál lo má nyá val, mun ka kö ri le írá -
sá val kap cso lat ban mû köd jön együtt az MH ÖLTP szer ve -
ze te i vel;

j) a PRT ál lo mány táb lá já ban lé võ biz ton sá gi tiszt mun -
ka kö ri le írá sá val kap cso lat ban vegy e figye lembe az MK
Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal ja vas la tát;

k) a tá bo ri lel kész szol gá lat ál lo má nyá val, mun ka kö ri
le írá sá val kap cso lat ban vegy e figye lembe a HM tá bo ri lel -
ké szi szol gá la tok ja vas la ta it;

l) az egész ség ügyi rész leg ál lo má nyá val, mun ka kö ri le -
írá sá val kap cso lat ban az MH EÜP te gyen ja vas la tot,
együtt mû köd ve a MH SZFP szer ve ze te i vel;

Kiképzés, felkészítés

17. A HM HVK KTFCSF dol goz za ki és 2006. jú li us
20-ig ad jon ki bel sõ ren del ke zést az af ga nisz tá ni mûve -
letre vo nat ko zó fel ké szí tés (és ki egé szí tõ fel ké szí tés)
rend sze ré rõl, kö ve tel mé nyé rõl, te ma ti ká já ról.

18. A fel ké szí tés re vo nat ko zó elõ ter jesz tésekkel össz -
hang ban, a HM HVK KTFCSF ál tal ki adott fel ké szí té si
kö ve tel mé nyek alap ján az MH SZFP ál lít sa össze az ál lo -
mány ki kép zé si ter vét, szer vez ze és irá nyít sa az ál lo mány
fel ké szí té sét. A fel ké szí té si ter vet 2006. jú li us 20-ig a HM
HVK KTFCSF út ján ter jessze fe l jó vá ha gyás ra a HM
HVKF ré szé re. A pa rancs no ki ál lo mány szak mai felké -
szítésében a HM HVK MFCSF mû köd jön köz re.

19. A MH SZFP, a MH ÖLTP és a MH HIP sa ját ha tás -
kör ben hajt sa vég re a PRT-ba ki je lölt biz to sí tó és el lá tó
szer ve ze tek szak mai fel ké szí té sét olyan szám ve tés sel,
hogy azok a fen ti ha tár idõk kel össz hang ban le gye nek, az
al kal ma zá si ké pes sé get a pa rancs no ki és törzs ál lo -
mánnyal azo nos idõ ben el ér jék.

20. Az MH SZFP hajt sa vég re az MH PRT-ba ter ve zett
ál lo mány ki egé szí tõ fel ké szí té sét 2006. jú li us 24.–au gusz -
tus 4. kö zött Tá bor fal ván. 2006. au gusz tus 1–4. kö zött az
MH SZFP a HM HVK KTFCSF köz re mû kö dé sé vel hajt sa
vég re az MH PRT CREVAL el len õr zé sét és azt köve tõen a 
nem ze ti ve ze tés vo nat ko zá sá ban ad ja át az MH PRT-t a
HM HVK MFCSF-nek.

21. Az MH SZFPK és a HM HVK MFCSF 2006.
 augusztus 7-ig te gye nek együt tes je len tést a HM
HVKF-nek a fel ké szí tés be fe je zé sé rõl és a ké szen lét el éré -
sé rõl.

22. Az MH PRT mû kö dé sé vel kap cso la tos ta pasz ta la to -
kat a HM HVK MFCSF és az MH SZFP fo lya ma to san
gyûjt se, ér té kel je és csa tol ja vissza a HM HVK KTFCSF
út ján a ki kép zés rend sze ré be. Az MH PRT pa rancs no ka a
mû kö dés el sõ há rom hó nap já nak ta pasz ta la ta i ról te gyen
je len tést a HM HVKF-nek a HM HVK MFCSF út ján. A je -
len tés alap ján 2007. ja nu ár 15-ig ke rül jön fe lül vizs gá lat ra
az MH PRT mû kö dé si rend je, ide ig le nes ál lo mány táb lá ja
és fel sze re lé si jegy zé ke.

Logisztikai biztosítás és támogatás

23. Az MH ÖLTP pa rancs no ka ad jon ki bel sõ ren del ke -
zést az MH PRT el lá tó szer ve ze té nek ki je lö lé sé rõl, mely -
ben sza bá lyoz za a PRT mû kö dé se alatt je lent ke zõ, az IFJ
mó do sí tá sá ra vo nat ko zó igé nyek el bí rá lá sát és a fel sze re -
lé sek ki egé szí té sé vel, mó do sí tá sá val kap cso la tos bel sõ el -
já rá si ren det.
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24. A fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges gép- és harc jár -
mû ve ket, fegy ver ze tet, spe ci á lis esz kö zö ket és fel sze re lé -
se ket az IFJ tar tal maz za. Az ál lo mány egyé ni fel sze re lé si
jegy zé ké nek össze ál lí tá sát a HM HVK MFCSF és a MH
SZFP ja vas la ta alap ján az MH ÖLTP vé gez ze, figye lembe
vé ve az MH KGYSZD és az egyé ni be osz tá sú ál lo mány
mû ve le ti te rü le ten lé võ anya gi kész le te it.

25. Az MH ÖLTP dol goz za ki és a HM HVK MFCSF
út ján a HM HVKF ré szé re 2006. jú li us 31-ig jó vá ha gyás ra
ter jessze fe l a Nem ze ti Lo gisz ti kai Elem fel ál lí tá sá ra, fel -
adat rend sze ré re, mun ka rend jé re, sze mé lyi és tech ni kai ál -
lo má nyá nak össze té te lé re, ki vá lasz tá sá ra, ki je lö lé sé re, fel -
ké szí té sé re, mû kö dé si fel té te le i nek biz to sí tá sá ra, szak mai
alá ren delt sé gé re, je len té si, va la mint után pót lá si rend jé re
vo nat ko zó ja vas la tát. Az MH PRT vár ha tó igé nye i nek
meg fele lõen sza bá lyoz za a hely szí ni be szer zé sek és bér lé -
sek rend jét, a hely szí nen be szer zett és Ma gyar or szág ról
ki jut ta tott anya gok be vé te le zé si mód ját, va la mint a kap -
csolódó el já rá sok me ne tét.

26. Az MH ÖLTP kez de mé nyez ze, illetve ve gyen részt
– a HM KPSZH-val, a HM JIF-el, a HM BBBH-val, HM
IKH-val együtt mû köd ve – az af ga nisz tá ni sze rep vál la lás -
ban részt ve võ, lo gisz ti kai fel adat kör rel ren del ke zõ nem ze -
ti szer ve ze tek hely szí ni be szer zé se i vel, az MH tu laj do nú
lé te sít mé nyek és fel sze re lé si tár gyak to váb bi fel hasz ná lá -
sá val, illetve ér té ke sí té sé vel, va la mint a hely szí nen tart ha -
tó kész pénz nagy sá gá val és annak moz ga tá sá val kap cso la -
tos bel sõ ren del ke zé sek ki dol go zá sá ban. A bel sõ ren del -
ke zés tér jen ki a pénz ügyi el lá tó szerv nél ren del ke zés re
 álló, kü lön bö zõ fel hasz ná lá sú ke ret össze gek biz to sí tá sá ra.

27. Az MH ÖLTP a HM IKH-val, a HM KPSZH-val, a
HM BBBH-val együtt mû köd ve dol goz zon ki bel sõ ren del -
ke zést a CAMP WAREHOUSE tá bor ban biz to sí tott MH
tu laj do nú lé te sít mé nyek és fel sze re lé si tár gyak MH PRT
bá zis ra tör té nõ át szál lí tá sa ese té re a köz üze mi szol gál ta tá -
sok igény be vé te lé rõl, a lé te sít mé nyek re vo nat ko zó szer zõ -
dé sek ben és a tech ni kai egyez mé nyek ben rög zí tett kö te le -
zett ség vál la lá sok vég re haj tá sá ról.

28. A MH ÖLTP a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban, a Hon -
vé del mi Mi nisz té rium va gyon ke ze lé sé ben lé võ in gó va -
gyon fe les le ges nek mi nõ sí té sé nek, va gyon ke ze lé sé nek és
hasz no sí tá sá nak sza bá lya i ról, va la mint a mi nisz te ri biz to s
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 98/2005. (HK 21.) HM uta sí -
tás XIV. fe je ze te alap ján – együtt mû köd ve a HM JIF-el –
ké szít se el és a HM ka bi net fõ nök ré szé re ter jessze fe l a
misszió so rán vár ha tó an fe les le ges sé vá ló in gó vagyon -
tárgyak ke ze lé sé re, hely szí nen tör té nõ hasz no sí tá sá ra, ér té -
ke sí té sé re, té rí té ses át adá sá ra vo nat ko zó elõ ze tes ter vet.

29. Az MH ÖLTPK 2006. jú li us 31-ig te gyen je len tést a
HM HVKF ré szé re a lo gisz ti kai biz to sí tás hely ze té rõl.

Forgószárnyas repülõeszközök kihelyezése
vonatkozásában

30. Az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság (a továb biak ban:
MH LEP) 2006. no vem ber 1-jé ig dol goz za ki az MH PRT
lé gi tá mo ga tá sát biz to sí tó for gó szár nyas re pü lõ esz kö zök
ki he lye zé sé nek fel té tel rend sze rét, hajt sa vég re az ezzel
kap cso la tos szem re vé te le zé se ket, egyez te té se ket, szük ség
ese tén a NA TO ISAF mû ve le ti te rü le tén. A 2007. évi
pénz ügyi ter ve zés vég re haj tá sa ér de ké ben 2006. au gusz -
tus 20-ig a HM HVK MFCSF út ján a HM VTF ré szé re ter -
jesszen fe l elõ ze tes for rás igény-becs lést a ki he lye zés és
mû köd te tés vár ha tó költ sé ge i vel kap cso lat ban.

31. Az MH ÖLTP 2006. de cem ber 1-jé ig ké szít se el a
for gó szár nyas re pü lõ esz kö zök NATO ISAF mû ve le ti te rü -
le tén vég re haj tan dó fel ada ta it biz to sí tó üze mel te té si sza -
bá lyo kat.

32. A HM HVK MFCSF fo lya ma to san biz to sít sa a for -
gó szár nyas re pü lõ esz kö zök ki he lye zé se ér de ké ben tör té nõ 
– NA TO ISAF mû ve le ti te rü le tén vég re haj tan dó – szem re -
vé te le zé sek és egyez te té sek fel té te le it. Az elõ ké szí tést
olyan idõ szám ve tés sel hajt sák vég re, hogy az esz kö zök
 kitelepítésére és al kal ma zá si ké szen lé tük el éré sé re vo nat -
ko zó dön tés ese tén a tel jes mû ve le ti ké pes sé get 2007. áp -
rilis 1-jé re el ér je.

Az MH PRT mûködése vonatkozásában

33. Az MH PRT kez de ti mû ve le ti ké pes sé gé nek el éré -
sé hez szük sé ges ál lo mány a ha zai fel ké szí té sét leg ké sõbb
2006. au gusz tus 15-ig fe jez ze be, fel ada ta it leg ké sõbb
2006. szep tem ber 30-ig kü lön ütem terv sze rint vegy e át, és 
a Kez de ti Mû ve le ti Ké pes sé get ér je el. Ezt köve tõen fel -
ada ta it 2006. ok tó ber 1-jé tõl a NA TO ISAF mû ve le ti te rü -
le tén a RC-N pa rancs no ká nak mû ve le ti irá nyí tá sa alatt
hajt sa vég re.

34. Az ál lo mány ki vá lasz tá sá ért, ki je lö lé sé ért, fel sze re -
lé sé ért, a fel ké szí tés vég re haj tá sá ért, va la mint a ki he lye zé -
si/át cso por to sí tá si ké szen lét el éré sé ért az MH SZFPK fe -
le lõs. Az MH SZFPK 2006. szep tem ber 30-ig ter jesszen
fe l je len tést a HM HVK MFCSF út ján a HM HVKF ré szé -
re az MH PRT ké szen lé té rõl és a meg ha tá ro zott fel ada tok
vég re haj tá sá nak hely ze té rõl.

35. A HM HVK MFCSF együtt mû köd ve az MH SZFP,
az MH ÖLTP és az MH HIP pa rancs no ká val vizs gál ja meg 
– a tel jes mû ve le ti ké pes ség el éré sé nek idõ pont já tól (2007. 
áp ri lis 1.) – 4 ha von ta vég re haj tan dó vál tá si rend re tör té nõ
át té rés le he tõ sé gét, és az er rõl  szóló je len tést a HM HVKF
ré szé re 2006. de cem ber 31-ig ter jessze fe l a HM HVK
KTFCSF út ján.
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36. Az ál lo mány fel sze re lé se i nek és egyéb esz kö ze i nek
át cso por to sí tá sá val össze füg gés ben elõ ké szí tett – a ha tár -
át lé pés sel já ró csa pat moz gá sok en ge dé lye zé sé nek elõ ké -
szí té sé rõl  szóló 32/2001. (HK 9.) HM uta sí tás sze rint meg -
ha tá ro zott – ada to kat a HM HVK MFCSF küld je meg a
HM BBBH ré szé re.

37. Az MH PRT a je len leg hol land ve ze té sû Pol-e Khom ri 
(Bagh lan tar to mány) PRT bá zi sá ra te le pül jön. Fel sze re lé se
az MH KGYSZD ré szé re ki adott fel sze re lé sen ala pul jon, az
el té ré se ket az MH SZFP az MH ÖLTP-vel egyez tes se.

38. Az MH PRT lét re ho zá sa ér de ké ben a ki te le pí tést és
az MH KGYSZD Pol-e Khom ri ba tör té nõ át te le pí té sét
több lép csõ ben – 2006. au gusz tus 15-tõl kez dõ dõ en – hajt -
sák vég re. Az MH PRT kulcs be osz tá sú sze mé lyei ki te le pí -
té sé nek el sõ üte mét 2006. au gusz tus 20-ig, má so dik üte -
mét 2006. szep tem ber 13-ig, har ma dik üte mét 2006. szep -
tem ber 25-ig kell vég re haj ta ni. Az MH KGYSZD-nek az
MH PRT-ba át te le pí tett ál lo má nyá nak mû ve le ti te rü let rõl
tör té nõ ki vo ná sát 2006. ok tó ber 20-ig hajt sák vég re.

39. A HM HVK KTFCSF a HM JIF-el együtt mû köd ve
ké szít se el az MH PRT ala pí tá sá ról szóló HM ha tá ro zat
ter ve ze tét, úgy, hogy az MH PRT ide ig le ne sen ka to nai
szer ve zet ként 2006. au gusz tus 01-i ha tállyal megalakí -
tásra ke rül jön.

40.  A HM HVK KTFCSF a HM JIF-el együtt mû köd ve
ké szít se el az MH KGYSZD meg szün te té sé re vo nat ko zó
ha tá ro zat ter ve ze tet és a HM JIF út ján ter jessze fe l alá írás ra.

41. A HM  HVKF alá ren delt sé gé ben lé võ szer ve ze tek a
szük sé ges bel sõ ren del ke zé se i ket 2006. jú li us 31-ig ad ják ki.

42. Je len in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*.

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
Hon véd Ve zér kar fô nö ke

A Honvéd Vezérkar fõnökének

93/2006. (HK 16.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Honvéd Vezérkar átalakításával, illetve az MH
Mûveleti Irányító Központ megalakításával

összefüggõ szervezési feladatok végrehajtásáról**

 * Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. jú li us 19.

** Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.

MH FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
Katonai Tervezõ fõcsoportfõnökének

21/2006. (HK 16.) HVK KTFCSF

i n  t é z  k e  d é  s e

a helyõrségek kategóriában sorolásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, te kin tet tel a hely õr sé gek ka te gó ri á ba
so ro lá sá ról  szóló 39/2002. (HK 11.) HVKF in téz ke dés
4. pont já ban fog lal tak ra, a hely õr sé gek ka te gó ri á ba so ro lá -
sá ról az aláb bi in téz ke dést adom ki:

1. I. ka te gó ri á ba so ro lom az aláb bi hely õr sé ge ket:

a) Bu da pest

b) Deb re cen

c) Eger

d) Gyõr

e) Ka pos vár

f) Kecs ke mét
g) Szé kes fe hér vár
h) Szol nok
i) Veszp rém

2. II. ka te gó ri á ba az aláb bi hely õr sé ge ket so ro lom:
a) Ta ta
b) Szen tes

3. III. ka te gó ri á ba so ro lom az aláb bi hely õr sé ge ket:
a) Bé kés csa ba
b) Hód me zõ vá sár hely
c) Mis kolc
d) Nagy tar csa
e) Nyír egy há za
f) Pá pa
g) Pécs
h) Pusz ta vacs
i) Sal gó tar ján
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j) Sze ged
k) Szek szárd
l) Szent end re
m) Szom bat hely
n) Ta ta bá nya
o) Vár pa lo ta
p) Za la eger szeg

4. IV. ka te gó ri á ba az aláb bi hely õr sé ge ket so ro lom:
a) Ba la ton fü red
b) Esz ter gom
c) Fel csút
d) Gö döl lõ
e) Haj dú sám son
f) He ves
g) Hé víz
h) Isa szeg
i) Ju ta
j) Ka lo csa
k) Me di na
l) Me zõ fal va
m) Nyír te lek
n) Tá bor fal va
o) Tá pi ó sze csõ
p) Vá ros föld
q) Ve rõ ce

5. Ez az in téz ke dés a köz zé té te lét kö ve tõ 3. na pon lép
ha tály ba. A ha tály ba lé pés sel egy ide jû leg ha tá lyu kat vesz -
tik a hely õr sé gek ka te gó ri á ba so ro lá sá ról  szóló 14/2002.
(HK 7.) HVK HDM CSF, és az azt mó do sí tó 33/2002.
(HK 11.) HVK HDM CSF, a 60/2002. (HK 20.) HVK
HDM CSF, a 49/2003. (HK 11.) HVK HDM CSF in téz ke -
dé sek.

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

A HM Honvéd Vezérkar Katonai Tervezõ
Fõcsoportfõnökének

22/2006. (HK 16.) HVK KFTCSF

s z a k  i n  t é z  k e  d é  s e

az afganisztáni tartományi újjáépítõ csoportban
résztvevõ katonai szervezet tevékenységének felderítõ

támogatásáról*

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató parancsnokának

424/2006. (HK 16.) ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a 2003 M repülõhajózó hadi- (gyakorló-)
védõöltözettel történõ ellátás rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a mun ka vé de lem rõl
 szóló 1993. évi XCIII. tör vény 56.  §, va la mint a mun ka vé -
de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény egyes ren del ke zé -
se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 21/2000. (VIII. 18.) HM ren -
de let 25.  § elõ írásaira – a 2003 M re pü lõ ha jó zó ha di- (gya -
kor ló-) vé dõ öl tö zet tel tör té nõ el lá tás rend jé re az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség Lé gi erõ
Pa rancs nok ság (a továbbiak ban: MH LEP) és az alá ren -
delt sé gé be tar to zó ka to nai szer ve ze tek re, az MH Ru há za ti
Szol gá lat fõ nök ség re (a továb biak ban: MH RSZF-ség),
 valamint az MH Had táp anyag El lá tó Köz pont ra (a továb -
biak ban: MH HTPEK) ter jed ki.

2. A 2003 M re pü lõ ha jó zó ha di- (gya kor ló-) védõ -
öltözet a hon vé del mi mi nisz ter 596/166/2003/TH
(HK 25/2005.) HM ha tá ro za ta alap ján, alap ve tõ en az MH
LEP és alá ren delt ka to nai szer ve ze te i nél szol gá la tot tel je -
sí tõ re pü lõ ha jó zó szak ál lo mány ré szé re ke rült rend sze re sí -
tés re. Anyag nem fe le lõs az MH RSZF-ség, al kal ma zó az
MH LEP.

3. A 2003 M (No mexÒ Com fort alap anya gú) re pü lõ -
ha jó zó ha di- (gya kor ló-) vé dõ öl tö zet ren del te té se:

A test meg fe le lõ szin tû vé del me a kül sõ fi zi kai be ha tá -
sok, el sõ sor ban a hõ- és láng ha tá sok ellen, to váb bá meg -
felelõ kom fort ér zet biz to sí tá sa a re pü lé si fel ada tok vég re -
haj tá sa so rán. Té li idõ já rá si vi szo nyok ese tén meg fe le lõ
vé de lem nyúj tá sa a hi deg ellen. Gé pel ha gyást (katapul -
tálást) köve tõen jól lát ha tó ság biz to sí tá sa ext rém idõ já rá si
 viszonyok kö zött, meg könnyít ve a ke re sést-ku ta tást vég -
zõk mun ká ját, ez ál tal nö vel ve a re pü lõ sze mély zet túl élé si
esé lyét.

4. A 2003 M re pü lõ ha jó zó ha di- (gya kor ló-) vé dõ öl tö -
zet vi se lé sé nek sza bá lyai:

a) A vé dõ öl tö ze tet a Hon véd ség re pü lõ ha jó zó ál lo má -
nya vi se li szak fel ada tai vég re haj tá sa kor, ka to nai ren dez -
vé nye ken, ala ki szem lén, ké szen lét fo ko zá sa kor, had mû -
ve le ti ter ve zõ és elõ ké szí tõ fog lal ko zá so kon, va la mint ké -
szült sé gi szol gá lat ban.
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b) Az öl tö zet vi se lé sé nek rész le tes sza bá lya it, hord mód 
vál to za ta it a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö dé si Sza bály za tá -
nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.) HM ren de let
(a továb biak ban: Öl töz kö dé si Sza bály zat) 45. D) pont ja
rész le te sen tar tal maz za.

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

5. A 2003 M re pü lõ ha jó zó ha di- (gya kor ló-) vé dõ öl tö -
zet tel tör té nõ el lá tás rend je:

a) A vé dõ öl tö zet cik kei és azok alap nor má ja:

– 2003 M re pü lõ ha jó zó ove rall 1 db

– 2003 M re pü lõ ha jó zó dzse ki bé lés sel 1 db

– 2003 M té li re pü lõ ha jó zó in g 2 db

– 2003 M té li re pü lõ ha jó zó al só 2 db

– 2003 M nyá ri re pü lõ ha jó zó in g 2 db

– 2003 M nyá ri re pü lõ ha jó zó al só 2 db

– 2003 M re pü lõ ha jó zó (LYCRA) zok ni 2 pár

– 2003 M re pü lõ ha jó zó kesz tyû 1 pár

b) A ki hor dá si idõ a 2003 M re pü lõ ha jó zó dzse ki bé lés -
sel ese té ben 3 év, a töb bi cikk te kin te té ben 2 év.

c) A 2003 M re pü lõ ha jó zó ha di- (gya kor ló-) vé dõ öl tö -
zet cik ke it a ka to nai szer ve zet ré szé re a jó vá ha gyott éves
pénz ke ret ter hé re, az igény jo go sult ál lo mány ré szé re té rí -
tés men te sen, mé ret he lye sen (mé ret re ké szít ve) kell biz to -
sí ta ni.

d) A 2003 M re pü lõ ha jó zó ha di- (gya kor ló-) vé dõ öl tö -
zet nyil ván tar tá sát a vo nat ko zó szám vi te li elõ írások alap -
ján vé gez zék. A sze mély hez kö tést Rész le tes Fel sze re lé si
Könyv be (RFK) tör té nõ be jegy zés sel, ille tõ leg át adás-át -
vé te li jegy zõ könyv fel vé te lé vel kell vég re haj ta ni.

e) Az el hasz ná ló dott cik kek igény sze rin ti cse ré jét ke -
ret szer zõ dés alap ján, illetve köz pon ti ha tás kö rû se lej te zé -
sét – a ve gyi anyag gal szennye zett vé dõ öl tö ze ti cik ke ket
ve szé lyes hul la dék ként kell ke zel ni – az MH ru há za ti szol -
gá lat fõ nök az MH HTPEK út ján ter vez ze és biz to sít sa.

6. Az állományille té kes pa rancs nok kö te les a 2003 M
re pü lõ ha jó zó ha di- (gya kor ló-) vé dõ öl tö zet ren del te tés -
sze rû hasz ná la tát biz to sí ta ni, az igény jo go sult hasz ná ló
kö te les az öl tö ze ti cik ke ket meg õriz ni, illetve azok ki elé -
gí tõ hi gi é nés és kar ban tar tott ál la po tát fenn tar ta ni.

7. Azon re pü lõ ha jó zó be osz tá sú igény jo go sult ré szé re,
akit a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény 59.  § (1) be kez dés, va la mint (2) be kez dés b) pont ja, a
62.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján szol gá la ti nyug ál lo -
mány ba, ille tõ leg a 207. és 208.  § alap ján rok kant sá gi vagy 
bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ba he lyez tek, to váb bá aki
egész ség ügyi és pszi chi kai ál la po ta alap ján ka to nai szol -
gá lat el lá tá sá ra al kal mat lan ná vált, a 2003 M re pü lõ ha jó zó
ha di- (gya kor ló-) vé dõ öl tö zet cik kei az aláb bi fel té te lek kel 
sa ját tu laj don ba ad ha tó ak, illetve meg vé tel re felajánl -
hatóak:

a) A 2003 M re pü lõ ha jó zó ha di- (gya kor ló-) védõ -
öltözet cik kei csak ab ban az eset ben ad ha tó ak tu laj don ba,
illetve ajánl ha tó ak fe l meg vé tel re, ha azok sem mi lyen
 vegyi anyag gal nem szennye zet tek, és en nek té nye az át -
adás elõtt jegy zõ könyv ben rög zí tés re ke rült.

b) Amennyi ben a sze mé lyes hasz ná lat ra ki adott vé dõ -
öl tö zet hez tar to zó cikk az 5. b) pont ban meg ha tá ro zott ki -
hor dá si idõt – a meg kez dett hó nap egész nek szá mít – nem
éri el, ak kor azt az igény jo go sult a Ru há za ti utal vány fü zet -
be be jegy zett éves ru há za ti il let mé nye ter hé re, utal vány -
szel vény ki töl té sé vel, az ér vé nyes ru há za ti ár jegy zé ki ár
10%-áé rt meg vá sá rol hat ja.

c) Az állományille té kes, illetve el lá tó ka to nai szer ve zet 
pa rancs no ka a Ru há za ti utal vány fü zet bõl ki emelt utal -
vány szel vényt – a ki töl té sét kö ve tõ 30 na pon be lül – kö te -
les meg kül de ni az MH Had táp anyag El lá tó Köz pont ré -
szére.

d) Amennyi ben a vé dõ öl tö zet hez tar to zó cikk az
5. b) pont ban meg ha tá ro zott ki hor dá si idõt el ér te, vagy túl -
ha lad ta, illetve az új el lát mány hoz tar to zó an a cikk mé re -
tes ké szí té se nem kez dõ dött meg, ak kor az az igény jo go -
sult ré szé re té rí tés men te sen tu laj don ba ad ha tó.

e) A 2003 M re pü lõ ha jó zó ha di- (gya kor ló-) vé dõ öl tö -
zet tu laj don ba adá sát, ille tõ leg meg vá sár lá sát – az igény -
jogosult ál tal be nyúj tott, az állományille té kes pa rancs nok
ál tal zá ra dé kolt ké re lem és a hoz zá csa tolt szennye zett len -
sé get iga zo ló jegy zõ könyv alap ján – min den eset ben az
MH ru há za ti szol gá lat fõ nök en ge dé lye zi.

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

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. jú ni us 23.
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Az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató
Parancsnokának

425/2006. (HK 16.) MH ÖLTPK
i n  t é z  k e  d é  s e

a Gépjármû Beszerzési Program keretében beszerzett 
gépjármûvek részegységeinek gazdálkodási árairól

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

intézkedést

adom ki:

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

2. A Gép jár mû Be szer zé si Prog ram ke re té ben be szer -
zett gép jár mû vek rész egy sé ge i nek gaz dál ko dá si ára it je len 
in téz ke dés mel lék le te ként, tí pu son kén ti bon tás ban ki -
adom.

3. Ezen egy ség ára kat az üze mel te tõ ka to nai szer ve ze -
tek a be kö vet ke zett köz le ke dé si bal ese tek ese tén, a gép jár -
mû vek ben ke let ke zett ká rok össze gé nek meg ha tá ro zá sá -
hoz, el szá mo lá sá hoz és a kár el já rá sok le foly ta tá sá hoz al -
kal maz zák.

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

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

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

1132 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 16. szám

1. számú melléklet a 425/2006. (HK 16.)  MH ÖLTPK intézkedéséhez

RÁBA H-14 206AEL-002, -003 típusú
terepjáró tehergépkocsi részegységeinek árjegyzéke

Fsz. Cikk szám Meg ne ve zés
Azo nos
té te lek

Tí pu sok
Be épí tés he lye

Brut tó ár
(Ft/db)AEL 002 AEL 003

1. 147649 Üzem anyag tar tály tel jes (280 li ter) x Üzem anyag el lá tás 101 040

2. 145497 Tar tó tel jes x Üzem anyag el lá tás 24 600

3. 145499 Tar tó tel jes x Üzem anyag el lá tás 33 720

4. 148970 Üzem anyag szint adó x Üzem anyag el lá tás 39 960

5. 145426 Alá fu tás gát ló csõ tel jes x Hát só alá fu tás gát ló 79 200

6. 145427 Vo nó fül és lám pa tar tó tel jes I. x Hát só alá fu tás gát ló 38 280

7. 145428 Vo nó fül és lám pa tar tó tel jes II. x Hát só alá fu tás gát ló 44 400

8. 139081 Vé dõ rács tel jes I. x Hát só alá fu tás gát ló 16 080

9. 139084 Vé dõ rács tel jes II. x Hát só alá fu tás gát ló 6 360

10. 145694 Ol dal alá fu tás gát ló bal x Ol dal alá fu tás gát ló 31 080

11. 145695 Ol dal alá fu tás gát ló jobb x Ol dal alá fu tás gát ló 24 000

12. 145699 Csat la ko zó elem x Ol dal alá fu tás gát ló 16 800

13. 145700 Tar tó szer ke zet bal x Ol dal alá fu tás gát ló 64 560

14. 145716 Tar tó szer ke zet jobb x Ol dal alá fu tás gát ló 45 960

15. 146052 14.00 R20 TL gu mi ab roncs x Ke re kek 204 000

16. 140049 Ke rék tár csa (át ala kí tott) x Ke re kek 67 800

17. 145928 Töm lõ x Ke re kek 8 760

18. 145927 Töm lõ x Ke re kek 8 280

19. 145969 Ke rék sze lep x Ke re kek 26 520

20. 145659 Mell fal ö. á. x Fel épít mény 119 280

21. 145839 Ol dal fal tel jes x Fel épít mény 133 320

22. 147259 Ol dal fal tel jes, bal x Fel épít mény 98 880

23. 147260 Ol dal fal tel jes, jobb x Fel épít mény 98 880

24. 145846 Hát fal tel jes x Fel épít mény 170 040

25. 145917 Pony va tel jes x Fel épít mény 256 800

26. Hom lok fal x Fel épít mény 61 440



Fsz. Cikk szám Meg ne ve zés
Azo nos
té te lek

Tí pu sok
Be épí tés he lye

Brut tó ár
(Ft/db)AEL 002 AEL 003

27. Ol dal fal x Fel épít mény 59 040

28. Vég fal x Fel épít mény 64 320

29. Hát só sa rok osz lop I. x Fel épít mény 30 240

30. Hát só sa rok osz lop II. x Fel épít mény 30 240

31. Kö zép sõ osz lop x Fel épít mény 30 240

32. Mell sõ sa rok osz lop I. x Fel épít mény 30 240

33. Mell sõ sa rok osz lop II. x Fel épít mény 66 240

34. Pony va csõ x Fel épít mény 5 640

35. Fe dõ pony va x Fel épít mény 326 400

36. 138778 Kö zép sõ ra kon ca x Fel épít mény 37 920

37. 138780 Hát só ra kon ca jobb x Fel épít mény 39 600

38. 138779 Hát só ra kon ca bal x Fel épít mény 39 600

39. 145879 Mell sõ pony va ív tel jes x Fel épít mény 105 240

40. 145888 Pony va ív tá ro ló tel jes jobb x Fel épít mény 59 040

41. 145889 Pony va ív tá ro ló tel jes bal x Fel épít mény 59 040

42. 145894 Kö zép sõ pony va ív tel jes x Fel épít mény 117 240

43. 145896 Hát só pony va ív tel jes x Fel épít mény 108 480

44. 145903 Pony va tar tó csõ I. tel jes x Fel épít mény 16 320

45. 145905 Pony va tar tó csõ II. tel jes x Fel épít mény 16 320

46. 145792 Sár vé dõ tar tó kon zol bal, tel jes x Mell sõ sár vé dõ 23 760

47. 145793 Sár vé dõ tar tó kon zol jobb, tel jes x Mell sõ sár vé dõ 23 760

48. 145827 Sár vé dõ bal, tel jes x Mell sõ sár vé dõ 21 960

49. 145828 Sár vé dõ jobb, tel jes x Mell sõ sár vé dõ 22 800

50. 145863 Sár vé dõ tel jes I. x Hát só sár vé dõ 11 160

51. 145864 Sár vé dõ tel jes II. x Hát só sár vé dõ 11 160

52. 146239 Sár vé dõ tel jes III. x Hát só sár vé dõ 11 520

53. 146240 Sár vé dõ tel jes IV. x Hát só sár vé dõ 11 520

54. 148515 Ki tá masz tó el sõ x Hát só sár vé dõ 2 040

55. 145870 Ki tá masz tó hát só x Hát só sár vé dõ 2 040

56. 145871 Ki tá masz tó bal I. x Hát só sár vé dõ 2 280

57. 145872 Ki tá masz tó jobb I. x Hát só sár vé dõ 2 280

58. 145873 Ki tá masz tó bal II. x Hát só sár vé dõ 2 280

59. 145874 Ki tá masz tó jobb II. x Hát só sár vé dõ 2 280

60. 145634 Lök há rí tó tel jes x Mell sõ lök há rí tó 68 880

61. 145687 Vé dõ rács tel jes x Mell sõ lök há rí tó 18 240

62. 145671 Lök há rí tó tá masz bal tel jes x Mell sõ lök há rí tó 41 280

63. 145672 Lök há rí tó tá masz jobb tel jes x Mell sõ lök há rí tó 41 280

64. 145679 Fény szó ró tar tó tel jes x Mell sõ lök há rí tó 20 760

65. 146771 Vé dõ rács I. tel jes x Mell sõ lök há rí tó 12 600

66. 146776 Vé dõ rács II. tel jes x Mell sõ lök há rí tó 12 600

67. 145837 Hû tõ rács x Víz hû tõ 32 640

68. 276375 Fül ke zár szer ke zet x Ve ze tõ fül ke 259 080

69. 148022 Szé les lá tó szö gû tü kör x Ve ze tõ fül ke 27 120

70. 148023 Vissza pil lan tó tü kör x Ve ze tõ fül ke 37 440

71. 148027 Tü kör tar tó szár rö vid jobb gar nit. x Ve ze tõ fül ke 70 320

72. 148028 Tü kör tar tó szár rö vid bal gar nit. x Ve ze tõ fül ke 70 320

73. 148024 Szél vé dõ üveg (1078×710×5,4) x Ve ze tõ fül ke 103 320

74. 148029 Szél vé dõ gu mi tö mí tés x Ve ze tõ fül ke 93 120

75. 148025 Ol dal üveg jobb (898,4×867×577) x Ve ze tõ fül ke 53 400
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Fsz. Cikk szám Meg ne ve zés
Azo nos
té te lek

Tí pu sok
Be épí tés he lye

Brut tó ár
(Ft/db)AEL 002 AEL 003

76. 148026 Ol dal üveg bal (898,4×867×577) x Ve ze tõ fül ke 53 400

77. 148020 Ab lak tör lõ la pát x Ve ze tõ fül ke 13 680

78. 148019 Ab lak tör lõ kar x Ve ze tõ fül ke 58 560

79. 138501 Fény szó ró x Vi lág. és je l. be rend. 46 080

80. 138712 Köd zá ró fény x Vi lág. és je l. be rend. 35 040

81. 138711 Ol dal hely zet jel zõ x Vi lág. és je l. be rend. 3 360

82. 138495 Ál cá zó fény szó ró x Vi lág. és je l. be rend. 64 920

83. 138496 Hát só lám pa ál ca fénnyel x Vi lág. és je l. be rend. 39 480

84. 138498 To la tó lám pa x Vi lág. és je l. be rend. 33 360

85. 138499 Ál cá zó fék lám pa x Vi lág. és je l. be rend. 20 640

86. 138500 Ve ze tõ ke reszt lám pá val x Vi lág. és je l. be rend. 51 600

87. 138516 Ál cá zó mé ret jel zõ lám pa mell sõ x Vi lág. és je l. be rend. 20 040

88. 138497 Rend szám táb la vi lá gí tás x Vi lág. és je l. be rend. 24 600

89. 744392 Vö rös fény vissza ve rõ x Vi lág. és je l. be rend. 360

90. 150159 To la tás hang jel zõ x Vi lág. és je l. be rend. 13 680

RÁBA H-18 206DAE-001, -002, -003; DAEL-002, -006 típusú
terepjáró tehergépkocsi részegységeinek árjegyzéke

Fsz. Cikk szám Meg ne ve zés
Azo -
nos

té te lek

Tí pu sok

Be épí tés he lye
Brut tó ár
(Ft/db)DAE

001
DAE
002

DAE
003

DAEL 
002

DAEL
006

1. 147649 Üzem anyag tar tály tel jes (280 li ter) x Üzem anyag el lá tás 101 040

2. 145497 Tar tó tel jes x Üzem anyag el lá tás 24 600

3. 145499 Tar tó tel jes x Üzem anyag el lá tás 33 720

4. 148970 Üzem anyag szint adó x Üzem anyag el lá tás 39 960

5. 145426 Alá fu tás gát ló csõ tel jes x Hát só alá fu tás gát ló 79 200

6. 145427 Vo nó fül és lám pa tar tó tel jes I. x Hát só alá fu tás gát ló 38 280

7. 145428 Vo nó fül és lám pa tar tó tel jes II. x Hát só alá fu tás gát ló 44 400

8. 139081 Vé dõ rács tel jes I. x Hát só alá fu tás gát ló 16 080

9. 139084 Vé dõ rács tel jes II. x Hát só alá fu tás gát ló 6 360

10. 145694 Ol dal alá fu tás gát ló bal x Ol dal alá fu tás gát ló 31 080

11. 145695 Ol dal alá fu tás gát ló jobb x Ol dal alá fu tás gát ló 24 000

12. 145699 Csat la ko zó elem x Ol dal alá fu tás gát ló 16 800

13. 145700 Tar tó szer ke zet bal x Ol dal alá fu tás gát ló 64 560

14. 145716 Tar tó szer ke zet jobb x Ol dal alá fu tás gát ló 45 960

15. 146052 14 00 R20 TL gu mi ab roncs x Ke re kek 204 000

16. 140049 Ke rék tár csa (át ala kí tott) x Ke re kek 67 800

17. 145928 Töm lõ x Ke re kek 8 760

18. 145927 Töm lõ x Ke re kek 8 280

19. 145969 Ke rék sze lep x Ke re kek 26 520

20. Hom lok osz lop x x Fel épít mény 63 840

21. Hom lok fal x x Fel épít mény 63 840

22. Ol dal fal x x Fel épít mény 61 440

23. Vég fal x x Fel épít mény 66 720

24. Pony va csõ x x Fel épít mény 6 000

25. Sá tor ív I. x x Fel épít mény 47 040

26. Sá tor ív II. x x Fel épít mény 56 400

27. Hom lok sa rok osz lop bal x x Fel épít mény 51 840
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Fsz. Cikk szám Meg ne ve zés
Azo -
nos

té te lek

Tí pu sok

Be épí tés he lye
Brut tó ár
(Ft/db)DAE

001
DAE
002

DAE
003

DAEL 
002

DAEL
006

28. Hom lok sa rok osz lop jobb x x Fel épít mény 51 840

29. Kö zép sõ osz lop x x Fel épít mény 51 840

30. Hát só sa rok osz lop bal x x Fel épít mény 44 640

31. Hát só sa rok osz lop jobb x x Fel épít mény 44 640

32. Fe dõ pony va x x Fel épít mény 326 400

33. 147643 Sár vé dõ tar tó kon zol bal, tel jes x Mell sõ sár vé dõ 30 120

34. 147644 Sár vé dõ tar tó kon zol jobb, tel jes x Mell sõ sár vé dõ 32 160

35. 145827 Sár vé dõ bal, tel jes x Mell sõ sár vé dõ 21 120

36. 145828 Sár vé dõ jobb, tel jes x Mell sõ sár vé dõ 21 960

37. 147971 Sár vé dõ tel jes I. x x Hát só sár vé dõ 13 440

38. 147974 Sár vé dõ tel jes II. x x Hát só sár vé dõ 13 440

39. 147945 Sár vé dõ tel jes III. x x Hát só sár vé dõ 13 320

40. 147947 Sár vé dõ tel jes IV. x x Hát só sár vé dõ 13 440

41. 147950 Ki tá masz tó hát só x x Hát só sár vé dõ 2 400

42. 148128 Mell sõ tar tó bal tel jes x x x Hát só sár vé dõ 35 520

43. 148134 Mell sõ tar tó jobb tel jes x x x Hát só sár vé dõ 35 520

44. 148144 Kö zép sõ tar tó tel jes x x x Hát só sár vé dõ 22 680

45. 148153 Hát só tar tó bal tel jes x x Hát só sár vé dõ 33 120

46. 148157 Sár vé dõ tar tó hát só jobb x x Hát só sár vé dõ 35 400

47. 148160 Sár vé dõ I. x x x Hát só sár vé dõ 9 480

48. 148161 Sár vé dõ II. x x x Hát só sár vé dõ 9 720

49. 148162 Kö zép sõ sár vé dõ tel jes x x x Hát só sár vé dõ 9 360

50. 148165 Hát só sár vé dõ I. x x Hát só sár vé dõ 9 360

51. 148166 Hát só sár vé dõ II. x x Hát só sár vé dõ 9 360

52. 148167 Össze kö tõ sár vé dõ tel jes x x x Hát só sár vé dõ 13 920

53. 148171 Össze kö tõ sár vé dõ bal tel jes x x Hát só sár vé dõ 11 760

54. 148174 Össze kö tõ sár vé dõ jobb tel jes x x Hát só sár vé dõ 10 680

55. 148321 Hát só tar tó bal tel jes x Hát só sár vé dõ 35 160

56. 148322 Hát só tar tó jobb tel jes x Hát só sár vé dõ 37 440

57. 148323 Sár vé dõ III. x Hát só sár vé dõ 8 640

58. 148324 Sár vé dõ IV. x Hát só sár vé dõ 8 640

59. 145634 Lök há rí tó tel jes x Mell sõ lök há rí tó 68 880

60. 145687 Vé dõ rács x Mell sõ lök há rí tó 18 240

61. 145671 Lök há rí tó tá masz bal tel jes x Mell sõ lök há rí tó 41 280

62. 145672 Lök há rí tó tá masz jobb tel jes x Mell sõ lök há rí tó 41 280

63. 145679 Fény szó ró tar tó tel jes x Mell sõ lök há rí tó 20 760

64. 146771 Vé dõ rács I. tel jes x Mell sõ lök há rí tó 12 600

65. 146776 Vé dõ rács II. tel jes x Mell sõ lök há rí tó 12 600

66. 145837 Hû tõ rács x Víz hû tõ 32 640

67. 276375 Fül ke zár szer ke zet x Ve ze tõ fül ke 259 080

68. 148022 Szé les lá tó szö gû tü kör x Ve ze tõ fül ke 27 120

69. 148023 Vissza pil lan tó tü kör x Ve ze tõ fül ke 37 440

70. 148027 Tü kör tar tó szár rö vid jobb gar nit. x Ve ze tõ fül ke 70 320

71. 148028 Tü kör tar tó szár rö vid bal gar nit. x Ve ze tõ fül ke 70 320

72. 148024 Szél vé dõ üveg (1078×710×5,4) x Ve ze tõ fül ke 103 320

73. 148029 Szél vé dõ gu mi tö mí tés x Ve ze tõ fül ke 93 120

74. 148025 Ol dal üveg jobb (898,4×867×577) x Ve ze tõ fül ke 53 400

75. 148026 Ol dal üveg bal (898,4×867×577) x Ve ze tõ fül ke 53 400

76. 148020 Ab lak tör lõ la pát x Ve ze tõ fül ke 13 680
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77. 148019 Ab lak tör lõ kar x Ve ze tõ fül ke 58 560

78. 138501 Fény szó ró x Vi lág. és je l. be rend. 46 080

79. 138712 Köd zá ró fény x Vi lág. és je l. be rend. 35 040

80. 138711 Ol dal hely zet jel zõ x Vi lág. és je l. be rend. 3 360

81. 138495 Ál cá zó fény szó ró x Vi lág. és je l. be rend. 64 920

82. 138496 Hát só lám pa ál ca fénnyel x Vi lág. és je l. be rend. 39 480

83. 138498 To la tó lám pa x Vi lág. és je l. be rend. 33 360

84. 138499 Ál cá zó fék lám pa x Vi lág. és je l. be rend. 20 640

85. 138500 Ve ze tõ ke reszt lám pá val x Vi lág. és je l. be rend. 51 600

86. 138516 Ál cá zó mé ret jel zõ lám pa mell sõ x Vi lág. és je l. be rend. 20 040

87. 138497 Rend szám táb la vi lá gí tás x Vi lág. és je l. be rend. 24 600

88. 744392 Vö rös fény vissza ve rõ x Vi lág. és je l. be rend. 360

89. 150159 To la tás hang jel zõ x Vi lág. és je l. be rend. 13 680

90. 150160 To la tás hang jel zõ (ADR) x Vi lág. és je l. be rend. 24 720

RÁBA H-18 206DAE-003 DAEL-003, -004, -005 típusú
terepjáró tehergépkocsi részegységeinek árjegyzéke
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1. 147649 Üzem anyag tar tály tel jes (280 li ter) x Üzem anyag el lá tás 101 040

2. 145497 Tar tó tel jes x x x Üzem anyag el lá tás 24 600

3. 145499 Tar tó tel jes x x Üzem anyag el lá tás 33 720

4. 149122 Tar tó tel jes x x Üzem anyag el lá tás 127 080

5. 148495 Tar tó tel jes x Üzem anyag el lá tás 19 200

6. 148970 Üzem anyag szint adó x Üzem anyag el lá tás 39 960

7. 145426 Alá fu tás gát ló csõ tel jes x Hát só alá fu tás gát ló 95 760

8. 145427 Vo nó fül és lám pa tar tó tel jes I. x Hát só alá fu tás gát ló 38 280

9. 145428 Vo nó fül és lám pa tar tó tel jes II. x Hát só alá fu tás gát ló 44 760

10. 139081 Vé dõ rács tel jes I. x Hát só alá fu tás gát ló 16 080

11. 139084 Vé dõ rács tel jes II. x Hát só alá fu tás gát ló 6 360

12. 145694 Ol dal alá fu tás gát ló bal x Ol dal alá fu tás gát ló 27 000

13. 145695 Ol dal alá fu tás gát ló jobb x Ol dal alá fu tás gát ló 20 520

14. 147700 Tar tó tel jes x Ol dal alá fu tás gát ló 23 520

15. 145700 Tar tó szer ke zet bal x x Ol dal alá fu tás gát ló 56 880

16. 145716 Tar tó szer ke zet jobb x Ol dal alá fu tás gát ló 45 960

17. 149077 Tar tó szer ke zet bal x x Ol dal alá fu tás gát ló 60 600

18. 146052 14 00 R20 TL gu mi ab roncs x Ke re kek 204 000

19. 140049 Ke rék tár csa (át ala kí tott) x Ke re kek 67 800

20. 145928 Töm lõ x Ke re kek 8 760

21. 145927 Töm lõ x Ke re kek 8 280

22. 145969 Ke rék sze lep x Ke re kek 26 520

23. Hom lok osz lop x Fel épít mény 63 840

24. Hom lok fal x Fel épít mény 63 840

25. Ol dal fal x Fel épít mény 61 440

26. Vég fal x Fel épít mény 66 720

27. Pony va csõ x Fel épít mény 6 000
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28. Sá tor ív I. x Fel épít mény 47 040

29. Sá tor ív II. x Fel épít mény 56 400

30. Hom lok sa rok osz lop bal x Fel épít mény 51 840

31. Hom lok sa rok osz lop jobb x Fel épít mény 51 840

32. Kö zép sõ osz lop x Fel épít mény 51 840

33. Hát só sa rok osz lop bal x Fel épít mény 44 640

34. Hát só sa rok osz lop jobb x Fel épít mény 44 640

35. 150105 Pony va tel jes x Fel épít mény 326 400

36. 149877 Mell fal ö  á. x x Fel épít mény 200 760

37. 149909 Ol dal fal bal tel jes x x Fel épít mény 126 720

38. 149910 Ol dal fal bal tel jes x x Fel épít mény 147 000

39. 149911 Ol dal fal jobb tel jes x x Fel épít mény 147 000

40. 150116 Ol dal fal jobb tel jes x x Fel épít mény 126 240

41. 149874 Hát fal tel jes x x Fel épít mény 180 840

42. 149908 Pony va tel jes le kö tõ kö tél lel x x Fel épít mény 256 800

43. 150043 Kö zép sõ ra kon ca tel jes x x Fel épít mény 51 360

44. 150048 Hát só ra koncs jobb tel jes x x Fel épít mény 53 280

45. 150052 Hát só ra koncs bal tel jes x x Fel épít mény 53 280

46. 149917 Mell sõ pony va ív tel jes x x Fel épít mény 36 360

47. 149919 Pony va ív tar tó tel jes jobb x x Fel épít mény 10 680

48. 149920 Pony va ív tar tó tel jes bal x x Fel épít mény 10 680

49. 149930 Rög zí tõ tel jes x x Fel épít mény 5 760

50. 149932 Pony va rúd tá ro ló I  tel jes x x Fel épít mény 32 760

51. 149936 Pony va rúd tá ro ló II  tel jes x x Fel épít mény 33 000

52. 149955 Kö vép sõ pony va ív tel jes x x Fel épít mény 36 120

53. 149939 Hát só ony va ív tel jes x x Fel épít mény 32 160

54. 149940 Pony va tar tó csõ I  tel jes x x Fel épít mény 24 600

55. 149942 Pony va tar tó csõ II  tel jes x x Fel épít mény 23 280

56. 147643 Sár vé dõ tar tó kon zol bal, tel jes x Mell sõ sár vé dõ 30 120

57. 147644 Sár vé dõ tar tó kon zol jobb, tel jes x Mell sõ sár vé dõ 32 160

58. 145827 Sár vé dõ bal, tel jes x Mell sõ sár vé dõ 21 120

59. 145828 Sár vé dõ jobb, tel jes x Mell sõ sár vé dõ 21 960

60. 147971 Sár vé dõ tel jes I. x x x Hát só sár vé dõ 13 440

61. 147974 Sár vé dõ tel jes II. x x x Hát só sár vé dõ 13 440

62. 147945 Sár vé dõ tel jes III. x x x Hát só sár vé dõ 13 320

63. 147947 Sár vé dõ tel jes IV. x x x Hát só sár vé dõ 13 440

64. 147950 Ki tá masz tó hát só x x x Hát só sár vé dõ 2 400

65. 148128 Mell sõ tar tó bal tel jes x Hát só sár vé dõ 35 520

66. 148134 Mell sõ tar tó jobb tel jes x Hát só sár vé dõ 35 520

67. 148144 Kö zép sõ tar tó tel jes x Hát só sár vé dõ 22 680

68. 148153 Hát só tar tó bal tel jes x Hát só sár vé dõ 33 120

69. 148157 Sár vé dõ tar tó hát só jobb x Hát só sár vé dõ 35 400

70. 148160 Sár vé dõ I. x Hát só sár vé dõ 9 480

71. 148161 Sár vé dõ II. x Hát só sár vé dõ 9 720

72. 148162 Kö zép sõ sár vé dõ tel jes x Hát só sár vé dõ 9 360

73. 148165 Hát só sár vé dõ I. x Hát só sár vé dõ 9 360

74. 148166 Hát só sár vé dõ II. x Hát só sár vé dõ 9 360

75. 148167 Össze kö tõ sár vé dõ tel jes x Hát só sár vé dõ 13 920

76. 148171 Össze kö tõ sár vé dõ bal tel jes x Hát só sár vé dõ 11 760
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77. 148174 Össze kö tõ sár vé dõ jobb tel jes x Hát só sár vé dõ 10 680

78. 145634 Lök há rí tó tel jes x x x Mell sõ lök há rí tó 68 880

79. 149838 Lök há rí tó tel jes x Mell sõ lök há rí tó 126 480

80. 145687 Vé dõ rács tel jes x x x Mell sõ lök há rí tó 18 240

81. 149865 Vé dõ rács tel jes x Mell sõ lök há rí tó 25 200

82. 145679 Fény szó ró tar tó tel jes x x x Mell sõ lök há rí tó 20 760

83. 145671 Lök há rí tó tá masz bal tel jes x x x Mell sõ lök há rí tó 41 280

84. 145672 Lök há rí tó tá masz jobb tel jes x x x Mell sõ lök há rí tó 41 280

85. 146771 Vé dõ rács I  tel jes x x x Mell sõ lök há rí tó 12 600

86. 146776 Vé dõ rács II  tel jes x x x Mell sõ lök há rí tó 12 600

87. 149846 Lök há rí tó tá masz bal tel jes x Mell sõ lök há rí tó 39 360

88. 149847 Lök há rí tó tá masz jobb tel jes x Mell sõ lök há rí tó 33 360

89. 145852 Fény szó ró tar tó tel jes x Mell sõ lök há rí tó 23 160

90. 145837 Hû tõ rács x Víz hû tõ 32 640

91. 276375 Fül ke zár szer ke zet x Ve ze tõ fül ke 259 080

92. 148022 Szé les lá tó szö gû tü kör x Ve ze tõ fül ke 27 120

93. 148023 Vissza pil lan tó tü kör x Ve ze tõ fül ke 37 440

94. 148027 Tü kör tar tó szár rö vid jobb gar nit. x Ve ze tõ fül ke 70 320

95. 148028 Tü kör tar tó szár rö vid bal gar nit. x Ve ze tõ fül ke 70 320

96. 148024 Szél vé dõ üveg (1078×710×5,4) x Ve ze tõ fül ke 103 320

97. 148029 Szél vé dõ gu mi tö mí tés x Ve ze tõ fül ke 93 120

98. 148025 Ol dal üveg jobb (898,4×867×577) x Ve ze tõ fül ke 53 400

99. 148026 Ol dal üveg bal (898,4×867×577) x Ve ze tõ fül ke 53 400

100. 148020 Ab lak tör lõ la pát x Ve ze tõ fül ke 13 680

101. 148019 Ab lak tör lõ kar x Ve ze tõ fül ke 58 560

102. 138501 Fény szó ró x Vi lág. és je l. be rend. 46 080

103. 138712 Köd zá ró fény x Vi lág. és je l. be rend. 35 040

104. 138711 Ol dal hely zet jel zõ x Vi lág. és je l. be rend. 3 360

105. 138495 Ál cá zó fény szó ró x Vi lág. és je l. be rend. 64 920

106. 138496 Hát só lám pa ál ca fénnyel x Vi lág. és je l. be rend. 39 480

107. 138498 To la tó lám pa x Vi lág. és je l. be rend. 33 360

108. 138499 Ál cá zó fék lám pa x Vi lág. és je l. be rend. 20 640

109. 138500 Ve ze tõ ke reszt lám pá val x Vi lág. és je l. be rend. 51 600

110. 138516 Ál cá zó mé ret jel zõ lám pa mell sõ x Vi lág. és je l. be rend. 20 040

111. 138497 Rend szám táb la vi lá gí tás x Vi lág. és je l. be rend. 24 600

112. 744392 Vö rös fény vissza ve rõ x Vi lág. és je l. be rend. 360

113. 150159 To la tás hang jel zõ x Vi lág. és je l. be rend. 13 680

RÁBA H-25 206DAE-001, -002, -003, -004 típusú
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1. 147649 Üzem anyag tar tály tel jes (280 li ter) x Üzem anyag el lá tás 101 040

2. 145497 Tar tó tel jes x x x Üzem anyag el lá tás 24 600

3. 148495 Tar tó tel jes x Üzem anyag el lá tás 19 200

4. 145499 Tar tó tel jes x Üzem anyag el lá tás 33 720
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5. 148970 Üzem anyag szint adó x Üzem anyag el lá tás 39 960

6. 145426 Alá fu tás gát ló csõ tel jes x Hát só alá fu tás gát ló 95 760

7. 145427 Vo nó fül és lám pa tar tó tel jes I. x x x Hát só alá fu tás gát ló 38 280

8. 145428 Vo nó fül és lám pa tar tó tel jes II. x x x Hát só alá fu tás gát ló 44 760

9. 148801 Lám pa tar tó tel jes I. x Hát só alá fu tás gát ló 13 320

10. 148802 Lám pa tar tó tel jes I. x Hát só alá fu tás gát ló 13 320

11. 139081 Vé dõ rács tel jes I. x Hát só alá fu tás gát ló 16 080

12. 139084 Vé dõ rács tel jes II. x Hát só alá fu tás gát ló 6 360

13. 147303 Ol dal alá fu tás gát ló bal x Ol dal alá fu tás gát ló 27 000

14. 147304 Ol dal alá fu tás gát ló jobb x Ol dal alá fu tás gát ló 20 520

15. 147307 Tar tó szer ke zet bal x Ol dal alá fu tás gát ló 56 880

16. 145716 Tar tó szer ke zet jobb x Ol dal alá fu tás gát ló 45 960

17. 148868 Ol dal alá fu tás gát ló bal x x x Ol dal alá fu tás gát ló 30 360

18. 148870 Ol dal alá fu tás gát ló jobb x x x Ol dal alá fu tás gát ló 24 720

19. 148872 Tar tó szer ke zet jobb x x x Ol dal alá fu tás gát ló 36 840

20. 148918 Tar tó szer ke zet jobb hát só x x x Ol dal alá fu tás gát ló 33 480

21. 148874 Tar tó szer ke zet bal x x x Ol dal alá fu tás gát ló 21 000

22. 148878 Tar tó szer ke zet bal x x x Ol dal alá fu tás gát ló 49 320

23. 148895 Hát só alá fu tás gát ló bal tel jes x Ol dal alá fu tás gát ló 11 640

24. 148896 Hát só alá fu tás gát ló bal tel jes x Ol dal alá fu tás gát ló 11 640

25. 148900 Hát só tar tó I. bal tel jes x Ol dal alá fu tás gát ló 17 040

26. 148901 Hát só tar tó I. jobb tel jes x Ol dal alá fu tás gát ló 17 040

27. 148909 Hát só tar tó tel jes x Ol dal alá fu tás gát ló 10 800

28. 146052 14.00 R20 TL gu mi ab roncs x Ke re kek 204 000

29. 140049 Ke rék tár csa (át ala kí tott) x Ke re kek 67 800

30. 145928 Töm lõ x Ke re kek 8 760

31. 145927 Töm lõ x Ke re kek 8 280

32. 145969 Ke rék sze lep x Ke re kek 26 520

33. 147643 Sár vé dõ tar tó kon zol bal, tel jes x Mell sõ sár vé dõ 30 120

34. 147644 Sár vé dõ tar tó kon zol jobb, tel jes x Mell sõ sár vé dõ 32 160

35. 145827 Sár vé dõ bal, tel jes x Mell sõ sár vé dõ 21 960

36. 145828 Sár vé dõ jobb, tel jes x Mell sõ sár vé dõ 22 800

37. 148128 Mell sõ tar tó bal tel jes x Hát só sár vé dõ 35 520

38. 148134 Mell sõ tar tó jobb tel jes x Hát só sár vé dõ 35 520

39. 148144 Kö zép sõ tar tó tel jes x Hát só sár vé dõ 22 800

40. 148153 Hát só tar tó bal tel jes x Hát só sár vé dõ 33 120

41. 148157 Sár vé dõ tar tó hát só jobb x Hát só sár vé dõ 35 400

42. 148160 Sár vé dõ I. x Hát só sár vé dõ 9 480

43. 148161 Sár vé dõ II. x Hát só sár vé dõ 9 720

44. 148162 Kö zép sõ sár vé dõ tel jes x Hát só sár vé dõ 9 360

45. 148165 Hát só sár vé dõ I. x Hát só sár vé dõ 9 360

46. 148166 Hát só sár vé dõ II. x Hát só sár vé dõ 9 360

47. 148167 Össze kö tõ sár vé dõ tel jes x Hát só sár vé dõ 13 920

48. 148171 Össze kö tõ sár vé dõ bal tel jes x Hát só sár vé dõ 11 760

49. 148174 Össze kö tõ sár vé dõ jobb tel jes x Hát só sár vé dõ 10 680

50. 148321 Hát só tar tó bal tel jes x x x Hát só sár vé dõ 35 160

51. 148322 Hát só tar tó jobb tel jes x x x Hát só sár vé dõ 37 440

52. 148323 Sár vé dõ III. x x x Hát só sár vé dõ 8 640

53. 148324 Sár vé dõ IV. x x x Hát só sár vé dõ 8 640
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54. 145634 Lök há rí tõ tel jes x x x Mell sõ lök há rí tó 68 880

55. 145687 Vé dõ rács tel jes x Mell sõ lök há rí tó 18 240

56. 145671 Lök há rí tó tá masz bal tel jes x Mell sõ lök há rí tó 41 280

57. 145672 Lök há rí tó tá masz jobb tel jes x Mell sõ lök há rí tó 41 280

58. 145679 Fény szó ró tar tó tel jes x Mell sõ lök há rí tó 20 760

59. 146771 Vé dõ rács I. tel jes x x x Mell sõ lök há rí tó 12 600

60. 146776 Vé dõ rács II. tel jes x x x Mell sõ lök há rí tó 12 600

61. 148681 Lök há rí tõ tel jes x Mell sõ lök há rí tó 66 240

62. 145837 Hû tõ rács x Víz hû tõ 32 640

63. 276375 Fül ke zár szer ke zet x Ve ze tõ fül ke 259 080

64. 148022 Szé les lá tó szö gû tü kör x Ve ze tõ fül ke 27 120

65. 148023 Vissza pil lan tó tü kör x Ve ze tõ fül ke 37 440

66. 148027 Tü kör tar tó szár rö vid jobb gar nit. x Ve ze tõ fül ke 70 320

67. 148028 Tü kör tar tó szár rö vid bal gar nit. x Ve ze tõ fül ke 70 320

68. 148024 Szél vé dõ üveg (1078×710×5,4VSG) x Ve ze tõ fül ke 103 320

69. 148029 Szél vé dõ gu mi tö mí tés x Ve ze tõ fül ke 93 120

70. 148025 Ol dal üveg jobb (898,4×867×577) x Ve ze tõ fül ke 53 400

71. 148026 Ol dal üveg bal (898,4×867×577) x Ve ze tõ fül ke 53 400

72. 148020 Ab lak tör lõ la pát x Ve ze tõ fül ke 13 680

73. 148019 Ab lak tör lõ kar x Ve ze tõ fül ke 58 560

74. 138501 Fény szó ró x Vi lág. és je l. be rend. 46 080

75. 138712 Köd zá ró fény x Vi lág. és je l. be rend. 35 040

76. 138711 Ol dal hely zet jel zõ x Vi lág. és je l. be rend. 3 360

77. 138495 Ál cá zó fény szó ró x Vi lág. és je l. be rend. 64 920

78. 138496 Hát só lám pa ál ca fénnyel x Vi lág. és je l. be rend. 39 480

79. 138498 To la tó lám pa x Vi lág. és je l. be rend. 33 360

80. 138499 Ál cá zó fék lám pa x Vi lág. és je l. be rend. 20 640

81. 138500 Ve ze tõ ke reszt lám pá val x Vi lág. és je l. be rend. 51 600

82. 138516 Ál cá zó mé ret jel zõ lám pa mell sõ x Vi lág. és je l. be rend. 20 040

83. 138497 Rend szám táb la vi lá gí tás x Vi lág. és je l. be rend. 24 600

84. 744392 Vö rös fény vissza ve rõ x Vi lág. és je l. be rend. 360

85. 150159 To la tás hang jel zõ x Vi lág. és je l. be rend. 13 680

86. 148778 Fi gyel mez te tõ lám pa x x Vi lág. és je l. be rend. 33 600

87. 148773 Lám pa vé dõ rács tel jes x x Vi lág. és je l. be rend. 18 600

MERCEDES G270CDI -BA9, -BA6PK, -BA10SZ típusú
terepjáró személygépkocsi részegységeinek árjegyzéke

Fsz. Meg ne ve zés
Brut tó ár (Ft/db)

G270CDI BA9 G270CDI BA6PK G270CDI BA10SZ

1. El sõ fény szó ró 30 661 30 661 30 661

2. El sõ irány jel zõ 10 555 10 555 10 555

3. Ol dal só irány jel zõ 1 895 1 895 1 895

4. Ál cá zó fény szó ró 56 302 56 302 56 302

5. Hát só lám pa 33 731 33 731 33 731

6. Hát só lám pa (lök há rí tó ban) 28 387 28 387 28 387

7. Kül sõ tü kör 16 909 16 909 16 909
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Fsz. Meg ne ve zés
Brut tó ár (Ft/db)

G270CDI BA9 G270CDI BA6PK G270CDI BA10SZ

8. Tü kör tar tó (bal) 41 016 15 211 15 211

9. Tü kör tar tó (jobb) 41 016 15 211 15 211

10. Kül sõ tü kör (elekt ro mos, fû tött) 53 356

11. Hû tõ rács 40 141 40 141 40 141

12. Mo tor ház te tõ 166 084 166 084 242 572

13. Gally tö rõ rács 226 882

14. El sõ sár vé dõ (bal) 88 374 88 374 88 374

15. El sõ sár vé dõ (jobb) 88 374 88 374 88 374

16. Hát só sár vé dõ (bal) 64 394

17. Hát só sár vé dõ (jobb) 110 389

18. Hát só sár vé dõ szé le sí tés (bal) 126 193 126 193

19. Hát só sár vé dõ szé le sí tés (jobb) 126 193 126 193

20. Fény szó ró bur ko lat (bal) 10 468 10 468 10 468

21. Fény szó ró bur ko lat (jobb) 9 691 9 691 9 691

22. Rács (fény szó ró elé bal) 27 925 27 925 27 925

23. Rács (fény szó ró elé jobb) 27 925 27 925 27 925

24. Rács (hát só lám pa elé bal) 15 829 15 829

25. Rács (hát só lám pa elé jobb) 15 829 15 829

26. Rács (el sõ irány jel zõ re) 42 185 42 185

27. Rács (hát só lök há rí tó ban lé võ lám pá ra) 12 748 12 748

28. Aj tó (bal el sõ) 316 999

29. Aj tó (jobb el sõ) 316 999

30. Aj tó (bal hát só) 316 999

31. Aj tó (jobb hát só) 316 999

32. Aj tó (bal) 304 590 304 590

33. Aj tó (jobb) 304 590 304 590

34. Hát só aj tó (bal szárny) 189 790

35. Kül sõ ki lincs 29 568 29 568 29 568

36. Ol dal üveg 28 880

37. Ol dal üveg (bal) 143 804

38. Ol dal üveg (jobb) 137 815

39. Ol dal üveg (bal el sõ aj tó) 28 880

40. Ol dal üveg (jobb el sõ aj tó) 28 880

41. Ol dal üveg (bal hát só aj tó) 19 656

42. Ol dal üveg (jobb hát só aj tó) 20 494

43. Szél vé dõ 42 013 42 013 36 218

44. Hát só ol dal üveg (bal) 20 014

45. Hát só ol dal üveg (jobb) 20 014

46. Hát só aj tó üveg 49 366

47. El sõ lök há rí tó 181 927 91 080 181 927

48. Hát só lök há rí tó (jobb) 67 837 67 837 67 837

49. Hát só lök há rí tó (bal) 67 837 67 837 67 837

50. Hát só lök há rí tó ol dal elem (bal) 13 338 13 338

51. Hát só lök há rí tó ol dal elem (jobb) 13 338 13 338

52. Ke rék tár csa 99 350 37 944 37 944

53. Haj tás lánc vé dõ le mez 100 404 100 404 100 404

54. Üzem anyag tar tály 232 072 232 072 232 072
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UNIMOG U-4000 típusú terepjáró tehergépkocsi
részegységeinek árjegyzéke

Fsz. Meg ne ve zés Brut tó ár (Ft/db)

1. El sõ fény szó ró 63 452

2. El sõ irány jel zõ (bal) 12 448

3. El sõ irány jel zõ (jobb) 12 448

4. El sõ ál ca fény 56 302

5. Ol dal só irány jel zõ (bal) 8 065

6. Ol dal só irány jel zõ (jobb) 8 065

7. Ma gas ság jel zõ (bal) 3 140

8. Ma gas ság jel zõ (jobb) 3 140

9. Szé les ség jel zõ (B-osz lo pon) 22 272

10. To la tó lám pa 5 771

11. Hát só ál ca fény 47 599

12. Hát só köd lám pa 3 373

13. Hát só lám pa (bal) 11 522

14. Hát só lám pa (jobb) 11 522

15. Ál ca fék lám pa 20 138

16. Rend szám táb la vi lá gí tás 21 846

17. Kom bi nált hát só lám pa 33 731

18. Kül sõ tü kör 37 250

19. Tü kör tar tó 25 796

20. Hû tõ rács 304 957

21. Mo tor ház te tõ 198 367

22. El sõ sár vé dõ (bal) 168 811

23. El sõ sár vé dõ (jobb) 168 811

24. Fel lé põ (bal fel sõ) 56 615

25. Fel lé põ (jobb fel sõ) 56 615

26. Fel lé põ (bal al só) 68 152

27. Fel lé põ (jobb al só) 51 590

30. Rács (fény szó ró elé) 34 524

31. Aj tó (bal) 227 965

32. Aj tó (jobb) 227 965

33. Kül sõ ki lincs 19 420

34. Ol dal üveg (há rom szög) 5 261

35. Ol dal ab lak 11 346

36. Szél vé dõ 39 230

37. Hát só ab lak (ki csi) 9 080

38. Hát só ab lak (nagy, el húz ha tó) 82 352

39. El sõ lök há rí tó kö zép rész 53 588

40. El sõ lök há rí tó fel fo ga tó (bal) 11 272

41. El sõ lök há rí tó fel fo ga tó (jobb) 11 272

42. El sõ lök há rí tó bal ol dal elem 154 260

43. El sõ lök há rí tó jobb ol dal elem 122 028

44. Hát só lám pa tar tó (bal) 66 809

45. Hát só lám pa tar tó (jobb) 66 809

46. Ke rék tár csa 90 040

47. Üzem anyag tar tály 160 024

A Magyar Honvédség Egészségügyi parancsnokának
245/2006. (HK 16.) MH EÜPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a nyári idõszakban betartandó
higiénés szabályokról

A nyá ri idõ szak ban elõ for du ló meg be te ge dé sek meg -
elõ zé se, va la mint a sze mé lyi ál lo mány egész sé gé nek és
had ra fog ha tó sá gá nak meg õr zé se ér de ké ben, a hon vé de -
lem rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a nyá ri idõ szak ban be tar -
tan dó hi gi é nés sza bá lyok ról a kö vet ke zõk sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztériumban, a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá -
nyí tá sa alá tar to zó hi va ta lok ban és hát tér in téz mé nyek ben,
a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek ben, a ka to nai nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok nál, to váb bá a Ma gyar Hon véd ség ka -
to nai szer ve ze te i nél, in téz mé nye i nél szol gá la tot tel je sí tõ
tény le ges ka to nai ál lo mány ra, va la mint a köz tiszt vi se lõk re 
és a köz al kal ma zot tak ra.

2. Fo ko zott fi gyel met kell for dí ta ni a sze mé lyi hi gi é né
be tar tá sá ra:

a) ét ke zés elõt ti, WC-hasz ná lat utá ni kéz mo sás;
b) tisz tál ko dás, kö röm- és haj ápo lás;
c) tisz ta fe hér ne mû és ágy ne mû biz to sí tá sa.

3. A kör nye zet hi gi é né te rü le tén a kö vet ke zõ sza bá lyo -
kat ve gyék figye lembe:

a) a kom mu ná lis sze me tet le fe dett edény ben gyûjt sék,
illetve tá rol ják;

b) a kony hai hul la dé kok, étel ma ra dé kok gyûj té sé re, tá -
ro lá sá ra, el szál lí tá sá ra, az edény zet és a tá ro ló he lyi sé gek
tisz tán tar tá sá ra kü lö nös gon dot for dít sa nak;

c) a sze mét tá ro lók, és azok kör nyé kén tör tén jen meg a
ro var- és rág csá ló ir tás;

d) for dít sa nak gon dot a für dõ he lyi sé gek, öl tö zõk, elõ -
te rek pad ló za tá nak rend sze res fer tõt le ní té sé re;

e) fo ko zot tab ban el len õriz zék a lak ta nyai víz el lá tó be -
ren de zé sek egész ség ügyi-mû sza ki ál la po tát. Gon dos kod -
ja nak az ala ku la tok gya kor ló te re in a meg fe le lõ víz el lá tás -
ról ki fo gás ta lan vi zet szol gál ta tó, mû sza ki lag jól ki ala kí -
tott kút ból, vagy a víz szál lí tá sá val;

f) ok tas sák és el len õriz zék a víz fo gyasz tás be tar tá sát a
hely õr sé gek ben és gya kor la tok al kal má val;

g) el len õriz zék a szenny víz tisz tí tó be ren de zé sek ál la -
po tát, mi vel ezek el ha nya go lá suk ese té ben légy te nyész tõ
he lyül szol gál hat nak.

4. Az élel me zés hi gi é né te rü le tén be tar tan dó sza bá lyok:
a) meg kell aka dá lyoz ni az el len õri zet len hely rõl szár -

ma zó egyé ni be szer zé sû élel mi sze rek fo gyasz tá sát;
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b) a HACCP rend szer elõ írásainak ma ra dék ta la nul be
kell tar ta ni;

c) a kony hai mun ká ra ve zé nyel te ket ala po san kér dez -
zék ki en te rá lis meg be te ge dé sek re vo nat ko zó an is;

d) zöld sé get, gyü möl csöt min dig csak ala pos mo sás
után sza bad fo gyasz tás ra ki ad ni;

5. En te rá lis és egyéb fer tõ zõ meg be te ge dé sek elõ for -
du lá sa ese tén te gye nek ele get je len té si kö te le zett sé gük nek 
a 126/2004. (HK 24.) HVK EÜCSF in téz ke dés ben fog lal -
tak sze rint, azon kí vül ha la dék ta la nul hajt sák vég re a nyá ri
jár vány vé del mi terv ben fog lal ta kat.

6. A me leg idõ szak fo ko zott mun ka hi gi é nés fe gyel met
kö ve tel:

a) a me leg klí ma és a ne héz fi zi kai mun ka együt tes ha -
tá sa fo ko zott meg ter he lést, bal eset ve szélyt je len t;

b) ki kép zé si fog lal ko zá so kon, szol gá la ti fel adat- és
mun ka vég zés nél a fi zi kai ter he lés nek ki tett sze mé lyi ál lo -
mány ré szé re 20 perc mun ka vég zés után ren del je nek el
20 perc pi he nõ idõt;

c) az õr-jár õr, és más fi zi ka i lag meg ter he lõ szol gá la tot
adó sze mé lyi ál lo mány vál tá sát a le he tõ sé gek sze rint
 nagyobb gya ko ri ság gal vé gez zék;

d) gon dos kod ni kell a meg fe le lõ só- és fo lya dék pót lás -
ról, vé dõ ita lo kat az egyes élel me zé si gaz dál ko dá si fel ada -
tok ról  szóló 50/2006. (HK 4.) MH ÖLTP in téz ke dés sel
mó do sí tott 6/2002. (HK 5.) MH ÖLTP in téz ke dés alap ján
kell biz to sí ta ni az ál lo mány szá má ra;

e) ki he lye zé se ken, te rep fog lal ko zá so kon, más erõs hõ -
ter he lés nek ki tett fog lal ko zá so kon, szol gá la ti és mun ka he -
lye ken ren del jék el az ár nyék ve tõ sát rak fel ál lí tá sát;

f) a fo ko zott ve rej té ke zés fo gé ko nyab bá te szi a bõrt a
kör nye ze ti ká ros ha tá sok kal és a fer tõ zé sek kel szem ben,
így a tisz tál ko dás, a ru há zat és láb be li ki szá rí tá sa és tisz -
tán tar tá sa, a bõr vé del me el en ged he tet len.

7. A ro va rok és rág csá lók el le ni vé de ke zés alap ve tõ
fon tos sá gú:

a) a kul lan csok ál tal ter jesz tett meg be te ge dé sek meg -
elõ zé sé ben el sõd le ges a fer tõ zött te rü le ten a ro var ölõ szer -
rel tör té nõ ir tá sa, a gya log utak kar ban tar tá sa, a rend sze res
ka szá lás;

b) az ál lo mány a fer tõ zött te rü le ten zárt ru há zat ban tar -
tóz kod jon, szük ség ese tén ja va solt a sza bad bõr fe lü let és
ru há zat ro var ri asz tó val tör té nõ be per me te zé se;

c) a kul lan csok ál tal ter jesz tett agy ve lõ gyul la dás meg -
elõ zé sé re a MH Köz egész ség ügyi – Jár vány ügyi Szol gá lat 
fõ fel ügye lõ jé nek 68/64/2005 szá mú ha tá ro za tá ban fog lal -
tak sze rint az egész ség ügyi szol gá lat hajt sa vég re az érin -
tett ál lo mány vé dõ ol tá sát;

d) a le gyek és szú nyo gok el le ni vé de ke zés so rán, az ir -
tá son kí vül alap ve tõ fon tos sá gú a légy és szú nyog te nyé -
szõ he lyek fel szá mo lá sa. Ezért kell a leg tel je sebb tisz ta sá -

got biz to sí ta ni a lak ta nya egész te rü le tén. Az élel me zé si és
egész ség ügyi blokk he lyi sé ge i nek ál lan dó an nyit va tar tott
ab la ka it sû rû szö vé sû há ló val kell el lát ni.

8. Az egész ség ügyi szol gá lat min den év ben ak tu a li zál -
ja a nyá ri jár vány vé del mi ter vet az adott év re vár ha tó ve -
szé lyek sze rint. Az ál lo mány fel ké szí té sét hajt sák vég re
leg ké sõbb má jus hó nap ban, a me leg kli ma ti kus vi szo nyok
kö zöt ti fel ada tok vég re haj tására. A szol gá lat fel ada ta
 továbbá, hogy a rend sze res hi gi é nés el len õr zé sek so rán
 fokozottan ügyel jen a nyá ri jár vány vé del mi terv ben elõ írt
sza bá lyok be tar tá sá ra, szer vez ze meg a ha té kony egész -
ség ügyi fel vi lá go sí tást és az el sõ se gély nyúj tást, az adott
idõ szak ra vo nat ko zó an.

9. Ez az in téz ke dés alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti a rend kí vü li idõ já rás ból adó dó fo -
ko zott hõ ter he lés nek ki tett sze mé lyi ál lo mány egész sé gé -
nek meg óvá sá ról  szóló 61/2003. (HK 14.) HM HVK
EÜCSF in téz ke dés.

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

Az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak
584/2005. (HK 16/2006.) MH SZFPK

i n  t é z  k e  d é  s e

„A pán cél tö rõ ra ké ta osz tály har ci al kal ma zá sá nak
el vei” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl

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

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

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

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. jú ni us 26.

16. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1143



MH SZOLGÁLATFÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

Az MH Térképész szolgálatfõnökének
108/2006. (HK 15.) MH TSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

a csaptoknál készítetett térképvázlatokon
alkalmazandó jelölésekre

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
jog kö röm nél fog va, a vé del mi cé lo kat szol gá ló föld mé ré si
és tér ké pé sze ti szak igaz ga tá si fel ada tok ról, va la mint a
hon vé del mi cé lú tér kép el lá tás ról  szóló 35/2000. (XII. 20.)
HM ren de let 1.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség szer ve -
ze te i re, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium Térképé -
szeti Kht.-ra ter jed ki.

2. Az In téz ke dés cél ja, hogy meg ha tá roz za a csa pa tok -
nál ké szü lõ tér kép váz la tok for mai kö ve tel mé nye it, az egy -
sé ges meg je le nés ér de ké ben.

3. A csa pa tok nál ké szü lõ tér kép váz la tok ke re ten kí vü li
tar tal má nak egy sé ge sí té sé re az aláb bi meg írá so kat kell al -
kal maz ni.

(1) Az alap tér kép: A csa pa tok szá má ra ren del ke zés re
 álló, a min den ko ri fel adat nak meg fe le lõ tér ké pi alap.

(2) Tér kép váz lat ke re ten kí vü li tar tal ma: Az elkészí -
tésre ke rü lõ váz la ton az aláb bi a kat min den eset ben fe l kell
tün tet ni:

– Tér kép váz lat ne ve;
– Alap fe lü let meg ne ve zé se és a zó na szám a 100 ×

100 km-es azo no sí tó val;
– A tér kép váz lat ne vét, a ki adá sát, a ki adás dá tu mát és

a mun ka meg ren de lõ jé nek meg ne ve zé sét tar tal ma zó azo -
no sí tó tég la lap;

– Nu me ri kus és gra fi kus mé ret arány;
– Ke ze lé si uta sí tá sok;
– Az elõ ál lí tó szer ve zet meg ne ve zé se és ha van csa pat -

jel zé se;
– Az alap tér kép meg ne ve zé se;
– Jel ma gya rá zat;
– A tér kép váz lat mi nõ sí té se.
A váz la ton hasz nált jel kulcs ra nincs kü lön egy sé ge sí tés, 

így az al kal ma zott jel kul csot min den eset ben a tér kép váz -
la ton fe l kell tün tet ni.

A ke re ten kí vü li tar ta lom el he lye zé sét az 1. és a 2. szá -
mú mel lék let tar tal maz za.

(3) Tar ta lom: a te ma ti kus tar ta lom hal vá nyí tott alap tér -
kép re ke rül jön a jobb ol vas ha tó ság ér de ké ben. A te ma ti ka
mar káns szí nek kel áb rá zol va emel ked jen ki a tér ké pi hát -
tér bõl.

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

Sza bó Gyu la mér nök ez re des s. k.,
MH tér ké pész szol gá lat fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. jú ni us 13.
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1. szá mú mel lék let a 108/2006. (HK 15.) MH TSZF intézkedéshez

A tér kép váz la ton al kal ma zott
ke re ten kí vü li je lö lé sek el he lye zé se
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WGS 84 / Zóna szám 34T 100 X 100 km négyzet azonosító
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Alaptérkép az 1:50 000 ma.
Katonai topográfiai térkép. 

Készítette az MH Térképész Szolgálat. 1 : 10 000
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A térképvázlat nevét, 
a kiadását, a kiadás dátumát 
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azonosító téglalap

Az elõállító szervezet
megnevezése és ha van

csapatjelzése

Numerikus és grafikus méretarány

Kezelési utasítások
(a szereplõ szervezet és beosztás helyett a megfelelõ szervezeteket és beosztásokat kell beírni)

Az alaptérkép 
megnevezése

Jelmagyarázat

A térképvázlat
minõsítése

A térképvázlat nevét, 
a kiadását, a kiadás dátumát 
és a munka megrendelõjének 

megnevezését tartalmazó 
azonosító téglalap

A térképvázlat
minõsítése

Térképvázlat neveAlapfelület megnevezése
és a zóna szám a
100X100 km-es azonosítóval

A térkép tartalmában észlelt
hibákat a felhasználók jelöljék

meg és közvetlenül juttassák el
az MH Térképész Szolgálathoz  

Jelen térkép kizárólag az MH 
alakulatai részére készült,

bármely egyéb felhasználáshoz
az MH térképész szolgálatfõnök 
írásbeli engedélye szükséges

MINTAMINTA



2. szá mú mel lék let a 108/2006. (HK 15.) MH TSZF intézkedéshez

A tér kép váz la ton al kal ma zott
ke re ten kí vü li je lö lé sek el he lye zé se

an gol nyel ven
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This map has been produced solely for use
by the units of the Hungarian Defence Forces;

any other application requires the written
authorisation of the Chief of the Mapping Service

of the Hungarian Defence Forces 

Users noting errors on this map sheet are
requested to mark them and forward them

directly to the Mapping Service
of the Hungarian Defence Forces
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SZERZÕDÉSEK

HM Ingatlankezelési Hivatal

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

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

A szer zõ dés ér té ke**
A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma

Ki vi te le zé si Nyír egy há za MH Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Had -
kiegészítõ Pa rancs nok ság 1. szá mú épü let le vá lasz tá si
mun kái.

HADÉP Kft.
12113415-2-09

5 180 2006. 06. 07. 2006. 06. 07. 2006. 07. 10.

Ki vi te le zé si Ve rõ ce MH Ve rõ cei Be teg ott hon 22. szá mú épü let
3 db ka zán ké mény kar ba he lye zé si mun kái.

KIPSZERSZOLG
Kft.

12172724-2-13

11 778 2006. 06. 08. 2006. 06. 08. 2006. 07. 15.

Ki vi te le zé si Pusz ta vacs MH VAEK 6., 26. épü le tek ben
és a te le fon köz pont ban a struk tu rált há ló zat hoz ak tív
 elemek  telepítési mun kái.

TELEFONOS Kft.
10536542-2-43

5 414 2006. 06. 12. 2006. 06. 12. 2006. 07. 20.

Ki vi te le zé si Gyõr MH 12. Lég vé del mi Ra ké ta Dan dár 7. és 18. szá mú
épü le tek ben és a te le fon köz pont ban a struk tu rált 
há ló zat hoz ak tív ele mek te le pí té si mun kái.

TELEFONOS Kft.
10536542-2-44

9 459 2006. 06. 12. 2006. 06. 12. 2006. 07. 20.

Ki vi te le zé si Kecs ke mét MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis 
kör nye ze té ben le zu hant MÍG-29-es re pü lõ gép bal eset ál tal 
oko zott kör nye ze ti kár el há rí tá si mun kái.

VEGYÉPSZER Zrt.
10866966-2-44

22 000 2006. 06. 08. 2006. 06. 08. 2008. 04. 19.

Ki vi te le zé si Bu da pes ti ré gió par lag fû-men te sí té si mun kái. KIPSZER ESZ. Zrt.
10838411-2-42

11 320 2006. 06. 19. 2006. 06. 19. 2006. 06. 25.

  * Gaz dál ko dó szer vek ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám.
 ** A szer zõ dés va lu ta me ne té ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban).
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se.

MH Had táp anyag El lá tó Központ

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kötõ fe lek

neve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft net tó)
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma

Szál lí tá si szer zõ dés SAVARIA BK-25 rozs da men tes bur go nya kop ta tó gép MH
HTPEK-ITALCAFF

E Kft.
01–09–265699

6 480 2006. 06. 22. 2006. 06. 22. 2006. 11. 30.
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A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kötõ fe lek

neve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft net tó)
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma

Szál lí tá si szer zõ dés Klf. ha di-(gya kor ló) ru há za ti kel lé kek, rf. jel zé sek MH BBBH
és Las ka wy Fe renc

vál lal ko zó
(EV-306023)

58 504 2006. 06. 19. 2006. 06. 19. 2008. 11. 30.

Szál lí tá si szer zõ dés Ha de rõ ne mi sál MH BBBH és Pan -
non-Flax Rt.

(08-10-000224)

21 420 2006. 06. 19. 2006. 06. 19. 2008. 11. 30.

Szál lí tá si szer zõ dés SAVARIA rm. hab ve rõ MH HTPEK -
GASTRONIC Kft.

(14-09-304302

5 995 2006. 07. 03. 2006. 07. 03. 2006. 11. 30.

Szál lí tá si szer zõ dés Klf. Zsi nó rok MH HTPEK - Zsi nór
Ipar i Szö vet ke zet
(01-02-051368)

5 271 2006. 07. 07 2006. 07. 07 2006. 08. 21.

MH Tá mo ga tó Ezred

Fsz. A szer zõ dés meg ne ve zé se A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kötõ fe lek

neve, azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(net tó)
A szer zõ dés lét re -
jöt té nek dá tu ma

A szer zõ dés ha tály -
ba lé pé sé nek dá tu -

ma

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

1. Szál lí tá si szer zõ dés Ás vány víz, üdí tõ ital Ter mál-Pol lák Kft. 8 653 000 Ft 2006. 02. 01. 2006. 02. 01. 2006. 12. 31.

2. Szál lí tá si szer zõ dés Sport sze rek Dren co Kft. 7 000 000 Ft 2006. 03. 08 2006. 03. 08. 2006. 12. 31.

3. Szál lí tá si szer zõ dés Gjmû kar ban tar tó anyag Dél-Pes ti Aj.
és Ker. Kft.

8 000 000 Ft 2006. 02. 27. 2006. 02. 27. 2006. 12. 31.

4. Szál lí tá si szer zõ dés se géd anyag be szer zés Pusz tay Bt. 8 000 000 Ft 2006. 01. 24. 2006. 01. 24. 2006. 12. 31.

5. Szál lí tá si szer zõ dés szer szám be szer zés Fé tis Kft. 6 000 000 Ft 2006. 01. 24. 2006. 01. 24. 2006. 12. 31.

6. Szol gál ta tá si szer zõ dés mo tor fel újí tás, fõ da rab meg mun ká lás Strohm Kft. 7 000 000 Ft 2006. 01. 25. 2006. 01. 25. 2006. 12. 31.

7. Szol gál ta tá si szer zõ dés be fecs ken de zõ, tur bó fel töl tõ ja ví tá sa P+S Kft. 6 000 000 Ft 2006. 02. 01. 2006. 02. 01. 2006. 12. 31.

8. Szol gál ta tá si szer zõ dés eme lõ gép, mo só be ren de zés kar ban tar tás, ja ví tás GARBESZ 5 000 000 Ft 2006. 02. 01. 2006. 02. 01. 2006. 12. 31.

9. Szál lí tá si szer zõ dés vé dõ ru há zat FETTI Kft. 12 400 000 Ft 2006. 06. 02. 2006. 02. 01. 2006. 12. 31.
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MH Ka to nai Köz le ke dé si Központ

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kötõ fe lek
neve, azo no sí tó ja

A szer zõ dés ér té ke
(E Ft)

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés 
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma

szál lí tá si Tar gon ca ak ku mu lá tor töl tõ be szer zé se Ak ku king Bt.
28485245-2-01

8 695 2006. 03. 31. 2006. 03. 31. 2006. 07. 21.

szál lí tá si UMK röt zí tõ kész let be szer zé se Pfaff Sil berb lau
Hun gá ria Kft.
13-09-080946

9 792 2006. 03. 31. 2006. 03. 31. 2006. 06. 09.

szál lí tá si Fa rak lap ma ga sí tó kész let be szer zé se Co ni Fe rae Kft.
13316044-2-14

6 532 2006. 03. 28. 2006. 03. 28 2006. 06. 28.

szál lí tá si Köz le ke dé si jel zõ táb lák be szer zé se AFV Kft.
09-09-002821

7 993 2006. 03. 30. 2006. 03. 30. 2006. 06. 06.

szál lí tá si Töm lõ, vé dõ sza lag be szer zé se Kiss-Ker Team Kft.
09-09-008346

5 999 2006. 03. 31. 2006. 03. 31. 2006. 05. 16.

szál lí tá si Haj lé kony fa lú kon té ner be szer zé se Pfaff Sil berb lau
Hun gá ria Kft.
13-09-080946

7 736 2006. 03. 23. 2006. 03. 23. 2006. 06. 01.

MH 5/62 Könnyû Lövészzászlóalj

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kötõ fe lek
neve, azo no sí tó ja

A szer zõ dés ér té ke
(Ft)

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le já ra tá nak dá tu ma

Az egy sze rû köz -
beszerzési ér ték ha tárt 

el nem érõ be csült
 értékû be szer zés

Ki kép zé si ob jek tu mok kar ban tar tá sa KERAMITECH Kft.
10226542-2-06

7 951 643 2006. má jus 5. 2006. má jus 5. 2006.
de cem ber 31.
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KÖZLEMÉNYEK

A Honvédelmi Minisztérium Védelmi Tervezési
és Infrastrukturális szakállamtitkárának

80/2006. (HK 16.) HM VTI SZÁT

k ö z  l e  m é  n y e

NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
NA TO egy sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel -
dol go zá sá ról szóló 1/2000. (HK 1.) HM Ut. 7. §-a alap ján,
az egy sé ges vé del mi elõ írá sok ki dol go zá sa, az egy sé ge sí -
té si egyez mé nyek ben fog lal tak meg va ló sí tá sa és vég re haj -
tá sa ér de ké ben az aláb bi NA TO do ku men tu mok ma gyar
el fo ga dá sá ra, illetve al kal ma zás ba vé te lé re vo nat ko zó nyi -
lat ko za tot adom ki:

1. STA NAG 4355 (E.4) THE MO DI FI ED PO INT
MASS AND FI VE DEG RE ES OF FRE E DOM TRA -
JEC TO RY MO DELS (A mó do sí tott tö meg pont és az öt 
sza bad sá gi fo kú röp pá lya mo del lek)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Be ve ze tés nem ter ve zett.

2. STA NAG 2040 (Ed.6) STRET CHERS, BE A RING
BRAC KETS AND AT TACH MENT SUP PORTS (Hord -
ágyak, hord ágy vi võ he ve de rek és csat la ko zó tar to zé kok)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás meg jegy zés sel;
– Meg jegy zés: az új on nan be szer zés re ke rü lõ se be sült -

szál lí tó esz kö zök nél a szö vet sé gi al kal ma zás ra fel aján lott
erõk egész ség ügyi el lá tá sa kor al kal maz zuk a STA NAG
elõ írá sa it.

– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. 01.

3. STA NAG 2060 (Ed. RD 1) IDEN TI FI CA TI ON
OF ME DI CAL MA TE RI EL FOR FI ELD ME DI CAL
INS TAL LA TI ONS (Tá bo ri egész ség ügyi lé te sít mé -
nyek ben fel hasz nált egész ség ügyi anya gok azo no sí tá sa)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: a NA TO ál -

ta li ha tály ba lép te tést kö ve tõ 3 hó na pon be lül.

4. STANAG 2339 (Ed. 2 RD1) SIZE MARKING
FOR INTERCHANGEABILITY OF OPERA -
TIONAL FOOTWEAR (A gya kor ló láb be lik cse re sza -
ba tos ság ér de ké ben tör té nõ mé ret je lö lé se)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Be ve ze tés nem ter ve zett.

5. STANAG 2335 (Ed.3 RD1) INTERCHANGEA -
BILITY OF COMBAT CLOTHING SIZES (A ha di
ru há zat mé re te ket cse re sza ba tos sá ga)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Be ve ze tés nem ter ve zett.

6. STANAG 2115 (Ed.5 RD1) FUEL CONSUM -
PTION UNIT (Üzem anyag fo gyasz tá si egy ség)

– Fenn tar tás sal va ló el fo ga dás;
– Fenn tar tás: a Ma gyar Hon véd ség lé gi jár mû vei ese té -

ben az üzem anyag fo gyasz tá si egy ség szab vány-tel je sít -
mé nye há rom re pü lé si óra kö ze pes üze mi ma gas sá gon és
uta zó se bes ség nél;

– Az al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: a NATO
ál ta li ha tály ba lép te tést kö ve tõ 3 hó na pon be lül.

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök
elsõ helyettesének

5/2006. (HK 16.) HVKF I. h.

k ö z  l e  m é  n y e

Egységes NATO Elõírások elfogadásáról

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
NATO egy sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel -
dol go zá sá ról  szóló 1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás 7.  §
(2) be kez dés a) pont já ban biz to sí tott jog kö röm nél fog va, a 
MH Mû ve le ti Szab vá nyo sí tá si és Dokt ri ná lis Bi zott ság
2006. jú li us 12-i ülé sén ki ala kí tott ja vas la ta alap ján a
 következõ NATO do ku men tu mok ra vo nat ko zó ma gyar el -
fo ga dó nyi lat ko za tot ki adom:

I. STA NAG 2087 AMD (EDI TI ON 5) – ME DI CAL
EMP LO Y MENT OF AIR TRANS PORT IN THE
FOR WARD AREA

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás sal.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. szep tem -

ber hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.
– Fenn tar tás: A STA NAG 7. (6) (b) pont ban elõ ír tak

nem tel je sít he tõ ek, a RO LE–1 el lá tá si lép csõ vér kész le -
tek kel nem ren del ke zik.

Te kin tet tel ar ra, hogy a STA NAG 2087 AMD (EDI -
TION 5) do ku men tu mot a NA TO már ki hir det te és így ha -
tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já -
ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve -
ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. szep tem ber 1.
– Vég re haj tás mód ja: MH EÜPK in téz ke dés.

II. STANAG 2112 NBC (EDITION 5) – NUCLEAR,
 BIOLOGICAL AND CHEMICAL RECONNAISSANCE

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás sal.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. ja nu ár

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.
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– Fenn tar tás: 
= amíg a szük sé ges esz kö zök nem áll nak ren del ke -

zés re, a Ma gyar Hon véd ség nem ké pes a bi o ló gi ai
harc anya gok de tek tá lá sá ra és fel mé ré sé re;

= az ABV fel de rí tõ al egy sé gek ve gyi azo no sí tó
 képessége kor lá to zott.

Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 2112 NBC (EDI -
TION 5) do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és így ha -
tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já -
ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve -
ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság Had -

mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ nök ség
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. ja nu ár 1.
– Vég re haj tás mód ja: be dol go zás az ABV fel de rí tõ raj,

sza kasz harc sza bály zat ba.

III .  STANAG 2437 AJOD (EDITION 6)
(RATIFICATION DRAFT 1) – ALLIED JOINT
DOCTRINE – AJP–01(C)

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NATO ki hir -

de tés után 6 hó nap múl va (DOP+6m), a szá raz föl di had -
erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

IV.  STANAG 2465 MED (EDITION 2)
(RATIFICATION DRAFT 1) – TASKS FOR THE
APPROPRIATE STAFFING AND TRAINING OF
DENTAL OFFICERS AND DENTAL ANCILLARY
PERSONNEL FOR WARTIME OPERATIONS AND
OPERATIONAL DEPLOYMENTS

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NATO ki hir -

de tés után 3 hó nap múl va (DOP+3m), a szá raz föl di had -
erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

V. STANAG 2481 MED (EDITION 1) – MEDICAL
INFORMATION COLLECTION AND REPORTING

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2006. ok tó ber

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.
– Meg jegy zés: a Ma gyar Hon véd ség a ka to nai egész -

ség ügyi el lá tó he lyek re ren del ke zik ada tok kal, be fo ga dó
nem ze ti tá mo ga tás igé nye ese tén a to váb bi ada to kat a pol -
gá ri egész ség ügyi in té ze tek tõl kell meg kér ni.

Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 2481 MED (EDI -
TION 1) do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és így ha -
tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já -
ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve -
ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság

 Gyógyító Fõ nök ség

– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. ok tó ber 1.

– Vég re haj tás mód ja: MH EÜPK in téz ke dés.

VI.  STANAG 2490 AJOD (EDITION 2)
(RATIFICATION DRAFT 1) – ALLIED JOINT
OPERATIONS – AJP–3(A)

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.

– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NATO ki hir -
de tés után 6 hó nap múl va (DOP+6m), a szá raz föl di had -
erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

VII. STANAG 2491 NBC/MED (EDITION 1) –
 POLICY FOR THE IMMUNISATION OF NATO
PERSONNEL AGAINST BIOLOGICAL WARFARE
AGENTS

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.

– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2006. ok tó -
ber hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy -
aránt.

– Meg jegy zés: Ma gyar or szág je len leg nem ren del ke -
zik törzs köny ve zett, en ge dé lye zett ol tó anyag gal a lép fe ne
ellen.

Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 2491 NBC/MED
(EDITION 1) do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és
így ha tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés
31. pont já ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de -
lem a be ve ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság

– Té ma ke ze lõ: MH Egész ség vé del mi In té zet

– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. ok tó ber 1.

– Vég re haj tás mód ja: MH EÜPK in téz ke dés.

VIII.  STANAG 2909 CBRN (EDITION 2)
(RATIFICATION DRAFT 1) – COMMANDERS’
GUIDANCE ON DEFENSIVE MEASURES
AGAINST TOXIC INDUSTRIAL CHEMICALS
(TIC)

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.

– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NATO ki hir -
de tés után 6 hó nap múl va (DOP+6m), a szá raz föl di had -
erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

IX. STANAG 3111 AS (EDITION 2) – AIRFIELD
MARKING TONE-DOWN

– El fo ga dás ra ke rült al kal ma zás ba vé tel nél kül.

– In do ko lás: az MH LEP alá ren delt re pü lõ szer ve ze te i -
nél (MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis, MH Pá pa
Bá zis re pü lõ tér) 2006. már ci us 1-jei ha tállyal be ve ze tés re
ke rült a STANAG 3158 do ku men tum, mely nek 2. pont ja
meg ha tá roz za, hogy azo kon a re pü lõt ere ken, ahol a
STANAG 3111 ren del ke zé sei él nek, nem le het a
STANAG 3158 elõ írásait al kal maz ni.
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X. STANAG 3113 ASSE (EDITION 7) – PROVI -
SION OF SUPPORT TO VISITING PERSONNEL,
AIRCRAFT AND VEHICLES

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. de cem -

ber hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.
Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 3113 ASSE (EDI -

TION 7) do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és így ha -
tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já -
ban elõ ír tak nak meg fele lõen, fi gye lem mel a HM KPSZH
fõ igaz ga tó já nak 127/25/2006. nyt. sz. ja vas la tá ra is, egy -
út tal el ren de lem a be ve ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: HM KPSZH
– Té ma ke ze lõ: HM KPSZH és MH ÖLTP együtt mû kö -

dés ben.
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. de cem ber 1.
– Vég re haj tás mód ja: Egy sé ges Vé del mi Elõ írás.

XI. STANAG 3205 PRI (EDITION 3) – POINTS
DESIGNATION TEMPLATE FOR AIR IMAGERY

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2008. ja nu ár

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

XII. STANAG 3277 AR (EDITION 7) – AIR
 RECONNAISSANCE REQUEST/TASK FORM

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2008. ja nu ár

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

XIII. STANAG 3345 TN (EDITION 5) – DATA/
FORMS FOR PLANNING AIR MOVEMENTS

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. ja nu ár

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

XIV. STANAG 3483 AR (EDITION 4) – AIR
 RECONNAISSANCE INTELLIGENCE REPOR -
TING NOMENCLATURE – ATP–26(B)

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2008. ja nu ár

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

XV. STANAG 3596 AR (EDITION 5) – AIR
 RECONNAISSANCE REQUESTING AND TARGET
REPORTING GUIDE

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2008. ja nu ár

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

XVI. STANAG 3736 AO (EDITION 10) – AIR
 INTERDICTION AND CLOSE AIR SUPPORT –
AJP–3.3.2

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.

– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. ja nu ár
hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

XVII.  STANAG 3781 AR (EDITION 2) –
RECONNAISSANCE CROSS-SERVICING

– El fo ga dás ra ke rült al kal ma zás ba vé tel nél kül.

– In do ko lás: a Ma gyar Hon véd ség nem ren del ke zik
NATO kom pa ti bi lis, sík fil mes és mág nes sza lag rög zí té sû
lé gi fény ké pe zõ esz köz zel és az eset le ges fej lesz té sek so -
rán sem ter ve zi ilyen tí pu sú adat rög zí tõ rend szer al kal ma -
zá sát.

XVIII. STANAG 3812 ASSE (EDITION 8) –
RESPONSIBILITIES FOR AIRCRAFT CROSS-
SERVICING GROUND CREW TRAINING

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.

– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. jú li us
hó nap, a lé gi erõ nél.

XIX. STANAG 3817 AS (EDITION 5) –
STANDARD R/T PHRASEOLOGY TO BE USED
FOR AIR TRAFFIC CONTROL

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.

– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. ja nu ár
hó nap, a lé gi erõ nél.

Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 3817 AS (EDITION 5)
do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és így ha tá lyos, a
198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já ban elõ ír -
tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve ze té sét az
aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal

– Té ma ke ze lõ: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság

– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. ja nu ár 1.

– Vég re haj tás mód ja: STANAG 3817 AS (EDITION 5)
ere de ti an gol nyel vû do ku men tum.

XX. STANAG 3863 CFR (EDITION 2) –
MINIMUM FIRE PROTECTION FOR AIRCRAFT
GROUND OPERATIONS

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.

– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2006. szep -
tem ber hó nap, a lé gi erõ nél.

Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 3863 CFR (EDI -
TION 2) do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és így ha -
tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já -
ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve -
ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság

– Té ma ke ze lõ: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság Biz ton ság -
tech ni kai Al osz tály

– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. szep tem ber 1.

– Vég re haj tás mód ja: MH LEPK in téz ke dés.
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XXI.  STANAG 3879 FS (EDITION 5) –
BIRDSTRIKE RISK/WARNING PROCEDURES
(EUROPE)

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás sal.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. ja nu ár

hó nap, a lé gi erõ nél.
– Fenn tar tás: a „B” mel lék let ben fel tün te tett ma dár ve -

szély ri asz tás a tech ni kai fel té te lek hi á nya  miatt nem le het -
sé ges.

Te kin tet tel ar ra, hogy a STA NAG 3879 FS (EDI TI ON 5)
do ku men tu mot a NA TO már ki hir det te és így ha tá lyos, a
198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já ban elõ ír -
tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve ze té sét az
aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal
– Té ma ke ze lõ: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság Re pü lés -

biz ton sá gi Osz tály
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. ja nu ár 1.
– Vég re haj tás mód ja: STA NAG 3879 FS (EDI TI ON 5) 

do ku men tum ere de ti an gol nyel vû for má ban.

XXII. STA NAG 3896 CFR (EDI TI ON 4) – AE ROS -
PA CE EMER GEN CY RES CUE AND MIS HAP RES -
PON SE IN FOR MAT ION (EMER GEN CY SER -
VICES)

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. szep -

tem ber hó nap, a lé gi erõ nél.
Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 3896 CFR

(EDITION 4) do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és
így ha tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés
31. pont já ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de -
lem a be ve ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság Biz ton ság -

tech ni kai Al osz tály
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. szep tem ber 1.
– Vég re haj tás mód ja: MH LEPK in téz ke dés.

XXIII.  STANAG 3920 AR (EDITION 4) –
HANDBOOK FOR AIR RECONNAISSANCE
TASKING AND REPORTING – ATP–47(A)

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2008. ja nu ár

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

XXIV. STANAG 4623 (EDITION 1) (RATIFICA -
TION DRAFT 2) – HARD AND DEEPLY BURIED
TARGETS

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NATO ki hir -

de tés után 6 hó nap múl va (DOP+6m), a szá raz föl di had -
erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

XXV. STANAG 7005 ASP (EDITION 7) –
EXCHANGE OF FLIGHT INFORMATION
PUBLICATION (FLIP) DATA

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. ja nu ár

hó nap, a lé gi erõ nél.

XXVI. STANAG 7008 AS (EDITION 1) – MILI -
TARY AVIATION RADIOTELEPHONY (R/T)
CALLSIGNS

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás sal.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. ja nu ár

hó nap, a lé gi erõ nél.
– Fenn tar tás: Ma gyar or szág fenn tart ja a jo got ar ra,

hogy to vább ra is hasz nál ja a sa ját mû ve le ti hí vó ne ve it a
Bu da pest FIR (Flight In for mat ion Re gi on, Re pü lés tá jé -
koz ta tó Kör zet) fe let ti nem ze ti ki kép zé si és had mû ve le ti
re pü lé si fel ada tai, illetve nem ze ti gya kor la tok végrehaj -
tása so rán.

XXVII.  STANAG 7030 SAR (EDITION 4)
(RATIFICATION DRAFT 1) – COMBAT SEARCH
AND RESCUE – ATP–3.3.9.1 (ATP–62)

– El fo ga dás ra ke rült al kal ma zás ba vé tel nél kül.
– In do ko lás: be ve ze té se nem idõ sze rû, mi vel a Ma gyar

Hon véd ség je len le gi tech ni kai fel sze relt sé ge és ki kép zett -
sé ge a fel adat tel jes vég re haj tá sát nem te szi le he tõ vé, csak
rész fel ada to kat tu dunk tel je sí te ni.

XXVIII. STANAG 7144 AO (EDITION 2) –
TACTICS, TECHNIQUES AND PROCEDURES
FOR CLOSE AIR SUPPORT OPERATIONS –
ATP–3.3.2.1(A) [ATP–63(A)]

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. ja nu ár

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

XXIX. STANAG 7162 CFR (EDITION 1)
(RATIFICATION DRAFT 1) – STANDARDIZATION
OF PHYSICAL FITNESS MAINTENANCE PROG -
RAMME FOR FIRE-FIGHTERS

– El fo ga dás ra ke rült al kal ma zás ba vé tel nél kül.
– In do ko lás: a tûz ol tók fi zi kai fel mé ré sét nem ze ti elõ -

írások tar tal maz zák.
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A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora
pályázatot hirdet

oktatói munkakörökre

A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve -
ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló
több ször mó do sí tott 1996. évi XLV. tör vény 4.  §-a alap ján
pá lyá za tot hir de tek az aláb bi mun ka kö rök be töl té sé re:

Kos suth La jos Had tu do má nyi Ka r

Szá raz föl di Mû ve le ti Tan szék

Stra té gi ai Szak cso port

– egye te mi do cens (1 fõ ka.)

Szak irá nyú Tá mo ga tó és Bal lisz ti kai Szak cso port

– egye te mi ta nár se géd (1 fõ ht.)

Egye te mi do cens sé az ne vez he tõ ki, aki az alap kö ve -
tel mé nyek nek va ló meg fe le lé sen túl:

a) tel je sí tet te az egye te mi ad junk tus sal szem ben tá -
masz tott kö ve tel mé nye ket;

b) az ál ta la ok ta tott tu do mány te rü le ten dok to ri fo ko zat -
tal ren del ke zik, al kal mas a hall ga tók, a dok to ri kép zés ben
részt ve võk, a ta nár se gé dek ta nul má nyi és tu do má nyos
mun kájának ve ze té sé re;

c) leg alább 8 éves szak mai gya kor lat tal ren del ke zik
(el vi leg 4 év egye te mi ta nár se gé di és 4 év egye te mi ad -
junk tu si);

d) em be ri leg és szak ma i lag egy aránt al kal mas a fi a tal
mun ka tár sak irá nyí tá sá ra, se gí té sé re;

e) is me re te it lo gi kus rend szer be fog lal va írás ban és
szó ban ké pes át ad ni, ma gas szín vo na lú tan anyag for má ló,
ki dol go zó és is me ret át adó kész ség gel ren del ke zik;

f) tu do mány ágát át fo gó an is me ri, szû kebb szak te rü le -
té nek el mé lyült, nem zet kö zi szin tû is me re té vel rendel -
kezik;

g) ön ál ló tu do má nyos ered mé nyei van nak, ezek rõl
nem zet kö zi szín vo na lú szak mai pro duk tu mok ban ad
 számot.

Egye te mi ta nár se géd dé az ne vez he tõ ki, aki az alap -
kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lé sen túl:

a) ren del ke zik az al kal ma zó tan szék ál tal elõ írt idõ tar -
ta mú és mi nõ sé gû szak mai (csa pat-) gya kor lat tal, mely tõl
egye di ese tek ben – a tan szék ve ze tõ ja vas la ta alap ján – el
le het te kin te ni;

b) ok ta tói fel ada ta i nak té má já ban az egye te mi dip lo ma
kö ve tel mé nye it meg ha la dó tu dás sal és eh hez kap cso ló dó
szé les kö rû tá jé ko zott ság gal ren del ke zik;

c) al kal mas alap szin tû fog lal ko zá sok (gya kor la tok,
gya kor la ti fog lal ko zá sok, do ku men tum fel dol go zó fog lal -
ko zá sok stb.), sze mi ná ri u mok ve ze té sé re, irá nyí tá sá ra;

d) kez de ti tu do má nyos pub li ká ci ók fel mu ta tá sa mel lett 
ren del ke zik a tu do má nyos ku ta tó mun ka alap ja i nak és al -
kal ma zá si mód sze re i nek is me re té vel, meg fe le lõ al kal mas -
ság gal és kész ség gel en nek ered mé nyes vég zé sé hez;

e) ren del ke zik leg alább egy ide gen nyelv kö zép fo kú –
ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga-bi zo nyít vánnyal ta nú sí -
tott – is me re té vel.

A mun ka kö rök rész le tes fel ada ta it a mun ka kö ri le írá sok 
tar tal maz zák.

Sa já tos kö ve tel mé nyek:

Kos suth La jos Had tu do má nyi Ka r

Szá raz föl di Mû ve le ti Tan szék

Stra té gi ai Szak cso port egye te mi do cens

– ren del kez zen kül föl di vagy ha zai ka to nai aka dé mi ai,
vagy egye te mi vég zett ség gel;

– ren del kez zen kül föl di stra té gi ai, mû ve le ti ter ve zõ -
mun ká ban szer zett ta pasz ta lat tal;

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a ve zér ka ri vég -
zett ség és tár gya ló ké pes an gol nyelv tu dás.

Szá raz föl di Mû ve le ti Tan szék

Szak irá nyú Tá mo ga tó és Bal lisz ti kai Szak cso port
egye te mi ta nár se géd

– ren del kez zen ha zai vagy kül föl di ka to nai aka dé mi ai
vég zett ség gel szá raz föl di ha de rõ ne mi vagy össz fegy ver -
ne mi sza kon, vagy a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye -
tem Ka to nai Ve ze tõi Szak szá raz föl di szak irá nyán szer zett 
egye te mi vég zett ség gel;

– le gyen al kal mas a tan szék ál tal ok ta tott tan anyag
köz ve tí té sé re, a hall ga tók ta nul má nyi mun ká já nak ter ve -
zé sé re, szer ve zé sé re és irá nyí tá sá ra;

– tu do má nyos ér dek lõ dé se, ed di gi pub li ká ci ós te vé -
keny sé ge kap cso lód jék a tan szék ál tal ok ta tott tan anyag -
hoz;

– ren del kez zen ter ve zõi is me ret tel a tan anyag ki dol go -
zá sá hoz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a (PhD) kép zés -
ben va ló rész vé tel, va la mint a kép zés re va ló je lent ke zés.

A mun ka kö rök a pá lyá za tok el nye ré se után azon nal be -
tölt he tõk.

A pá lyá za tot el nyert egye te mi do cens ki ne ve zé se ha tá -
ro zat lan idõ re szó l, egye te men kí vü li pá lyá zó ese té ben 90
nap pró ba idõ vel.

A pá lyá za tot el nyert egye te mi ta nár se géd ki ne ve zé se
ha tá ro zott idõ re (négy év) szó l. Egye te mi ta nár se géd mun -
ka kör höz rend sze re sí tett rend fo ko zat õr nagy, il let mény ka -
te gó ria: I/IV. spe ci á lis elõ me ne te li rend alá tar to zik.

Köz al kal ma zot tak be so ro lá sa (il let mé nye) a több ször
mó do sí tott 1992. évi XXXIII. tör vény sze rint tör té nik.
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A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:

– mun ka he lyé nek, mun ka kö ré nek (be osz tá sá nak) meg -
ne ve zé sét;

– ed di gi szak mai te vé keny sé get;

– a fon to sabb pub li ká ci ós és tu do má nyos mun ká i nak
jegy zé két;

– ide gen nyelv-tu dá sát;

– az ok ta tó-ne ve lõ és tu do má nyos mun ká já ra vonat -
kozó jö võ be ni cél ki tû zé se it, ter ve it.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:

– a pá lyá za ti szö ve get;

– rész le tes szak mai ön élet raj zot;

– szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen -
nyelv-tu dást ta nú sí tó ok ira tot, egye te men kí vü li pá lyá zó
ese tén – köz jegy zõ i leg hi te le sí tett – má so la tát;

– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá za ti
anya gá ba az egye tem sza bály za ta i ban rög zí tett bi zott sá -
gok, ta ná csok be te kint het nek.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa a be ér ke zé si ha tár idõt kö ve tõ
30 na pon be lül tör té nik.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni:

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, rek tor

1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 9–11.

Le vél cím: ZMNE 1581 Bu da pest Pf. 15.

A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Pá lyá zat a ...................... Ka r
.............................. Tan szék .......................... Szak cso port
.................................................................... mun ka kö ré re”

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást az
aláb bi he lyen le het kér ni:

Sza bó Er nõ né fõ ta ná csos, sze mély- és mun ka ügyi
igaz ga tó

te le fon: 06 (1) 432-9009; HM 29-009

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorának
pályázati felhívása

tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve -
ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló
1996. évi XLV. tör vény 10/A.  §-a alap ján pá lyá za tot hir -
de tek a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem Kos suth
La jos Had tu do má nyi Ka r Tár sa da lom tu do má nyi In té zet
Jog tu do má nyi Tan szék tan szék ve ze tõi tiszt ség be töl té sé re.

A tan szék ve ze tõ fel adat- és ha tás kö re:
– kép vi se li a tan szé ket és el jár a tan szék ne vé ben, ja -

vas la tot tesz a tan szé ket, a tan szék ok ta tó it és al kal ma zot -
ta it, va la mint ven dég ok ta tó it érin tõ min den ügy ben;

– szer ve zi, irá nyít ja és ellen õr zi a tan szék oktató-
 nevelõ mun ká ját és más (kül sõ meg bí zá sos) te vé keny sé -
gét; dönt azok ban az ügyek ben, ame lye ket a kü lön bö zõ
sza bály za tok a ha tás kö ré be utal nak;

– szer ve zi és a szak tu do mány el fo ga dott nor ma tí vái
sze rint rend sze re sen ér té ke li a tan szék ok ta tó i nak, ku ta tó i -
nak tu do má nyos te vé keny sé gét;

– ja vas la tot tesz a ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyi ügyek ben;
– elõ se gí ti a hall ga tók be vo ná sát a tu do má nyos mun ká -

ba, biz to sít ja a tu do má nyos di ák kö ri mun ka fel té te le it;
– a jó vá ha gyott ter vek alap ján gaz dál ko dik a tan szék

ren del ke zé sé re bo csá tott pénz ügyi ke re tek kel és más
anya gi esz kö zök kel, ellen õr zi azok fel hasz ná lá sá nak jo -
gos sá gát;

– biz to sít ja a jog sza bá lyok, ha tó sá gi elõ írások, egye te -
mi, kar i ha tá ro za tok és sza bály za tok elõ írásainak vég re -
haj tá sát, egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ ként köz vet le nül,
illetve meg bí zott ja út ján irá nyít ja, szer ve zi és ellen õr zi a
tan szék va gyon vé del mi, mun ka-, ti tok-, tûz-, és kör nye -
zet vé del mi te vé keny sé gét, fe le lõ sen gon dos ko dik a hi á -
nyos sá gok meg szün te té sé rõl;

– ki ad vá nyo zá si jog kört gya ko rol az ille té kességébe
tar to zó ügyek ben;

– kez de mé nye zi és vé le mé nye zi a tan szék dol go zói
elõ léptetésével kap cso la tos el já rá so kat, a ki tün te té sek re
vo nat ko zó fel ter jesz té se ket.

Sa já tos kö ve tel mé nyek:
Le gyen ké pes
– a had tu do má nyi dok to ri kép zés ben a hon vé del mi jog

tu do mány szak ve ze té sé re és fej lesz té sé re;
– az egye tem sa já tos sá ga i ból adó dó tan szé ki, jog tu do -

má nyi ku ta tás irá nyí tá sá ra, va la mint a pub li ká ci ós te vé -
keny ség me ne dzse lé sé re;

– a tan szék ok ta tá si, va la mint ku ta tá si mun ka kap cso la -
ta i nak épí té sé re és fenn tar tá sá ra.

A tan szék ve ze tõi pá lyá za ton részt ve het nek:
Az adott tan szék hi va tá sos ál lo má nyú és a 65. élet -

évüket be nem töl tött fõ fog lal ko zá sú köz al kal ma zott egye -
te mi/fõ is ko lai ta ná rai, va la mint egye te mi/fõ is ko lai do cen -
sei. A ve ze tõi meg bí zá sok öt év re szól nak.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:
– mun ka he lyé nek, mun ka kö ré nek (be osz tá sá nak) meg -

ne ve zé sét;
– ed di gi szak mai, ve ze tõi, tu do má nyos és ok ta tói mun -

ká já nak is mer te té sét;
– a tel jes pub li ká ci ós és tu do má nyos mun ká i nak jegy -

zé két;
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– ide gen nyelv-tu dá sát;
– a ve ze tõi be osz tás el lá tá sá ra vo nat ko zó jö võ be ni ter -

ve it, cél ki tû zé se it.
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot;
– szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen -

nyelv-tu dást ta nú sí tó ok irat má so la tát (kül föl di dip lo ma
ese tén ho no sí tott má so la tát);

– nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá zat ba az
egye te mi, ille tõ leg a kar i ta nács tag jai, a bí rá ló bi zott ság,
az egye tem ok ta tói ál lo má nya, va la mint a tan szék tel jes
sze mé lyi ál lo má nya be te kint het.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa a be ér ke zé si ha tár idõt kö ve tõ
30 na pon be lül tör té nik.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni:

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, rek tor
1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 9–11.
Le vél cím: ZMNE 1581 Bu da pest Pf. 15.
A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Pá lyá zat a Zrí nyi Mik lós Nem -

zet vé del mi Egye tem Kos suth La jos Had tu do má nyi Ka r
Tár sa da lom tu do má nyi In té zet Jog tu do má nyi Tan szék tan -
szék ve ze tõi tiszt ség re.

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást az
aláb bi he lyen le het kér ni:

ZMNE Sze mély- és Mun ka ügyi Igaz ga tó ság
sze mély- és mun ka ügyi igaz ga tó
te le fon: 06 (1) 432-9009; HM 29-009

Egyéb tud ni va lók:
A meg bí zás a pá lyá zat el nye ré sét kö ve tõ hó nap el sõ

nap já tól kez dõ dik. A pá lyá za tot nyert ok ta tók ve ze tõi
meg bí zá sa öt év re szó l. Be so ro lá suk az ok ta tói fo ko za tuk
sze rint tör té nik.
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként

dr. Za vod nyik Jó zsef

A biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl szó ló
2003. évi LX. tör vény ma gya rá za ta I–II.

cí mû két kö te tes ki ad vá nyát.

A 2004. má jus 1-jén ha tály ba lé pett, a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl szóló 2003. évi LX. tör -
vény rész le te sen sza bá lyoz za a ma gyar biz to sí tá si pi ac sze rep lõi pi ac ra lé pé sé nek és mû kö dé sé nek,
illetve a biz to sí tás fel ügye le ti ha tó ság te vé keny sé gé nek egyes kér dé se it, té ve mind ezt a kö zös sé gi jog ren -
del ke zé se i nek va ló meg fe le lés igényével.

A jog sza bály ma gya rá za tá ra vál lal ko zó je len mun ka fel tár ja a tör vény bel sõ össze füg gé se it, is mer tet ve az
egyes elõ írá sok kö zös sé gi biz to sí tá si jo gi hát te rét is. Fel hív ja a fi gyel met a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le te ál tal köz zé tett aján lá sok ra, ál lás fog la lá sok ra, mód szer ta ni út mu ta tók ra és tá jé koz ta tók ra, il le tõ -
leg a bí ró sá gi ha tá ro za tok ra, ez ál tal is meg könnyít ve az egyes ren del ke zé sek he lyes ér tel me zé sét és gya -
kor la ti al kal ma zá sát.

Ajánl juk el sõ sor ban mind azok nak, akik min den na pi mun ká juk so rán a biz to sí tá si tör vény elõ írá sa it kell,
hogy al kal maz zák, így a biz to sí tók mun ka tár sa i nak, a biz to sí tás köz ve tí tõk nek és a biz to sí tá si szak ta nács -
adók nak, de a köz igaz ga tás ban és az igaz ság szol gál ta tás ban a biz to sí tás te rü le té vel fog lal ko zók nak, to -
váb bá a biz to sí tá si jo got ta nu lók nak is.

A szer zõ, dr. Za vod nyik Jó zsef 1991-tõl 2001-ig az Ál la mi Biz to sí tás fel ügye let nél, illetve a Pénz ügyi Szer -
ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té nél dol go zott, 2001-tõl a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal Ver seny ta ná csá nak tag ja.
Az el múlt évek ben szá mos pub li ká ci ó ja je len t meg a biz to sí tá si jog tár gyá ban, s több he lyen ok ta t biz to sí tá -
si is me re te ket.

A 848 ol dal ter je del mû, két kö te tes ki ad vány ár a 3675 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány 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
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük 
A biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl szóló 2003. évi LX. tör vény ma gya rá za ta I–II. cí mû két -
kö te tes ki ad ványt (ár a: 3675 Ft áfá val) .................  példány ban, és  kérjük, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                               cég sze rû alá írás
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A Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta los lap ja
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 dan dár tá bor nok
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 ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet címen, 
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
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).
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 16 884 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 861 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

06.2471 – 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
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