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Szám Tárgy Ol dal

Jog sza bá lyok

19/2006. (VII. 24.)
HM–EüM, együt tes ren de let

A Ma gyar Hon véd ség fel ada tá val kap cso la tos köz egész ség -
ügyi-jár vány ügyi kö ve tel mé nyek rõl, azok el lá tá sá nak, va la -
mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat tal
va ló együtt mû kö dé sé nek rend jé rõl  szóló 21/2003. (VI. 24.)
HM–ESZCSM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról 1163

20/2006. (VI II. 2.)
HM ren de let

Az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te Biz ton sá gi Be ru há zá si 
Prog ram ja ma gyar or szá gi vég re haj tá si rend jé rõl és sza bá lya i -
ról  szóló 31/2000. (X. 27.) HM ren de let mó do sí tá sá ról 1166

21/2006. (VI II. 8.)
HM ren de let

A had kö te le sek rend kí vü li ál la pot ban és meg elõ zõ vé del mi
hely zet ben tör té nõ ka to nai szol gá lat ra va ló be hí vá sá nak,
 katonai szol gá la tá nak és le sze re lé sé nek rend jé rõl 1170

22/2006. (VI II. 8.)
HM ren de let

A Ma gyar Hon véd ség élel me zé si el lá tá sá ról 1177

Ha tá ro za tok

81/2006. (HK 17/I.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Vé del mi Hi va tal ala pí tó ok ira tá -
nak mó do sí tá sá ról 1188

82/2006. (HK 17/I.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Köz pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal
Elõ ké szí tõ Törzs ala pí tá sá ról 1190

83/2006. (HK 17/I.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Köz pon ti El len õr zé si és Ható -
sági Hi va tal ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról 1192

85/2006. (HK 17/I.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Mû ve let Irá nyí tó Köz pont ala pí tá sá ról 1193

Mi nisz te ri uta sí tá sok

81/2006. (HK 17/I.)
HM uta sí tás

A pénz szál lí tá sok kí sé ré sé nek biz to sí tá sá ra 1195

83/2006. (HK 17/I.)
HM uta sí tás

A 2006. évi tiszt ava tás vég re haj tá sá ról 1199

A  H O N V É D E L M I  M I N I S Z T É R I U M  H I V A T A L O S  L A P J A
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84/2006. (HK 17/I.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Ha tás kö ri Jegy zé ké nek kiadá -
sáról 1199

85/2006. (HK 17/I.)
HM uta sí tás

A NA TO Ko di fi ká ci ós Rend szer al kal ma zá sá ról  szóló
109/2005. (HK 25.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1199

86/2006. (HK 17/I.)
HM uta sí tás

A 2007. évi Nem zet kö zi Re pü lõ nap és Ha di tech ni kai Be mu -
ta tó meg szer ve zé sé vel össze füg gõ elõ ké szí tõ fel ada tok ról 1200

87/2006. (HK 17/I.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium szer vei és a mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be tar to zó egyes szer ve ze tek éves és ha vi fel adat ter ve i -
nek el ké szí té sé vel össze füg gõ fel ada tok ról 1201

88/2006. (HK 17/I.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium fel sõ szin tû ve ze tõi és mun ka ér -
te kez le te i nek rend jé rõl 1203

89/2006. (HK 17/I.)
HM uta sí tás

A köz tiszt vi se lõk, köz al kal ma zot tak élel me zé si el lá tá sá ról 1205

90/2006. (HK 17/I.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Kol lé gi u má ról és mû kö dé si
rend jé rõl 1210

91/2006. (HK 17/I.)
HM uta sí tás

A Ma gyar Hon véd ség, va la mint a hon vé del mi mi nisz ter köz -
vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek be szer -
zé se i nek el já rá si rend jé rõl  szóló 102/2005. (HK 22.) HM uta -
sí tás mó do sí tá sá ról 1212

MH fõ nö ki ren del ke zé sek

62/2006. (HK 17/I.)
HM SZFO in téz ke dés

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 szer ve zé si fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ra vo nat ko zó sze mély ügyi szak fel ada tok ról 1214

23/2006. (HK 17/I.)
HVK KTFCSF 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 fel ké szí té sé rõl, ki kép zé sé rõl és mû kö dé sé -
nek elõ ké szí té sé rõl 1214

479/2006. (HK 17/I.)
MH ÖLTP in téz ke dés

A hon véd sé gi jár mû vek köz úti for ga lom ba he lye zé sé rõl 1214

495/2006. (HK 17/I.)
MH ÖLTP in téz ke dés

A szer ve ze ti kor sze rû sí tés lo gisz ti kai fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról 1215

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

130/2006. (HK 17/I.)
MH TSZF 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 te vé keny sé gé nek geo in for má ci ós tá mo ga -
tá sá ról 1215

Szer zõ dé sek

Hon vé del mi Mi nisz té rium In gat lan ke ze lé si Hi va tal 1217

Ma gyar Hon véd ség Had táp anyag El lá tó Köz pont 1217

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 1218

Köz le mé nyek

MH SZKIKNY Bé lyeg zõ ér vény te le ní té se 1219

ZMNE Pá lyá zat 1219

A Ma gyar Hon véd ség Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány Ala pí tó 
Ok ira ta

1220
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JOGSZABÁLYOK

A hon vé del mi mi nisz ter 
és az egész ség ügyi mi nisz ter
19/2006. (VII. 24.) HM–EüM

e g y ü t  t e s  r e n  d e  l e  t e

a Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos
közegészségügyi-járványügyi követelményekrõl,

azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálattal való

együttmûködésének rendjérõl  szóló
21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együttes rendelet

módosításáról

Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat -
ról (a továb biak ban: ÁNTSZ)  szóló 1991. évi XI. tör vény
15.  §-ának (6) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a Ma gyar Hon véd ség fel ada tá val kap cso la tos köz egész -
ség ügyi-jár vány ügyi kö ve tel mé nyek rõl, azok el lá tá sá nak,
va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol -
gá lat tal va ló együtt mû kö dé sé nek rend jé rõl  szóló 21/2003.
(VI. 24.) HM–ESZCSM együt tes ren de le tet (a továb biak -
ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sít juk:

1.  §

(1) Az R. 2.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed:]

„b) az MH hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to na ál lo má nyá ra,
ön kén tes tar ta lé kos ál lo má nyá ra, köz tiszt vi se lõ i re, köz al -
kal ma zot ta i ra és mun ka vál la ló i ra, va la mint a ka to nai ok ta -
tá si in téz mé nyek hall ga tó i ra (a továb biak ban együtt: sze -
mé lyi ál lo mány),”

(2) Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) E ren de let sza bá lya it a kül föl dön tel je sí tett szol gá -
lat köz egész ség ügyi fel ügye le te so rán is al kal maz ni kell.”

2.  §

(1) Az R. 5.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az MH sze mé lyi ál lo má nya kö ré ben min den jár -
vá nyo san vagy szór vá nyo san (spo ra di ku san) fel lé põ, je -
len tés re kö te le zett fer tõ zõ meg be te ge dést vagy annak
gya nú ját is, a di ag nó zist fel ál lí tó or vos nak (csapat és in -
té ze ti  tagozatból) az ÁNTSZ meg be te ge dés he lye sze rin -
ti te rü le ti leg ille té kes vá ro si, fõ vá ro si ke rü le ti in té ze té -
nek, va la mint a Szol gá lat nak a kü lön jog sza bály ban meg -

ha tá ro zott ha tár idõ kön be lül be kell je len te ni a kö vet ke zõ
mó don:

a) a be- és ki je len tõ la pot az ész le lõ or vos meg kül di a
vá ro si tisz ti fõ or vos nak cí mez ve úgy, hogy a meg jegy zés
ro vat ban a „HM” meg kü lön böz te tõ jel zést tün te ti fe l,

b) a fer tõ zõ be te gek be je len té se az MH Egész ség ügyi
Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH EüP) pa rancs no ká -
nak alá ren delt egész ség ügyi szol gá la tok ál tal a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott be je len té si kö te le zett sé gen 
túl, a kü lön in téz ke dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint tör -
ténik.”

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

„(5) A hon véd sé gi szer ve ze tek nél fel lé põ jár vá nyok,
 illetve kü lö nö sen ve szé lyes jár vá nyos meg be te ge dé sek
 leküzdésével és más köz egész ség ügyi ese mé nyek oka i nak
meg szün te té sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ pénzügyi-
 anyagi szük ség le tek biz to sí tá sa ér de ké ben a Szol gá lat az
MH EüP pa rancs no ka út ján ja vas la tot tesz a hon vé del mi
mi nisz ter nek.”

3.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7. § (1) A Szol gá lat a köz egész ség ügy és jár vány ügy
fel ügye le té vel és az egész ség fej lesz tés sel kap cso la tos fel -
ada ta it az MH EüP alá ren delt sé gé be tar to zó, meg elõ zõ
egész ség ügyi szak mai fel ada to kat el lá tó in té zet szerve -
zeti-szakmai bá zi sán hajt ja vég re.

(2) A Szol gá lat szak mai irá nyí tá sát honvéd-tisztifõ -
orvosként az MH EüP ki je lölt ve ze tõ je lát ja el.

(3) A Szol gá lat he lyet tes hon véd-tisz ti fõ or vo sa it, va la -
mint a hon véd-tisz ti or vo sa it a Szol gá lat hon véd-tisz ti fõ or -
vo sa je lö li ki – egyet ér tés ben az or szá gos tisz ti fõ or vos -
sal – az MH EüP alá ren delt sé gé be tar to zó, meg elõ zõ
egész ség ügyi szak mai fel ada to kat el lá tó in té zet sze mé lyi
ál lo má nyá ból az aláb bi meg osz lás sze rint:

a) he lyet tes hon véd-tisz ti fõ or vos: 2 fõ;

b) hon véd-tisz ti or vo sok:

ba) jár vány ügy szak te rü let rõl: 3 fõ,

bb) köz egész ség ügy, hi gi é nia, kör nye zet-egész ség ügy
szak te rü let rõl: 2 fõ,

bc) mun ka egész ség ügy, ké mi ai biz ton ság szak te rü let -
rõl: 1 fõ,

bd) ál lat egész ség ügy szak te rü let rõl: 1 fõ,

be) egész ség ne ve lés szak te rü let rõl: 1 fõ.

(4) A Szol gá lat köz egész ség ügyi-jár vány ügyi fel ügye -
lõi az MH EüP alá ren delt sé gé be tar to zó, meg elõ zõ egész -
ség ügyi szak mai fel ada to kat el lá tó in té zet sze mé lyi ál lo -
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má nyá ban köz egész ség ügyi fel ügye lõi be osz tást be töl tõ
tag jai.

(5) A Szol gá lat tag ja it – ere de ti be osz tá suk el lá tá sa mel -
lett – a hon vé del mi mi nisz ter bíz za meg. Ré szük re a
 Magyar Hon véd ség szer zõ dé ses és hi va tá sos ál lo má nyú
ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
53.  §-ának meg fele lõen dí ja zás jár.

(6) Az MH hon véd-tisz ti fõ or vos jog kö ré ben:
a) irá nyít ja a Szol gá lat mû kö dé sét és a jog sza bá lyok

ke re tei kö zött meg ha tá roz za a Szol gá lat fel ada ta it, va la -
mint a Szol gá lat az (1) be kez dés sze rin ti in téz mény ben
mû kö dõ tag ja i nak te rü le ti és szak mai ha tás kö rét,

b) el vi szak mai ál lás fog la lást ad ki,
c) gya ko rol ja az e ren de let ben meg ha tá ro zott fel ügye -

le ti jog kö rö ket,
d) el lát ja mind azon fel ada to kat, ame lye ket jog sza bály,

illetve egyéb ren del ke zés a ha tás kö ré be utal.
(7) A (2) és a (3) be kez dés sze rin ti or vo sok, va la mint az

ál lat or vos és a köz egész ség ügyi-jár vány ügyi fel ügye lõi a
Szol gá lat tag ja i ként – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott te rü le ti, szak mai ha tás kö rük ben – ha tó sá gi jog kör rel
ren del kez nek.”

4.  §

Az R. 8.  §-ának (1)–(3) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A szak mai fel ügye le tet el sõ fo kon a hon véd-tisz ti -
or vo sok gya ko rol ják.

(2) Az el sõ fo kú ha tá ro zat ellen be nyúj tott fel leb be zést
má sod fo kon a hon véd tisz ti fõ or vos bí rál ja el.

(3) A köz egész ség ügyi ellen õr zés so rán a hon véd-tisz ti -
or vos és/vagy a köz egész ség ügyi-jár vány ügyi fel ügye lõ a
köz egész ség ügyi vagy a jár vány ügyi te vé keny ség kö ré be
tar to zó, sú lyos ve szélyt je len tõ hi á nyos sá gok, sza bály sze -
gé sek ész le lé se ese tén, a ve szé lyes gya kor lat vagy hely zet
meg szün te té sé ig jo go sult és kö te les a te vé keny sé get azon -
nal kor lá toz ni vagy fel füg gesz te ni, to váb bá a szük sé ges
óv in téz ke dé se ket el ren del ni.”

5.  §

(1) Az R. 9.  §-ának (1)–(3) be kez dé sei he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A Szol gá lat tag ja az el len õr zé sek ered mé nyét a
hely szí nen jegy zõ könyv ben vagy hi va ta los fel jegy zés ben
rög zí ti, in téz ke dé sét a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL.
tör vény (a továb biak ban: Ket.) 71.  § (1) be kez dé se sze rint
ha tá ro zat for má já ban ad ja ki.

(2) A jegy zõ köny vet vagy a hi va ta los fel jegy zést 4 pél -
dány ban kell el ké szí te ni, amely nek 1. szá mú pél dá nyát az

el len õr zött szer ve zet pa rancs no ka, illetve az õ meg bí zott ja 
kap ja. A jegy zõ könyv 2. pél dá nyát köz pon ti nyil ván tar tás
cél já ból a hon véd-tisz ti fõ or vos nak, a 3. szá mú pél dányt tá -
jé koz ta tá sul a ha de rõ ne mi egész ség ügyi fõ nök nek kell
meg kül de ni, a 4. szá mú pél dány irat tár ba he lye zen dõ.
A jegy zõ könyv 1., 2. és 3. szá mú pél dá nya 5 évig, a 4. szá -
mú pél dá nya 30 évig – rák kel tõ anyag ex po zí ci ó já ban dol -
go zó sze mé lyi ál lo mány ese té ben 50 évig – meg õr zen dõ.

(3) Az el len õr zés rõl ké szült jegy zõ könyv – a Ket. 39.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kon túl – tar tal maz za az
el len õr zést vég zõk és az el len õr zött szer ve zet ré szé rõl
részt ve võk ne vét és be osz tá sát.”

(2) Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) Az el len õr zés rõl a hi va ta los fel jegy zést a Ket. 39.  §
(6) be kez dé sé nek figye lembe véte lével kell el ké szí te ni.”

6.  §

Az R. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„11. § A Szol gá lat és az ÁNTSZ kö zöt ti együtt mû kö -
dést az or szá gos tisz ti fõ or vos és a hon véd-tisz ti fõ or vos
kö zö sen ko or di nál ja.”

7.  §

Az R. 12.  §-ának (3)–(4) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A Szol gá lat szak mai fel ügye le tét az or szá gos tisz ti -
fõ or vos lát ja el, aki fel ügye le ti jog kö ré ben el jár va:

a) tá jé koz ta tást, ada tot, egyéb in for má ci ót kér het a
hon véd-tisz ti fõ or vos tól min den olyan, a Szol gá lat fel adat -
kö ré be tar to zó köz egész ség ügyi, jár vány ügyi, egész ség -
fej lesz té si és ál lat egész ség ügyi kér dés ben, amely pol gá ri
sze mé lye ket érint vagy érint het,

b) a hon véd-tisz ti fõ or vos meg ke re sé sé re szak mai kér -
dé sek ben ál lást fog lal, vé le ményt nyil vá nít,

c) a hon véd-tisz ti fõ or vost fel hív hat ja köz egész ség -
ügyi-jár vány ügyi, va la mint egész ség fej lesz té si in téz ke dé -
sek meg té te lé re, amennyi ben azok a pol gá ri la kos ság ér de -
ké ben szük sé ge sek. Az in téz ke dés el ma ra dá sa ese tén az
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter út ján in téz ke dés cél já ból
meg ke re si a hon vé del mi mi nisz tert,

d) ja vas la to kat te het a hon véd-tisz ti fõ or vos nak a hon -
véd ség köz egész ség ügyi, jár vány ügyi, egész ség fej lesz té si 
hely ze té nek ja ví tá sa ér de ké ben,

e) éven te egy szer – ál ta la meg ha tá ro zott idõ ben – be -
szá mol tat ja a hon véd-tisz ti fõ or vost a Szol gá lat te vé keny -
sé gé rõl,

f) a Szol gá lat éves mun ka ter vé rõl vé le ményt nyil vá nít,
illetve te ma ti kus ja vas lat tal él het a mun ka terv kialakítá -
sában.



(4) A Szol gá lat az MH ille té kességi te rü le tét érin tõ köz -
egész ség ügyi vagy jár vány ügyi rend kí vü li ese mény, ka -
taszt ró fa ese tén együtt mû kö dik az or szá gos tisz ti fõ or vos -
sal és az ÁNTSZ ille té kes ha tó sá ga i val. Amennyi ben az
ese mény a pol gá ri köz egész ség ügyet érint he ti, úgy ar ról
kö te les ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni az Or szá gos Tisz ti fõ -
or vo si Hi va tal ké szen lé ti ügye le tét.”

8.  §

Az R. 13.  §-ának (2)–(3) be kez dé sei he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A hon véd-tisz ti fõ or vos el ké szí ti a Szol gá lat
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát, me lyet az or szá -
gos tisz ti fõ or vos egyet ér té sé vel az MH EüP ve ze tõ je jó -
vá hagy.

(3) A Szol gá lat hon véd-tisz ti fõ or vo si, he lyet tes hon -
véd-tisz ti fõ or vo si, hon véd-tisz ti or vo si, va la mint köz -

egész ség ügyi-jár vány ügyi fel ügye lõi iga zol vá nyá nak
min tá ját és an gol nyel vû szö ve gét a ren de let 1. szá mú mel -
lék le te tar tal maz za.”

9.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let  mel lék le te 
lép.

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ezzel egy ide jû leg az R. 2.  §-ának (2) és (3) be kez dé se,
va la mint a 2. szá mú mel lék le te a ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Im re s. k., Dr. Mol nár La jos s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter egész ség ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 19/2006. (VII. 24.) HM–EüM együttes rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együt tes ren de let hez]

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
HONVÉDELMI MINISZTERE

Sor szám:
................ szá mú pél dány

MA GYAR HON VÉD SÉG
HON VÉD-TISZ TI FÕ OR VO SI, HE LYET TES HON VÉD-TISZ TI FÕ OR VO SI,

HON VÉD-TISZ TI OR VO SI, KÖZ EGÉSZ SÉG ÜGYI-JÁR VÁNY ÜGYI FEL ÜGYE LÕI IGA ZOL VÁNY

................................................................................ (név) ................................... (rf.) ......................................... (szol -
gá la ti iga zol vány szá ma) a Ma gyar Hon véd ség hon véd-tisz ti fõ or vo sa, he lyet tes hon véd-tisz ti fõ or vo sa, hon véd-tisz ti or -
vo sa, köz egész ség ügyi-jár vány ügyi fel ügye lõ je.

Ne ve zett jo go sult a Ma gyar Hon véd ség fel ada tá val kap cso la tos köz egész ség ügyi-jár vány ügyi kö ve tel mé nyek rõl,
azok el lá tá sá nak, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat tal va ló együtt mû kö dé sé nek rend jé rõl
 szóló 21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együt tes ren de let 2.  §-a (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó hon véd sé gi és kül -
föl di ka to nai szer ve ze tek va la mennyi lé te sít mé nyé be be lép ni és ott köz egész ség ügyi-jár vány ügyi el len õr zést vé gez ni,
in téz ke dést ten ni, er rõl je len te ni.

A hi vat ko zott HM–ESZCSM együt tes ren de let 8.  §-ának (4) be kez dé se alap ján az el len õr zött szer ve zet pa rancs no ka,
ve ze tõ je az ellen õr zés fel té te le it biz to sí ta ni kö te les.

A meg bí zás vissza vo ná sig ér vé nyes.
Ez az iga zol vány a szol gá la ti iga zol vány egy ide jû be mu ta tá sá val ér vé nyes.

Bu da pest, ......................................

..........................................
hon vé del mi mi nisz ter



REPUBLIC OF HUNGARY
MINISTER OF DEFENCE

Num ber ...............................

HUNGARIAN DEFENCE FORCES CERTIFICATE FOR CHIEF/DEPUTY CHIEF MEDICAL
OFFICER/MEDICAL OFFICER/INSPECTOR OF MILITARY PUBLIC HEALTH SERVICE

To whom it may con cern we dec la re that, Mr./Ms ........................................................................................ (name)
....................... (rank) ............................................................ (No. of mi li ta ry I. D. Card) is the Chi ef Me di cal Of fi cer,
De puty Chi ef Me di cal Of fi cer, Me di cal Of fi cer, Ins pec tor of Mi li ta ry Pub lic He alth Ser vi ce.

The abo ve ment io ned per son is AUTHORIZED to en ter and to take any fi eld in ves ti ga ti ons and/or rest ric ti ve
me a su res ac cor ding to the prin cip les of Pub lic He alth on the ba sis of the law 21/2003. (VI. 24.) of Mi nist ry of De fen ce-
So ci al-Fa mily & He alth-Ca re Mi nist ry 2.  § (1) pa rag raph abo ut Hun ga ri an and Fo re ign Mi li ta ry Or ga ni za ti ons.

On the ba sis of law 8 § (4) of Mi nist ry of De fen ce-So ci al-Fa mily & He alth-Ca re Mi nist ry the Com man der of
cont rol led or ga ni za ti on is ob li ga ted to gu a ran tee the all cir cums tan ces of cont rol un der the law. This aut ho rity is va lid till 
withd ra wal.

This cer ti fi ca te is va lid only with Mi li ta ry I. D. Card un til its withd ra wal.

Bu da pest, ........................................

................................................
Mi nis ter of De fen ce
Re pub lic of Hun ga ry
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A hon vé del mi mi nisz ter
20/2006. (VI II. 2.) HM

r e n  d e  l e  t e

az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági
Beruházási Programja magyarországi végrehajtási

rendjérõl és szabályairól  szóló
31/2000. (X. 27.) HM rendelet módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te Biz ton sá gi Be ru há -
zá si Prog ram ja (NA TO Se cu rity In vest ment Pro gram me –
NSIP) ma gyar or szá gi vég re haj tá si rend jé rõl és sza bá lya i -
ról  szóló 31/2000. (X. 27.) 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. 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A NA TO Stra té gi ai Pa rancs nok sá gok ál tal kez de -
mé nye zett és a hon vé del mi mi nisz ter ál tal el fo ga dott ké -
pes ség cso mag, ön ál ló fel adat vagy kis mun ka ter ve ze te
ké pe zi a HM fe je zet NSIP költ ség ve té si ter vé nek az alap -

ját. A terv ki dol go zá sát a HM BBBH a prog ram fe le lõs -
sel együtt mû köd ve, a HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM VTF) és a HM HVK Ka to nai Ter -
vezõ Fõ cso port fõ nök ség (a továb biak ban: HM HVK
KTFCSF) be vo ná sá val vég zi.”

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

„(5) A HM BBBH a ké pes ség cso mag, ön ál ló fel adat
vagy kis mun ka (1)–(4) be kez dé sek sze rin ti jó vá ha gyá si
fo lya ma tá ról, va la mint azok vég re haj tá sá nak hely ze té rõl a 
HM VTF, a HM HVK KTFCSF, a HM HFF, va la mint a
HM KPSZH ré szé re adat szol gál ta tást biz to sí t.”

2.  §

Az R. 6.  §-ának (2) be kez dés i) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[6.  § (2) A PMT alap ján a kö vet ke zõ fel ada tok ke rül nek
vég re haj tás ra:]

„i) az át vé te li szem le do ku men tum NIB ál ta li jó vá ha -
gyá sát köve tõen a prog ram ke re té ben kö zös fi nan szí ro zás -
sal meg va ló sult lé te sít mény és be szer zett esz kö zök ké pes -
sé gét a NA TO nyil ván tar tás ba ve szi;”
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3.  §

(1) Az R. 7.  §-ának (2)–(3) be kez dé sei he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A NATO tag ál la mok prog ra mok hoz tör té nõ éves
hoz zá já ru lá sa fo lyó sí tá sá nak (eset le ges) ké se del me ese tén 
– amennyi ben más prog ra mok ter hé re az egyes prog ra mok
ak tu á lis ki fi ze té sei nem tel je sít he tõ ek – a le bo nyo lí tá si
szám la lik vi di tá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben – a hon vé del -
mi mi nisz ter egye di dön té se alap ján – a HM fe je zet ki adá si 
és költ ség ve té si tá mo ga tá si elõ irány za tai vissza pót lá si kö -
te le zett ség gel ide ig le ne sen igény be ve he tõk.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti jog cím éves költ ség ve té si
elõ irány za ta a NIB ál tal prog ra mok ra le bon tott, Ma gyar or -
szá got érin tõ (ha zai hoz zá já ru lá sok) költ ség ve té si tá mo ga -
tá si elõ irány za ta, a ké pes ség cso mag hoz, ön ál ló fel adat hoz
vagy kis mun ká hoz kap cso ló dó – a HM költ ség ve té sét ter -
he lõ – nem ze ti fe le lõs ség ke re té ben meg va ló sí tan dó prog -
ra mok, va la mint az inf ra struk tu rá lis fel té te lek meg te rem -
té sé hez szük sé ges elõ irány za tok, to váb bá a Ma gyar Köz -
tár sa ság más nem ze tek prog ram ja i hoz tör té nõ hoz zá já ru -
lá sá nak elõ irány za ta alap ján ke rül össze ál lí tás ra.”

(2) Az R. 7.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) A jó vá ha gyott ele mi és éves költ ség ve tés prog ra -
mok kal kap cso la tos pénz for gal má nak ke ze lé se a Ma gyar
Ál lam kincs tár ál tal a HM költ ség ve té si fe je zet ré szé re
meg nyi tott – költ ség ve té si kö rön kí vü li – le bo nyo lí tá si
szám lá ról tör té nik. A HM KPSZH a le bo nyo lí tá si szám la
pénz for gal má nak ve ze té sét vég zi.”

(3) Az R. 7.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(11) A HM KPSZH a le bo nyo lí tá si szám la for gal má ról
a NATO el szá mo lá si rend jé hez iga zo dó, prog ra mon kén ti és 
össze sí tett ana li ti kus nyil ván tar tást ve zet. A prog ram fe le lõs
és a Nem zet kö zi Prog ram iro da pénz ügyi el lá tó ja a NAK –
mint az ál lam ház tar tás köz pon ti költ ség ve té se  részét ké pe zõ 
ke re té nek – tel je sí tett ki adá sa i ról és be vé te le i rõl az ál lam -
ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le -
zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. ren de let ben fog lal tak sze rint ve ze ti a fõ köny vi köny -
ve lé sét és szá mol be.”

(4) Az R. 7.  §-ának (15) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(15) Az NSIP le bo nyo lí tá si szám la ana li ti kus nyil ván -
tar tás sal egyez te tett év vé gi zá ró egyen le gét a fe je zet fõ -
köny vi köny ve lé sé ben ide gen pénz esz köz ként kell ki mu -
tat ni. Az ide gen pénz esz köz fõ köny vi köny ve lé si rend jét,
az ana li ti kus nyil ván tar tás sal tör té nõ (leg alább havon -
kénti) egyez te tés, illetve az év vé gi ér té ke lés sza bá lya it a
fe je zet bel sõ ren del ke zé sei sza bá lyoz zák.”

4.  §

Az R. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § (1) Kö zös be ru há zás ese tén a NAK a HM ál tal a

NATO for rá sok ter hé re meg va ló sí tan dó prog ra mok tény -
le ges ki adá sa i hoz kap cso ló dó, %-os arány ban meg ál la pí -
tott, a NIB ál tal a NATO költ ség ve té sé bõl biz to sí tott pénz -
ügyi ke ret, mely a kö vet ke zõ ki adá sok ra hasz nál ha tó fe l:

a) szab vány adap tá lás, va la mint olyan hely szí ni szem -
lék költ sé ge i nek fe de ze té re, ame lyek szük sé ge sek a prog -
ram ál ta lá nos nagy ság rend jé nek, fõ al ko tó ele me i nek és az
elõ ze tes nagy ba ni költ ség becs lés meg ál la pí tá sá hoz;

b) a HM azon fi ze té si kö te le zett sé ge i re, me lyek az át -
vé te li ellen õr zés, a prog ram vég sõ át vé te le kap csán me rül -
nek fe l;

c) az összes kap cso ló dó szol gál ta tás biz to sí tá sá nak
(pl. a fi nan szí ro zás, a könyv vi tel, az au di tá lás, a for dí tá sok 
és kom mu ni ká ci ós szol gál ta tá sok a prog ram fe le lõs és
Nem zet kö zi Prog ram iro da fel ál lí tá sa és mû köd te té se)
költ sé geire;

d) a prog ram mal kap cso la tos szol gá la ti utak és szak mai 
uta zá sok (a NATO Ka to nai Pa rancs nok sá gá hoz, illetve az
egyéb NATO tes tü le tek hez) költ sé ge i re, to váb bá a prog -
ram meg va ló sí tá si fo lya ma tá ba épí tett NATO el len õr zé -
sek, hely szí ni szem lék uta zá si és ét ke zé si ki adá sa i ra;

e) az éves költ ség ve tés ben jó vá ha gyott összeg ere jé ig
az NSIP meg va ló sí tá sá ban részt ve võ hi va tá sos ál lo má nyú 
ka to nák és köz al kal ma zot tak sze mé lyi já ran dó sá ga i ra és
azok já ru lé ka i ra;

f) a Nem zet kö zi Prog ram iro dá nál fog lal koz ta tot tak de -
vi za el lát má nyá ra és annak já ru lé ka i ra;

g) a prog ram fe le lõs és a Nem zet kö zi Prog ram iro da mû -
kö dé sé hez szük sé ges épü le tek, he lyi sé gek vá sár lá si,
amor ti zá ló dá si vagy bér le ti költ sé ge i re, va la mint az üze -
mel te té si és köz üze mi költ sé gek re;

h) jár mû vek vá sár lá sá nak, fenn tar tá sá nak és üze mel te -
té sé nek költ sé ge i re;

i) fel sze re lé sek, iro dai kész le tek és bú to rok be szer zé si
költ sé ge i re;

j) szak ér tõk dí ja zá sá ra.
(2) Az (1) be kez dés sze rin ti NAK össze ge a prog ram

tény le ges ki adá sá nak 3%-a.
(3) Kö zös – NATO for rá sok ter hé re meg va ló su ló – be -

ru há zás ese tén, amennyi ben a prog ram hoz kap cso ló dó ki -
adá sok fe de ze té re az (1) be kez dés sze rin ti NAK és a 9.  §
(1) be kez dé se sze rint lét re ho zott NAK tar ta lé ká nak egyen -
le ge nem nyújt fe de ze tet, a NAK ki egé szít he tõ a „Hoz zá já -
ru lás a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram já hoz” fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ter hé re.

(4) A HM költ ség ve té si elõ irány za tai ter hé re – a kö zös
be ru há zás ér de ké ben – meg va ló su ló prog ra mok ese tén a
NAK a „Hoz zá já ru lás a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si
Prog ram já hoz” fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ter hé re az
ele mi költ ség ve tés ben jó vá ha gyott elõ irány zat, mely a
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prog ram mal kap cso la tos, a NATO Ka to nai Pa rancs nok sá -
ga i hoz, illetve más NATO tes tü le tek hez tör té nõ szol gá la ti
utak és szak mai uta zá sok, va la mint a prog ra mok hoz kap -
cso ló dó, Ma gyar or szá gon le bo nyo lí tás ra ke rü lõ ren dez vé -
nyek költ sé ge i nek ki egyen lí té sé re hasz nál ha tó fel.

(5) A prog ram fe le lõs nek a (3)–(4) be kez dé sek sze rin ti
NAK, illetve NAK ki egé szí tés igény lé sét a 9.  § (2) be kez -
dé se sze rint össze ál lí tás ra ke rü lõ költ ség ve té si terv ben
szö ve ges in dok lás sal kell alá tá masz ta ni.

(6) A NAK ter hé re, a prog ra mok kal kap cso la tos, a hon -
vé del mi szer ve ze tek ál lo má nyát érin tõ szol gá la ti uta zá -
sok, a ren dez vé nyek, kon fe ren ci ák meg szer ve zé se, a nem -
ze ti és nem zet kö zi prog ram iro dák be ren de zé se, fel sze re lé -
se és el lá tá sa az ér vény ben lé võ bel sõ ren del ke zé sek, va la -
mint a NATO elõ írásainak és sza bá lya i nak figye lembe -
véte lével kü lön uta sí tás ban meg ha tá ro zott nor mák és nor -
ma tí vák alap ján, a HM fe je zet ben meg ha tá ro zott el já rá si
rend sze rint – a (7) be kez dés sze rin ti el té rés sel – ke rül vég -
re haj tás ra.

(7) A NAK ter hé re tör té nõ ki uta zá si en ge dé lye ket leg -
ké sõbb a ki uta zás meg kez dé se elõtt két nap pal a HM ille -
té kes szak ál lam tit ká rá hoz kell jó vá ha gyás ra fel ter jesz te ni.

(8) Amennyi ben a HM biz to sít ja a mér nök ta nács adói
szer ve ze tet és nem tá maszt igényt a ta nács adó szer ve zet
dí já nak NSIP ter hé re tör té nõ meg té rí té sé re, úgy a NAK a
(2) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en, a prog ram tény le ges 
ki adá sa i nak 5%-a, mely nek ter hé re az (1) be kez dés ben fel -
so rol ta kon túl el szá mol ha tó:

a) a NSIP kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sa, szab vá nyok
fel ál lí tá sa, hely szí ni szem le, a váz la tos ter vek el ké szí té sé -
nek és az összes, az elõ ze tes költ ség becs lés meg ál la pí tá sá -
hoz szük sé ges egyéb elõ ké szí tõ mun ka költ sé gei;

b) a rész le tes épí té sze ti do ku men tá ci ók és azok alap ján
a költ ség becs lés el ké szí té sé nek ki adá sai;

c) a mér nök-ta nács adói szer ve zet tel meg kö ten dõ szer -
zõ dés elõ ké szí té sé nek, meg kö té sé nek és a szer zõ dés alap -
ján ese dé kes összes ki fi ze tés, va la mint a prog ram so rán
(eset le ge sen fel me rü lõ) pol gá ri per költ sé gei;

d) a mér nök-ta nács adói dí jak.
(9) A prog ram 5%-os NAK-kal tör té nõ bo nyo lí tá sát

csak a NIB ál tal jó vá ha gyott ké re lem alap ján le het vé -
gezni.”

5.  §

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

„(1) A HM BBBH a prog ram költ ség becs lé sé ben a 8.  §
(1) be kez dé se sze rin ti NAK-ra jó vá ha gyott összeg bõl tar -
ta lé kot ké pez, mely biz to sít ja a prog ram meg va ló sí tá sa
 során a NAK ter hé re tel je sí tett sze mé lyi ki adá sok HM
feje zetet ter he lõ já ru lé ka i nak, va la mint a fel me rü lõ egyéb
rend kí vü li ki adá sok nak a fe de ze tét. A tar ta lék össze ge
nem le het ke ve sebb a NAK ke ret 5%-ánál, mely nek fel -
hasz ná lá sát az éves költ ség ve té sek jó vá ha gyá sa so rán a
hon vé del mi mi nisz ter, a költ ség ve té si év so rán pe dig

– rend kí vü li ese tek ben – a HM ille té kes szak ál lam tit ká ra
en ge dé lye zi. A tar ta lék kal csök ken tett (fel hasz nál ha tó)
NAK össze gé rõl a HM BBBH a prog ram fe le lõst a prog -
ram el sõ éves költ ség ve té si ter vé nek össze ál lí tá sa idõ sza -
ká ban ér te sí ti.”

(2) Az R. 9.  §-ának (5)–(6) be kez dé sei he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(5) A prog ram fe le lõs jó vá ha gyott éves költ ség ve té si
terv e alap ján a pénz ügyi el lá tó ként ki je lölt hon vé del mi
szer ve zet ré szé re prog ra mon ként ne gyed éves elõ leg ke rül
ki uta lás ra, a ko ráb bi elõ leg el szá mo lá sát köve tõen. A ki -
utalt elõ leg gel az el lá tó szer ve zet ne gyed éven te, a negyed -
évet kö ve tõ hó nap 15-éig – a 3.  § (1) be kez dé se sze rin ti
együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban rög zí tett mó don és for -
má ban – a HM BBBH ré szé re el szá mol. A IV. ne gyed évi
elõ leg el sõ két hó nap já ról  szóló el szá mo lást de cem ber
10-ig, a de cem ber ha vi el szá mo lást pe dig a tárgy évet
 követõ év ja nu ár 15-éig kell meg kül de ni.

(6) A HM BBBH az (5) be kez dés sze rin ti el szá mo lá sok
el len õr zé sét köve tõen, azo kat elõ irány zat-mó do sí tás cél já -
ból meg kül di a HM KPSZH ré szé re. Az el szá mo lá sok
alap ján a HM KPSZH ál lam ház tar tá son kí vül rõl át vett
pénz esz köz ként – az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint – elõ -
irány zat-mó do sí tást kez de mé nyez a Ma gyar Ál lam kincs -
tár nál és ter he li a Prog ram NAK elõ irány za tát. Az elõ -
irány zat-mó do sí tást a HM KPSZH tá jé koz ta tá si kö te le -
zett ség mel lett, sa ját ha tás kör ben hajt ja vég re.”

(3) Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ új (7) be kez dés sel egé -
szül ki, és az ere de ti (7)–(13) be kez dé sek szá mo zá sa
(8)–(14) be kez dé sek re vál to zik:

„(7) A prog ram fe le lõst el lá tó szer ve zet a NAK ter hé re
tör té nõ de cem ber ha vi pénz ügyi tel je sí té se ket (ki fi ze té se -
ket) át fu tó té tel ként ke ze li, és azo kat csak a tárgy évet kö -
ve tõ év ben, az elõ irány zat tárgy évet kö ve tõ jó vá ha gyá sa
után köny ve li vég le ges ki adás ként.”

6.  §

(1) Az R. 10.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A prog ram hoz kap cso ló dó szer zõ dé sek el len jegy -
zé sét – az 5.  § (2) be kez dés sze rin ti – a HM BBBH ál tal be -
nyúj tott Elõ ter ve zé si Alap ké re lem és a NIB vissza iga zo ló
ok má nya, va la mint a jó vá ha gyott költ ség becs lés és ele mi
költ ség ve tés alap ján a HM KPSZH vég zi. A NAK fel hasz -
ná lá sá hoz kap cso ló dó szer zõ dé sek el len jegy zé se a köz be -
szer zé sek, a köz pon to sí tott köz be szer zé sek és a köz be -
szer zé si ér ték ha tár alat ti be szer zé sek el len jegy zé sé nek el -
já rá si sza bá lya i ról  szóló bel sõ ren del ke zé sek ben fog lal tak
sze rint tör té nik.”

(2) Az R. 10.  §-ának (3)–(5) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A prog ra mok kal kap cso la tos pénz ügyi kö te le zett -
sé ge ket – fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi
ellen õr zés ke re té ben – a HM BBBH kü lön jog sza bály és
bel sõ ren del ke zés sze rint ellen õr zi, és a prog ram fe le lõs ál -
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tal ki ál lí tott tel je sí té si iga zo lá sok, illetve át adás-át vé te li
jegy zõ köny vek alap ján, a szám lák jog sza bály ban elõ írt ér -
vé nye sí té sé vel és utal vá nyo zá sá val iga zol ja.

(4) A prog ra mok hoz kap cso ló dó fo lya mat ba épí tett el -
len õr zést a HM KPSZH, a prog ram fe le lõs és a Nem zet kö zi 
Prog ram iro da vo nat ko zá sá ban a pénz ügyi el lá tó vég zi.

(5) A prog ram hoz kap cso ló dó nem ze ti fel ada tok meg -
va ló sí tá sá nak fe je zet szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr -
zést – a 8.  §-ban rész le te zett fel ada tok ra ki ter je dõ en is – a
HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal a vo nat ko zó 
jog sza bá lyok és bel sõ ren del ke zés elõ írásai sze rint vég zi.”

7.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (1)–(2) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az NSIP ke re té ben tel je sí tett, a HM ál tal iga zolt
ter mék ér té ke sí té sek és szol gál ta tás nyúj tá sok a kü lön jog -
sza bá lyok nak meg fele lõen men te sek az adó alól, a vám fi -
ze tés alól, és az azok ra ki ve tett kör nye zet vé del mi ter mék -
díj vissza igé nyel he tõ.

(2) Az NSIP ke re té ben tel je sí tett ter mék ér té ke sí tés és
szol gál ta tás ÁFA men tes kör be tar to zá sá ra vo nat ko zó iga -
zo lás ki adá sá ra – az APEH ille té kes Fõ osz tá lya egy ide jû
ér te sí té sé vel – a HM ille té kes szak ál lam tit kár ál tal ki je lölt
hon vé del mi szer ve ze tek jo go sul tak.”

(2) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A NAK-ot ter he lõ ha zai sze mé lyi ki adá sok és azok
já ru lé kai pénz for gal mi ren de zé sé re a prog ram fe le lõs
pénz ügyi el lá tó ja az elõ irány zat-mó do sí tást kö ve tõ 5 mun -
ka na pon be lül a fe de ze tet át utal ja a (3) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott hon vé del mi szer ve zet ré szé re – a sze mé lyi jut -
ta tá sok és azok já ru lé kai vissza té rü lé se ként –, és egy ide jû -
leg írás ban ér te sí ti azt az át uta lás jog cí mé rõl és össze -
tevõirõl.”

8.  §

Az R. a kö vet ke zõ al cím mel és 16/A.  §-s al egé szül ki:

„A beruházások hazai átvételének rendje

16/A.  § (1) A prog ra mok hoz kap cso ló dó ön ál ló be ru há -
zá sok (a továb biak ban: be ru há zá sok) be fe je zé sét meg elõ -
zõ en a prog ram fe le lõs tá jé koz tat ja az érin tett hon vé del mi
szer ve ze te ket a be fe je zés vár ha tó ide jé rõl. A tá jé koz ta tás
alap ján az érin tett hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je elõ ké szí -
ti in gat lan ese tén az üzem be he lye zé si és hasz ná lat ba vé te -
li, in gó va gyon ese tén – a ha di tech ni kai esz kö zök és had -
fel sze re lé si anya gok rend szer be (szer ve zet be) ál lí tá sá ról
 szóló HM uta sí tás sze rint – a rend sze re sí té si el já rást.

(2) A prog ram fe le lõs a be fe je zett be ru há zá sok üze mel -
te té sé hez és/vagy fenn tar tá sá hoz szük sé ges költ ség ve té si
elõ irány za tok biz to sí tá sa ér de ké ben a tárgy évet meg elõ zõ
év jú ni us 30-ig tá jé koz tat ja a HM In gat lan ke ze lé si Hi va -
talt (a továb biak ban: HM IKH), az MH Össz ha de rõ ne mi

Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok sá got (a továb biak -
ban: MH ÖLTP), va la mint a HM HVK KTFCSF-et. A HM 
IKH, az MH ÖLTP és a HM HVK KTFCSF sa ját fe le lõs -
sé gi kö ré ben meg ter ve zi a tárgy év ben vár ha tó an át vé tel re
ke rü lõ, új be ru há zá sok be csült üze mel te té si és/vagy fenn -
tar tá si erõ for rás-, költ ség- és ki adá si fe de zet igé nyét, és ar -
ról a HM VTF-et tá jé koz tat ja.

(3) Az egyes be ru há zá sok be fe je zé sét és azok prog ram -
fe le lõs ál ta li mû sza ki át vé te lét köve tõen a HM BBBH a
prog ram fe le lõs sel együtt mû köd ve a szük sé ges mûszaki-
 technikai do ku men tá ci ók, üzem be he lye zé si és pénz ügyi
bi zony la tok (hi te le sí tett bi zony lat má so la tok) meg kül dé sé -
vel – in gat lan-be ru há zás és el he lye zé si in gó esz kö zök be -
szer zé se ese tén a HM IKH-nál, az egyéb in gó esz kö zök
be szer zé se ese tén az MH ÖLTP-nél – kez de mé nye zi az in -
gat la nok, illetve in gó esz kö zök üze mel te té si és fenn tar tá si
fel ada ta i nak meg kez dé sét.

(4) A HM BBBH in gat la nok ese tén a hasz ná lat ba vé te li
en ge dély, in gó esz kö zök ese tén a rend sze re sí té si vagy
hasz ná lat ba vé te li ha tá ro zat meg kül dé sé vel a HM ille té kes
szak ál lam tit ká rá nál kez de mé nye zi a kincs tá ri va gyon ba
vé tel re tör té nõ in téz ke dést. Ezzel egy ide jû leg a (3) be kez -
dés sze rin ti hon vé del mi szer ve ze tek nél kez de mé nye zi a
be ru há zás ál lam ház tar tá son kí vül rõl tör té nõ té rí tés nél kü li
hasz ná lat ba adá sát a ki je lölt hon vé del mi szer ve zet ré szé re.

(5) A HM IKH, illetve az MH ÖLTP a (3) be kez dés sze -
rint meg kül dött do ku men tá ci ók alap ján ha la dék ta la nul in -
téz ke dik az üze mel te tés be adás ra úgy, hogy annak idõ be ni
vég re haj tá sa biz to sít sa a mû sza ki lag át vett, üzem be he lye -
zett in gat la nok és/vagy in gó esz kö zök fenn tar tá sát és üze -
mel te té sét. Az üze mel te té si fel ada tok költ ség vi se lé sé nek
kez de te a si ke res mû sza ki át adás-át vé tel idõ pont ja.

(6) A HM IKH, illetve az MH ÖLTP a hasz ná lat ba vé te li 
en ge dély, illetve tár gyi esz kö zök ese tén a rend sze re sí té si
vagy al kal ma zás ba vé te li ha tá ro zat meg ér ke zé sét köve tõen 
in téz ke dik a ki je lölt hon vé del mi szer ve zet ré szé re tör té nõ
hasz ná lat ba adás ra, és egy ide jû leg tá jé koz tat ja a HM
Védelem gazdasági Fõ osz tályt a kincs tá ri va gyon kör be
 kerülõ in gó esz kö zök rõl.

(7) Az ál lam ház tar tá son kí vül rõl át vett tár gyi esz kö zök
fenn tar tá sá hoz, illetve mû köd te té sé hez szük sé ges tárgy évi 
költ ség ve té si pót elõ irány za ti igényt az üze mel te tés re ki je -
lölt hon vé del mi szer ve zet – szol gá la ti úton – az MH ÖLTP 
ré szé re fel ter jesz ti. Az MH ÖLTP a 10 éves Erõ for rás- és
Költ ség terv vel tör té nõ egye zõ ség ér de ké ben a tárgy évet
kö ve tõ évek költ ség igé nyé rõl tá jé koz tat ja a HM VTF-et és 
a HM HVK KTFCSF-et.

(8) Az egyes prog ra mok NATO ál ta li mû sza ki át vé te lé -
rõl (át vé te li szem lé rõl)  szóló do ku men tu mo kat és a pénz -
ügyi át vé tel rõl  szóló zá ró iga zo lá so kat a HM BBBH tart ja
nyil ván.

(9) A hasz ná lat ra át adott ob jek tu mok õr zés-vé del mi fel -
ada ta it a HM HVK KTFCSF ter ve zi. Az õr zés-vé del mi
szol gál ta tást úgy kell ter vez ni és meg ren del ni, hogy a mû -
sza ki át adás idõ pont já ra az ob jek tum õr zés-vé del me biz to -
sí tott le gyen. En nek ér de ké ben a prog ram fe le lõs há rom
hó nap pal a mû sza ki át adás vár ha tó ide je elõtt ér te sí ti a HM 
HVK KTFCSF-et.”
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9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba, ezzel egy ide jû leg az R. 7.  §-ának (13) és (14) be -
kez dé sei, va la mint a 12.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
2.  §-ában, a 4.  § (1) be kez dé sé ben, a 6.  § (2) be kez dé sé nek
a) és e) pont ja i ban, a 7.  § (10) be kez dé sé ben és a (16) be -
kez dés a) pont já ban a „HM vé de lem gaz da sá gi he lyet tes
ál lam tit ká ra” szö veg rész he lyé be a „HM ille té kes szak -
államtitkára” szö veg rész, a 4.  § (1) be kez dé sé ben a „HM
Ha di tech ni kai Fej lesz té si és Be szer zé si Fõ osz tály” szö -
veg rész he lyé be a „HM Had fel sze re lés Fej lesz té si Fõ osz -
tály (a továb biak ban: HM HFF)” szö veg rész, a 7.  §
(16) be kez dé sé nek b) pont já ban a „NAU-ban” szö veg rész
he lyé be az „EUR-ban” szö veg rész, a 9.  § (13) be kez dé sé -
ben a „(10)–(11) be kez dé sek” szö veg rész he lyé be
„(11)–(12) be kez dé sek” szö veg rész, a 10.  § (6) be kez dé sé -
ben a „(fo rint-NAU)” szö veg rész he lyé be a „(forint-
 EUR)” szö veg rész, va la mint a 17.  § (1) be kez dé sé ben a
„9.  § (9) be kez dé se” szö veg rész he lyé be „9.  § (10) be kez -
dé se” szö veg rész lép.

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

A hon vé del mi mi nisz ter
21/2006. (VI II. 8.) HM

r e n  d e  l e  t e

a hadkötelesek rendkívüli állapotban
és megelõzõ védelmi helyzetben történõ
katonai szolgálatra való behívásának,

katonai szolgálatának és le sze re lé sé nek rend jé rõl

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.) 207.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

A ren de let ha tá lya a had kö te le zett ség fenn ál lá sá nak
idõ sza ká ban a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra (a továb biak -
ban: HM), a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: Hon -
véd ség) ka to nai szer ve ze te i re, a had kö te le sek be hí vá sá nak 
elõ ké szí té sé ben részt ve võ szer vek re és ter mé sze tes sze -
mé lyek re, va la mint a had kö te le sek re ter jed ki.

II. Fejezet

A HADKÖTELESEK BEHÍVÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE

A behívhatóság elbírálása

2.  §

(1) A had kö te le zett ség be ve ze té sét köve tõen a had -
kiegészítõ pa rancs nok ság a Hon véd ség köz pon ti adat fel -
dol go zó szer vé nek adat szol gál ta tá sa alap ján a had kö te le -
sek re vo nat ko zó ada to kat pon to sít ja.

(2) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság e ren de let mellék -
lete sze rin ti „Adat ké rõ(-köz lõ) la pot” a had kö te le sek rõl
ke zel he tõ ada tok át vé te lét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül
meg kül di az ille té kességi kö ré be tar to zó ka to nai szolgá -
latot tel je sí tett had kö te le sek, 30 mun ka na pon be lül pe dig
a töb bi had kö te les ré szé re.

(3) A had kö te les az „Adat ké rõ(-köz lõ) la pot” kö te les
a va ló ság nak meg fele lõen ki tölt ve, a kéz hez vé tel tõl szá -
mí tott 8 na pon be lül a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság nak
vissza kül de ni a kért ok ira tok vagy azok má so la tá val
együtt.

(4) Ha az „Adat ké rõ(-köz lõ) la p” a (3) be kez dé sé ben
elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 8 na pon be lül nem ér ke zik meg
a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ra, il le tõ leg valószínûsít -
hetõ, hogy „Adat ké rõ(-köz lõ) la pot” a va ló ság nak nem
meg fele lõen töl töt ték ki, a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
ve ze tõ je a had kö te les sze mély azo no sí tó, lak cím és anya -
köny vi ada ta i nak pon to sí tá sa cél já ból a la kó hely sze rint
ille té kes jegy zõt ke re si meg.

3.  §

(1) A had kö te le sek ka to nai szol gá lat ra tör té nõ behív -
hatóságát el sõ íz ben a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a ka -
to nai nyil ván tar tás ada tai alap ján a be ér ke zett „Adat -
kérõ(-köz lõ) la p” vissza ér ke zé se után ál la pít ja meg.

(2) En nek alap ján a had kö te le se ket a kö vet ke zõ ka te gó -
ri ák ba so rol ja:

a) Be hí vás ra nem ter vez he tõ, aki a Hvt. 13.  §-ának
(3) be kez dé se alap ján men tes a so ro zás alól.

b) Be hí vás ra ide ig le ne sen nem ter vez he tõ:
1. aki a ka to nai szol gá lat tel je sí té sét be fo lyá so ló

egész ség ügyi ál la po tá ról or vo si iga zo lást csa tol,
2. aki a Hvt. 22.  §-a (4) be kez dé sé nek b)–i) pont jai

alap ján nem hív ha tó be ka to nai szol gá lat ra és az
er rõl  szóló iga zo lást – a Hvt. 22.  §-a (4) be kez dé -
sé nek g)–h) pont jai ki vé te lé vel – az „Adat -
kérõ(-köz lõ) lap”-hoz csa tol ja,

3. aki nek elõ ze tes le tar tóz ta tá sát ren del ték el,
4. aki sza bad ság vesz tés bün te té sét töl ti,
5. aki ka to nai szol gá lat ra ide ig le ne sen al kal mat lan,
6. aki kül föl dön tar tóz ko dik.
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c) Aki nem tar to zik az a) és b) pont ha tá lya alá, azt a be -
hí vás ra ter vez he tõ ka te gó ri á ba kell so rol ni. Ezen be lül:

1. szak be osz tás ba be oszt ha tó had kö te les az, aki ka -
to nai szol gá la tot tel je sí tett és ka to nai szakkép zett -
séget szer zett,

2. szak be osz tás ba nem be oszt ha tó had kö te les az, aki
ka to nai szol gá la tot tel je sí tett, de ka to nai szak ké -
pe sí té se nincs,

3. ki kép zet len had kö te les az, aki ka to nai szol gá la tot
nem tel je sí tett.

(3) A so ro zást köve tõen, il le tõ leg a (2) be kez dés
b) pont ja sze rin ti aka dály meg szû né se után a be hív ha tó ság
el bí rá lá sát is mé tel ten el kell vé gez ni és a had kö te lest új ból
be kell so rol ni az zal, hogy aki „ka to nai szol gá lat ra al kal -
mat lan” mi nõ sí tést ka pott, az be hí vás ra nem ter vez he tõ.

(4) A be hív ha tó sá gi el bí rá lást a had ki egé szí tõ pa rancs -
nok ság ve ze tõ je ál tal ki je lölt 3 fõs bi zott ság vég zi.

(5) A be hív ha tó sá gi el bí rá lást a ka to nai szol gá la tot tel -
je sí tet tek kel kell kez de ni. Ezen had kö te le sek ada ta it a
Hon véd ség köz pon ti adat fel dol go zó szer ve a Hvt. alap ján
szol gál ta tott ada tok ban el kü lö ní tet ten ke ze li.

A sorozás

4.  §

A so ro zást a HM köz pon ti sze mély ügyi szer ve ál tal
 kiadott „So ro zá si ki ve tés” alap ján, a ka to nai szer ve ze tek
had ki egé szí té si szük ség le te i nek és sor rend jé nek figye -
lembe véte lével kell vég re haj ta ni. A so ro zá si ki ve tés a had -
ki egé szí tés re utalt ka to nai szer ve ze tek ha di lét szám ra tör -
té nõ ki egé szí té sé hez szük sé ges had kö te le sek so ro zá si lét -
szá mát tar tal maz za.

5.  §

(1) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je – amennyi -
ben szük sé ges – a so ro zás meg kez dé se elõtt leg alább
15 nap pal a te rü le ti leg ille té kes me gyei köz gyû lés elnö -
kétõl, a fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter tõl so ro zás ra al kal mas 
ob jek tum ki je lö lé sét ké ri.

(2) A so ro zás ra ki je lölt ob jek tum he lyi sé ge it úgy kell
elõ ké szí te ni és be ren dez ni, hogy azok le he tõ vé te gyék

a) a so ro zá son meg je lent had kö te le sek fo ga dá sát, sze -
mély azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sát, tá jé koz ta tá sát, to váb -
bá nyil ván tar tá si ada ta i nak pon to sí tá sát,

b) az or vo si, pszi cho ló gi ai vizs gá lat és az el nö ki mun ka 
el kü lö ní tett he lyi sé gek ben tör té nõ za var ta lan vég zé sét.

6.  §

(1) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je az elsõ
fokú so ro zó bi zott sá got (so ro zó bi zott ság el nö ke, tag jai és

ki se gí tõ sze mé lyei) a so ro zás meg kez dé se elõtt leg alább
10 nap pal pa rancs ban hoz za lét re.

(2) Az el sõ fo kú so ro zó bi zott ság or vos és pszi cho ló gus
tag ja i nak, va la mint a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság so ro zó
szak fõ or vo sá nak ki je lö lé sét a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
ve ze tõ je a so ro zás meg kez dé se elõtt leg alább 15 nap pal az
or vost, pszi cho ló gust fog lal koz ta tó egész ség ügyi in té zet
ve ze tõ jé tõl, illetve a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság szék he -
lye sze rin ti Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tiszti orvosi Szol -
gá lat me gyei, fõ vá ro si in té ze té nek ve ze tõ jé tõl ké ri.

7.  §

(1) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság el sõ fo kú so ro zás ra
a „Be hí vás ra ter vez he tõ” ka te gó ri á ba so rolt azon had kö te -
le se ket ren de li, akik nek az egész sé gi al kal mas sá ga még
nem ke rült meg ál la pí tás ra.

(2) Is mé tel ten so ro zás ra kell ren del ni azt a had kö te lest,
a) aki nek a had kö te le zett ség be ve ze té sét köve tõen

a had kö te le zett ség alap ján tel je sí tett ka to nai szol gá la tát
egész sé gi ok ból fél be sza kí tot ták a szol gá lat foly ta tá sá nak
meg kez dé se elõtt,

b) aki az egész sé gi ál la po tá ban tör tént vál to zás  miatt
a ka to nai szol gá lat ra va ló al kal mas sá gá nak meg ál la pí tá sát
kér te,

c) aki a so ro zá son ka to nai szol gá lat ra „ide ig le ne sen
 alkalmatlan” mi nõ sí tést ka pott,

d) aki nek a ka to nai al kal mas sá gi fo ko za tát mú ló jel -
legû be teg sé ge  miatt a so ro zás kor nem le he tett meg ál la pí -
ta ni, fel gyó gyu lá sa után.

(3) A so ro zás ról iga zol tan tá vol ma radt had kö te lest
a leg kö ze leb bi so ro zás ra kell ren del ni.

(4) A had kö te les a so ro zás ra kö te les ma gá val vin ni azo kat
az ok ira to kat (iga zo lá so kat), ame lye ket a fel hí vás meg je löl.

(5) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je szak or vo si
iga zo lás alap ján, a so ro zó szak fõ or vos ja vas la tá ra ha tá ro -
zat ban ál la pít ja meg a Hvt. 13.  §-ának (3) be kez dé se sze -
rint be kö vet ke zett so ro zás aló li men tes sé get.

III. Fejezet

A HADKÖTELESEK KATONAI SZOLGÁLATRA
TÖRTÉNÕ BEHÍVÁSA

A behívás általános szabályai

8.  §

(1) A ka to nai szer ve ze tek had kö te le sek kel tör té nõ had -
ki egé szí té sét a ké szen lé ti idõk és a had kö te le sek fel ké -
szült sé gé nek figye lembe véte lével kell vég re haj ta ni.

(2) A ka to nai szer ve ze tek ki egé szí té sét a szak be osz tás -
ba be oszt ha tó had kö te le sek be hí vá sá val kell kez de ni.
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9.  §

(1) A szak be osz tás ba be oszt ha tó had kö te le se ket köz -
vet le nül ah hoz a ka to nai szer ve zet hez kell be vo nul tat ni,
amely nek ál lo má nyát ha di lét szám ra kell fel töl te ni.

(2) A ka to nai szol gá la tot tel je sí tett, de szak be osz tás ba
nem be oszt ha tó had kö te le se ket a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke 
ál tal ki je lölt ka to nai szer ve ze tek hez szak ala po zó ki kép -
zés re kell be vo nul tat ni.

(3) A ki kép zet len had kö te le se ket a Hon véd Ve zér kar
fõ nö ke ál tal ki je lölt ki kép zõ köz pont ba kell be vo nul tat ni.

A behívás végrehajtása

10.  §

A had kö te le sek be hí vá sát a had kö te les be je len tett la kó -
he lye sze rint ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
(a továb biak ban: be hí vó had ki egé szí tõ pa rancs nok ság),
a be vo nu lá si he lyen meg je lent had kö te le sek ka to nai szer -
ve zet ré szé re tör té nõ át adá sát pe dig a ka to nai szer ve zet
hely õr sé ge sze rint ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
(a továb biak ban: át adó had ki egé szí tõ pa rancs nok ság) hajt -
ja vég re. Az át adó had ki egé szí tõ pa rancs nok ság sze mé lyi
meg erõ sí té sé re a HM köz pon ti sze mély ügyi szer vé nek
 vezetõje in téz ke dik.

11.  §

A be hí vó had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
a) ha ele gen dõ idõ ál l ren del ke zés re, a be hí vás ter ve -

zett idõ pont ja elõtt 30 nap pal írás ban tá jé koz tat ja a be hí -
vás ra ki vá lasz tott had kö te le se ket,

b) a be hí vás ra ke rü lõ had kö te le sek nyil ván tar tá si ada -
ta it – a Hvt. 9.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti bün te tett ség re
vo nat ko zó ada to kat le pe csé telt zárt bo rí ték ban „PK sk.
Fel bon tás ra” je lö lés sel – a be vo nu lást meg elõ zõ 3. mun ka -
na pig meg kül di a had kö te le se ket fo ga dó ka to nai szer ve zet
pa rancs no ká nak.

12.  §

Az át adó had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
a) a be hí vás meg kez dé se elõtt leg alább 15 nap pal a be -

vo nu lá si he lyen köz re mû kö dõ or vo sok ki je lö lé sét ké ri az
or vo so kat fog lal koz ta tó egész ség ügyi in té zet ve ze tõ jé tõl,
illetve a szék he lye sze rin ti Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat me gyei, fõ vá ro si in té ze té nek ve ze -
tõ jé tõl,

b) tá jé koz tat ja a be vo nu lás he lye sze rint ille té kes
 védelmi bi zott sá got a be vo nu lás idõ pont já ról, a bevonu -
lási he lyek rõl és in téz ke dést ké r a be vo nu lá si hely rend õri
biz to sí tá sá ra.

13.  §

Had kö te le se ket fo ga dó ka to nai szer ve zet a be vo nu lás
za var ta lan vég re haj tá sa ér de ké ben együtt mû kö dik az ille -
té kes rend õri szerv vel, meg szer ve zi a tö meg köz le ke dés sel
ér ke zõ had kö te le sek hely õr sé gen be lü li szál lí tá sát, a be vo -
nu lá si hely for ga lom sza bá lyo zá sát.

14.  §

(1) A ka to nai szer ve zet állományille té kes pa rancs no ka
a be vo nult had kö te le se ket – a ka to nai szer ve zet ré szé re
tör té nõ át adá su kat köve tõen – ka to nai iga zol vánnyal
 látja el.

(2) A ka to nai iga zol vány tar tal maz za a had kö te les ka to na
a) ne vét, any ja ne vét,
b) szü le té si he lyét, ide jét,
c) rend fo ko za tát,
d) ka to nai szer ve ze tét,
e) arc ké pét,
f) sa ját ke zû alá írá sát,
g) a ka to nai iga zol vány ok mány azo no sí tó ját és ér vé -

nyes sé gi ide jét,
h) a ki ál lí tás idõ pont ját,
i) a ki ál lí tó szer ve zet meg ne ve zé sét, bé lyeg zõ le nyo ma -

tát és ve ze tõ jé nek alá írá sát.

(3) A Hon véd ség köz pon ti adat fel dol go zó szer ve e ren -
de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül – a biz ton sá gi
ok má nyok vé del mé nek rend jé rõl  szóló 86/1996. (VI. 14.)
Korm. ren de let alap ján – mint ki bo csá tó ké rel me zi a ka to -
nai iga zol vány elõ ál lí tá sá nak en ge dé lye zé sét. A ka to nai
iga zol vá nyok elõ ál lí tá sá ra csak a had kö te le zett ség be ve -
ze té sét köve tõen ke rül sor.

15.  §

A be vo nu lá si hely rõl a be hí vó had ki egé szí tõ pa rancs -
nok ság kép vi se lõ jé nek in téz ke dé sé re el kell bo csá ta ni azt
a had kö te lest, aki a be mu ta tott ok má nyok alap ján a Hvt.
sze rint nem hív ha tó be ka to nai szol gá lat ra.

Behívóparancs tartalma, kiadása és visszavonása

16.  §

(1) A be hí vó pa ran csot a be hí vó had ki egé szí tõ pa rancs -
nok ság ál lít ja ki a be hí vás ra ter ve zett had kö te les ré szé re.

(2) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a be hí vó pa ran csot a
be vo nu lás idõ pont ja elõtt

a) meg elõ zõ vé del mi hely zet ben leg alább 20 nap pal,
b) rend kí vü li ál la pot ban leg alább 10 nap pal

kö te les a had kö te les ré szé re pos tai úton meg kül de ni.
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17.  §

A be hí vó pa rancs tar tal maz za
a) a had kö te les Hvt. 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg -

ha tá ro zott sze mély azo no sí tó és lak cím ada ta it (a továb -
biak ban: sze mély azo no sí tó és lak cím ada tok),

b) a ka to nai szol gá lat ra va ló be vo nu lás ide jét, he lyét,
c) azon ok má nyok és fel sze re lé si tár gyak meg ne ve zé -

sét, ame lye ket a be hí vott kö te les ma gá val hoz ni,
d) a meg je le né si kö te le zett ség el mu lasz tá sá nak kö vet -

kez mé nye i re va ló fi gyel mez te tést,
e) a tö meg köz le ke dés hasz ná la tá nak sza bá lya i ról  szóló 

tá jé koz ta tást,
f) a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ jé nek alá írá sát,
g) a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság bé lyeg zõ le nyo ma tát.

18.  §

A ki adott be hí vó pa ran csot a be hí vó had ki egé szí tõ pa -
rancs nok ság ve ze tõ je ha tá ro zat ban von ja vissza, amennyi -
ben a Hvt. 22.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt kö rül mé -
nyek a be hí vó pa rancs ki adá sa után kö vet kez tek be, il le tõ -
leg ha a had kö te les elõ ze tes le tar tóz ta tá sát ren del ték el.

IV. Fejezet

A HADKÖTELESEK KATONAI SZOLGÁLATÁNAK
RENDJE

A szolgálati viszony kezdete és megszûnése,
a beosztásba helyezés

19.  §

(1) A had kö te les ka to nát az át adá sát köve tõen az át ve võ
ka to nai szer ve zet pa rancs no ka ál lo mány pa rancs ban be -
osz tás ba he lye zi. A pa rancs tar tal maz za a had kö te les
 katona sze mély azo no sí tó ada ta it, rend fo ko za tát, szol gá la ti 
vi szo nyá nak kez de tét, va la mint al egy sé gé nek és be osz tá -
sá nak meg ne ve zé sét.

(2) A had kö te les ka to nát a ki kép zett ség fo ká nak meg fele -
lõen alap ki kép zést foly ta tó al egy ség be, szak ala po zó ki kép -
zést foly ta tó al egy ség be vagy szak be osz tás ba kell he lyez ni.

(3) A had kö te les ka to na be osz tá sa át he lye zés sel és
 vezényléssel meg vál toz tat ha tó.

(4) A had kö te les ka to na sze mé lyi ok má nya it és nyil ván -
tar tá si ada ta it az át he lye zés sel egy idõ ben az új szol gá la ti
és be osz tá si he lyé re kell át ad ni.

20.  §

A had kö te les ka to na szol gá la ti vi szo nya a szol gá lat fél -
be sza kí tá sá val vagy a le sze re lés sel szû nik meg. A szol gá -

la ti vi szony a fél be sza kí tás ra vagy le sze re lés re vo nat ko zó
pa rancs ban meg ha tá ro zott na pon, ab ban az idõ pont ban
szû nik meg, ami kor a had kö te les ka to na a szol gá la ti he lyét 
(lak ta nyát) el hagy ja.

A szolgálati hely

21.  §

(1) A had kö te les ka to na szol gá la ti he lye az a ka to nai
szer ve zet, amely nek ál lo má nyá ba az arra jo go sult elöl já ró
be osz tás ba he lyez te.

(2) A szol gá la ti hely át he lye zés sel és ve zény lés sel meg -
vál toz tat ha tó.

22.  §

(1) A ki kép zõ köz pont ba be vo nult had kö te les ka to nát
az alap- és szak ala po zó ki kép zés be fe je zé sét köve tõen
a ha de rõ ne mi pa rancs nok sá gok igé nyei sze rint, a HM köz -
pon ti sze mély ügyi szer vé nek in téz ke dé se alap ján más
 katonai szer ve zet hez kell át he lyez ni.

(2) Az a had kö te les, aki nem ki kép zõ köz pont ba vo nult
be, a ha de rõ ne mi pa rancs no kok in téz ke dé se alap ján szak -
be osz tás ra való fel ké szí tés cél já ból a Hon véd Ve zér kar
 fõnöke ál tal ki je lölt ka to nai szer ve zet hez ve zé nyel he tõ.

A hadköteles katona szolgálatának félbeszakítása

23.  §

(1) A had kö te les ka to na szol gá la tá nak fél be sza kí tá sá ra
az állományille té kes pa rancs nok pa rancs ban in téz ke dik.

(2) Ha a ka to nai szol gá lat fél be sza kí tá sá nak kez de mé -
nye zé sé re – a fél be sza kí tás okát bi zo nyí tó jegy zõi iga zo lás 
hi á nyá ban – a Hvt. 22.  §-a (4) be kez dé sé nek d) pont ja sze -
rin ti kö te le zett ség  miatt ke rül sor, a ké re lem elõ ter jesz tõ jét 
hi ány pót lás ra kell fel szó lí ta ni és a hi ány pót lás tel je sí té sét
kö ve tõ 8 na pon be lül a szol gá lat ból el kell bo csá ta ni.

(3) A had kö te les ka to na szol gá la tá nak a Hvt. 25.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti fél be sza kí tá sa so rán
a 30 na pon túl gyó gyu ló be teg sé get a ka to nai kór ház ille té -
kes fe lül vizs gá ló bi zott sá ga ál la pít ja meg.

24.  §

A ka to nai szol gá lat fél be sza kí tá sa ese tén a ka to nai szer -
ve zet a had kö te les nyil ván tar tá si ada ta it le zár ja, a le töl tött
ka to nai idõt, a ki kép zett ség fo kát, a meg szer zett szak kép -
zett sé get rög zí ti, és 8 na pon be lül meg kül di a be hí vó had -
ki egé szí tõ pa rancs nok ság nak.
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25.  §

A ka to nai szol gá lat fél be sza kí tá sá nak meg szün te té sé rõl 
a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je ha tá ro zat ban dönt 
és a had kö te les be hí vá sát a so ron kö vet ke zõ be vo nu lás kor
ter ve zi.

A hadköteles katona leszerelése

26.  §

(1) A ka to nai szer ve zet pa rancs no ka a le sze re lõ had -
kötelesekrõl a be hí vó had ki egé szí tõ pa rancs nok sá go kat
a le sze re lés elõtt 10 nap pal név jegy zé ken ér te sí ti.

(2) A le sze re lõ had kö te le sek nyil ván tar tá si ada ta it
a  leszerelés elõtt el len õriz ni és pon to sí ta ni kell.

(3) A le sze re lés re ke rü lõ had kö te les ve zény lé sé nek meg -
szün te té sé rõl a ka to nai szer ve zet pa rancs no ka in téz ke dik,
vagy er re ja vas la tot tesz a ve zény lést el ren de lõ elöl já ró nak.

27.  §

A ka to nai szol gá lat tel je sí té sé rõl a le sze re lõ had kö te les
iga zo lást kap, amely a sze mély azo no sí tó ada to kon túl tar -
tal maz za a had kö te les el ért rend fo ko za tát, a ka to nai szol -
gá lat tel je sí té sé nek he lyét(-it) és ide jét, a meg szer zett
 katonai szak kép zett sé get, ka to nai szak kép zett sé gé nek
meg fe le lõ be osz tás ban el töl tött idõt, gép jár mû vön, illetve
egyéb tech ni kai esz kö zön ve ze tett ki lo mé ter vagy üzem -
óra szá mát és a tech ni kai esz köz tí pu sát, va la mint a ki ál lí -
tás dá tu mát, a ka to nai szer ve zet bé lyeg zõ le nyo ma tát és
a ki ál lí tó alá írá sát.

28.  §

A le sze re lé si pa ran csot a le sze re lés elõt ti na pon a had -
kö te le sek kel az al egy sé gek nél kö zöl ni kell, és egy ide jû leg
át kell ad ni ré szük re a sze mé lyi ok má nya i kat (a sze mély -
azo no sí tó iga zol vány ki vé te lé vel), va la mint a járandó sá -
gaikat.

29.  §

A le sze re lõ had kö te le se ket úgy kell el bo csá ta ni, hogy
a le sze re lés nap ján el sõ nek in du ló tö meg köz le ke dé si esz -
kö zök kel ha za utaz has sa nak. A sze mély azo no sí tó iga zol -
vá nyo kat a le sze re lés nap ján az al egy ség el he lye zé si kör -
le té nek el ha gyá sa elõtt kell át ad ni.

30.  §

A ka to nai szer ve zet pa rancs no ka a le sze re lés nap já ról,
annak za var ta lan vég re haj tá sa, illetve biz to sí tá sa ér de ké -
ben a te rü le ti leg ille té kes rend õri szer vet a le sze re lés elõtt
10 nap pal tá jé koz tat ja.

31.  §

A ka to nai szer ve zet a le sze relt had kö te le sek nyil ván tar -
tá si ada ta it a le sze re lést kö ve tõ 15 na pon be lül meg kül di
a be hí vó had ki egé szí tõ pa rancs nok ság nak.

32.  §

A hon vé del mi mi nisz ter ren de le té ben meg ál la pí tott
 leszerelési idõ pont tól el té rõ idõ pont ban ke rül nek le sze re -
lés re azok a had kö te le sek, akik nél a Hvt. 27.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben fog lalt kö rül mé nyek fenn áll nak. A le sze re lés
elõ ké szí té sé re és vég re haj tá sá ra a 26–31.  §-ban fog lal ta kat 
kell al kal maz ni.

33.  §

A had kö te les ka to na a har ma dik gyer mek e szü le té sét
a szü le té si anya köny vi ki vo nat állományille té kes pa rancs -
nok nak való be mu ta tá sá val iga zol ja.

34.  §

(1) A ka to nai szer ve zet pa rancs no ka le sze re li azt a had -
kö te les ka to nát, akit a Hon véd ség köz pon ti egész ség ügyi
szer vé nek ille té kes fe lül vizs gá ló bi zott sá ga egész sé gi
 okból ka to nai szol gá lat ra al kal mat lan nak nyil vá ní tott.

(2) Sza bad ság vesz tés bün te tés vég re haj tá sa cél já ból
a had kö te les ka to na a bün te tés ki sza bá sát el ren de lõ bí rói
íté let alap ján sze rel he tõ le.

(3) A had kö te le zett ség fel sõ kor ha tá rát el ért le sze re lés re 
ke rü lõ had kö te les ré szé re a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
a Hvt. 31.  §-ában elõ írt ér te sí tést és iga zo lást a le sze re lést
kö ve tõ 30 na pon be lül ki ad ja.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

35.  §

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

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



Melléklet a 21/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez

ADATKÉRÕ(-KÖZLÕ) LAP

a katonai nyilvántartás pontosításához

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló 2004. évi CV. tör vény 10. §-ának (1) be kez dé se alap ján a had kö te -
les az aláb bi ada ta i ról kö te les tá jé koz ta tást ad ni, és az adat la pot a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 8 na pon be lül a csa tolt vá lasz -
bo rí ték ban a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ré szé re el jut tat ni.

 1. Szü le té si csa lá di és utó ne ve(i)

 2. Há zas sá gi csa lá di és utó ne ve(i)

 3. Szü le té si ide je

 4. Szü le té si he lye

 5. Any ja le ány ko ri csa lá di és utó ne ve(i)

 6. Sze mé lyi azo no sí tó ja

 7. Be je len tett la kó he lye

 8. Tar tóz ko dá si he lye

 9. To váb bi ál lam pol gár sá ga(i)

10. Csa lá di ál la po ta* Nõt len* Há zas* Öz vegy* Élet társ*

11. Ka to nai al kal mas sá gát érin tõ be teg sé ge
van-e?*
Or vo si iga zo lás csa to lan dó!

Igen** Meg ne ve zé se: ..................................................................
Nincs
Szem üve get hasz nál-e: Igen* Nem*

12. Szo ma to met ri ai ada tai Test súly: ..... kg. Ma gas ság: ..... cm. Mell bõ ség: ..... cm.
Fej mé ret: ..... cm. De rék bõ ség: ..... cm. Láb mé ret: .....

13. Je len leg fo lyó is ko lai ta nul má nya(i) Tan in té zet: .....................................................................................
Kez dés éve: ....................................................................................
Be fe je zés éve: ................................................................................

14. Be fe je zett ta nul má nyai Tan in té zet: .....................................................................................
Be fe je zés éve: ................................................................................
Tan in té zet: .....................................................................................
Be fe je zés éve: ................................................................................

15. Szak kép zett sé ge(i)

16. Fog lal ko zá sa Mun ka kö re: ...................................................................................
Mun ka he lye: ..................................................................................

17. Ide gen nyelv is me re te és foka* Nyelv: ........................................ Alap* Köz ép* Fel sõ*
Nyelv: ........................................ Alap* Köz ép* Fel sõ*
Nyelv: ........................................ Alap* Köz ép* Fel sõ*

18. Gép jár mû ve ze tõi en ge dé lye A* B* C* D* E* T* MK* Ér vé nyes ség éve: ....................
Ve ze tett: .......... km. Esz köz tí pu sa: szgk* tgk* egyéb*
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19. Sa ját ház tar tás ban el tar tott vér sze rin ti,
örök be fo ga dott, mos to ha és ne velt gyer -
mek e***

Szá ma: ...........................................................................................
Szü le té si idõk: 1: .......... 2: .......... 3: .......... 4: ..........

20. Kül föl dön tel je sí tett ka to nai szol gá la ta Or szág: ..........................................................................................
Ka to nai szak kép zett sé ge: ...............................................................
Rend fo ko za ta: ................................................................................

21. Ka to nai szol gá la ta alatt ki ér te sít he tõ
hoz zá tar to zó ja

Ne ve: ..............................................................................................
Lak cí me: ........................................................................................

22. Egyéb köz len dõ je, amely a ka to nai szol -
gá lat ter ve zé sét és tel je sí té sét be fo lyá sol -
hat ja:

– a kö zös ház tar tás ban élõ 18 éven alu li
gyer mek e, akit egye dül tart el***

– kö zös ház tar tás ban élõ ál lan dó ápo lás -
ra, il le tõ leg gon do zás ra szo ru ló egye nes
ági ro kon vagy há zas tár sa (élet tár sa),
akit egye dül ápol, gon doz***

– kö zös ház tar tás ban élõ – az adatköz -
léskor – ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ há -
zas társ (élet társ) meg ne ve zé se

– stb.

 * A meg fe le lõ vá lasz alá hú zan dó!
 ** Meg fe le lõ iga zo lás vagy annak má so la ta csa to lan dó!
*** A jegy zõ iga zo lá sát csa tol ni kell!

Dá tum: ..................................................

................................................................................
alá írás

(had kö te les vagy tör vé nyes kép vi se lõ je)

Az egyes sza bály sér té sek rõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let 33. §-a alap ján az a had kö te les, aki tájékozta -
tási (adat szol gál ta tá si) kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, ……………………… fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.

1176 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 17/I. szám



A hon vé del mi mi nisz ter
22/2006. (VI II. 8.) HM

r e n  d e  l e  t e

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  § n) pont ja, 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 to váb bi ak ban:
Hjt.) 287.  § (2) be kez dés f) pont já ban és 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
50.  § (2) be kez dés b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – fi gye lem mel a Hjt. 125.  § (2) be kez dé sé ben és a
127.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a Ma gyar Hon véd -
ség tény le ges ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ tag jai élel me zé si 
el lá tá sá ról a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed:
a) a Hon vé del mi Mi nisz té rium, a mi nisz té rium köz vet -

len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek, 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, to váb bá a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve -
ze te i nek hi va tá sos ál lo má nyú (a továb biak ban: hi va tá sos)
és szer zõ dé ses ál lo má nyú (a továb biak ban: szer zõ dé ses)
ka to ná i ra;

b) a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény hon véd tiszt kép zés -
ben részt ve võ ösz tön dí jas hall ga tó i ra, va la mint a Tiszt he -
lyet tes Szak kép zõ Is ko lá ban ta nu ló, nap pa li kép zés ben részt
ve võ hall ga tók ra (a továb biak ban együtt: hall ga tó);

c) a ka to nai kö zép fo kú tan in té zet nö ven dé ke i re (a to -
váb biak ban: nö ven dék);

d) az ön kén tes tar ta lé kos ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ
ka to nák ra; to váb bá

e) az e ren de let ben meg ha tá ro zott ese tek ben a hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ka to nák csa lád tag ja i ra, va la mint a
nyug ál lo má nyú ka to nák ra és csa lád tag ja i ra.

(2) Sze mé lyi ál lo mány: e ren de let al kal ma zá sá ban az
(1) be kez dés a)–d) pont ja i ban meg ha tá ro zott sze mé lyek.

Általános rendelkezések

2.  §

A sze mé lyi ál lo mány tag jai az e ren de let ben meg ha tá ro -
zott ese tek ben té rí tés men tes ter mé szet be ni élel me zé si el -
lá tás ra jo go sul tak, ame lyet a ter mé szet be ni el lá tás fel té te -

le i nek hi á nya ese tén fo gyasz tás ra kész élel mi sze rek be -
szer zé sét biz to sí tó élel mi szer-utal vánnyal (a to váb bi ak -
ban: élel mi szer-utal vány) kell meg vál ta ni.

3.  §

(1) A Ma gyar Hon véd sé gen be lül az élel me zé si el lá tást
– a te vé keny ség hez iga zo dó an dif fe ren ci ál va – I–VI. szá -
mú élel me zé si nor mák sze rint kell biz to sí ta ni. Az
I–VI. szá mú élel me zé si nor má kat a hon vé del mi mi nisz ter
kü lön ren de let ben1 ál la pít ja meg.

(2) A nor mák rész ér té ke it, to váb bá az egyéb élel me zé si, 
va la mint után pót lá si nor mák ér té két a Ma gyar Hon véd ség
Pénz és Anyag nor má i ról  szóló Nor ma fü zet (a továb biak -
ban: NORMAFÜZET) tar tal maz za.

(3) Az (1)–(2) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott nor mák
fel szá mí tá si rend jét je len ren de let, va la mint a hon vé del mi
mi nisz ter ál tal ki adott Szak mai Sza bály zat tar tal maz za.

4.  §

(1) A szer zõ dé ses ka to na a mun ká ban töl tött na po kon
– vá lasz tá sa sze rint – jo go sult:

a) a nap i egy sze ri, té rí tés men tes ebéd re, vagy
b) az élel mi szer-utal vánnyal való el lá tás ról  szóló hon -

vé del mi mi nisz te ri ren de let ben2 meg ha tá ro zott ér té kû élel -
mi szer-utal vány ra. Azok nál a hon vé del mi szer ve ze tek nél,
ahol az üze mi ét kez te tés fel té te lei nem biz to sí tot tak,
a szer zõ dé ses ka to na ré szé re élel mi szer-utal ványt kell
 kiadni.

(2) A szer zõ dé ses ka to na ré szé re az (1) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott ebéd az I. szá mú élel me zé si
nor ma rész ér té ké nek meg fele lõen, az arra meg ál la pí tott
sza bá lyok sze rint jár.

(3) A szer zõ dé ses ka to na nyi lat ko za tot tesz az ál ta la vá -
lasz tott el lá tá si for má ról. A vá lasz tott el lá tá si for má ra vo -
nat ko zó nyi lat ko za tot éven te egy al ka lom mal, leg ké sõbb
a tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber hó nap já nak 15. nap já ig 
– il le tõ leg az ál lo mány ba vé tel kor – kell meg ten ni. A nyi -
lat ko zat év köz ben csak ak kor mó do sít ha tó, ha a szer zõ dé -
ses ka to ná nak más be osz tás ba tör té nõ át he lye zé se kö vet -
kez té ben a fe let te mun kál ta tói jog kört gya kor ló sze mé lye
meg vál to zik.

(4) Az a szer zõ dé ses ka to na, aki a (3) be kez dés sze rin ti
nyi lat ko za tot ha tár idõn be lül, ön hi bá ján kí vül nem tet te
meg, azt az aka dá lyoz ta tás el há ru lá sát kö ve tõ 15 na pon
be lül pó tol hat ja. A nyi lat koz ta tást a HM és MH szer ve ze -
tek sze mély ügyi szer ve ze tei hajt ják vég re.
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1 Je len leg a Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je ze té hez tar to zó szer ve ze tek
ál lo má nya élel me zé si pénz nor má i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 18/2004.
(VII. 7.) HM ren de let.

2 Je len leg az élel mi szer-utal vánnyal való el lá tás ról  szóló 15/2000.
(VI. 20.) HM ren de let.



(5) A nyi lat ko zat meg té te lé nek hi á nyá ban a szer zõ dé ses 
ka to na ré szé re élel mi szer-utal ványt kell biz to sí ta ni.

(6) Az érin tett hon vé del mi szer ve zet sze mély ügyi fõ nö -
ke el ké szí ti a napi egy sze ri ter mé szet be ni, té rí tés men tes
ebé det vá lasz tó szer zõ dé ses ál lo mány név so rát, ame lyet
pa rancs ban (ha tá ro zat ban) kell rög zí te ni.

II. Fejezet

AZ ÉLELMEZÉSI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

Az I. számú élelmezési norma szerinti ellátás,
valamint az ellátásra vonatkozó különös szabályok

5.  §

Az I. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti té rí tés men tes ter -
mé szet be ni élel me zé si el lá tás ra a sze mé lyi ál lo mány az
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt ese tek ben jo go sult.

6.  §

(1) Ha a hall ga tó nak a ter mé szet be ni élel me zé si el lá tás
– sza bad ság, el tá vo zás, ki ma ra dás vagy bel föl di szol gá la ti
ki kül de tés  miatt – nem biz to sít ha tó, ré szé re az I. szá mú
élel me zé si nor ma min den ko ri ál ta lá nos for gal mi adó val
nö velt tel jes pénz ér té ke vagy rész ér té ke (ebéd, va cso ra)
jár, ame lyet – a Szak mai Sza bály zat sze rint – ki kell
 fizetni.

(2) A nö ven dék nek az I. szá mú élel me zé si nor ma min -
den ko ri tel jes pénz ér té két csak az is ko la ál tal szer ve zett is -
ko lai ren dez vé nyek (ki rán du lás, csa pat lá to ga tás, csa pat -
gya kor lat) nap ja i ra, a rész ér té két a ki ma ra dá sok nap ja i ra
kell ki fi zet ni.

(3) A hi va tá sos ka to na ré szé re e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te alap ján az I. szá mú élel me zé si pénz nor ma sze rin ti
el lá tás ter mé szet ben jár, annak pénz ér té két ki fi zet ni nem
le het. Ter mé szet be ni élel me zé si el lá tás hi á nyá ban a hi va -
tá sos ka to na ré szé re a nor ma ér té ké ben élel mi szer-utal -
ványt kell ki ad ni.

(4) Élel mi szer-utal vány ad ha tó to váb bá – az MH
 Fõszakorvos en ge dé lye alap ján – a spe ci á lis élel mi szert
fo gyasz tó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to na ré szé re (pl. élel -
mi szer-al ler gi ás be teg ség ben szen ve dõ, cu kor be teg).

A II. számú élelmezési norma szerinti ellátás,
valamint az ellátásra vonatkozó különös szabályok

7.  §

A II. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti té rí tés men tes ter -
mé szet be ni élel me zé si el lá tás ra a sze mé lyi ál lo mány a
2. szá mú mel lék let ben fel so rolt ese tek ben jo go sult.

8.  §

(1) Az ej tõ er nyõs és bú vár szak mai össze vo ná sok idõ -
tar ta ma alatt az ej tõ er nyõs, va la mint a bú vár ál lo mány ba
so rolt ka to nák ré szé re egy sé ge sen a II. szá mú élel me zé si
nor ma sze rin ti élel me zé si el lá tást kell biz to sí ta ni. Eze ken
a na po kon az élel me zé si nor ma pénz ér té ke élel me zé si
utal vánnyal nem vált ha tó meg.

(2) Az ug rás tól, me rü lés tõl 3 hó nap nál hosszabb idõ re
egész ség ügyi és egyéb okok  miatt el til tott, vagy 3 hó nap -
nál hosszabb ide ig az ug rást és me rü lést sa ját hi bá já ból, el -
ha tá ro zá sá ból ab ba ha gyó ej tõ er nyõs és bú vár ré szé re a
II. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti igény jo go sult ság meg -
szün te té sét na pi pa rancs ban kell el ren del ni.

(3) Az ug rás tól, me rü lés tõl egész sé gi okok  miatt vég le -
ge sen le til tot tak ré szé re a II. szá mú élel me zé si nor ma sze -
rin ti jo go sult sá got meg kell szün tet ni, azt na pi pa rancs ban
kell el ren del ni.

(4) Az igény jo go sult sá got annak az elöl já ró nak kell pa -
rancs ban meg szün tet nie, aki az ug rás tól, me rü lés tõl a le til -
tást el ren del te (aki az ej tõ er nyõs és bú vár hi bá já ról, el ha tá -
ro zá sá ról tu do mást sze rez). Az új bó li igény jo go sult ság az
el til tás (szü ne tel te tés) le jár ta elõtt 14 nap pal kez dõ dik,
ame lyet az érin tett elöl já ró nak pa rancs ban kell meg ha tá -
roz nia.

(5) A szol gá la ti vi szo nyá ról le mon dott, va la mint fel -
men té si ide jét töl tõ hi va tá sos és szer zõ dé ses ej tõ er nyõs,
bú vár ál lo mány ré szé re – a mun ká ra kö te le zett idõ tar tam
le jár tá val – az élel me zé si nor má ra va ló jo go sult sá gát meg
kell szün tet ni.

(6) A Ma gyar Hon véd ség Ki kép zé si Ok ta tá si és Re ge -
ne rá ló Köz pont ba (a továb biak ban: MH KORK) be utalt
ej tõ er nyõs, bú vár ál lo mány ré szé re a be uta lás el sõ nap já tól 
a be fe je zés nap já ig csak a VI. szá mú élel me zé si nor ma
sze rin ti el lá tás jár. Élel mi szer-utal ványt a be uta lás nap -
jaira ki ad ni nem le het.

(7) Kór ház ban fek võ be teg-el lá tás ra fel vett vagy a re ha -
bi li tá ci ós in té zet be be utalt ej tõ er nyõs, bú vár be osz tá sú hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ka to ná nak csak a kór ház i, re ha bi li -
tá ci ós in té ze ti élel me zé si nor ma sze rin ti élel me zé si el lá tás
jár. Élel mi szer-utal ványt ezen idõ szak ra ki ad ni nem le het.

(8) A kül föl di ka to nák rész vé te lé vel meg tar tás ra ke rü lõ
törzs ve ze té si és csa pat gya kor la ton, ha di já té kon részt ve võ 
ej tõ er nyõs, bú vár be osz tá sú hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to -
ná nak csak a VI. szá mú élel me zé si nor ma két sze res szor -
zó val szá mí tott ér té ke jár ter mé szet ben. Élel mi szer-utal -
ványt ezen idõ szak ra ki ad ni nem le het.

9.  §

(1) A II. szá mú élel me zé si nor má ra jo go sul tak kö zül az
ej tõ er nyõs és bú vár be osz tá sú hi va tá sos és szer zõ dé ses
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 állományú ka to nák ré szé re a ter mé szet be ni el lá tás biz to sí -
tá sa he lyett élel mi szer-utal ványt kell ki ad ni:

a) he ti pi he nõ na po kon (szom bat, va sár nap);

b) szol gá lat men tes na pon;

c) ug rá si, me rü lé si ki kép zé si na po kon a nor ma va cso ra
rész ér té ké ben;

d) az éves ren des sza bad ság idõ tar ta má ra;

e) a bel föl di szol gá la ti ki kül de tés nap ja in (ha a nor ma
sze rin ti ter mé szet be ni el lá tás ra nincs le he tõ ség). Eb ben az
eset ben az igény jo go sult ál lo mány a Hjt. 121.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ál la pí tott na pi díj ra nem jo go sult;

f) a pa rancs nok ál tal en ge dé lye zett ta nul má nyi és rend -
kí vü li sza bad ság idõ tar ta má ra;

g) az ug rás tól, me rü lés tõl egész ség ügyi okok  miatti
 távollét, la ká son tör té nõ ke ze lés, kór ház i já ró be teg-ke ze -
lés, egész ség ügyi sza bad ság, egész ség ügyi szol gá lat men -
tes ség nap ja i ra, leg fel jebb az egész ség ügyi okok  miatti
 távollét meg kez dé sé tõl szá mí tott 30 na pig. Har minc nap
el tel té vel az élel mi szer-utal vány ki adá sát be kell szün tet -
ni. Az új bó li élel me zé si jo go sult sá got az ug rás, me rü lés
kez de té vel na pi pa rancs ban kell en ge dé lyez ni,

h) azok nak, akik olyan köz pon ti szerv nél, pa rancs nok -
sá gon tel je sí te nek szol gá la tot, ahol a II. szá mú élel me zé si
nor ma sze rint nem gaz dál kod nak.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti élel mi szer-utal -
vány nem jár az éj sza kai ug rást, me rü lést vég zõ hi va tá sos,
szer zõ dé ses ál lo má nyú ej tõ er nyõs, bú vár be osz tá sú ak
 részére. Ré szük re ter mé szet be ni el lá tást kell biz to sí ta ni.
Amennyi ben az ej tõ er nyõs és bú vár ka to na más nap nem a
nap i mun ka rend kez de té re vo nul be a szol gá la ti he lyé re, a
nor ma reg ge li há nya da élel mi szer-utal vánnyal meg vált ha -
tó. Ezt a pa rancs nok nak na pi pa rancs ban kell sza bá lyoz nia.

10.  §

Az élel mi szer-utal ványt annak a szol gá la ti elöl já ró nak
az en ge dé lyé vel le het ki ad ni, aki fe le lõs a köz pon ti szerv -
nél, pa rancs nok sá gon szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos, szer -
zõ dé ses ej tõ er nyõs, bú vár ál lo mány tény le ges ug rá sá ért,
me rü lé sé ért. Az elöl já ró az ug rás, me rü lés meg tör tén tét
iga zol ni kö te les.

11.  §

A II. szá mú élel me zé si nor má ra igény jo go sult hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák nak az élel me zé si nor ma va cso ra
rész ér té két élel mi szer-utal vánnyal kell meg vál ta ni, ha az
igény jo go sult hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to na azt a szol -
gá lat tel je sí té si idõ ben – ön hi bá ján kí vül – ter mé szet ben
nem tud ja igény be ven ni. Reg ge li és ebéd ét ke zés cí mén
élel mi szer-utal vány nem ad ha tó ki.

A III. számú élelmezési norma szerinti ellátás,
valamint az ellátásra vonatkozó különös szabályok

12.  §

A III. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti té rí tés men tes
ter mé szet be ni élel me zé si el lá tás ra a sze mé lyi ál lo mány a
3. szá mú mel lék let ben fel so rolt ese tek ben jo go sult.

13.  §

A III. szá mú élel me zé si nor má ra jo go sul tak kö zül a re -
pü lõ ha jó zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák
ré szé re a ter mé szet be ni el lá tás biz to sí tá sa he lyett élel mi -
szer-utal ványt kell ki ad ni:

a) he ti pi he nõ na po kon (szom bat, va sár nap);
b) szol gá lat men tes na pon;
c) a re pü lés men tes ki kép zé si na po kon ki kép zé si idõn

kí vü li idõ szak ra esõ rész ét ke zés fe jé ben. Ezt a pa rancs nok
pa rancs ban sza bá lyoz za;

d) az éves ren des sza bad ság idõ tar ta má ra;
e) a bel föl di szol gá la ti ki kül de tés nap ja in (ha a nor ma

sze rin ti ter mé szet be ni el lá tás ra nincs le he tõ ség). Eb ben az
eset ben az igény jo go sult ál lo mány a Hjt. 121.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ál la pí tott na pi díj ra nem jo go sult;

f) a pa rancs nok ál tal en ge dé lye zett ta nul má nyi és rend -
kí vü li sza bad ság idõ tar ta má ra;

g) a re pü lés tõl egész ség ügyi okok  miatti tá vol lét, la ká -
son tör té nõ ke ze lés, kór ház i já ró be teg-ke ze lés, egész ség -
ügyi sza bad ság, egész ség ügyi szol gá lat men tes ség nap ja i -
ra, leg fel jebb az egész ség ügyi okok  miatti tá vol lét meg -
kez dé sé tõl szá mí tott 30 na pig. Har minc nap el tel té vel az
élel mi szer-utal vány ki adá sát be kell szün tet ni. Az új bó li
élel me zé si jo go sult sá got a re pü lés kez de té vel na pi pa -
rancs ban kell en ge dé lyez ni;

h) azok nak, akik olyan köz pon ti szerv nél, pa rancs nok -
sá gon tel je sí te nek szol gá la tot, ahol a III. szá mú élel me zé si
nor ma sze rint nem gaz dál kod nak. E sze mé lyek – ha szol -
gá la ti ki kül de té sük so rán re pü lõ szer ve zet ét kez dé jé ben
ét kez nek – az igény be vett ét ke zé sért a III. szá mú élel me -
zé si nor ma (rész nor ma) össze gét kö te le sek té rí te ni;

i) kül föl di re pü lõ ki kép zé sen részt ve võ hi va tá sos és
szer zõ dé ses re pü lõ ha jó zó ál lo mány nak a ki kép zé se idõ tar -
ta má ra.

14.  §

Az élel mi szer-utal ványt annak a szol gá la ti elöl já ró nak
az en ge dé lyé vel kell ki ad ni, aki fe le lõs a köz pon ti szerv -
nél, pa rancs nok sá gon szol gá la tot tel je sí tõ ha jó zó re pü lé -
sé ért. Ilyen cí men a szol gá la ti elöl já ró csak ak kor en ge dé -
lyez he ti az élel mi szer-utal vány ki adá sát, ha a ha jó zó tény -
le ge sen re pü lõ ki kép zést foly tat.
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15.  §

(1) Meg kell szün tet ni a III. szá mú élel me zé si nor ma
sze rin ti el lá tást:

a) a re pü lés tõl 3 hó nap nál hosszabb idõ re egész ség ügyi 
és egyéb ok  miatt el til tott, vagy sa ját hi bá já ból 3 hó nap nál
hosszabb ide ig nem re pü lõ, va la mint a re pü lést sa ját el ha -
tá ro zá sá ból ab ba ha gyó ha jó zó ese té ben. Az igény jo go -
sult sá got annak az elöl já ró nak kell pa rancs ban meg szün -
tet nie, aki a re pü lés tõl va ló el til tást el ren del te (aki a ha jó zó 
hi bá já ról, el ha tá ro zá sá ról tu do mást sze rez). Az új bó li
igény jo go sult ság a re pü lés meg kez dé se elõtt 14 nap pal
kez dõ dik, ame lyet az érin tett elöl já ró nak pa rancs ban kell
meg ha tá roz nia;

b) a szol gá la ti vi szo nyá ról le mon dott hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ha jó zó sze mé lyek élel me zé si nor má ra va ló jo go -
sult sá gát leg ké sõbb a le mon dá si idõ le jár tá val;

c) a re pü lés tõl egész sé gi okok  miatt vég le ge sen le til tot -
tak ese té ben az MH Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház Re pü lõ Or -
vo si Bi zott ság dön té sé nek nap já tól.

(2) Az MH KORK-ba be utalt re pü lõ ha jó zó ré szé re a be -
uta lás el sõ nap já tól a be uta lás utol só nap já ig csak a
VI. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti el lá tás jár. Élel mi -
szer-utal ványt a be uta lás nap ja i ra ki ad ni nem le het.

(3) Kór ház ban fek võ be teg-el lá tás ra fel vett vagy a re ha -
bi li tá ci ós in té zet be be utalt re pü lõ ha jó zó be osz tá sú ál lo -
mány nak csak a kór ház i, re ha bi li tá ci ós in té ze ti élel me zé si
nor ma jár ter mé szet ben. Élel mi szer-utal ványt ezen idõ -
szak ra ki ad ni nem le het.

(4) A re pü lé si na po kon a re pü lé si vál tás nak meg fe le lõ
fõ ét ke zést (reg ge li, ebéd, va cso ra) kö te le zõ igény be ven ni.

(5) A kül föl di ka to nák rész vé te lé vel meg tar tás ra ke rü lõ
törzs ve ze té si és csa pat gya kor la ton, ha di já té kon részt ve võ 
re pü lõ ha jó zó be osz tá sú ál lo mány nak csak a VI. szá mú
élel me zé si nor ma két sze res szor zó val szá mí tott ér té ke jár
ter mé szet ben. Élel mi szer-utal ványt ezen idõ szak ra ki ad ni
nem le het.

A IV. számú élelmezési norma szerinti ellátás

16.  §

A IV. szá mú élel me zé si nor má ra ter mé szet ben jo go sult
a kór ház i fek võ be teg-el lá tás ra fel vett sze mé lyi ál lo mány,
az ápo lás idõ tar ta ma alatt.

Az V. számú élelmezési norma szerinti ellátás

17.  §

Az V. szá mú élel me zé si nor má ra ter mé szet ben jo go sult
az MH re ha bi li tá ci ós in téz mé nye i be gyógy ke ze lés re
 beutalt sze mé lyi ál lo mány a gyógy ke ze lés ide je alatt.

A VI. számú élelmezési norma szerinti ellátás

18.  §

A VI. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti ter mé szet be ni
élel me zé si el lá tás ra a sze mé lyi ál lo mány a 4. szá mú mel -
lék let ben fel so rolt ese tek ben jo go sult.

Kiegészítõ élelmezési norma szerinti ellátás

19.  §

(1) A ki egé szí tõ élel me zé si nor mát a ka to nai szer ve zet
ab ban az eset ben szá mol hat ja fe l, ha az ál lo mány ba tar to zó 
hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to na fel ada tát ide ig le ne sen olyan 
he lyen hajt ja vég re, ahol ter mé szet be ni élel me zé si el lá tá sa
ki zá ró lag pol gá ri ven dég lá tó-ipa ri egy ség ben va ló sít ha tó
meg.

(2) Az (1) be kez dés ben elõ ír tak sze rin ti el lá tást csak az
MH Élel me zé si Szol gá lat fõ nök elõ ze tes en ge dé lyé vel,
szer zõ dés alap ján le het biz to sí ta ni. Az en ge dély meg adá -
sá hoz az el lá tó ár aján la tát tar tal ma zó szer zõ dés ter ve ze tet,
va la mint az el lá tás ra vo nat ko zó dön té si ja vas la tot kell fel -
ter jesz te ni.

(3) A ki egé szí tõ élel me zé si nor ma össze ge a dön té si ja -
vas lat ban sze rep lõ élel me zé si nor ma és a szer zõ dés ter ve -
zet ben meg ha tá ro zott ár kü lön bö ze te.

Pótélelmezési normával kiegészített ellátás

20.  §

(1) A pót élel me zé si nor má val ki egé szí tett té rí tés men tes
ter mé szet be ni élel me zé si el lá tás ra jo go sul tak kö rét az
5. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(2) A pót élel me zé si nor má ra jo go sul tak lét szá mát a nap i 
össze sí tett lét szám je len tés nek kell tar tal maz nia.

Élelmezési feljavítási normával kiegészített ellátás

21.  §

(1) A sze mé lyi ál lo mány élel me zé si fel ja ví tá si nor má ra
jo go sult:

a) ja nu ár 1-jén;
b) már ci us 15-én;
c) má jus 1-jén;
d) má jus 21-én;
e) au gusz tus 20-án;
f) ok tó ber 23-án;
g) de cem ber 25–26-án;
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h) hús vét hét fõn;
i) pün kösd hét fõn;
j) a szer zõ dé ses ka to nák ala po zó ki kép zé sé nek be fe je -

zõ nap ján;
k) csa pat zász ló ado má nyo zás, ke rek év for du ló (10, 25,

50, 75, 100 év), va la mint csa pat ün nep és fegy ver ne mi nap
al kal má val;

l) ön ál ló ka to nai szer ve zet és jog elõd je (az ala pí tó ok -
irat ban jog elõd ként meg ha tá ro zott szer ve zet) meg ala ku lá -
si nap ja és fel szá mo lá si ün nep sé ge al kal má val;

m) a kül föl dön bé ke tá mo ga tó te vé keny ség ben részt
 vevõ ka to nai szer ve zet Nem ze ti Nap ün nep sé ge al kal má -
val, éven te egy al ka lom mal;

n) a kül föl dön bé ke tá mo ga tó te vé keny ség ben részt
 vevõ ka to nai szer ve zet el kö szö né si és vissza fo ga dó
 ünnepsége al kal má val.

(2) Az (1) be kez dés a)–i) és m) pont ja i ban meg ha tá ro -
zott ese tek ben, amennyi ben a kül föl dön bé ke tá mo ga tó
 tevékenységben részt ve võ ka to nai szer ve zet élel me zé se
vá sá rolt élel me zés for má já ban tör té nik, a pénz nor ma a ho -
ni el lá tó ka to nai szer ve zet nél szá mol ha tó fe l.

(3) Ha az (1) be kez dés a)–l) pont jai sze rin ti al kal mak
kö zül ket tõ vagy több is ugyan ar ra a nap ra esik, az élel me -
zé si fel ja ví tá si nor mát ak kor is csak egy sze re sen le het fel -
szá mí ta ni.

(4) A pénz nor ma az (1) be kez dés b)–f) pont jai ese té ben
az ün nep ség meg tar tá sá nak nap já ra szá mít ha tó fe l ak kor
is, ha az ün nep ség az ün nep na pot meg elõ zõ mun ka na pon
ke rül meg ren de zés re.

Utánpótlási norma szerinti ellátás

22.  §

Után pót lá si nor ma sze rin ti el lá tás ese te it a 6. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

Védõital norma szerinti ellátás

23.  §

Vé dõ ital nor ma a ka to nai szer ve ze tek üze me i ben, mû -
he lye i ben, mun ka he lye in a kü lön meg ha tá ro zott be osz tá -
sok ban mun kát vég zõk után szá mít ha tó fe l, kü lön szak in -
téz ke dés alap ján.

Élelmezési hozzájárulás szerinti ellátás

24.  §

(1) Az I. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti ter mé szet be ni 
mun ka he lyi élel me zé si (reg ge li, ebéd, va cso ra) el lá tás ra

jo go sul tak az ét ke zés té rí tés re kö te le zett be osz tás ban szol -
gá la tot tel je sí tõk az ál ta luk igény be vett ét ke zés vagy rész -
ét ke zés ese tén. Az ét ke zés té rí tés re kö te le zett be osz tá sok
fel so ro lá sát kü lön uta sí tás tar tal maz za. Az ét ke zé sért vagy
rész ét ke zé sért té rí ten dõ össze get a NOR MA FÜ ZET tar tal -
maz za.

(2) Az I. szá mú élel me zé si nor ma 50%-os té rí té sé re kö -
te le zett az elõ ze tes le tar tóz ta tá sát és sza bad ság vesz té sét az 
MH Ka to nai Fog ház ban töl tõ hi va tá sos és szer zõ dé ses
 katona.

Tankonyhai élelmezési norma szerinti ellátás

25.  §

Tan kony hai élel me zé si nor ma a ka to nai fel sõ ok ta tá si és
a ka to nai kö zép fo kú ok ta tá si in téz mény ki kép zé si ter vé -
ben jó vá ha gyott tan kony hai egyé ni fõ zé sen részt ve võ
hall ga tók és nö ven dé kek után, va la mint az MH, ha de rõ ne -
mi és Nem zet kö zi Ka to na sza kács Ver se nyen részt ve võ
 állomány ál tal a fel ké szü lés és a ver seny nap ja in el ké szí -
tett adag szám után szá mít ha tó fe l.

Tisztálkodó szer norma szerinti ellátás

26.  §

(1) A tisz tál ko dó szer re ter mé szet ben a kö vet ke zõ sze -
mé lyi ál lo mány jo go sult:

a) 125 gram mos pi pe re szap pan ra a ka to nai kö zép is ko -
la hall ga tói és nö ven dé kei, a ta ní tá si év hó nap ja i ra (a nor -
ma min den ko ri pénz ér té ke ki fi zet he tõ);

b) 125 gram mos pi pe re szap pan ra az a sze mé lyi ál lo -
mány, aki nél a szennye zõ dés csak szap pa nos, me leg vi zes
mo sás sal tá vo lít ha tó el;

c) 125 gram mos pi pe re szap pan ra az egész ség ügyi szol -
gá lat ban (kór há zak ban, csa pat ren de lõk ben és a gyen gél -
ke dõ szo bák ban) be osz tá sá nál fog va köz vet le nül gyó gyí -
tás sal, be teg ápo lás sal fog lal ko zó sze mé lyi ál lo mány a be -
osz tás kez dõ nap já tól annak meg szû né sé ig;

d) szap pan ra, ipar i kéz tisz tí tó szer re és bõr ápo ló ké szít -
mény re, a fo ko zott szennyez õdés sel já ró mun ka he lye ken,
az a sze mé lyi ál lo mány, aki nek bõ rét szap pa nos, me leg vi -
zes mo sás sal el nem tá vo lít ha tó szennye zõ dés éri.

(2) A mun ka he lyek tisz tál ko dó szer já ran dó sá ga:
a) pi pe re szap pan, fo lyé kony kéz fer tõt le ní tõ és tisz tí tó -

szer a ka to nai szer ve zet ke ze lé sé ben mû kö dõ kony hák ré -
szé re, a kony ha ka pa ci tás sze rin ti mennyi ség ben;

b) pi pe re szap pan a re pü lõt erek ma gas sá gi ál lo má sa i -
ban üze me lõ für dõk ré szé re.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tisz tál ko dá si
sze rek sze mé lyen ként, mun ka he lyen ként, ha von ta ér ten -
dõk. A mun ka he lye ket és az igény jo go sul tak fog lal ko zás
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sze rin ti fel so ro lá sát, va la mint a já ran dó ság mennyi sé gét
szak in téz ke dés ír ja elõ.

Egyéb élelmezési anyag utánpótlási norma szerinti
ellátás

27.  §

Az üze mel te tõ ka to nai szer ve ze tek az új vagy fel újí tás -
sal bõ ví tett kony hák, ét ter mek egyéb élel me zé si anyag
után pót lá si nor ma sze rin ti el lá tás ra ter mé szet ben jo go sul -
tak. Az alap el lá tást – a kony ha és ét kez de ka pa ci tá sát
( férõhelyét), illetve az áta lány össze gét figye lembe vé ve –
az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs -
nok ál la pít ja meg.

Teakonyha norma szerinti ellátás

28.  §

(1) Tea kony ha nor mát fel szá mít hat ják:
a) a ka to nai szer ve ze tek a szer zõ dé ses ál lo mány el he -

lye zé se ér de ké ben új on nan épí tett (át épí tett, fel újí tott)
épü le te ik ben ki ala kí tott tea kony hák után;

b) a ka to nai szer ve ze tek a ke ze lé sük alatt ál ló, ál ta luk
üze mel te tett nõt len szál lók ban ki ala kí tott tea kony hák után;

c) a hon vé del mi szer ve ze tek a pa rancs no ki – iro da épü -
le tek ben ki épí tett tea kony hák után.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ tea kony ha nor ma alap -
el lá tá sát és össze té te lét az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti -
kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ál la pít ja meg a NORMA -
FÜZET-ben.

Esetenkénti utánpótlási norma szerinti ellátás

29.  §

Ese ten kén ti után pót lá si nor ma fel szá mí tás ra jo go sul tak:
a) a kül föl di ka to nák rész vé te lé vel meg tar tás ra ke rü lõ

törzs ve ze té si és csa pat gya kor la to kon, ha di já té ko kon részt
ve võ kül föl di ka to nák után a gya kor la ton élel me zõ ka to nai
szer ve ze tek az élel me zé si el lá tá sért té rí tett összeg 5%-ának
meg fe le lõ összeg ben;

b) a le írá si ta nú sít vány alap ján ren de zett kony ha, tea -
kony ha és ét ter mi fel sze re lés vissza pót lá sá ra az élel me zé si 
gaz dál ko dást vég zõ ka to nai szer ve ze tek a le írt összeg
70%-ának meg fe le lõ összeg ben;

c) az élel me zé si gaz dál ko dást vég zõ ka to nai szer ve zet
a kár té rí té si el já rás ke re té ben a kony ha, tea kony ha és ét ter -
mi fel sze re lés bõl meg té rült összeg 100%-ának meg fe le lõ
összeg ben.

Repülõmûszaki élelmezési támogatás szerinti
ellátás

30.  §

(1) A tá mo ga tás – NOR MA FÜ ZET-ben meg ha tá ro -
zott – 100%-os mér té ké re jo go sult az MH re pü lõ, illetve
re pü lõ esz köz-ja ví tó egy sé ge i nél, ok ta tá si in téz mény ben
szol gá la tot tel je sí tõ re pü lõ mû sza ki Mun ka kö ri Azo no sí tó
Kód (a továb biak ban: MAK) vagy be osz tá si fo lyó szá mú
sze mé lyi ál lo mány, aki a „Lé gi jár mû sze re lõ szakszolgá -
lati en ge déllyel” ren del ke zik, illetve szak szol gá la tot szak -
szol gá la ti en ge déllyel ren del ke zõ irá nyí tá sa mel lett ki je -
lölt ként lát el.

(2) A tá mo ga tás 50%-os mér té ké re jo go sult a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um ban, HM köz vet len alá ren delt sé gé be
tar to zó hát tér in téz mé nyek nél, illetve az MH kö zép szin tû
ve ze tõ szer ve i nél szol gá la tot tel je sí tõ re pü lõ mû sza ki
MAK vagy be osz tá si fo lyó szá mú sze mé lyi ál lo mány, aki
a „Re pü lõ mû sza ki föld i szak sze mély zet szak szol gá la ti
 engedélyének” va la mely ér vé nyes tí pu sá val ren del ke zik,
 illetve szak szol gá la tot szak szol gá la ti en ge déllyel ren del -
ke zõ irá nyí tá sa mel lett ki je lölt ként lát el.

(3) A tá mo ga tás 25%-os mér té ké re jo go sult az MH
 középszintû ve ze tõ szer ve i nél, HM hát tér in téz mé nyek nél
szol gá la tot tel je sí tõ re pü lõ mû sza ki MAK vagy be osz tá si
fo lyó szá mú sze mé lyi ál lo mány, aki nek be osz tá sa nem
 kötött re pü lõ mû sza ki szak szol gá la ti en ge dély hez.

31.  §

(1) A re pü lõ mû sza ki élel me zé si tá mo ga tás nem jár
a 30.  §-ban meg ha tá ro zott igény jo go sult nak:

a) ha bár mi lyen jog cí men ter mé szet be ni el lá tást kap;
b) kór ház i, re ha bi li tá ci ós in té ze ti ápo lás, ke ze lés alatt

ál l;
c) ha fel men tés, nyug ál lo mány ba he lye zés, más be osz -

tás ba he lye zés, egész hó nap ban fi ze tés nél kü li sza bad ság,
be osz tás ból fel füg gesz tés, elõ ze tes le tar tóz ta tás vagy
 katonai fog dá ban le töl ten dõ sza bad ság ve sze tés  miatt a
 repülõmûszaki be osz tás ból, mun ka kör bõl a szol gá lat tel je -
sí tés alól fel men tik.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt ese tek ben a ha vi já ran -
dó sá got idõ ará nyo san (30 nap tá ri nap pal szá mol va) csök -
ken te ni kell.

Tisztítószer norma szerinti ellátás

32.  §

Tisz tí tó szer nor ma sze rin ti el lá tás ra jo go sul tak:
a) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák ré szé re élel me zé -

si el lá tást vég zõ kony hák és ét ter mek, az ott ét ke zõ igény -
jo go sul tak ebéd lét szá ma alap ján;
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b) a hall ga tó és nö ven dék ré szé re élel me zé si el lá tást
vég zõ élel me zõ kony hák és ét ter mek, az ott ét ke zõ igény -
jo go sul tak ebéd lét szá ma;

c) a nyug ál lo má nyú ka to nák, kö ze li hoz zá tar to zó ik,
va la mint a hi va tá sos ál lo má nyú ka to nák és köz vet len hoz -
zá tar to zó ik ré szé re élel me zé si el lá tást vég zõ kony hák és
ét ter mek, az ott ét ke zõ igény jo go sul tak ebéd lét szá ma
után.

III. Fejezet

TERMÉSZETBENI MUNKAHELYI
ÉLELMEZÉSI ELLÁTÁS

33.  §

(1) Az I. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti ter mé szet be ni 
mun ka he lyi ebéd el lá tás ra jo go sul tak:

a) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák, bár -
mely ka to nai szer ve zet ál tal üze mel te tett ét kez dé ben,

b) a hi va tá sos, szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák köz vet len
hoz zá tar to zói (há zas társ, el tar tott gyer mek, szü lõ) az ebéd ét -
ke zés re. A ter mé szet be ni ebéd igény be vé te lét az adott ka to -
nai szer ve zet pa rancs no ka (ve ze tõ je) en ge dé lye zi,

c) a HM és az MH-tól nyug ál lo mány ba he lye zett sze mé -
lyek és azok köz vet len hoz zá tar to zói (há zas társ, el tar tott
gyer mek, szü lõ). Az ebéd hely ben fo gyasz tá sát vagy el vi te -
lét – a kony ha és ét kez de tel je sí tõ ké pes sé gét és a sze mély zet
lét szá mát figye lembe vé ve – az ét kez dét üze mel te tõ ka to nai
szer ve zet pa rancs no ka (ve ze tõ je) en ge dé lye zi.

(2) Az I. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti ter mé szet be ni 
mun ka he lyi reg ge li és va cso ra el lá tás ra jo go sul tak a hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák bár mely ka to nai
szer ve zet ál tal üze mel te tett ét kez dé ben. Az igény be vett
rész ét ke zé sek (reg ge li, va cso ra) té rí té si árát a NORMA -
FÜZET tar tal maz za.

(3) A ter mé szet be ni mun ka he lyi ebéd el lá tást az (1) be -
kez dés a) pont já ban em lí tett igény jo go sul tak ak kor is
igény be ve he tik, ha

a) gyer mek gon do zá si se gé lyen,
b) sza bad sá gon,
c) egész ség ügyi sza bad sá gon,
d) gyer mek gon do zá si dí jon van nak.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let,

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
17/1998. (XI. 6.) HM ren de let,

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2/1999. (IV. 28.) HM ren de let,

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
20/1999. (XII. 25.) HM ren de let,

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
20/2000. (VIII. 15.) HM ren de let,

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2/2001. (I. 2.) HM ren de let,

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
29/2001. (XI. 23.) HM ren de let,

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
28/2003. (VIII. 8.) HM ren de let,

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
1/2004. (I. 22.) HM ren de let,

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
27/2004. (IX. 28.) HM ren de let,

– az ön kén tes had erõ ki ala kí tá sá val össze füg gés ben
egyes hon vé del mi mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról,
va la mint ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 7/2005.
(III. 23.) HM ren de let 1.  §-a és 10.  §-ának (1) be kez dé se,

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
33/2005. (VIII. 9.) HM ren de let.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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1. számú melléklet
a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez

Az I. számú élelmezési norma szerinti
térítésmentes természetbeni élelmezési ellátás esetei

Az I. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti té rí tés men tes ter -
mé szet be ni élel me zé si el lá tás ra a sze mé lyi ál lo mány az
aláb bi ak ban fel so rolt ese tek ben jo go sult:

1. A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák – a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak
jogál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény 52.  § (1)–(3) be -
kezdése alap ján tör tént – ve zény lés ide jé re (a kül föld re ve -
zény lés ki vé te lé vel), ha a hi va tá sos ka to na ve zény lés sze -
rin ti szol gá la ti he lye az ere de ti szol gá la ti hellyel és az ál -
lan dó lak hellyel nem esik egy be, a szol gá lat tel je sí tés nap -
ja in. Nem jár a ter mé szet be ni élel me zé si el lá tás a ren des,
pót, ta nul má nyi és rend kí vü li sza bad ság, va la mint a fog va -
tar tás ide jé re, to váb bá ha a ve zé nyel tek nem a csa lád juk tól
kü lön élõk, vagy a ve zény lés sze rin ti szol gá la ti he lyük rõl
(hely õr ség bõl) na pon ta ha za utaz nak.

2. A szol gá lat ér de ké ben át he lye zett hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú ka to na ré szé re – amennyi ben e miatt
csa lád já tól (há zas társ; élet társ; vér sze rin ti, el tar tott, il le tõ -
leg ne velt gyer mek; va la mint el tar tás ra jo go sult egyéb kö -
ze li hoz zá tar to zó, ha ez utób bi a kat a sa ját ház tar tá sá ban az
át he lye zés idõ pont já ban tény le ge sen el is tar tot ta) kü lön
él – a szol gá lat tel je sí tés nap ján. Az el sõ be osz tás ba he lye -
zés – amennyi ben a kü lön élés fel té te lei tel je sül nek –
ugyan csak a szol gá lat ér de ké ben tör té nõ át he lye zés nek
mi nõ sül. Nem jár ter mé szet be ni el lá tás ren des, pót, ta nul -
má nyi, rend kí vü li és egész ség ügyi sza bad ság, fog va tar tás
nap ja i ra, és ha az át he lye zés sze rin ti szol gá la ti he lyé rõl
(hely õr ség bõl) na pon ta ha za utaz hat, va la mint ha e ren de -
let sze rint ma ga sabb élel me zé si nor má ra jo go sult.

3. Át szer ve zés kö vet kez té ben hely õr sé get vál toz ta tó
ka to nai szer ve zet hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nái az át te -
le pü lés meg kez dé sé nek nap já tól az új hely õr ség be ér ke zés 
nap já ig.

4. A ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa ké szen lé ti idõ -
sza ka i nak el ren de lé se ese tén a hi va tá sos és szer zõ dé ses
ka to nák, ha a ké szen lét ide je alatt pa rancs sze rint szol gá la -
ti he lyük rõl nem tá voz hat nak el.

5. A HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és a HM Hon véd
Ve zér kar ar ra jo go sult fõ nö ke in téz ke dé sé ben a ké szen lét
fenn tar tá sa és fo ko zá sa fel ada tai vég re haj tá sá ra meg ha tá -
ro zott sze mé lyek ál tal el ren delt ma ga sabb ké szen lé ti el -
len õr zé sek al kal má val az el len õr zött ka to nai szer ve zet hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ka to nái, va la mint az el len õr zést
vég re haj tók, az ellen õr zés idõ tar ta ma alatt.

6. Az õr- és ügye le ti szol gá la tot el lá tó hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to nák, a szol gá lat tel je sí tés nap ja in, ha a
szol gá la ti he lyük rõl la ká suk ra nem tá voz hat nak el. Ter mé -

szet be ni el lá tás hi á nyá ban élel mi szer-utal ványt kell ki ad -
ni. Más élel me zé si nor mák alap ján ter mé szet be ni el lá tás ra
vagy élel me zé si tá mo ga tás ra jo go sul tak õr- és hadmûve -
leti vagy ügye le ti szol gá lat el lá tás cí mén té rí tés nél kü li
 természetbeni el lá tás ban nem ré sze sül het nek.

7. Az ál lan dó hely õr ség bõl ki kép zõ bá zis ra, ki kép zõ
köz pont ba, va la mint más ka to nai szer ve zet hez ki kép zés re, 
rep tér kö zel vé del mi lég vé del mi gya kor lat ra el vo nu ló
 hivatásos, szer zõ dé ses ka to nák az el vo nu lás nap já tól az
 állandó hely õr ség be tör té nõ vissza té rés nap já ig.

8. Tan te rem ben le ve ze tés re ke rü lõ ha di já té kon, törzs -
ve ze té si gya kor la ton és törzs gya kor lá son részt ve võ hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, ha a gya kor lat ide je alatt
 parancs sze rint szol gá la ti he lyük rõl nem tá voz hat nak el.

9. A hely õr sé gi bá zis ki kép zé sen az egy ség gel, al egy -
ség gel részt ve võ hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
 katonák, ha az ét kez te tés a ki kép zõ bá zi son (te re pen) tör té -
nik.

10. Éles lö vé sze tek, rob ban tá sok, rend szer gya kor la tok
al kal má val a vég re haj tó ka to nai szer ve zet tõl a lõ tér re,
gya kor lat hely szí né re vo nu ló hi va tá sos és szer zõ dé ses
 állományú ka to nák a lõ té ren, gya kor lat hely szí nén tar tóz -
ko dás ide jé re.

11. Ha zai tü zér sé gi éles lö vé szet re el vo nu ló al egy sé gek 
lö vé sze tén a lõt eret fenn tar tó ka to nai szer ve zet ál lo má nyá -
ból ki ren delt, ellen õr zõ hi va tá sos tü zér ka to nák, a nor ma
rész há nya dá ra. A rész nor mát az éles lö vé sze tet vég re haj tó
ka to nai szer ve zet szá mol hat ja el, en nek meg fele lõen az
ellen õr zõ tü zér ka to nák ter mé szet be ni el lá tá sát is a lö vé -
sze tet vég re haj tó ka to nai szer ve zet biz to sít ja.

12. Az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság (a továb biak ban:
MH LEP) Lé gi Irá nyí tó Köz pont ja i ban szol gá la tot tel je sí -
tõ hi va tá sos, szer zõ dé ses ál lo mány ré szé re a szol gá lat tel -
je sí tés nap ján. A szol gá lat nap ján más élel me zé si nor mák
alap ján ter mé szet be ni el lá tás ra vagy élel me zé si tá mo ga -
tás ra jo go sul tak té rí tés nél kü li ter mé szet be ni el lá tás ban
nem ré sze sül het nek.

13. A ké szen lé ti al egy ség ál lo má nya, va la mint az
MH LEP alá ren delt je i nél lég vé del mi ké szen lé ti szol gá la -
tot tel je sí tõ hi va tá sos, szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák, ha
a fel adat, ké szen lé ti szol gá lat  miatti pa rancs sze rint szol -
gá la ti he lyük rõl nem tá voz hat nak el.

14. A ka to nai szál lít mány kí sé rõ fel ada tot el lá tó hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ka to nák, a szál lít mány kí sé rés nap ja in.

15. A szer zõ dé ses ka to ná nak je lent ke zõ sze mély az
MH Egész ség vé del mi In té zet ben egész ség ügyi-al kal mas -
sá gi vizs gá la tok idõ tar ta ma alat ti rész ét ke zés re.

16. A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, az alap és
szak ala po zó ki kép zés idõ tar ta má ra.
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17. A HM szin tû gya kor lat ter ve zõi kon fe ren ci án részt
ve võ hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány a kon fe ren cia idõ -
tar ta má ra.

18. A két vagy több ve ze té si szin ten meg ren de zés re ke rü -
lõ gya kor la tok, ha di já té kok, ha di tech ni kai be mu ta tók zá ró
ren dez vé nye i re meg hí vott ál lo mány a ren dez vény meg tar tá -
sá nak ide jé re. A részt ve võk kö rét (lét szá mát) a ren dez vény
meg tar tá sát el ren de lõ elöl já ró sze mély ha tá roz za meg.

19. A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés re, el há rí tás ra be -
ren delt ál lo mány ré szé re, a ka to nai szer ve zet nél el töl tött
ké szen lét idõ sza ká ban, ha pa rancs sze rint la ká suk ra nem
tá voz hat nak el.

20. A ka to nai ki kép zés re be hí vott ön kén tes tar ta lé ko -
sok a kü lön ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

21. Az MH és ha de rõ ne mi szin te ken meg ren de zés re
ke rü lõ sport baj nok sá gok dön tõ in részt ve võ spor to lók (hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák), va la mint a ver senyt ren -
de zõk és ver seny bí rók a dön tõk nap ja in.

22. A ha zai és nem zet kö zi jár õr baj nok sá gon részt ve võ
csapat tag jai és ve ze tõi a lõ té ren vég re haj tott fel ké szü lés
idõ sza ká ra.

23. A hall ga tó a szol gá la ti vi szo nyá nak kez dõ nap já tól
a hall ga tói jog vi szony meg szû né se nap já ig, va la mint a
gya kor la ti ki kép zés, csa pat gya kor lat idõ tar ta má ra, ha ré -
szé re e ren de let alap ján ma ga sabb élel me zé si nor ma nincs
meg ál la pít va.

24. A nö ven dék a hon véd kö zép is ko la és kol lé gi um ba
tör té nõ be vo nu lás nap já tól a kol lé gi u mi el he lye zés meg -
szû né sé nek nap já ig, a tan év idõ tar ta má ra, illetve a kollé -
giumban tar tóz ko dás ide je alatt.

25. Az MH 32. Bu da pest Õr és Dísz ez red dísz zász ló alj, 
köz pon ti ze ne kar és a hely õr sé gi ze ne ka rok, illetve a hely -
õr ség tõl dí szel gés re ki ren delt hi va tá sos és szer zõ dé ses
 állományú ka to nák ün nep-, mun ka szü ne ti és ki kép zés -
men tes na po kon, va la mint mun ka na po kon a szol gá lat tel -
je sí té si idõn tú li dí szel gé si fel ada tok ra tör té nõ fel ké szü lés, 
va la mint vég re haj tás ide jén.

26. A ka to nai szer ve ze tek nél a 21.  §-ban fel so rolt ün nep -
na po kon ren de zett ün nep sé ge ken részt ve võ bel sõ és kül sõ
ven dé gek az ebéd rész nor má ra, illetve, ha a ka to nai szer ve zet -
nél az ün nep sé get az ün nep na pot meg elõ zõ mun ka na pon ren -
de zik, az ebéd rész nor ma a ren dez vény nap ján szá mol ha tó el.

27. A ka to nai szer ve zet ál tal éven te egy al ka lom mal
szer ve zett nyug dí jas ta lál ko zón részt ve võ nyug ál lo má nyú 
és a pa rancs nok ál tal a ren dez vény re meg hí vott ak tív ka to -
nák ré szé re a ta lál ko zó nap ján.

28. Az ön ál ló ál lo mány táb lá val vagy mun ka kö ri jegy -
zék kel ren del ke zõ ka to nai szer ve zet és jog elõd je meg ala -
ku lá si nap ja és fel szá mo lá si ün nep sé ge al kal má val a meg -
hí vott sze mé lyi ál lo mány a nor ma ebéd há nya dá nak ér té -
ké ben.

29. Az elõ ze tes le tar tóz ta tá su kat és sza bad ság vesz té sü -
ket az MH Ka to nai Fog ház ban töl tõ hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ka to nák, 50%-os nyers anyag költ ség el le né ben.

30. A sza bad ság vesz tés bün te té sü ket az MH Ka to nai
Fog ház ban töl tõ más fegy ve res tes tü le tek volt tag jai a bün -
te té sük le töl té se alatt.

31. Az MH Szent end re Ki kép zõ Köz pont ban a szer zõ -
dé ses le gény sé gi szol gá lat ra al kal mas je lent ke zõk be vo -
nu lá sá nak vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada to kat vég zõ
hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák és be vo nu lók
a be vo nu lás nap ján. A fel ada tok vég re haj tá sá ra más ka to -
nai szer ve zet tõl ér ke zõ hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to nák a Hjt. 121.  § (1) be kez dés sze rin ti na pi díj ra
nem jo go sul tak.

2. számú melléklet
a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez

A II. számú élelmezési norma szerinti
térítésmentes természetbeni élelmezési ellátás esetei

A II. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti té rí tés men tes ter -
mé szet be ni élel me zé si el lá tás ra a sze mé lyi ál lo mány az
aláb bi ak ban fel so rolt ese tek ben jo go sult:

1. A re pü lõ egy ség, al egy ség ál lo má nyá ba tar to zó
ugró állományba so rolt ej tõ er nyõs hi va tá sos és szer zõ dé -
ses  katona, a be osz tás kez dõ nap já tól a be osz tás meg szû -
né se nap já ig.

2. A har cá sza ti hír szer zõ al egy ség ál lo má nyá ba tar to zó 
hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to na a be osz tás kez dõ nap já tól
a be osz tás meg szû né se nap já ig.

3. Az ej tõ er nyõs fel de rí tõ al egy ség ál lo má nyá ba tar to -
zó ug ró ál lo mány ba so rolt ej tõ er nyõs hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to na a be osz tás kez dõ nap já tól a be osz tás meg szû -
né se nap já ig, va la mint az ej tõ er nyõs fel de rí tõ sza kos és
 ejtõernyõs ki kép zé sen részt ve võ hall ga tók, az ej tõ er nyõs
gya kor la ti kép zés meg kez dé se elõtt 14 nap pal, a gya kor la -
ti kép zés be fe je zé sé nek nap já ig.

4. A szá raz föl di egy ség, al egy ség szer ve ze té ben lé võ
ej tõ er nyõs és bú vár ál lo má nyú vagy MAK szá mú hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ka to nák, az ej tõ er nyõs és bú vár ál lo -
mány ba so ro lás nap já tól, annak meg szû né sé ig.

5. A 3–4. pon tok ban fel so rolt ej tõ er nyõ sök, bú vá rok
ter mé szet be ni jo go sult sá gát, be so ro lá sát – az ille té kes MH 
szak mai elöl já ró ren del ke zé se alap ján – az egy ség, al egy -
ség pa rancs nok ki kép zé si idõ sza kon ként pa rancs ban kö te -
les elõ ír ni.

6. A köz pon ti szerv nél, pa rancs nok ság nál szol gá la tot
tel je sí tõ ej tõ er nyõs és bú vár hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to -
na a tény le ges ug ró, me rü lé si fel adat meg kez dé se elõtt, a
fel ada tok be fe je zé sé ig.
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3. számú melléklet
a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez

A III. számú élelmezési norma szerinti
térítésmentes természetbeni élelmezési ellátás esetei

A III. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti té rí tés men tes
ter mé szet be ni élel me zé si el lá tás ra a hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ál lo mány az aláb bi ak ban fel so rolt ese tek ben jo go sult:

1. A re pü lõ egy ség, al egy ség ál lo má nyá ba tar to zó és
re pü lõ esz kö zö kön re pü lést vég zõ ha jó zó MAK szá mú hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, a be osz tás kez dõ nap já tól
a be osz tás meg szû né se nap já ig.

2. A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem nap pa li
ta go za tán ta nu ló vagy kép zés re ve zé nyelt és gya kor la ti
 repülõ ki kép zé sen részt ve võ hall ga tók a gya kor la ti re pü -
lés meg kez dé se elõtt 14 nap pal, a ki kép zés be fe je zé sé ig.

3. Az MH Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház ba ki vizs gá lás ra
be ren delt ej tõ er nyõs, bú vár és re pü lõ ha jó zó hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to na a ki vizs gá lás nap ja in, to váb bá a ba ró -
kam rá ban vizs gá la tot vég zõ or vo sok, a vizs gá lat elõtt
14 nap pal és a vizs gá la tok alatt.

4. Azok a re pü lõ esz kö zö kön re pü lõ ha jó zó MAK szá -
mú hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, akik köz pon ti szerv -
nél, pa rancs nok sá gon tel je sí te nek ha jó zó MAK szám hoz
kö tött be osz tás ban szol gá la tot.

5. A Lé gi Ku ta tó – Men tõ Szol gá lat egész ség ügyi szak -
ál lo má nya a be osz tás be töl té sé nek kez dõ nap já tól annak
be fe je zé sé ig.

6. A MEDEVAC szol gá lat egész ség ügyi szak ál lo má -
nya a szol gá lat tel je sí tés nap ján.

4. számú melléklet
a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez

A VI. számú élelmezési norma szerinti 
természetbeni élelmezési ellátás esetei

A VI. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti ter mé szet be ni
élel me zé si el lá tás ra a sze mé lyi ál lo mány az aláb bi ak ban
fel so rolt ese tek ben jo go sult:

1. A törzs ve ze té si és csa pat gya kor la to kon, ha di já té ko -
kon részt ve võ hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to nák a gya kor lat
kez de té tõl a be fe je zés nap já ig, ha ré szük re be osz tá suk nál
fog va – e ren de let alap ján – ma ga sabb ér té kû élel me zé si
nor ma nincs meg ál la pít va. Ezen igény jo go sul tak nak a ma -
ga sabb ér té kû élel me zé si nor ma sze rin ti el lá tás jár.

2. Azok a törzs ve ze té si és csa pat gya kor la to kon, ha di já -
té ko kon részt ve võ hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to nák, akik az 
élel me zé si el lá tá sért kü lön egyez mény alap ján té rí te nek, a
nor ma két sze res szor zó val szá mí tott ér té ké ben.

3. A te re pen le ve ze tés re ke rü lõ ki kép zé si, szak har cá -
sza ti fog lal ko zás, ki he lye zés idõ tar ta ma alatt a hall ga tó és
nö ven dék.

4. A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák a te re pen le ve ze -
tés re ke rü lõ alap és szak ala po zó ki kép zés, át kép zés, szak -
tan fo lyam idõ tar ta ma alatt.

5. A kül föl di ka to nák rész vé te lé vel meg tar tás ra ke rü lõ
törzs ve ze té si és csa pat gya kor la ton, ha di já té kon részt ve võ 
ma gyar hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to nák, a gya kor lat, ha di -
já ték nap ja in, to váb bá a kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ – és 
ter mé szet be ni el lá tás ra jo go sult – hi va tá sos és szer zõ dé ses 
ka to nák a kül föl dön tar tóz ko dás ide je alatt, a nor ma két -
sze res szor zó val szá mí tott ér té ké ben.

6. Ak na men te sí tés és tûz sze rész fel ada tok el lá tá sá ra
ki ren delt hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák a fel adat vég re -
hajt ás ide je alatt.

7. A Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal rá -
dió fel de rí tést vég zõ rá dió fel de rí tõ és irány mé rõ rend szer
ál lo má sa in szak mai fel ada tot el lá tó hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ka to nák a Hi va tal ál lan dó ob jek tu ma in kí vü li ki he lye -
zés idõ tar ta ma alatt.

8. A HM és az MH kü lön bö zõ ve ze té si szint je in meg -
ren de zés re ke rü lõ, az egész hon vé del mi szer ve ze tet, az
egyes szol gá la ti vagy szak mai alá ren del tek kel ren del ke zõ
HM fõ osz tá lyo kat, fõ cso port fõ nök sé ge ket, a Hon véd Ve -
zér kar és alá ren delt pa rancs nok sá ga it (ha de rõ ne mi pa -
rancs nok sá gok), va la mint az MH szol gá la ti ágak ál tal
meg ren de zett mun ka ér te kez le ten, ta nács ko zá son részt ve -
võk (be ren del tek) éven te leg fel jebb négy al ka lom mal. A
részt ve võk kö rét (lét szá mát) a ren dez vény meg tar tá sát el -
ren de lõ (jó vá ha gyó) elöl já ró ha tá roz za meg. E jog cí men
be ren delt ál lo mány ré szé re na pi díj nem jár.

9. A HM hon véd ve zér ka ri fõ nök és a ha de rõ ne mi pa -
rancs no kok ál tal meg tar tott ha vi mun ka és fel adat sza bó ér -
te kez let re be ren del tek és meg hí vot tak ha vi 1 al ka lom mal.
A részt ve võk kö rét (lét szá mát) a ren dez vény meg tar tá sát
el ren de lõ (jó vá ha gyó) elöl já ró ha tá roz za meg. E jog cí men
be ren delt ál lo mány ré szé re na pi díj nem jár.

10. A rá dió re lé URH rend szer ben mû kö dõ át ját szó ál -
lo má sa in szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to -
nák, amennyi ben az adott ál lo má son szol gá la ti la kás sal
nem ren del kez nek, az át ját szó ál lo má sok ra tör tént be osz -
tás nap já tól annak meg szû né sé ig.

11. A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés re, el há rí tás ra ki -
ren delt ál lo mány, a ki ren de lés nap já tól az ál lan dó kör let -
be, ka to nai szer ve zet hez vissza ér ke zés nap já ig, a nor ma
két sze res szor zó val szá mí tott ér té ké ben. A nor ma ter hé re
alap ét ke zést, éj sza kai pót lé kot, az idõ já rá si vi szo nyok nak
meg fe le lõ vé dõ italt kö te le zõ biz to sí ta ni.

12. A kül föl dön bé ke tá mo ga tó te vé keny ség ben részt
ve võ ka to nai szer ve zet ho ni ki kép zé sén, fel ké szí té sén,
 valamint a ha za té rés utá ni vissza il lesz té sen részt ve võ
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 állomány a fel ké szí tés kez de té tõl a be fe je zés nap já ig, ha
ré szük re be osz tá suk nál fog va – e ren de let alap ján – ma ga -
sabb ér té kû élel me zé si nor ma nincs meg ál la pít va. Ezen
igény jo go sul tak nak csak a ma ga sabb ér té kû élel me zé si
nor ma sze rin ti el lá tás jár.

13. A kül föl dön bé ke tá mo ga tó te vé keny ség ben részt
ve võ ka to nai szer ve zet el kö szö né si és vissza fo ga dó ün -
nep sé gén részt ve võk, a kü lön ren de let ben meg ha tá ro zott
bel sõ és kül sõ ven dé gek az ebéd rész nor ma ér té ké re.

14. A kül föl dön bé ke tá mo ga tó te vé keny ség ben részt
ve võ ön ál ló élel me zé si szol gá lat tal nem ren del ke zõ ka to -
nai szer ve ze tek nél a 21.  § a)–i), m) pont ja i ban fel so rolt
 ünnepnapokon ren de zett ün nep sé ge ken részt ve võ bel sõ és 
kül sõ ven dé gek a nor ma két sze res ér té ké re. A nor mát a ho -
ni el lá tó ka to nai szer ve zet szá mít hat ja fel.

15. Az MH KORK-ba re ge ne rá ló pi he nés re be utalt hi -
va tá sos, szer zõ dé ses ka to nák. A re ge ne rá ló pi he nés re be -
utalt hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to nák csa lád tag jai kü lön
ren de let ben3 meg ha tá ro zott té rí té si dí jat kö te le sek fi zet ni.

16. Az MH KORK-ot be uta lás alap ján tör té nõ üdü lés -
re, illetve rö vid idõ tar ta mú hét kö zi, hét vé gi pi he nés re
igény be ve võ igény jo go sult és csa lád tag ja té rí tés el le né -
ben.

17. Az MH KORK-ba re ge ne rá ló pi he nés re be utalt re -
pü lõ ha jó zó, ej tõ er nyõs, bú vár hi va tá sos és szer zõ dé ses ka -
to na ré szé re a be uta lás el sõ nap já tól a be fe je zés nap já ig.

18. Az MH KORK-ban az MH ka to nai szer ve ze te i tõl
ki kép zé si cé lú ren dez vé nye ken részt ve võ hi va tá sos, szer -
zõ dé ses ka to nák.

19. A hi va tá sos tisz ti és tiszt he lyet te si ava tás al kal má -
val ren de zett ün nep sé gen ava tot tak, va la mint a kül sõ és
bel sõ ven dé gek a nor ma ebéd há nya dá ra.

5. számú melléklet
a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez

Pótélelmezési norma szerinti ellátás esetei

A Pót élel me zé si nor ma sze rin ti té rí tés men tes ter mé szet -
be ni élel me zé si el lá tás ra a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
mány az aláb bi ak ban fel so rolt ese tek ben jo go sult:

1. A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák a törzs ve ze té si
és csa pat gya kor la to kon, ha di já té ko kon.

2. A ka to nai szál lít mány kí sé rõ fel ada tot el lá tó hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ka to nák a szál lít mány kí sé rés nap ja in.

3. A ké szen lét fenn tar tá sa fo ko zá sa ma ga sabb ké szen -
lé ti idõ sza ká ban lég tér el len õr zõ szer ve ze tek ál lan dó el he -

lye zé si kör le té ben fo lya ma tos had mû ve le ti, ügye le ti szol -
gá la tot el lá tó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák a szol gá lat -
tel je sí tés nap ja in.

4. Az MH LEP Lé gi Irá nyí tó Köz pont ja i ban éj sza ka
szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to nák a szol -
gá lat tel je sí tés nap ján.

5. A lég vé del mi ra ké ta és tü zér al egy sé gek nél lég vé -
del mi ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ka to nák a szol gá lat tel je sí tés nap ja in.

6. A lég vé del mi, lég tér el len õr zõ szer ve ze tek ál lo má -
nyá ból az éj sza kai re pü lést ki szol gá ló hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nák az éj sza kai igény be vé tel nap ja in.

7. Az MH re pü lõ egy sé ge i nél a re pü lést ki szol gá ló
III. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti el lá tás ban nem ré sze -
sü lõ START szol gá la tot el lá tó hi va tá sos és szer zõ dé ses
ka to nák az éj sza kai re pü lé sek al kal má val.

8. A 24 órás õr- és ügye le ti szol gá la tot el lá tó hi va tá sos
és szer zõ dé ses ka to nák a szol gá lat tel je sí tés nap ján, ha a
szol gá la ti he lyük rõl nem tá voz hat nak el.

9. Az MH 32. Bu da pest Õr és Dísz ez red dísz zász ló alj,
köz pon ti ze ne kar hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nái a
 díszelgés és a dí szel gés re tör té nõ fel ké szü lés, va la mint a
hely õr sé gi ze ne ka rok, illetve a hely õr ség tõl dí szel gés re ki -
ren delt hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák a dí szel gés re
 történõ fel ké szü lés és dí szel gé si fel ada tok el lá tá sá nak
 napjain.

10. A re pü lõ ha jó zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák
start ét ke zés cí mén tény le ges re pü lé si na po kon, va la mint
ké szült sé gi szol gá lat ban, ha a szol gá lat tel je sí té sé nek he -
lyé rõl (lak ta nyá ból) nem tá voz hat nak el. A pót nor ma csak
ter mé szet ben biz to sít ha tó, a start ét ke zés össze gét élel mi -
szer-utal vánnyal meg vál ta ni nem le het. A köz pon ti szerv -
nél, pa rancs nok sá gon és a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye te men szol gá la tot tel je sí tõ re pü lõ ha jó zó hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to nák ré szé re tény le ges re pü lé si na po kon a
start ét ke zést pa rancs (re pü lé si terv) alap ján a re pül te tõ ka -
to nai szer ve zet té rí tés men te sen kö te les biz to sí ta ni.

11. Az MK vé del mi ter vé nek ki dol go zá sá ra ki je lölt
 állomány a ki dol go zás nap ja in.

12. Az ak na ku ta tó, tûz sze rész vagy mû sza ki fel ada tot
el lá tó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák a szol gá lat és fel -
adat el lát ás nap ja in.

13. Tan in té ze ti pót nor má ra a hall ga tó és nö ven dék a
jog vi szo nyuk kez de té tõl a meg szû né sé ig (a tan in té zet ál tal 
szer ve zett tá bo ro zás idõ sza kát is ide ért ve). A pót nor mát
kéz hez fi zet ni nem le het.

14. Az MH szin ten, ha de rõ ne mi szin te ken, va la mint
csa pat ta go zat ban meg ren de zés re ke rü lõ kü lön bö zõ sport -
ren dez vé nye ken és azok dön tõ in részt ve võ hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to nák, va la mint a ver senyt ren de zõk és ver -
seny bí rók a dön tõk nap ján.
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15. Az MH lak ta nyá i ban, kór há za i ban vért adó hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ka to nák a vér adás nap ján. A meg ál la pí -
tott pót nor mát csak ak kor le het el szá mol ni az élel me zé si
költ ség ve té si elõ irány zat ter hé re, ha a pol gá ri vér el lá tó ál -
lo más a Ma gyar Hon véd ség lak ta nyá i ban vesz vért. A sa -
ját kony hát nem üze mel te tõ ka to nai szer ve ze tek a ma ga -
sabb pót nor mát szá mol hat ják el.

6. számú melléklet
a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez

Utánpótlási norma szerinti ellátás esetei

1. Az MH ka to nai szer ve ze tek kony hái és ét kez déi a
me leg ebéd ét ke zést igény be ve võ hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ka to nák és egyéb jog cí men jo go sul tak lét szá ma után.

2. Az MH ka to nai szer ve ze tek kony hái és ét kez déi a
me leg ebéd ét ke zést igény be ve võ hall ga tó és nö ven dék
lét szá ma után.

3. Az MH ka to nai szer ve ze tek kony hái és ét kez déi a
me leg ebéd ét ke zést igény be ve võ hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ka to nák kö ze li hoz zá tar to zói, a nyug ál lo mány ba
 vonult ka to nák és kö ze li hoz zá tar to zói lét szá ma után. A
nyug ál lo má nyú sze mé lyek és hoz zá tar to zó ik csak ak kor,
ha a ka to nai szer ve zet kony ha és ét kez de ka pa ci tá sa, va la -
mint a sze mély zet a szol gál ta tást biz to sí ta ni tud ja. E le he -

tõ ség hez a ka to nai szer ve zet pa rancs no ká nak, ve ze tõ jé nek 
hoz zá já ru lá sa szük sé ges.

4. A hon véd kór há zak, re ha bi li tá ci ós in té ze tek ét kez -
déi az ápolt be te gek ebéd lét szá ma után.

5. Az el dob ha tó élel me zé si fel sze re lés sel biz to sí tott
ha zai és nem zet kö zi gya kor la to kon részt ve võ ka to nai
szer ve ze tek igény jo go sult ál lo má nyá nak ebéd lét szá ma
után a te vé keny ség élel me zé si el lá tá sát vég re haj tó ka to nai
szer ve zet.

6. A kül föl dön üze mel te tett kony ha és ét kez de élel me -
zé si fel sze re lés re és egyéb fo gyó anyag ra a hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to nák ebéd lét szá ma után.

7. A ka to nai szer ve ze tek éven te, az ál ta luk tá rolt élel -
me zé si ál lo mány táb lás szak tech ni kai esz kö zök da rab szá -
ma után.

8. A ka to nai szer ve ze tek a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál -
lo mány ki egé szí té se ese tén szük sé ges egyé ni me le gí tõ
esz kö zök el sõ el lát má nyá ra.

9. A ka to nai szer ve ze tek, hi va ta lok, in téz mé nyek, nõt -
len szál lók, igaz ga tó sá gok, Had ki egé szí tõ Pa rancs nok sá -
gok tea kony há i nak fel sze re lé se és egyéb anya gai után
éven te.

10. A start bü fék kony hai és ét ter mi fel sze re lé si és
egyéb fo gyó anya ga i ra a start ét ke zést tény le ge sen igény be 
ve võ ál lo mány után.

HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
81/2006. (HK 17/I.) HM

h a t á r o z a t a

a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal alapító
okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 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 89.  § (1) be kez dé sé ben, a
hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû -
kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004.
(VII. 27.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a Hon vé del mi
Mi nisz té rium Vé del mi Hi va tal 20/2001. (HK. 4.) HM ha -
tá ro zat tal, a 68/2001. (HK. 1/2002.) HM ha tá ro zat tal és a
86/2005. (HK. 11.) HM ha tá ro zat tal mó do sí tott, 1995. jú -

ni us 30-án kelt, a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ki adott ala -
pító 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 a kö vet ke zõ pre -
am bu lum lép:

„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.  §-a
(3) be kez dé sé ben, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §-a (1) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ámr.)
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, va la mint a hon vé -
de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi
CV. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 
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71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Vhr.)
40–41.  §-ában fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ala pí tó ok ira tot
adom ki:”

2. A ha tá ro zat 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 1. pont
lép:

„1. A Hvt. 50.  §-a (1) be kez dé sé nek c), g)–i) pont já ban,
va la mint az 52.  § (1) be kez dé sé nek b), c) és e) pont já ban
meg ha tá ro zott dön té sek szak mai elõ ké szí té sé nek és vég -
re haj tá sá nak ko or di ná lá sá ra, to váb bá a jog sza bá lyok ban
és az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben meg ha tá ro -
zott, a hon vé del mi igaz ga tás kor mány za ti, szak mai fel ada -
tai el lá tá sá ra, 1995. jú li us 1-jei ha tállyal, köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szer vet, mint költ ség ve té si szer vet lé te sí tek.

A köz pon ti hi va tal jo gi sze mély, a HM Vé del mi Ko or -
di ná ci ós Iro da jog utód ja.”

3. A ha tá ro zat 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 2. pont
lép:

„2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se:
Hon vé del mi Mi nisz té rium Vé del mi Hi va tal, rö vi dí tett

ne ve: HM VH, an gol el ne ve zé se: De fen ce Of fi ce of
 Ministry of De fen ce”

4. A ha tá ro zat 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 3. pont
lép:

„3. A HM VH szék he lye: 1055 Bu da pest V., Ba la ton
u. 7–11.

Pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf.: 25.”

5. A ha tá ro zat 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 4. pont
lép:

„4. A HM VH a hon vé del mi mi nisz ter irá nyí tá sa alatt
ál ló köz pon ti hi va tal ként mû kö dõ köz pon ti államigazga -
tási szerv.”

6. A ha tá ro zat 5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 5. pont
lép:

„5. A HM VH ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé -
keny sé ge:

a) Köz re mû kö dik a la kos ság nak, az anya gi ja vak nak, a
köz igaz ga tás nak az or szág kül sõ tá ma dás el le ni fegy ve res
vé del mé re tör té nõ fel ké szí té sé ben, a mi nisz te ri ha tás kör be 
tar to zó dön té sek szak mai elõ ké szí té sé ben és a vég re haj tás
ko or di ná lá sá ban.

b) Ko or di nál ja a hon vé del mi és vál ság ke ze lé si fel ada -
tok ra va ló fel ké szü lést, to váb bá a szö vet sé ges fegy ve res
erõk kel tör té nõ kol lek tív vé del mi ter ve zés sel és a had erõ -
fej lesz tés sel kap cso la tos rend vé del mi és hon vé del mi fel -
ké szü lés egyes fel ada ta i nak el lá tá sá ban részt ve võ szer vek
te vé keny sé gét, to váb bá az ezzel kap cso la tos szak mai dön -
té sek elõ ké szí té sét és vég re haj tá sát.

c) Össze han gol ja a NA TO Vé del mi Ter ve zé si Kér dõ ív
hon vé del mi igaz ga tá si kér dé se i re adan dó nem ze ti vá la -
szok össze ál lí tá sá ban fel adat- és ha tás kör rel érin tett mi -
nisz té riu mok, más köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek, a te -

rü le ti és he lyi vé del mi igaz ga tá si-, a hon vé de lem ben köz -
re mû kö dõ szer vek te vé keny sé gét.

d) Vég zi a cent rá lis alá ren delt sé gû köz igaz ga tá si szer -
vek és a he lyi vé del mi igaz ga tá si szer vek hon vé del mi
igaz ga tá si szak mai fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sát, el lát ja te -
vé keny sé gük fel ügye le tét.

e) Össze han gol ja a Hon vé del mi Ta nács és a Kormány
spe ci á lis mû kö dé si fel té te le i nek biz to sí tá sát szol gá ló ren -
del ke zé sek ki dol go zá sát, dön tés re tör té nõ elõ ké szí té sét,
vég re haj tá sát.

f) Össze han gol ja a vál ság hely zet re és mi nõ sí tett idõ -
sza kok ra vo nat ko zó kor mány za ti in téz ke dé sek ter ve ze te i -
nek ki dol go zá sát.

g) Ki ala kít ja az or szág vé del mi ter vé nek ré szét ké pe zõ, 
a te rü le ti és he lyi vé del mi igaz ga tá si szer vek vál ság hely -
ze ti és mi nõ sí tett idõ sza ki te vé keny sé gét szol gá ló in téz ke -
dé si terv rend szer re vo nat ko zó el gon do lást.

h) Köz re mû kö dik a NA TO Vál ság re a gá lá si Rend szer -
rel össz hang ban ál ló Nem ze ti Vál ság re a gá lá si Rend szer
szer ve ze té nek fel ada tai, el já rá si rend je, tech ni kai hát te re
ki ala kí tá sá ban, mû köd te té sé ben.

i) Össze ál lít ja a Ma gyar Köz tár sa ság nem ze ti biz ton sá -
gi stra té gi á já val össz hang ban a hon vé del mi fel ké szí tés és
a vál ság ke ze lés fel ada ta it, kon cep ci ó ját.

j) Együtt mû kö dik az ille té kes mi nisz té ri u mok kal és
más köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek kel az inf ra struk tú ra
kri ti kus ele me i nek meg ha tá ro zá sá ban.

k) Ko or di nál ja a Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás nem ze -
ti adat bá zi sá nak lét re ho zá sát és ke ze lé sét, va la mint el lát ja
a Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás meg szer ve zé se és irá nyí -
tá sa ér de ké ben lét re ho zott Tár ca kö zi Ter ve zõ Bi zott ság
Tit kár sá gá nak fel ada ta it.

l) El lát ja a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem vé -
del mi igaz ga tá si szak, ön kor mány za ti vé del mi igaz ga tá si,
ka taszt ró fa vé del mi szak irány re fe ren si fel ada ta it.

m) Együtt mû kö dik az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság gal a fõ vá ro si-, me gyei vé del mi bi zott sá gok 
el nö kei ré szé re ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés té ma kö ré ben 
meg szer ve zés re ke rü lõ to vább kép zé sek meg tar tá sá ban.

n) A ka taszt ró fák ra tör té nõ fel ké szü lés, ka taszt ró fa ve -
szély és a ka taszt ró fa el le ni vé de ke zés idõ sza ká ban fo lya -
ma tos kap cso la tot tar t fenn a vé de ke zés ben érin tett mi -
nisz té ri u mok kal, más köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek -
kel, a te rü le ti és he lyi vé del mi igaz ga tá si, va la mint a vé de -
lem ben köz re mû kö dõ szer vek kel.

o) Köz re mû kö dik a Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi
Rend szer dön tés-elõ ké szí tõ mun ká já ban.

p) Köz re mû kö dik a fõ vá ro si-, me gyei vé del mi bi zott -
sá gok és azok el nö kei ha tás kö rét meg ha la dó – ka taszt ró -
fa-el há rí tá si te vé keny ség gel össze füg gõ – kor mány za ti
dön tést kez de mé nye zõ elõ ter jesz tések elõ ké szí té sé ben,
vég re haj tá sá ban és ko or di ná lá sá ban.

q) A mi nisz té riu mok, más köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek, a te rü le ti és he lyi vé del mi igaz ga tá si, va la mint a
hon vé de lem ben köz re mû kö dõ szer vek ja vas la tai, ille tõ leg
be szá mo lói alap ján össze ál lít ja a hon vé del mi fel ké szí tés
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és a vál ság ke ze lés éves kor mány za ti fel adat ter vét, illetve a 
meg elõ zõ év fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról  szóló be szá mo -
lót a Kormány szá má ra.

r) A HM VH fõ vá ro si-, me gyei fel sõ fo kú vég zett sé gû
ügy in té zõ mun ka kört be töl tõi vég zik a fõ vá ro si-, me gyei
vé del mi bi zott sá gok és azok el nö kei ha tás kö ré be utalt vé -
del mi igaz ga tá si fel ada tok szak mai tá mo ga tá sát, a hi va tal
fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó te rü le ti vé del mi igaz ga tá si
fel ada to kat.”

7. A ha tá ro zat 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 6. pont
lép:

„6. A hi va tal ala pí tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter, aki a
HM VH irá nyí tá sát és fel ügye le tét az ál lam tit kár út ján
 látja el.”

8. A ha tá ro zat 7. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 7. pont
lép:

„7. A HM VH élén a fõ igaz ga tó ál l. A fõ igaz ga tót a hon -
vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fe l. A hi va tal sze mé -
lyi ál lo má nya fe let ti mun kál ta tói jog kört – jog sza bály ban
fog lal tak ki vé te lé vel – a fõ igaz ga tó gya ko rol ja.”

9. A ha tá ro zat 9. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 9. pont
lép:

„9. A HM VH az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo -
go sult ság szem pont já ból tel jes jog kör rel ren del ke zõ, a
gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész -
ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv, amely gaz -
dál ko dá sát az Áht.-ban, az Ámr.-be n, egyéb jog sza bá lyok -
ban, va la mint az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben
meg ha tá ro zot tak sze rint vég zi.

Az éves költ ség ve té sét a Hon vé del mi Mi nisz té rium,
 XIII. költ ség ve té si fe je zet, 1/2, a HM hi va ta lai al cí men
 belül – el kü lö ní tet ten – kell ter vez ni és ke zel ni.

Pénz ügyi és szám vi te li el lá tá sát a HM 1. szá mú Te rü le ti
Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó ság vég zi.

Gaz dál ko dá sá nak fel ügye le tét a HM vé del mi ter ve zé si
és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár, pénz ügyi és szám vi te li 
fel ügye le tét a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va -
tal, fe je ze ti fel ügye le ti költ ség ve té si el len õr zé sét a HM
Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal lát ja el.

Mû kö dé sé nek tár gyi fel té te le it a HM el lá tá si rend sze ré -
ben kell meg te rem te ni és a fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé -
ges szin ten fo lya ma to san biz to sí ta ni. A hi va tal sze mé lyi
ál lo má nyá nak el lá tá sát, já ran dó sá ga it jog ál lá sá nak meg -
fele lõen a köz pon ti hi va ta lok kal/mi nisz té rium fõosztá -
lyaival azo nos be osz tá si (mun ka kö ri) szin tû ál lo má nyá val
meg egye zõ mó don kell biz to sí ta ni.”

10. A ha tá ro zat 10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 10. pont 
lép:

„10. A HM VH törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te lét a
köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak
nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek 
bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li kö -

te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí -
tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg -
ál la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.”

11. A ha tá ro zat 12. pont ja he lyé be az aláb bi 12. pont
lép:

„12. A HM VH Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát a
HM VH fõ igaz ga tó ja az ala pí tó ok irat ha tály ba lé pé sét kö -
ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja és az ál lam tit kár út ján jó vá -
ha gyás cél já ból a hon vé del mi mi nisz ter hez fel ter jesz ti.”

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 honvédelmi miniszter
82/2006. (HK 17/I.) HM

h a t á r o z a t a

a Honvédelmi Minisztérium Központi Logisztikai
Hivatal Elõkészítõ Törzs alapításáról

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, mó do sí tott 1992. évi XXXVI II.
tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §-á ra, az ál lam ház tar tás 
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
de let (a to váb bi ak ban: Ámr.) 10.  §-á ra, va la mint 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 re, to váb bá az ál lam ház tar tás ha té kony mû -
kö dé sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat
meg ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.)
Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki:
1. 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,
77/2006. (HK 16.) HM uta sí tás sal mó do sí tott, 74/2006.
(HK 16.) HM uta sí tás alap ján, a HM Had fel sze re lés Fej -
lesz té si Fõ osz tály egy ide jû meg szün te té sé vel, a meg ala kí -
tás ra ke rü lõ HM Köz pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal elõ ké szí tõ
 szervezeteként, 2006. au gusz tus 1-jei ha tállyal, a HM
Köz pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal lét re ho zá sá ig, HM Köz pon ti 
Lo gisz ti kai Hi va tal Elõ ké szí tõ Tör zset, mint ön ál ló költ -
ség ve té si szer vet ala pí tok.

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. jú li us 31.

1190 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 17/I. szám



Az Elõ ké szí tõ Törzs jo gi sze mély, ön ál ló mun ka kö ri
jegy zék kel ren del ke zõ szer ve zet.

2. A költ ség ve té si szerv ne ve: Hon vé del mi Minisz -
térium Köz pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal Elõ ké szí tõ Törzs

A szer ve zet rö vi dí tett ne ve: HM KLHET

3. A HM KLHET szék he lye: Bu da pest XI II., Le hel
út 35–37.

Pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25.

4. A HM KLHET alap ren del te té se: köz re mû kö dés a
HM Köz pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal meg ala kí tá sá nak szak -
mai elõ ké szí té sé ben, a had fel sze re lés fej lesz té si te vé keny -
ség gel kap cso la tos fel ada tok vég zé se.

5. A HM KLHET ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te -
vé keny sé ge:

a) vég zi a HM Köz pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal lét re ho zá -
sá val kap cso lat ban a mi nisz ter ál tal ré szé re meg ha tá ro zott
fel ada to kat;

b) ko or di nál ja a HM Köz pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal lét -
re ho zá sá val kap cso la tos elõ ké szí tõ te vé keny sé get;

c) az ér vény ben lé võ mi nisz te ri irány el vek alap ján
 javaslatot tesz a tár ca szin tû had fel sze re lés-fej lesz té si és
be szer zé si kon cep ci ók fõ irá nya i nak meg ha tá ro zá sá ra,
vég zi a táv la ti fej lesz té si és be szer zé si ter vek ki dol go zá sá -
val, azok prog ra mok ba szer ve zé sé nek ko or di ná lá sá val
kap cso la tos elõ ké szí tõ te vé keny sé get;

d) ki dol goz za a had fel sze re lé si esz kö zök, anya gok
rend szer be ál lí tá sá val és rend szer bõl tör té nõ ki vo ná sá val
kap cso la tos szak mai el ve ket;

e) szak ma i lag ko or di nál ja a tár ca szin tû ha di tech ni kai
ku ta tás-fej lesz té si (K+F) te vé keny sé get;

f) szak ma i lag tá mo gat ja a HM vé del mi ter ve zé si és inf -
ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár te vé keny sé gét a ka to nai szab -
vá nyo sí tás és mi nõ ség biz to sí tás fel ügye le té ben, a szö vet -
ség esi kö te le zett sé gek bõl adó dó egy sé ge sí té si egyez mé -
nyek ha zai al kal ma zás ba vé te lé nek irá nyí tá sá ban;

g) elõ ké szí ti és se gí ti a HM vé del mi ter ve zé si és inf ra -
struk tu rá lis szak ál lam tit kár, mint a ma gyar nem ze ti had -
fel sze re lé si igaz ga tó te vé keny sé gét;

h) vég zi és fej lesz ti a had fel sze re lé si szak te rü let hez tar -
to zó két- és több ol da lú nem zet kö zi együtt mû kö dé si kap -
cso la tok ápo lá sát;

i) részt vesz a tár cát érin tõ fej lesz tés po li ti kai ter ve zés -
ben és annak meg va ló sí tá sá ban, va la mint az Euró pai Unió
pénz ügyi alap ja i nak igény be vé te lé hez szük sé ges fej lesz -
té si ter vek elõ ké szí té sé ben;

j) vég zi a HM Tech no ló gi ai Hi va tal szer ve ze té be tar to zó
Prog ram iro dák szak mai irá nyí tá sá val össze füg gõ dön tés-elõ -
ké szí té si fel ada to kat, ki dol goz za a szak mai ja vas la to kat;

k) vég zi a tár ca be szer zé si te vé keny sé gé nek szak mai
irá nyí tá sá val és fel ügye le té vel össze füg gõ elõ ké szí tõ fel -
ada to kat, va la mint el lát ja a be szer zé sek ter ve zé sé vel, vég -
re haj tá sá val kap cso la tos ko or di ná ci ós te en dõ ket.

6. A HM KLHET vál lal ko zá si, va la mint ki egé szí tõ és
ki se gí tõ te vé keny sé get nem foly tat.

7. Gaz dál ko dá si jog kör:
A HM KLHET rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó – az elõ -

irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból
tel jes jog kö rû – költ ség ve té si szerv, amely gaz dál ko dá sát
az Áht. és az Ámr., va la mint a hon vé del mi szer vek mû kö -
dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004.
(VII. 27.) Korm. ren de let, to váb bá a HM szer vek re vo nat -
ko zó uta sí tá sok és bel sõ sza bá lyo zók sze rint vég zi.

Az éves költ ség ve té sét a Hon vé del mi Mi nisz té rium,
 XIII. költ ség ve té si fe je zet, a HM hi va ta lai al cí men be lül
el kü lö ní tet ten kell ter vez ni és ke zel ni. Pénz ügyi és szám -
vi te li el lá tá sát a HM 1. sz. Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li
Igaz ga tó ság vég zi.

Gaz dál ko dá sá nak fel ügye le tét a HM vé del mi ter ve zé si
és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár, fe je ze ti fel ügye le ti
költ ség ve té si el len õr zé sét a HM Köz pon ti El len õr zé si és
Ha tó sá gi Hi va tal lát ja el.

8. A HM KLHET ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon vé del mi
mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium,
irá nyí tá sát a vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak -
államtitkár lát ja el.

9. A HM KLHET élén ve ze tõ ál l. A ve ze tõt a hon vé del -
mi mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fe l.

10. A HM KLHET-nél 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 ha tá lya alá tar to zó ka to nák tel je sí -
te nek szol gá la tot, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá -
ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény ha tá lya alá tar to zók
áll nak jog vi szony ban.

11. A HM KLHET rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si
rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za,
me lyet a ve ze tõ ezen ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
30 na pon be lül el ké szít és jó vá ha gyás cél já ból a hon vé del -
mi mi nisz ter hez fel ter jeszt.

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

13. 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 31.
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A honvédelmi miniszter
83/2006. (HK 17/I.) HM

h a t á r o z a t a

a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési és
Hatósági Hivatal alapító okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint az
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (1) és (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 mû kö dé si rend jé rõl  szóló, mó do sí tott 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ámr.) 10.  §-á ra,
va la mint 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, a költ ség ve té si szer -
vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm.
ren de let, a mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCI II. tör -
vény, az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVI II. tör vény, a tûz el le ni vé de ke zés rõl, a
mû sza ki men tés rõl és a tûz ol tó ság ról  szóló 1996. évi
XXXI. tör vény, a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá -
ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos
sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi
LXXIV. tör vény, a sa já tos épít mény faj ták kö ré be tar to zó
hon vé del mi és ka to nai cé lú épít mé nyek re vo nat ko zó épí -
tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok sza bá lya i ról
 szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. ren de let elõ írásaira – a
Hon vé del mi Mi nisz té rium Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó -
sá gi Hi va tal 61/2005. (HK 9.) HM ha tá ro zat tal ki adott ala -
pí tó ok ira tát az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat pre am bu lu má ban „a ka taszt ró fák el le ni
vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya -
gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl
 szóló 1999. évi LXXIV. tör vény” szö veg rész he lyé be „a
ve szé lyes ka to nai ob jek tu mok kal kap cso la tos ha tó sá gi el -
já rás rend jé rõl  szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let,”
szö veg rész lép.

2. A ha tá ro zat 3. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé -
szül ki:

„A HM KEHH kül föl di szol gá lat tel je sí té si he lyei:
a) a Ma gyar Köz tár sa ság Ál lan dó NA TO Kép vi se let

Vé de lem po li ti kai Rész le ge (a továb biak ban: VPR) szol gá -
lat tel je sí té si he lye: Bel gi um, Brüsszel, Bo u le vard Le o pold 
III. NA TO-Köz pont. Pos ta cím: NA TO-Köz pont 1110.
Bel gi um, Brüsszel;

b) a Ma gyar Köz tár sa ság Bé csi Ál lan dó EBESZ Kép -
vi se let Ka to nai Kép vi se le te (a továb biak ban: Ka to nai
Kép vi se let) szol gá lat tel je sí té si he lye: 1010 Wi en, Te in -
falst ras se 4/Mezz., Auszt ria;

c) a Ma gyar Köz tár sa ság Re gi o ná lis Fegyverzet-kor -
látozási Kép vi se let (a továb biak ban: Re gi o ná lis Kép vi se -
let) szol gá lat tel je sí té si he lye: Ra kit je, Sta ri Hrast 53.
10 437-Bes tov je, Hor vát or szág.”

3. A ha tá ro zat 4. pont já nak c) al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ c) al pont lép:

„c) a hon vé del mi ága zat el sõ fo kú mun ka vé del mi ha tó -
sá gi, szak ha tó sá gi, a ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye -
le ti ha tó sá gi és tûz vé del mi szak vé le mé nye zé si jog kö rök,
va la mint a sa já tos épít mény faj ták kö ré be tar to zó hon vé -
del mi és ka to nai cé lú épít mé nyek el sõ fo kú épí tés ügyi ha -
tó sá gi fel ada ta i nak el lá tá sa.”

4. A ha tá ro zat 4. pont ja a kö vet ke zõ d), e), f) al pont tal
egé szül ki:

„d) a VPR biz ton ság- és vé de lem po li ti kai fel ada to kat lá t 
el. Kap cso la tot tar t az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze té -
nél mû kö dõ vé de lem- és ka to na po li ti kai kon zul ta tív, irá -
nyí tó szer vek kel, va la mint az Euró pai Unió fegy ver ze ti
fej lesz té si szer ve ze te i vel. Elõ moz dít ja az együtt mû kö dést
a meg je lölt szer ve ze tek és in téz mé nyek dip lo ma tá i val,
mun ka tár sa i val;

e) a Ka to nai Kép vi se let ér vény re jut tat ja az EBESZ Ál -
lan dó Ta ná csá ban, Biz ton sá gi Együtt mû kö dé si Fó ru mán,
az Euró pai Ha gyo má nyos Fegy ve res Erõk rõl  szóló Szer -
zõ dés Egye sí tett Kon zul ta tív Cso port já ban, a Nyi tott Ég -
bolt Kon zul ta tív Bi zott sá gá ban, az EBESZ Konf lik -
tus-meg elõ zõ Köz pont nál, va la mint más tár gya lá si fó ru -
mo kon és azok mun ka cso port ja i ban, illetve az EBESZ, a
NA TO szö vet ség esi és euró pai uni ós ál lan dó és ad hoc
 fórumain a Ma gyar Köz tár sa ság vé de lem po li ti kai ér de ke it 
a fegy ver zet-el len õr zés és bi za lom erõ sí tés te rén;

f) a Re gi o ná lis Kép vi se let a Re gi o ná lis Fegy ver -
zet-kor lá to zás Vég re haj tá sát és El len õr zé sét Tá mo ga tó
Köz pont ban, va la mint annak te vé keny sé gét fel ügye lõ
Nem zet kö zi Ta nács adó Cso port ban kép vi se li a Ma gyar
Köz tár sa ság vé de lem po li ti kai ér de ke it a fegy ver zet-el len -
õr zés és bi za lom erõ sí tés te rén.”

5. A ha tá ro zat 5. pont já nak l) al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ l) al pont lép:

„l) a HM tár ca ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si egy -
ségei, illetve bel sõ el len õrei mun ká ja so rán a szak mai
 harmonizáció biz to sí tá sa, a kép zés, to vább kép zés ko or di -
ná lá sa;”

6. A ha tá ro zat 5. pont já nak p) al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ p) al pont lép:

„p) a sú lyos mun ka bal ese tek (ki vé ve a köz úti, vas úti,
víz i és a lé gi bal ese te ket), a ket tõ nél több sze mély sé rü lé -
sét oko zó, to váb bá a lö vés és rob ba nás okoz ta bal ese tek, a
ve szé lyes ka to nai ob jek tu mok vo nat ko zá sá ban ve szé lyes
anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek és rend kí vü li
ese mé nyek, illetve az ille té kességi kö ré be tar to zó, a nagy
kár ral vagy sze mé lyi sé rü lés sel já ró tûz ese tek kivizsgá -
lása, a hon vé del mi szer ve ze tek te vé keny sé gi kö ré ben be -
kö vet ke zett, je len tés re kö te le zett bal ese tek és tûz ese tek
nyil ván tar tá sa, elem zé se. A fen ti ek ben meg je lölt mun ka -
bal ese tek azon na li ki vizs gá lá si kö te le zett sé gé nek tel je sí -
té se ér de ké ben Bal ese ti Ké szen lé ti Szol gá la tot mû köd tet;”
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7. A ha tá ro zat 5. pont já nak r) és s) al pont jai he lyé be a
kö vet ke zõ r) és s) al pon tok lép nek:

„r) a ka to nai mun ka vé del mi elõ írások aló li fel men té si
kez de mé nye zé sek vé le mé nye zé se, ille té kességi kö ré ben a
kö te le zõ ér vé nyû tûz vé del mi szak vé le mé nye zés vég zé se, a
HM ke ze lé sû in gat la nok kal össze füg gõ tûz vé del mi és mû -
sza ki men té si te vé keny sé gek tör vényességi fel ügye le te;

s) a ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó sá gi
jog kör gya kor lá sa, a ka to nai és az ága za ti ob jek tu mok ve -
szé lyes sé gi mi nõ sí té sé nek fel ügye le te és nyil ván tar tá sa, a
ve szé lyes ka to nai és ága za ti ob jek tu mok, va la mint a ve -
szé lyes ka to nai te vé keny sé gek koc ká za tá nak elem zé se,
mû sza ki biz ton sá gi és biz ton sá gi rend sza bá lyai be tar tá sá -
nak el len õr zé se;”

8. A ha tá ro zat 7. pont já nak utol só be kez dé se a kö vet -
ke zõ ren del ke zés sel egé szül ki:

„A HM KEHH sze mé lyi ál lo má nyá nak el lá tá sát, já ran -
dó sá ga it a mi nisz té rium azo nos be osz tá si szin tû ál lo má -
nyá val meg egye zõ mó don kell biz to sí ta ni. „

9. A ha tá ro zat 8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 8. pont lép:
„8. A HM KEHH ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon vé del mi

mi nisz ter, aki a szak mai és gaz dál ko dás fel ügye le ti, irá -
nyí tá si és el len õr zé si jog kö rét a jo gi szak ál lam tit kár út ján
gya ko rol ja. A má sod fo kú mun ka vé del mi ha tó sá gi jog kört
a jo gi szak ál lam tit kár lát ja el.”

10. A ha tá ro zat 9. pont ja a kö vet ke zõ ren del ke zés sel
egé szül ki:

„A VPR, a Ka to nai Kép vi se let, a Re gi o ná lis Kép vi se let
sze mé lyi ál lo má nyát a HM vé de lem po li ti kai szak ál lam tit -
kár ja vas la ta alap ján – a kül ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és ve zény li kül -
szol gá lat ra.”

11. A ha tá ro zat 11. pont ja he lyé be az aláb bi 11. pont lép:
„11. A költ ség ve té si szerv rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé -

si rend jét tar tal ma zó Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a
HM KEHH fõ igaz ga tó ezen ha tá ro zat hatályba lépését kö ve tõ 
60 na pon be lül mó do sít ja, és azt szol gá la ti úton  jóváhagyásra
elõ ter jesz ti a Hon vé del mi Mi nisz té rium Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tá ban meg ha tá ro zott ve ze tõ höz.”

12. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*,
ezzel egy ide jû leg a ha tá ro zat 5. pont já nak b) al pont já ban a
„kö zép tá vú” szö veg rész he lyé be a „stra té gi ai” szö veg rész
lép; 4. pont já nak a) al pont já ban az „és a köz igaz ga tá si
 államtitkár”, 5. pont já nak d) al pont já ban a „, vagy a köz -
igaz ga tá si ál lam tit kár”, e) al pont já ban „a köz igaz ga tá si ál -
lam tit kár nak és”, m) al pont já ban a „kö zép tá vú” szö veg -
rész ha tá lyát vesz ti.

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 31.

A honvédelmi miniszter
85/2006. (HK 17/I.) HM

h a t á r o z a t a

a Magyar Honvédség Mûvelet Irányító Központ
alapításáról

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, mó do sí tott 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  §-á ra, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-á ra, 
va la mint 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 re, to váb bá az ál lam ház tar tás ha té -
kony mû kö dé sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és azo -
kat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.)
Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ré sze -
ként a jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ HM HVK Mû -
ve le ti Fõ cso port fõ nök ség fel adat rend szer ének át vé te lé re
2006. au gusz tus 1-jei ha tállyal, az MH Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok ság meg ala kí tá sá ig (2006. de cem ber 31-ig) ön -
ál ló költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd -
ség Mû ve let Irá nyí tó Köz pont, rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH MIK.

2. A ka to nai szer ve zet szék he lye: Bu da pest V., Ba la ton 
u. 7–11.

Pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25.

3. Az MH MIK jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val
ren del ke zõ, a Hvt. 102.  § (1) be kez dé se sze rin ti más ma ga -
sabb szin tû pa rancs nok ság jog ál lá sú ka to nai költ ség ve té si
szerv. Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl
az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré -
szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4. A ka to nai szer ve zet alap ren del te té se:
a) a szö vet sé gi vagy más nem zet kö zi alá ren delt ség be

át adott, illetve a bé ke tá mo ga tó és vál ság re a gá ló mû ve le -
tek be be vont ka to nai ké pes sé gek szak mai tá mo ga tá sa, irá -
nyí tá sa, va la mint a Hvt. sze rin ti rend kí vü li in téz ke dé sek -
bõl kö vet ke zõ, ha tás kö ré be utalt ka to nai fel ada tok ter ve -
zé se, köz pon ti ko or di ná lá sa, ve ze té se, illetve fel ügye le te;

b) az MH bé ke tá mo ga tó és vál ság re a gá ló mû ve le te i ben 
részt ve võ erõ i nek nem ze ti ve ze té se;

c) az Euró pai Ha gyo má nyos Fegy ve res Erõk rõl  szóló
Szer zõ dés, az Euró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si
Szer ve zet (EBESZ) Bé csi Do ku men tu ma, a Nyi tott Ég bolt 
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Szer zõ dés, a Da y ton-i Bé ke Ke ret meg ál la po dás, a
non-pro li fe rá ci ós szer zõ dé sek, va la mint az EBESZ Bé csi
Do ku men tu mai elõ írásai alap ján kö tött két ol da lú bi za lom- 
és biz ton ság erõ sí tõ meg ál la po dá sok ál tal a Ma gyar Köz -
tár sa ság ra, ezen be lül a hon vé del mi tár cá ra vo nat ko zó kö -
te le zett sé gek vég re haj tá sá nak fel sõ szin tû ter ve zé se, szer -
ve zé se, ko or di ná lá sa és vég zé se;

d) az MH ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok meg ol dá sá hoz
va ló hoz zá já ru lá si kö te le zett sé gé bõl ere dõ mû ve le ti fel -
ada tok fel sõ szin tû ter ve zé se, szer ve zé se és ko or di ná lá sa, a 
vég re haj tás ra ki je lölt, illetve ki ren delt erõk ve ze té se;

e) az MH Köz pon ti Ügye le ti szol gá la tá nak mû köd te té se.

5. Az MH MIK ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé -
keny sé ge:

a) a MH bé ke és mi nõ sí tett idõ sza ki (vál ság ke ze lés, ka -
taszt ró fa vé de lem) irá nyí tá si fel té te le i nek biz to sí tá sá ból a
szer ve zet re há ru ló fel ada tok vég zé se;

b) az MH bé ke tá mo ga tó, vál ság re a gá ló és humanitá -
rius mû ve le tek ben va ló rész vé te lé hez kap cso ló dó fel ada -
ta i nak elõ ké szí té se, szer ve zé se, a fel ké szí tés és a ki kép zés
szak mai irá nyí tá sa, min den ol da lú biz to sí tá sá nak ko or di -
ná lá sa;

c) a szö vet sé gi rend szer ben, illetve a kü lön bö zõ nem -
zet kö zi szer ve ze tek alá ren delt sé gé ben bé ke tá mo ga tó mû -
ve le tek ben részt ve võ szer ve ze tek nem ze ti ve ze té se;

d) fo lya ma tos kap cso lat tar tás az MH és a NA TO kü -
lön bö zõ szer ve ze tei, va la mint nem zet kö zi szer zõ dé sek
alap ján fel ada tot vég re haj tó ka to nai kon tin gen sek kel és
ál lo mánnyal;

e) vál ság hely ze tek elem zé se, ab ban az MH-t érin tõ fel -
ada tok tisz tá zá sa, a dön té sek elõ ké szí té se és a vég re haj tás
ko or di ná lá sa;

f) a nem zet kö zi bi za lom és biz ton ság erõ sí tõ szer zõ dé -
sek, to váb bá a két ol da lú meg ál la po dá sok vég re haj tá sá ból
adó dó fel ada tok ter ve zé se, szer ve zé se, vég re haj tá sá nak
irá nyí tá sa;

g) rész vé tel a Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi Rend -
szer mû köd te té sé ben;

h) az MH ké szen lé te fo ko zá sa rend sza bá lyai be ve ze té -
sé nek biz to sí tá sa;

i) az MH ri asz tá si és ér te sí té si rend szer mû köd te té sé bõl 
és a NA TO Vál ság re a gá lá si Rend szer hez va ló csat la ko zás
biz to sí tá sá ból adó dó fel ada tok vég zé se;

j) az MH csa pa tai ha zai és kül föl di moz gá sa i nak nyil -
ván tar tá sa és fel ügye le te;

k) együtt mû kö dés a társ mi nisz té ri u mok kal, más köz -
pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek kel (ka taszt ró fa-el há rí tás,
fegy ver zet el len õr zés, bé ke mû ve le tek, MH KÜ-i fel adat -
vég zés tárgy kö rök ben).

6. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon -
vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi -
nisz té rium, a fel ügye le ti jo go kat a HM Hon véd Ve zér kar
fõ nök gya ko rol ja. Az MH MIK a HM Hon véd Ve zér kar

fõ nök köz vet len szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re
fel ada ta it.

7. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, a ki ne ve zés rend je,
jog kö re és fe le lõs sé ge

a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -
nak meg ne ve zé se: MH Mû ve let Irá nyí tó Köz pont pa rancs -
nok;

b) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ jét a hon vé del mi mi nisz ter 
ne ve zi ki és men ti fe l;

c) a pa rancs nok a szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe le -
lõs ve ze tõ, aki a jog sza bá lyok és az elöl já rók ál tal meg -
határozott ke re tek kö zött ve ze ti a ka to nai szer ve ze tet.
A pa rancs nok szol gá la ti ha tás kö re ki ter jed az ál ta la ve ze -
tett ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.
A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet szol gá la ti vi szony ban
 álló ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony -
ban ál ló ál lo má nyá nak fe let te se;

d) a pa rancs nok – a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök ál tal
kü lön in téz ke dés ben sza bá lyo zott fel ada tok vo nat ko zá sá -
ban – jo go sult köz vet le nül in téz ked ni a más ma ga sabb
szin tû pa rancs nok sá gok, va la mint a kö zép szin tû pa rancs -
nok sá gok pa rancs no kai, to váb bá a HM szer vek mû ve le ti
te rü let re ve zé nyelt tag jai fe lé;

e) a pa rancs nok tel jes és oszt ha tat lan fe le lõ ség gel tar -
to zik az MH MIK had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo -
mány fel ké szí té sé ért és ki kép zé sé ért, a mû kö dés min den -
ol da lú biz to sí tá sá ért, az ál lo mány fe gyel mé ért, a ne ki alá -
ren delt ka to nai szer ve zet ered mé nyes te vé keny sé gé ért, az
elöl já rók pa ran csa i nak vég re haj tá sá ért és a tör vényesség
be tar tá sá ért a ka to nai ja vak kal va ló gaz dál ko dá sért.

En nek ke re té ben:
– gya ko rol ja a tény le ges ál lo mány fe lett a Hjt. és a köz -

al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör -
vény (a továb biak ban: Kjt.) ren del ke zé sei ál tal ré szé re
meg ha tá ro zott mun kál ta tói jo go kat,

– fe le lõs a költ ség ve té si szerv – jog sza bá lyok ban és
bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak – meg fe le lõ gaz dál ko dá -
sá nak tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

8. A költ ség ve té si szerv nél a Hjt. ha tá lya alá tar to zó ka -
to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a Kjt. ha tá lya alá
tar to zó köz al kal ma zot tak áll hat nak jog vi szony ban.

9. Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. Ez a be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi -
sé gét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak
rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá -
got – az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek -
kel össz hang ban – a fenn tar tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb
ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko -
rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és
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utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te se i re át ru ház hat -
ja. Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el lá tá si,
szám vi te li, pénz ügyi el len jegy zé si, va la mint ér vé nye sí té si 
fel ada to kat a HM 1. szá mú Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te -
li Igaz ga tó ság vég zi.

10. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si, ki egé szí tõ és ki -
se gí tõ te vé keny sé get nem foly tat.

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

12. A költ ség ve té si szerv rész le tes szer ve ze ti és mû kö -
dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal -
maz za, me lyet az MH MIK pa rancs no ka az ala pí tó ok irat
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül el ké szít és jó vá ha -
gyás ra fel ter jeszt a hon vé del mi mi nisz ter hez.

13. 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 31.

MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
81/2006. (HK 17/I.) HM

u t a  s í  t á  s a

a pénzszállítások kísérésének biztosítására

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 dés f) pont ja alap ján a pénz szál lí tá sok biz to sí tá sá ra,
fegy ve res kí sé ré sé re (a továb biak ban: pénz szál lí tá sok kí -
sé ré se) a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1.  §

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

2.  §

(1) A pénz szál lí tá sok kí sé ré sét el sõ sor ban a hon vé del mi 
szer vek ál lo má nyá ból e cél ra ki je lölt Pénz kí sé rõ Szol gá lat
(a továb biak ban: pénz kí sé rõ) vég zi.

(2) A pénz szál lí tá sok kí sé ré se ki vé te le sen in do kolt eset -
ben szol gál ta tá si szer zõ dés alap ján, az e cél ra sza ko so dott
gaz dál ko dó szer ve zet tel lát ha tó el. A szol gál ta tá si szer zõ -
dés a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal fõ -
igaz ga tó ja elõ ze tes en ge dé lyé vel köt he tõ meg.

3.  §

(1) A 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a
pénz szál lí tá sok kí sé ré sé re a – 2. sz. mel lék let ben meg ha tá -
ro zott szá mú – pénz kí sé rõ a hi va tá sos, vagy szer zõ dé ses
ka to na-, illetve ál lo mány táb lá ban rend sze re sí tett fegy -
veres biz ton sá gi õr ál lo mány ból ke rül ki je lö lés re.

(2) A ki je lölt ál lo mány fel ada tát a mun ka kö ri le írás ban
kell rög zí te ni.

(3) A pénz szál lí tá sok kí sé ré sé nek meg szer ve zé sé ért és
vég re haj tá sá ért:

– a sa ját pénz ügyi és szám vi te li szer ve ze ti elem mel
ren del ke zõ hon vé del mi szer vek ese té ben a hon vé del mi
szerv pa rancs no ka (ve ze tõ je);

– a sa ját pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet tel nem ren -
del ke zõ szer ve ze tek nél a pénz ügyi és szám vi te li el lá tás ra
utalt hon vé del mi szerv pa rancs no ka (ve ze tõ je);

– egy ka to nai ob jek tum ban te le pü lõ több ka to nai szer -
ve zet ese té ben a lak ta nya pa rancs nok, illetve az ob jek tum -
pa rancs nok
fe le l.
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(4) Amennyi ben a hon vé del mi szer ve zet a 3.  § (1) be -
kez dé sé ben em lí tett ál lo mánnyal nem ren del ke zik, úgy a
leg kö ze leb bi hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mánnyal ren del -
ke zõ hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je is fel kér he tõ a pénz kí -
sé rés biz to sí tá sá ra.

(5) A pénz szál lí tá sok biz to sí tá sát és fegy ve res kí sé ré sét
a HM I. ob jek tu ma ese té ben az MH 32. Bu da pest Õr- és
Dísz ez red, a HM II–III. ob jek tu mai te kin te té ben pe dig a
lo gisz ti kai el lá tást vég zõ hon vé del mi szerv lát ja el.

4.  §

(1) A pénz kí sé rõ a fel ada tát – a 2. sz. mel lék let ben fog -
lal tak nak meg fele lõen – fegy ver nél kül, vagy rend sze re sí -
tett egyé ni lõ fegy ve ré vel (ma rok lõ fegy ver rel és lõ szer rel)
lát ja el.

(2) A pénz kí sé rõ fegy ve rét a Hvt. 120–124.  §-ai ban fog -
lal tak alap ján hasz nál hat ja, a szol gá lat meg kez dé sé tõl
annak be fe je zé sé ig.

(3) A pénz kí sé rõt a fel adat ra fe l kell ké szí te ni, és el kell
lát ni hír adó esz köz zel (mo bil te le fon), to váb bá a fegy ve res
pénz kí sé rõt re pesz- és lö ve dék ál ló mel lénnyel is.

(4) A pénz szál lí tá sok kí sé ré sé re ma gán tu laj do nú gép -
jár mû vel nem le het igény be ven ni.

(5) A pénz kí sé rõ hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to na fel -
ada tát pol gá ri öl tö zet ben is vég re hajt hat ja.

5.  §

(1) A pénz szál lí tá sok kí sé ré se fel adat konk rét ada ta it
tar tal ma zó pénz szál lí tá si út irány-ter vet (in du lás-ér ke zés
idõ pont ja, a cél ál lo má sok, az út vo nal, a kí sé rõk szá ma és
fegy ver ze te, a szál lí tott ér ték nagy sá ga) a hon vé del mi
 vonatkozású szol gá la ti ti tok ról  szóló min den ko ri ha tá lyos
HM ren de let ben meg ha tá ro zot tak alap ján le het mi nõ sí te -
ni. Nyil ván tar tá sát az ál ta lá nos ügy vi te li sza bá lyok sze rint
kell vég re haj ta ni.

(2) A pénz szál lí tá sok kí sé ré se fel adat ra va ló fel ké szí tés
és vég re haj tás kö ve tel mé nye it a je len uta sí tás 1. szá mú, a
pénz kí sé rõk lét szá má ra és fel sze re lé sé re vo nat ko zó rész -
le tes sza bá lyo kat a 2. szá mú, ok mány min tá ját pe dig a
3. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

Záró rendelkezések

6.  §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.

(2) A pénz szál lí tá sok kí sé ré sé re gaz dál ko dó szer ve zet -
tel ko ráb ban kö tött szer zõ dé se ket 2006. de cem ber 31-ig

fe lül kell vizs gál ni és az új sza bá lyok nak meg fele lõen,
szük ség sze rint kez de mé nyez ni kell azok mó do sí tá sát.

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

1. melléklet
a 81/2006. (HK 17/I.) HM utasításhoz

A pénzszállítások kísérése feladatra való felkészülés
és a végrehajtás követelményei

I.

A felkészítés általános szabályai

1. A pénz kí sé rõt pa rancs ban kell ki je löl ni, az MK KBH 
te rü le ti leg ille té kes biz ton sá gi tiszt (az MK KFH ese té ben
a sa ját biz ton sá gi szerv) vé le mé nyé nek figye lembe véte -
lével.

2. Az uta sí tás 3.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
 parancsnok, ve ze tõ éven te egy al ka lom mal ál ta lá nos, a
nap i fel adat vég haj tá sát meg elõ zõ en pe dig ope ra tív fel ké -
szí tést hajt vég re.

3. A pénz kí sé rõ ket, va la mint a gép jár mû vet és ve ze tõ -
jét rend sze re sen cse rél ni kell.

4. A szál lí tás út vo na lá ra több va ri á ci ót kell ki dol goz ni,
eze ket rend szer te le nül cse rél ni kell.

5. Az út ba in dí tó pa rancs nok min den konk rét fel adat ra
ké szít sen „Út irány ter vet”, s azt ad ja át a pénz kí sé rõk pa -
rancs no ká nak.

6. A fel adat vég re haj tá sa után szá mol tas sa be a pénz -
kísérõk pa rancs no kát, a be szá mol ta tás ta pasz ta la ta it ér té -
kel je, hasz nál ja fe l a kö vet ke zõ szol gá lat fel ké szí té sé nél.

II.

A pénzkísérõk operatív felkészítésének szempontjai

1. A fel ké szí tés re ki je lölt pa rancs nok a pénz kí sé rõ pa -
rancs nok és a pénz kí sé rõk ré szé re köz vet le nül az út ba in -
dí tás elõtt fel ké szí tést tar t, mely nek so rán:

a) rö vi den ér té kel je a ko ráb bi fel ada tok vég re haj tá sát,
is mer tes se az el len õr zé sek ta pasz ta la ta it;

b) el len õriz ze a ru há zat, elõ írt fel sze re lés, fegy ver zet,
szol gá la ti ok má nyok meg lé tét;
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c) ha tá roz za meg:
– a pénz kí sé rõk fel ada tát,
– ki in du ló ál lo mást, a cél ál lo mást, az in du lás és ér ke -

zés idõ pont ját,
– igény be vett gép jár mû ada ta it,
– me net vo na lat,
– a kí sé rés so rán kö ve ten dõ fon to sabb ma ga tar tá si sza -

bá lyo kat az el len õr zé sek
ta pasz ta la ta i nak figye lembe véte lével,
– az össze köt te tés rend jét;
d) is mer tes se a pénz szál lí tás ra ki je lölt szál lít mány ve -

ze tõ (a pénz ügyi és szám vi te li szer ve ze ti elem ál lo má nyá -
ból a pénz fel vé tel re ki je lölt sze mély) ne vét, sze mé lyi iga -
zol vány szá mát,

e) is mer tes se a fegy ver hasz ná lat vo nat ko zó sza bá lya it;
f) ad ja át a pénz szál lí tás út irány ter vét a pénz kí sé rõ pa -

rancs nok ré szé re;
g) vissza kér de zés sel gyõ zõd jön meg a pénz kí sé rõk fel -

adat is me re té rõl.

III.

A pénzkísérõ parancsnok feladatai

1. El len õriz ze a pénz kí sé rés re ve zé nyelt sze mé lyek ru -
há za tát, fel sze re lé sét, fegy ver ze tét, szol gá la ti ok má nyok
meg lé tét, in téz ked jen a hi á nyos sá gok meg szün te té sé re.

2. Je lent kez zen a pénz kí sé rõk kel a fel ké szí tõ pa rancs -
nok nál.

3. A fel adat vé te le után tisz táz za a pénz kí sé rõk fel ada -
tát, hajt sa vég re a szük sé ges pon to sí tást.

4. A meg ha tá ro zott idõ pont ban je lent kez zen a ki in du ló
ál lo má son, és a szál lít mány ve ze tõ vel egyez tes se a fel ada tot.
A pénz kí sé ré si fel adat vég re haj tá sa a pénz szál lít mány fel vé -
te le zé sé vel kez dõ dik és a cél ál lo más ra va ló be ér ke zé sig tar t.

5. A pénz kí sé rõ pa rancs nok fe le lõs a be osz tott ál lo -
mány szá má ra meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sá ért, a
pénz kí sé rõk köz vet len irá nyí tá sá ért.

6. Az ér ték szál lí tás idõ tar ta ma alatt a sze mély- és va -
gyon biz ton ság ér vé nye sü lé sé ért a pénz kí sé rõ pa rancs nok
a fe le lõs. Fe le lõs sé gi kö ré ben ki adott uta sí tá sa it a szál lí -
tás ban részt ve võk kö te le sek ma ra dék ta la nul be tar ta ni.

7. A pénz szál lít mány épü let bõl tör té nõ ki vi te le, a gép -
jár mû be tör té nõ el he lye zé se, a cél ál lo má so kon az épü let be 
tör té nõ be vi te le idõ sza ká ban a pénz kí sé rõ pa rancs nok
szer vez ze meg a fi gye lést, meg kü lön böz te tett fi gye lem -
mel a fo ko zott ér dek lõ dést ta nú sí tó sze mé lyek re.

A pénz kí sé rõ a pénz szál lít mány ra ko dá sá ban nem ve het 
részt.

8. A biz ton sá got ve szé lyez te tõ kö rül mény ese tén a
 rakodást fél be kell sza kí ta ni, to vább foly tat ni csak annak
meg szün te té se után le het.

A gya nús kö rül mény meg szün te té sé re a pénz kí sé rõ kér -
jen se gít sé get a pénz in té zet biz ton sá gi sze mély ze té tõl,

hon véd sé gi ob jek tum ban az ügye le ti szol gá lat tól, köz te rü -
le ten a te rü le ti leg ille té kes rend õri szerv tõl.

9. A fel ké szí té sen meg ha tá ro zott me net vo nal tól a
pénz kí sé rõk pa rancs no ka csak ab ban az eset ben tér het el,
ha ezt kül sõ kö rül mé nyek nyo ma té ko san in do kol ják
(pl.: bal eset  miatti út le zá rás stb.). Az el té rést és annak
 indokait utó lag je lent se a ki ren de lõ pa rancs nok nak.

Kí sé ré si fel adat vég re haj tá sa so rán az út irány terv ben
meg ha tá ro zott cél ál lo más(ok)on kí vül más ob jek tu mok nál 
meg áll ni – (ki vé ve for gal mi okok ból) – TI LOS!

10. A pénz szál lí tást vég zõ gép jár mû bal ese te, üzem -
kép te len né vá lá sa ese tén a pénz kí sé rõ pa rancs nok szer -
vezze meg a jár mû kö zel biz to sí tá sát, ér te sít se a te rü le ti leg
ille té kes rend õri szer vet, szük ség ese tén kér je se gít sé gü ket 
a pa rancs no ka ér te sí té sé hez.

11. A szál lít mány ve ze tõ a fel adat el vég zé se után az út -
irány ter ven az igény be vé telt alá írá sá val iga zol ja.

12. A fel adat vég re haj tá sa után a pénz kí sé rõk pa rancs -
no ka je lent se ész re vé te le it, ja vas la ta it a szál lí tás biz ton sá -
gá nak nö ve lé sé re, a ki töl tött út irány ter vet ad ja le a ki ren -
de lõ pa rancs nok nak.

IV.

A pénzkísérõ feladatai

1. A meg ha tá ro zott idõ pont ban, az elõ írt ru há zat ban,
fel sze re lés sel és fegy ver zet tel je lent kez zen a pénz kí sé rõk
pa rancs no ká nál.

2. A pénz kí sé rõ pa rancs no ka ál tal ré szé re meg ha tá ro -
zott fel ada to kat ma ra dék ta la nul hajt sa vég re.

V.

Egyéb rendelkezések

1. Az ille té kes pénz ügyi és szám vi te li szer ve ze ti elem
ve ze tõ je a pénz kí sé rõ igény lé sét a pénz szál lí tás ter ve zett
idõ pont ja elõtt leg alább 2 mun ka nap pal jut tas sa el a kí sé -
rés re ki je lölt szer ve zet pa rancs no ká nak, ve ze tõ jé nek.

2. A pénz ügyi és szám vi te li szer ve ze ti elem igény lé sé -
nek nyil ván tar tá sát, a pénz kí sé rõk út irány ter ve it, a rend kí -
vü li ese mé nyek rõl ké szült ok má nyo kat a töb bi ok mány tól
el kü lö nít ve kell tá rol ni.

A fen ti ok má nyo kat se lej tez ni csak 5 év után le het.

3. Biz to sí ta ni kell, hogy a pénz szál lít má nyok szál lí tá -
sá ra, rend sze res sé gé re, út vo na lá ra stb. vo nat ko zó ada to kat 
mi nél szû kebb kör is mer je. In for má ció ki szi vár gá sa ese tén 
a rend szer ben vál toz ta tá so kat kell vég re haj ta ni. A fel adat
vég re haj tá sá ban rend sze re sen részt ve võk fi gyel mét min -
den be szá mol ta tás ban fe l kell hív ni a ti tok tar tá si kö te le -
zett ség re.
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2. melléklet a 81/2006. (HK 17/I.) HM utasításhoz

A pénzkísérõk létszáma és felszerelése a szállítási összeghatárok függvényében

500 000 Ft-ig 1 fõ
500 001–3 000 000 Ft-ig 2 fõ, vagy 1 fegy ve res kí sé rõ

3 000 001–10 000 000 Ft-ig 2 fõ, eb bõl 1 fõ fegy ve res kí sé rõ
10 000 001–30 000 000 Ft-ig 2 fõ fegy ve res kí sé rõ

30 000 001 Ft fe lett 3 fõ, eb bõl 2 fõ fegy ve res kí sé rõ

500 000 Ft fe let ti összeg szál lí tá sá hoz min den eset ben köz úti sze mély gép ko csit kell biz to sí ta ni.

50 M Ft fe let ti összeg szál lí tá sá hoz pénz szál lí tó gép ko csit kell igény be ven ni. Amennyi ben nem ál l ren del ke zés re, a
pénz t meg oszt va kell szál lí ta ni.

3. melléklet a 81/2006. (HK 17/I.) HM utasításhoz

MINTA

(minõsítés)
A PÉNZSZÁLLÍTÁS ÚTIRÁNYTERVE

20................ év .......................... hó ......... nap

Szál lít mány ve ze tõ név ig. szám
PSZ Pk: név r. fok
Kí sé rõk: név r. fok

név r. fok
Gk. ve ze tõ: név r. fok
Gk. frsz.-a
Ki in du lá si ál lo más: ind.:
Cél ál lo más: érk.: ind.:
Cél ál lo más: érk.: ind.:
Cél ál lo más: érk.: ind.:
Cél ál lo más: érk.: ind.:
Cél ál lo más: érk.: ind.:
Vég ál lo más: érk.: ind.:
Me net vo nal:
Szál lí tás be fe je zé si ide je:
Ese mény:

………………… ……………………
 PSZ Pk. alá írás  Szál l. ve z. alá írás

Bu da pest, 20........... év ........................................... hó .......... nap.

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

Pk.
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A honvédelmi miniszter
83/2006. (HK 17/I.) HM

u t a  s í  t á  s a

a 2006. évi tisztavatás végrehajtásáról*

* Az uta sí tást az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A honvédelmi miniszter
84/2006. (HK 17/I.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium Hatásköri Jegyzékének
kiadásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ

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 ter nek alá ren delt szer ve ze tek re ter jed
ki.

2.  §

Ezen uta sí tás mel lék le te ként ki adom a Hon vé del mi Mi -
nisz té rium Ha tás kö ri Jegy zé két.

3.  §

Ez az uta sí tás 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba

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

A honvédelmi miniszter
85/2006. (HK 17/I.) HM

u t a s í t á s a

a NATO Kodifikációs Rendszer alkalmazásáról  szóló
109/2005. (HK 25.) 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) f), va la mint 97.  § (1) be -
kez dés n) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a

 NATO Ko di fi ká ci ós Rend szer al kal ma zá sá ról  szóló
109/2005. (HK 25.) HM uta sí tás (a továb biak ban: Ut.) mó -
do sí tá sá ról – az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az Ut. 1.  §. (2) be kez dés c) pont he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„ c) az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, ille tõ leg alap -
ve tõ biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ vagy kü -
lön le ges biz ton sá gi in téz ke dést igény lõ be szer zé sek sa já -
tos sza bá lya i ról  szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let,
va la mint a vé de lem te rén alap ve tõ biz ton sá gi ér de ket érin -
tõ, ki fe je zet ten ka to nai, rend vé del mi, ren dé sze ti cé lok ra
szánt áruk be szer zé sé re, ille tõ leg a szol gál ta tá sok meg ren -
de lé sé re vo nat ko zó sa já tos sza bá lyok ról  szóló – a
87/2005. (V. 5.) Korm. ren de let tel mó do sí tott – 228/2004.
(VII. 30.) Korm. ren de let ha tá lya alá tar to zó be szer zés,”

2.  §

Az Ut 1.  § (2) be kez dé se az aláb bi e) pont tal egé szül ki:
„(e) a Ma gyar Hon véd ség, va la mint a hon vé del mi

 miniszter köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó
szer ve ze tek be szer zé se i nek el já rá si rend jé rõl  szóló
102/2005. (HK 22.) HM uta sí tás ha tá lya alá tar to zó be -
szer zé sek.”

3.  §

Az Ut 2. szá mú mel lék le té nek 2. pont ja he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

„2. A Ma gyar or szá gon be jegy zett cé gek vo nat ko zá sá -
ban a Nem ze ti Ko di fi ká ci ós Iro da funk ci ó it a Ma gyar
Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó
 Parancsnokság (Bu da pest. 1581, Pf.: 31) ko di fi ká ci ós
szer ve ze ti ele me lát ja el. Je len Zá ra dék ban meg ha tá ro zott,
a cég azo no sí tás hoz szük sé ges ada to kat a szál lí tó a Ma gyar 
Nem ze ti Ko di fi ká ci ós Iro da ré szé re szol gál tat ja.”

Záró rendelkezések

4.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, egy ide -
jû leg az Ut. 1.  § (4) be kez dés c) pont ja ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A honvédelmi miniszter
86/2006. (HK 17/I.) HM

u t a  s í  t á  s a

a 2007. évi Nemzetközi Repülõnap és Haditechnikai
Bemutató megszervezésével összefüggõ

elõkészítõ feladatokról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a nyil vá nos
re pü lõ ren dez vény sza bá lya i ról  szóló 11/1999. (VI II. 26.)
HM ren de let ren del ke zé se i re – az aláb bi

utasítást

adom ki.

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 HM köz vet len alá ren delt sé gé be
tar to zó szer ve ze tek, a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá -
nyí tá sa, fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek, va la mint a
Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve -
ze te i nek (a továb biak ban együtt: hon vé del mi szer vek) a
fel adat vég re haj tá sá ban érin tett ál lo má nyá ra.

2.  §

A hon vé del mi tár ca a 2007. év au gusz tu si ün ne pi
 rendezvénysorozatának köz pon ti prog ram ja ként 2007.
 augusztus 11-én és 12-én Nem zet kö zi Re pü lõ nap és Ha di -
tech ni kai Be mu ta tó (a továb biak ban: Ren dez vény) ke rül
meg tar tás ra.

3.  §

A Ren dez vény elõ ké szí té se, 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
2006. jú li us 15-i meg ala ku lás sal Elõ ké szí tõ Bi zott sá got
(a továb biak ban: bi zott ság) je lö lök ki:

A bi zott ság el nö ke: Dr. Göm bös Já nos
A bi zott ság tit ká ra: Vi da Ká roly õr nagy
A bi zott ság tag jai: Töm böl Lász ló ve zér õr nagy

Gyõ rös sy Fe renc al tá bor nagy
Sá gi Já nos ve zér õr nagy
Lé vai Ist ván At ti la dan dár tá bor nok
Oláh Já nos ez re des
Kol tai Gá bor

4.  §

(1) A bi zott ság el nö ke fe le lõs a bi zott ság mun ka rend jé -
nek meg ha tá ro zá sá ért, a bi zott ság te vé keny sé gé nek tel jes

kö rû ko or di ná lá sá ért, a Ren dez vény elõ ké szí té sé rõl  szóló
ter ve i nek ha tár idõ re tör té nõ fel ter jesz té sé ért és a szer ve -
zés sel kap cso la tos elõ ze tes szer zõ dé sek meg kö té sé ért.

(2) A bi zott ság tit ká ra fe le lõs a bi zott ság ülé se i nek elõ -
ké szí té sé ért, a fel ada tok össze han go lá sá ért és a Ren dez -
vény meg szer ve zé sé vel és le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos
mi nisz te ri uta sí tá sok elõ ké szí té sé ért.

5.  §

(1) Az MH Szá raz föl di Pa rancs nok és az MH Lé gi erõ
Pa rancs nok 2006. au gusz tus 10-ig te gyen ja vas la tot a bi -
zott ság fe lé a kül föl di szá raz föl di és lé gi ka to nai szer ve ze -
tek meg hí vá sá ra.

(2) A bi zott ság 2006. szep tem ber 1-jé ig ké szít se elõ és
ter jessze fe l a Ren dez vény re ter ve zett kül föl di szá raz föl di
és lé gi ka to nai szer ve ze tek meg hí vó it.

6.  §

A bi zott ság meg ala ku lá sát köve tõen kezd je meg a
 Rendezvény ci vil tá mo ga tá si le he tõ sé ge i nek fel tá rá sát és
2006. szep tem ber 15-ig ter jessze fe l jó vá ha gyás ra az elõ -
ze tes tá mo ga tói lis tát.

7.  §

A bi zott ság 2006. ok tó ber 15-ig elõ ze tes el gon do lást
ké szít sen a ren dez vény rõl, amely tar tal maz za a Ren dez -
vény elõ ze tes for ga tó köny vét, a meg hí vott kül föl di ka to -
nai szer ve ze tek fel so ro lá sát, a Ren dez vény szer ve zé si fel -
ada ta i ba és prog ram já ba be vont ha zai hon vé del mi szer vek
és esz kö ze ik meg ha tá ro zá sát, a vár ha tó tá mo ga tók lis tá ját,
va la mint a Ren dez vény elõ ze tes költ ség ter vét.

8.  §

A bi zott ság a le bo nyo lí tás ba be vont hon vé del mi szer ve -
ket tá jé koz tas sa a Ren dez vénnyel kap cso la tos fel ada ta ik -
ról, ame lyek ez alap ján 2006. ok tó ber 30-ig dol goz zák át a
2007. évi ki kép zé si és fel adat ter ve i ket.

9.  §

A bi zott ság a ren dez vény elõ ké szí té se so rán tö re ked jen
a pro to kol lá ris, a ka to nai, va la mint a bal eset-, és tûz vé del -
mi fel ada tok tel jes kö rû meg ha tá ro zá sá ra, illetve azok
költ ség ha té kony vég re haj tá sá nak biz to sí tá sá ra.

10.  §

A bi zott ság 2006. ok tó ber 01-ig te gyen ja vas la tot a
Ren dez vény meg szer ve zé sé vel és le bo nyo lí tá sá val össze -
füg gõ fel ada tok vég re haj tá sá nak irá nyí tá sá ra lét re ho zan dó 
Szer ve zõ Bi zott ság össze té te lé re.
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11.  §

A bi zott ság mun ká já hoz szük sé ges tech ni kai esz kö zö -
ket az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa -
rancs nok ság biz to sít sa.

12.  §

Je len uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba* és 2007.
de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
87/2006. (HK 17/I.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium szervei és a miniszter
alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek éves

és havi feladatterveinek elkészítésével összefüggõ
feladatokról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek c) és f) pont -
ja alap ján – a Hon vé del mi Mi nisz té rium szer vei és a mi -
nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó egyes szer ve ze tek fel ada -
tai vég re haj tá sá nak ter ve zé sé vel össze füg gõ fel ada tok ról
– a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki.

Az utasítás hatálya

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té rium 
szer ve i re (a továb biak ban: HM szer vek), a hon vé del mi mi -
nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó HM szer ve ze tek re, a HM
Köz pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal Elõ ké szí tõ Törzs re (a továb -
biak ban együtt: HM szer ve ze tek), a Ma gyar Hon véd ség
kö zép szin tû ve ze tõ szer ve i re, to váb bá az MH Mû ve let Irá -
nyí tó Köz pont ra, az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság ra,
az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság ra, va la mint
az MH Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság ra (a továb -
biak ban együtt: pa rancs nok sá gok).

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. au gusz tus 1.

A feladattervezés célja

2.  §

(1) A fel adat ter ve zés cél ja a Ma gyar Köz tár sa ság Nem -
ze ti Biz ton sá gi Stra té gi á já ból és a Nem ze ti Ka to nai Stra té -
gi á ból, a jog sza bá lyok ból, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi
esz kö ze i bõl, a Kormány mun ka ter vé bõl, a had erõ fej lesz -
tés irá nya it hosszú táv ra meg ha tá ro zó ter vek bõl je len uta -
sí tás ha tá lya alá tar to zó szer vek re/szer ve ze tek re há ru ló
fel ada tok le bon tá sa a tárgy év re, illetve tárgy hó nap ra,
 továbbá a fel ada tok vég re haj tá sá nak össze han go lá sa a
 felelõs és az együtt mû kö dõ szer vek kö zött.

(2) A fel adat terv biz to sít ja a fel ada tok ki dol go zá sá -
nak és az elõ ter jesz tések ha tár ide jé nek meg ha tá ro zá sát,
 továbbá a fel ada tok vég re haj tá sá nak szá mon kér he tõ sé gét.

A tervezés szintjei

3.  §

(1) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban éves és ha vi fel -
adat terv ké szül, a HM szer vek ha vi fel adat ter vet, a HM
szer ve ze tek éves és ha vi fel adat ter vet ké szí te nek.

(2) A HM éves fel adat ter ve – a HM Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tá nak (a továb biak ban: HM SZMSZ) figye -
lembe véte lével – azo kat a fel ada to kat tar tal maz za, ame -
lyek ki dol go zá sa va la mely HM szerv, HM szer ve zet vagy
pa rancs nok ság fel ada ta, ame lyek ki dol go zá sá ban, vég re -
haj tá sá ban az 1.  §-ban meg ha tá ro zott szer vek, szer ve ze tek
a tárgy év ben és az azt kö ve tõ ne gyed év ben részt vesz nek,
és/vagy olyan je len tõ sé gû ek, ame lye ket or szág gyû lé si,
kor mány za ti, mi nisz te ri, ál lam tit ká ri, szak ál lam tit ká ri,
 kabinetfõnöki, Hon véd Ve zér kar fõ nö ki (a továb biak ban:
HVKF) dön tés re kell elõ ter jesz te ni, to váb bá, ha a fel adat -
vég zés re más köz pon ti köz igaz ga tá si szerv vel együtt mû -
kö dés ben ke rül sor.

(3) Az éves fel adat terv ben a tárgy év re  szóló, a hon vé -
del mi mi nisz ter ál tal a tár ca és a Ma gyar Hon véd ség egé -
szé re, a szak ál lam tit ká rok és a ka bi net fõ nök ál tal az alá -
ren delt szer ve ik, va la mint a HVKF ál tal a köz vet len alá -
ren delt szer ve ze tek te vé keny sé gé re meg ál la pí tott fel ada -
tok ke rül nek le bon tás ra, konk rét, vég re hajt ha tó, szá mon
kér he tõ rész fel ada tok ra.

(4) A HM ha vi fel adat ter ve – a HM SZMSZ figye -
lembe véte lével – a Hon vé del mi Mi nisz té rium éves fel -
adat ter vé bõl szár ma zó, illetve az at tól el té rõ tar ta lom mal
je lent ke zõ, a HM szer ve i nek, a HM szer ve ze te i nek, va la -
mint a pa rancs nok sá gok nak azon tárgy ha vi fel ada ta it tar -
tal maz za, ame lyek ki dol go zá sá ért, vég re haj tá sá ért a fel so -
rolt szer ve ze tek fe le lõ sek, és/vagy olyan je len tõ sé gû ek,
hogy or szág gyû lé si, kor mány za ti, mi nisz te ri, ál lam tit ká ri,
szak ál lam tit ká ri, ka bi net fõ nö ki, HVKF-i dön tés re kell
elõ terjeszteni.
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(5) Az egyes fel ada tok rész le tes vég re haj tá sá ra ki dol go -
zott ön ál ló ter vek ben meg ha tá ro zott fel ada tok kö zül a fel -
adat ter vek csak azo kat tar tal maz zák, ame lyek a (2)–(4) be -
kez dés ben le írt fel té te lek nek meg fe lel nek.

A tervezés elvei

4.  §

(1) Az éves és ha vi fel adat ter vek ben azok a fel ada tok sze -
re pel nek, ame lyek nek költ ség ve té si fe de ze te bizto sított.

(2) Az éves és ha vi fel adat ter vek tar tal maz zák a fel ada -
to kat, azok fõ fe le lõ sét, az együtt mû kö dõ ket, a vé le mé nye -
zés ben/ki dol go zás ban részt ve võ szer ve ket, a vég re haj tás
rész fel ada ta i ra meg ál la pí tott ha tár idõ ket, az elõterjesz tés
idõ pont ját, az adott fel adat elõ ké szí té sé ben és vég re haj tá -
sá ban dön tés re jo go sult ve ze tõ meg ne ve zé sét, va la mint a
dön tés idõ pont ját.

(3) Az éves és ha vi fel adat ter vek a HM In for má ció Kap -
cso la ti Rend szer ben, illetve a HM SZMSZ-ben rög zí tett,
rend sze re sen is mét lõ dõ és ál lan dó fel ada to kat nem tar tal -
maz zák.

(4) A ha vi fel adat ter vek tar tal maz zák a ha tá lyos jog sza -
bá lyok ban, or szág gyû lé si- és kor mány ha tá ro za tok ban,
illetve bel sõ sza bá lyo zók ban meg je lent fel ada to kat, a fe le -
lõ sö ket és a vég re haj tás ál la po tát.

(5) Az éves és a ha vi ter vek el ké szí té sé nek ha tár ide jé tõl
füg get le nül a ki dol go zá sért fe le lõs szerv/szer ve zet ve ze tõ -
je – a szol gá la ti elöl já ró já nak/hi va ta li fe let te sé nek tör té nõ
je len tés sel egy ide jû leg – tá jé koz ta tást ter jeszt fe l a HM
Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály (a továb biak ban:HM 
TKF) út ján a ka bi net fõ nök nek, a vég re haj tás el ma ra dá sá -
nak oká ról, va la mint a ha tár idõ vagy fel adat mó do sí tá sá ra
vo nat ko zó ja vas la tá ról.

A tervezési idõszakok

5.  §

(1) Az éves fel adat terv a tárgy év ja nu ár 1-jé tõl de cem -
ber 31-ig rész le te sen tar tal maz za az ese dé kes fel ada to kat,
to váb bá a tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31-ig az elõ ze tesen
ter ve zett fel ada to kat.

(2) A ha vi fel adat terv a tárgy hó 1-jé tõl a kö vet ke zõ hó -
nap ötö dik mun ka nap já ig rész le te sen tar tal maz za az ese -
dé kes fel ada to kat.

A tervezési okmányok tartalma

6.  §

(1) Az éves fel adat terv tar tal maz za:
a) a tárgy évi te vé keny ség vo nat ko zá sá ban:
aa) a HM te vé keny sé gé nek fõ irá nya it;
ab) az 1.  §-ban meg ne ve zett szer vek fel ada ta it;

ac) a fon to sabb ren dez vé nye ket;
ad) a HM Kol lé gi u ma ülé se i nek éves té ma jegy zé két;
ae) a HM kormány-elõ ter jesz téseinek éves jegy zé két;
af) az ün nep na pok kö rü li mun ka ren det;
ag) a ki dol go zás ra ter ve zett tár ca szin tû ren de le tek, az

ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i nek és bel sõ sza bá lyo -
zó i nak jegy zé két;

b) a tárgy évet kö ve tõ évi te vé keny ség vo nat ko zá sá ban
az év fõbb fel ada ta it, az I. ne gye dé vet rész le te sen.

c) a tárgy évet kö ve tõ má so dik évi te vé keny ség vo nat -
ko zá sá ban a te vé keny ség fõ irá nya it;

(2) A ha vi fel adat terv az HM SZMSZ-ben meg ha tá ro -
zott el vek figye lembe véte lével tar tal maz za:

a) a te vé keny ség fõ irá nya it;
b) az Or szág gyû lés, a Kormány adott ha vi ülé se i nek is -

mert idõ pont ja it;
c) a tárgy hó nap ki emelt fon tos sá gú kor mány za ti dön -

tést igény lõ elõterjesz tések jegy zé két;
d) a HM Kol lé gi u ma ülé se it és na pi rend je it;
e) a 3.  § (4) be kez dé sé ben fel so rolt szer vek és szer ve -

ze tek fel ada ta it;
f) a fon to sabb ren dez vé nye ket;
g) a ki emelt el len õr zé se ket;
h) az ál lam i ve ze tõk, a HVKF és he lyet te sei, va la mint a 

HM szer vek fõ osz tály ve ze tõi, illetve a pa rancs nok sá gok
pa rancs no kai ha vi ter ve zett el fog lalt sá gát;

i) a tár ca szin tû ké szen lé ti szol gá la to kat.

A tervek összeállításának és jóváhagyásának rendje

7.  §

(1) A mi nisz té rium éves és ha vi fel adat terv ének össze -
ál lí tá sá ért és jó vá ha gyás ra tör té nõ fel ter jesz té sé ért a HM
TKF fõ osz tály ve ze tõ je fe le l.

(2) A Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend sze ré nek fel adat -
struk tú rá já val össz hang ban ké szü lõ éves fel adat terv ösz -
szeállítása, egyez te té se és jó vá ha gyá sa a mi nisz ter ál tal
éven te ok tó ber hó nap ban ki adás ra ke rü lõ kü lön „El gon do -
lás” sze rint tör té nik.

(3) A mi nisz té rium ha vi fel adat ter ve i nek össze ál lí tá sa,
egyez te té se és ha tár ide jük:

a) az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer vek és szer ve ze tek
ve ze tõi ja vas la ta i kat a 3.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint
leg ké sõbb a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap 15-éig a HM
TKF-re kül dik meg. Amennyi ben a meg ha tá ro zott ha tár -
nap mun ka szü ne ti- vagy ün nep nap ra esik, illetve egyéb in -
do kolt eset ben az el té rõ ha tár idõt a meg elõ zõ ha vi fel adat -
terv tar tal maz za;

b) a HM TKF fõ osz tály ve ze tõ je a be ér ke zett ja vas la tok 
alap ján össze ál lí tott és pon to sí tott fel adat terv ter ve ze tét
min den hó nap utol só elõt ti he té nek hét fõ jé ig meg kül di a
ja vas la tot te võ szer vek ve ze tõ i nek, akik ész re vé te le i ket,
ja vas la ta i kat leg ké sõbb a hó nap utol só elõt ti he te pénte -
kéig te szik meg;
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c) a fel adat terv hez a ja vas la tok és ész re vé te lek be kül -
dé se, va la mint a fel adat terv meg kül dé se, ahol a tech ni kai
fel té te lek biz to sí tot tak, csak elekt ro ni ku san tör té nik;

d) a ka bi net fõ nök a ja vas la tok tól el té rõ en be ter ve zés re
nem ke rü lõ fel ada tok ról tá jé koz tat ja a szak ál lam tit ká ro kat
és a HVKF-t;

e) a HM TKF fõ osz tály ve ze tõ je a fel adat ter vet alá ír ja,
egyet ér tés re a HVKF ré szé re fel ter jesz ti. A fel adat ter vet a
ka bi net fõ nök ter jesz ti fe l jó vá ha gyás ra a mi nisz ter nek
úgy, hogy a jó vá ha gyott ter vet a vég re haj tás ban érin tett
szer vek ve ze tõi a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap utol só
mun ka nap já ig meg kap ják.

A Honvédelmi Minisztérium szervei, szervezetei
feladattervei

8.  §

A HM szer ve ze tek a Hon vé del mi Mi nisz té rium jó vá ha -
gyott éves fel adat ter ve alap ján sa ját szer ve ze tük vo nat ko -
zá sá ban éves fel adat ter vet ké szí te nek, me lyet – a ka bi net -
fõ nök egyet ér té sé vel – a hon vé del mi mi nisz ter a tárgy év
feb ru ár 15-ig hagy jó vá.

9.  §

A HM szer vek és HM szer ve ze tek sa ját fel ada ta ik vo -
nat ko zá sá ban rész le tes ha vi fel adat ter vet ké szí te nek, me -
lyet a HM szerv/szer ve zet ve ze tõ je hagy jó vá a tárgy hó nap 
5. mun ka nap já ig.

Záró rendelkezések

10.  §

(1) Ez az uta sí tás 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba,
ren del ke zé se it el sõ al ka lom mal a 2006. szep tem ber hó -
nap ra vo nat ko zó ter vek elõ ké szí té sé re kell al kal maz ni.

(2) Az uta sí tás hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Hon vé del mi Mi nisz té rium, a hon vé del mi mi nisz -
ter köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó egyes szer ve ze tek
éves és ha vi fel adat terv ének el ké szí té sé vel össze füg gõ fel -
ada tok ról  szóló 39/2005. (HK 10.) HM uta sí tás, va la mint
az azt mó do sí tó 105/2005. (HK 24.) HM uta sí tás és a
110/2005. (HK 25.) HM uta sí tás.

11.  §

Je len uta sí tás el ve i vel össz hang ban fel ha tal ma zást kap
a HVKF, hogy a ka to nai szer ve ze tek éves és ha vi fel adat -
ter ve i nek el ké szí té sé vel össze füg gõ fel ada to kat in téz ke -
dés ben rész le te sen sza bá lyoz za.

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

A honvédelmi miniszter
88/2006. (HK 17/I.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi
és munkaértekezleteinek 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 dés f) pont ja alap ján
a Hon vé del mi Mi nisz té rium fel sõ szin tû ve ze tõi és mun ka -
ér te kez le te i 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, a hon vé del mi mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz -
ter) alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek re, a mi nisz ter
köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek, va la mint a
Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve -
ze te i nek összes sé gé re.

A miniszter éves értékelõ és feladatszabó vezetõi
értekezlete

2.  §

(1) A mi nisz ter éves ér té ke lõ és fel adat sza bó ve ze tõi
 értekezlete (továb biak ban: ér te kez let) az MH irá nyí tá sá -
nak, ve ze té sé nek fel sõ szin tû fó ru ma.

(2) Az ér te kez let cél ja a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott, a
Hon vé del mi Mi nisz té rium elõ zõ éves fel adat terv ében
 rögzített, az MH egé szé re vo nat ko zó ki emelt és meg ha tá -
ro zó fon tos sá gú fel ada tok vég re haj tá sá nak ér té ke lé se, a
 Magyar Hon véd ség tárgy évi te vé keny sé ge fõ irány el ve i -
nek, cél ki tû zé se i nek meg ha tá ro zá sa.

(3) Az ér te kez let a mi nisz ter ve ze té sé vel éven te, az év
el sõ ne gyed évé ben ke rül meg tar tás ra.

(4) Az ér te kez let re meg hí vás ra ke rül:
a) a köz tár sa sá gi el nök;
b) a mi nisz ter el nök;
c) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter;
d) az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter;
e) az Or szág gyû lés Hon vé del mi és Ren dé sze ti Bi zott -

sá gá nak el nö ke;
f) az Or szág gyû lés Kül ügyi és Ha tá ron Tú li Ma gya rok

Bi zott sá gá nak el nö ke;
g) az Or szág gyû lés Nem zet biz ton sá gi Bi zott sá gá nak

el nö ke;
h) a Fõ vá ro si Íté lõ táb la Ka to nai Ta ná csa ta nács el nö ke;
i) a leg fõbb ügyész he lyet te se, ka to nai fõ ügyész;
j) a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro da kor mány-fõ ta nács -

adó ja;
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k) a Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal ka to nai fõ osz tály ve -
ze tõ je;

l) a MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal fõ igaz ga tó ja;
m) a MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal fõ igaz ga tó ja;
n) a ka to li kus tá bo ri püs pök;
o) a pro tes táns tá bo ri püs pök;
p) a ve ze tõ tá bo ri rab bi;
q) a hon véd sé gi ér dek-kép vi se le ti szer vek ve ze tõi;
r) az MH Ka to na nõi Bi zott ság el nö ke.

(5) Az ér te kez let részt ve või:
a) az ál lam tit kár;
b) a szak ál lam tit ká rok;
c) a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke;
d) a; ka bi net fõ nök;
e) a Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te sei;
f) a mi nisz te ri fõ ta nács adó(k);
g) a HM szer vek ve ze tõi (fõ osz tály ve ze tõk, tit kár ság -

ve ze tõk), illetve azok ál ta lá nos he lyet te sei;
h) a mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek ve ze -

tõi (pa rancs no kai), azok ál ta lá nos ha tás kö rû (el sõ) helyet -
tesei, (ha de rõ ne mi pa rancs nok sá gok ese té ben a pa rancs nok -
he lyet te sek kel, a törzs fõ nö kök kel, ve zény lõ zász ló sok kal
együt te sen)

i) a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem rek to ra;
j) az MH ve zény lõ zász lós;
k) a nem ze ti be osz tás ban lé võ tá bor no kok, ez re de sek;
l) az MH had rend je sze rin ti szer ve ze tek pa rancs no kai.

A miniszteri kabinetértekezletek

3.  §

(1) A mi nisz te ri ka bi net ér te kez let (továb biak ban: ka bi -
net ér te kez let), va la mint a ki bõ ví tett mi nisz te ri ka bi net ér -
te kez let (a továb biak ban: ki bõ ví tett ka bi net ér te kez let) a
kor mány za ti és a hon vé del mi ága za ti po li ti ka össze han go -
lá sá nak fó ru ma.

(2) A ka bi net ér te kez let cél ja a mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó, va la mint a hon vé del mi ága zat ak tu á lis fel ada ta i ra,
azok vég re haj tá sa hely ze té re vo nat ko zó kér dé sek meg vi -
ta tá sa, va la mint har mo ni zá lá sa a kor mány za ti ér de kek kel.

(3) A ka bi net ér te kez le tet a mi nisz ter ve ze ti, részt ve või
az ál lam tit kár és a ka bi net fõ nök.

(4) A ki bõ ví tett ka bi net ér te kez le tet a mi nisz ter ve ze ti,
részt ve või az ál lam tit kár, a szak ál lam tit ká rok, a ka bi net fõ -
nök, a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, va la mint a saj tó szó vi võ,
to váb bá a mi nisz ter dön té se alap ján be ren delt sze mé lyek.

(5) A ka bi net ér te kez let na pon ta, a ki bõ ví tett ka bi net ér -
te kez let a fel ada tok függ vé nyé ben a mi nisz ter ál tal meg ha -
tá ro zott kü lön idõ pont ban ke rül meg tar tás ra.

(6) A ki bõ ví tett ka bi net ér te kez let rõl fel jegy zés ké szül,
ame lyet a ka bi net fõ nök a részt ve võk nek meg küld.

A Honvédelmi Minisztérium havi feladattervezõ,
koordinációs és információs értekezlete

4.  §

(1) A Hon vé del mi Mi nisz té rium ha vi fel adat ter ve zõ,
ko or di ná ci ós és in for má ci ós ér te kez le te (továb biak ban:
ko or di ná ci ós ér te kez let) a Hon vé del mi Mi nisz té rium egy -
sé ges mû kö dé sét biz to sí tó fel adat ter ve zõ, ko or di ná ci ós és
in for má ci ós fó rum.

(2) A ko or di ná ci ós ér te kez let egy adott hó nap fel ada tai
vég re haj tá sá nak ér té ke lé se, a kö vet ke zõ hó nap ban meg ol -
dan dó fel ada tok meg ha tá ro zá sa, a tar tal mi el vá rá sok pon -
to sí tá sa, az együtt mû kö dés meg szer ve zé se, to váb bá a
részt ve võ ve ze tõi ál lo mány nak a tár ca elõtt ál ló idõ sze rû
fel ada tok ról, illetve biz ton ság po li ti kai ese mé nyek rõl tör -
té nõ tá jé koz ta tá sa, va la mint a ki e mel ten fon tos kér dé sek
meg be szé lé se ér de ké ben ke rül meg tar tás ra.

(3) A ko or di ná ci ós ér te kez let ve ze tõ je a ka bi net fõ nök.

(4) A ko or di ná ci ós ér te kez let rend sze rint min den hó nap 
utol só csü tör tö kén ke rül le ve ze tés re.

(5) A ko or di ná ci ós ér te kez let részt ve või:

a) a szak ál lam tit ká rok;

b) a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és az ál ta la ki je lölt
 helyettese;

c) a mi nisz te ri fõ ta nács adó(k);

d) a HM szer vek ve ze tõi (fõ osz tály ve ze tõk, tit kár ság -
ve ze tõk);

e) a HM szer ve ze tek ve ze tõi;

f) az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal kép vi se lõ je;

(6) A ko or di ná ci ós ér te kez let rõl fel jegy zés ké szül,
 melyet a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ké szít
el, és ame lyet a részt ve võk nek meg küld.

A Honvédelmi Minisztérium szakterületi
munkaértekezlete

5.  §

(1) A szak te rü le ti mun ka ér te kez let (a továb biak ban:
mun ka ér te kez let) a szak ál lam tit ká rok és a ka bi net fõ nök
ál tal, az alá ren delt szer ve ik ré szé re meg ha tá ro zott fel ada -
tok vég re haj tá sá nak ér té ke lé se, va la mint a mi nisz té rium
kö vet ke zõ idõ szak fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sa, az azok -
kal kap cso la tos el vá rá sok és kö ve tel mé nyek pon to sí tá sa
ér de ké ben ke rül meg tar tás ra.

(2) A mun ka ér te kez let a fel ada tok függ vé nyé ben üte -
me zet ten ke rül össze hí vás ra és azt az ille té kes szak ál lam -
tit kár, illetve a ka bi net fõ nök hív ja össze.

(3) A mun ka ér te kez let ve ze tõ je az ille té kes szak ál lam -
tit kár, ka bi net fõ nök.
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(4) A mun ka ér te kez le ten meg ha tá ro zott fel ada tok ról és
azok fe le lõ se i rõl fel jegy zés ké szül, ame lyet a szak ál lam tit -
kár, illetve a ka bi net fõ nök a részt ve võk nek meg küld.

(5) A mun ka ér te kez let részt ve või az ille té kes szak ál -
lam tit kár alá ren delt sé gé be tar to zó ve ze tõk és ál ta lá nos he -
lyet te se ik, va la mint a mun ka ér te kez let ve ze tõ je ál tal meg -
hí vott, az adott té má ban ki je lölt szak ér tõ ügy in té zõ(k).

A Honvéd Vezérkar fõnök vezetõi értekezlete

6.  §

(1) A Hon véd Ve zér kar fõ nök ve ze tõi ér te kez le té nek
(továb biak ban: ve ze tõi ér te kez let) ve ze tõ je a Hon véd Ve -
zér kar fõ nö ke.

(2) A ve ze tõi ér te kez let cél ja a Hon véd Ve zér kar fõ nö -
ké nek köz vet le nül alá ren delt MH ka to nai szer ve ze tek ál tal 
vég re haj tott ha vi fel ada tok ér té ke lé se, a kö vet ke zõ hó nap
fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sa és pon to sí tá sa, az MH alap ve -
tõ fo lya ma ta i ról egy sé ges ál lás pont ki ala kí tá sa, a stra té gi ai 
kér dé sek át te kin té se, va la mint a fe gyel mi és sze mé lyi
ügyek meg tár gya lá sa.

(3) A ve ze tõi ér te kez let na pi rend jé re a HM szer vek
 vezetõinek és az alá ren delt ka to nai szer ve ze tek pa rancs no -
ka i nak ja vas la tát is figye lembe vé ve a Hon véd Ve zér kar
fõ nök he lyet tes tesz ja vas la tot.

(4) A ve ze tõi ér te kez let ha von ta, rend sze rint a hó nap
utol só szer dá ján ke rül le ve ze tés re.

(5) A ve ze tõi ér te kez let részt ve või:
a) a Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te sei;
b) a Ve zér ka ri Tit kár ság ve ze tõ je;
c) a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke köz vet len alá ren delt sé -

gé be tar to zó fõ osz tály ve ze tõk;
d) az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs no ka;
e) az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság pa rancs no ka;
f) az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa -

rancs nok ság pa rancs no ka;
g) az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság pa rancs no ka;
h) az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság pa -

rancs no ka;
i) az MH Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság pa rancs -

no ka;
j) az MH Mû ve let Irá nyí tó Köz pont pa rancs no ka;
k) az MH ve zény lõ zász lós;
l) az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal kép vi se lõ je;
m) meg hí vott ként a na pi ren di pon tok elõ adói.

Záró rendelkezések

7.  §

Je len uta sí tás 2006. au gusz tus 01-jén lép ha tály ba, ezzel 
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Hon vé del mi Mi nisz té rium
fel sõ szin tû ve ze tõi és mun ka ér te kez le te i nek rend jé rõl

 szóló 45/2005. (HK 10.) HM uta sí tás, va la mint az azt
 módosító 62/2005. (HK 12.) HM uta sí tás és a 49/2005
(HK 11.) HM uta sí tás 2.  §-a.

8.  §

Je len uta sí tás el ve i vel össz hang ban fel ha tal ma zást kap
a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke a ne ki alá ren delt szer vek ve ze -
tõi és mun ka ér te kez le te i nek sza bá lyo zá sá ra.

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

A honvédelmi miniszter
89/2006. (HK 17/I.) HM

u t a  s í  t á  s a

a köztisztviselõk, közalkalmazottak élelmezési
ellátásáról

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 a köz tiszt vi se lõk, köz al kal ma zot tak és mun ka vál -
lalók ter mé szet be ni élel me zé si el lá tá sá ról a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

I. Fejezet

ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK

Az utasítás hatálya

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed:
a) a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nél (továb -

biak ban: MH), 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 nél
(a továb biak ban együtt: hon vé del mi szer ve ze tek) köz tiszt -
vi se lõi és köz al kal ma zot ti jog vi szony ban ál lók ra

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyek családtag -
jaira,

c) a hon vé del mi szer ve ze tek nél a Mun ka Tör vény -
köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény alap ján mun ka vi -
szony ban ál lók ra.

(2) Sze mé lyi ál lo mány: ezen uta sí tás al kal ma zá sá ban az 
(1) be kez dés a) és c) pont ja i ban meg ha tá ro zott sze mé lyek.

Általános rendelkezések

2.  §

A sze mé lyi ál lo mány tag jai az uta sí tás ban meg ha tá ro -
zott ese tek ben té rí tés men tes ter mé szet be ni élel me zé si el -
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lá tás ra jo go sul tak, ame lyet a ter mé szet be ni el lá tás fel té te -
le i nek hi á nya ese tén fo gyasz tás ra kész élel mi sze rek be -
szer zé sét biz to sí tó élel mi szer-utal vánnyal (továb biak ban:
élel mi szer-utal vány) kell meg vál ta ni.

3.  §

(1) A hon véd sé gen be lül az élel me zé si el lá tást – a te vé -
keny ség hez iga zo dó an dif fe ren ci ál va – I–VI. szá mú élel -
me zé si nor mák sze rint kell biz to sí ta ni.

(2) Az uta sí tás ban sze rep lõ I., va la mint IV-VI. szá mú
élel me zé si nor má kat a hon vé del mi mi nisz ter kü lön ren de -
let ben1 ál la pít ja meg. A nor mák ér té ke it, va la mint az
egyéb élel me zé si és után pót lá si nor mák ér té két Ma gyar
Hon véd ség Pénz és Anyag nor má i ról  szóló Nor ma fü zet
(a továb biak ban: NOR MA FÜ ZET) tar tal maz za.

II. Fejezet

AZ ÉLELMEZÉSI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

Az I. számú élelmezési norma szerinti ellátás,
valamint az ellátásra vonatkozó különös szabályok

4.  §

(1) Az I. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti té rí tés men tes
ter mé szet be ni élel me zé si el lá tás ra a sze mé lyi ál lo mány az
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt ese tek ben jo go sult.

(2) A sze mé lyi ál lo mány ré szé re e ren de let 1. szá mú
mel lék le te alap ján az I. szá mú élel me zé si pénz nor ma sze -
rin ti el lá tás ter mé szet ben jár, annak pénz ér té két ki fi zet ni
nem le het. Ter mé szet be ni élel me zé si el lá tás hi á nyá ban a
nor ma ér té ké ben élel mi szer-utal ványt kell ki ad ni.

(3) Élel mi szer-utal vány ad ha tó to váb bá – az MH
 Fõszakorvos en ge dé lye alap ján – a spe ci á lis élel mi szert
fo gyasz tó sze mé lyi ál lo mány ré szé re (pl.: élel mi szer al ler -
gi ás be teg ség ben szen ve dõ, cu kor be teg).

A IV. számú élelmezési norma szerinti ellátás,
valamint az ellátásra vonatkozó különös szabályok

5.  §

A IV. szá mú élel me zé si nor má ra ter mé szet ben jo go sul -
tak a ka to nai kór ház i fek võ be teg el lá tás ra fel vett be te gek,
az ápo lás idõ tar ta ma alatt.

1 A Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je ze té hez tar to zó szer ve ze tek ál lo má nya 
élel me zé si pénz nor má i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 18/2004. (VII. 7.) HM ren -
de let

Az V. számú élelmezési norma szerinti ellátás, valamint
az ellátásra vonatkozó különös szabályok

6.  §

Az V. szá mú élel me zé si nor má ra ter mé szet ben jo go sul -
tak az MH re ha bi li tá ci ós in téz mé nye i be gyógy ke ze lés re
be utal tak a gyógy ke ze lés ide je alatt.

A VI. számú élelmezési norma szerinti ellátás,
valamint az ellátásra vonatkozó különös szabályok

7.  §

Az VI. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti ter mé szet be ni
élel me zé si el lá tás ra a sze mé lyi ál lo mány a 2. szá mú mel -
lék let ben fel so rolt ese tek ben jo go sult.

Kiegészítõ élelmezési norma szerinti ellátás

8.  §

(1) A ki egé szí tõ élel me zé si nor mát a ka to nai szer ve zet
ab ban az eset ben szá mol hat ja fe l, ha az ál lo mány ba tar to zó 
sze mé lyi ál lo mány fel ada tát ide ig le ne sen olyan he lyen
hajt ja vég re, ahol ter mé szet be ni élel me zé si el lá tá sa ki zá ró -
lag pol gá ri ven dég lá tó-ipa ri egy ség ben va ló sít ha tó meg.

(2) Az (1) be kez dés ben elõ ír tak sze rin ti el lá tást csak az
MH élel me zé si szol gá lat fõ nök elõ ze tes en ge dé lyé vel,
szer zõ dés alap ján le het biz to sí ta ni. Az en ge dély meg adá -
sá hoz az el lá tó ár aján la tát tar tal ma zó szer zõ dés ter ve ze tet,
va la mint az el lá tás ra vo nat ko zó dön té si ja vas la tot kell fel -
ter jesz te ni.

(3) A ki egé szí tõ élel me zé si nor ma össze ge a dön té si ja -
vas lat ban sze rep lõ élel me zé si nor ma és a szer zõ dés ter ve -
zet ben meg ha tá ro zott ár kü lön bö ze te.

Pótélelmezési normával kiegészített ellátás

9.  §

(1) A pót élel me zé si nor má val ki egé szí tett el lá tás ra jo -
go sul tak kö rét a 3. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(2) A pót élel me zé si nor má ra jo go sul tak lét szá mát a nap i 
össze sí tett lét szám je len tés nek kell tar tal maz nia.

Élelmezési feljavítási normával kiegészített ellátás

10.  §

(1) A sze mé lyi ál lo mány élel me zé si fel ja ví tá si nor má ra
jo go sult:

a) ja nu ár 1-jén;
b) már ci us 15-én;
c) má jus 1-jén;
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d) má jus 21-én;
e) au gusz tus 20-án;
f) ok tó ber 23-án;
g) de cem ber 25–26-án;
h) hús vét hét fõn;
i) pün kösd hét fõn;
j) csa pat zász ló-ado má nyo zás, ke rek év for du ló (10; 25;

50; 75; 100 év), va la mint csa pat ün nep és fegy ver ne mi nap
al kal má val;

k) ön ál ló ka to nai szer ve zet és jog elõd je (az ala pí tó
 okiratban jog elõd ként meg ha tá ro zott szer ve zet) meg -
alakulási nap ja és fel szá mo lá si ün nep sé ge al kal má val;

l) a kül föl dön bé ke tá mo ga tó te vé keny ség ben részt ve võ 
ka to nai szer ve zet el kö szö né si és vissza fo ga dó ün nep sé ge
al kal má val.

(2) Ha az (1) be kez dés a)–k) pont jai sze rin ti al kal mak
kö zül ket tõ, vagy több is ugyan ar ra a nap ra esik, az élel me -
zé si fel ja ví tá si nor mát ak kor is csak egy sze re sen le het fel -
szá mí ta ni.

(3) A pénz nor ma az (1) be kez dés b)–f) pont jai ese té ben
az ün nep ség meg tar tá sá nak nap já ra szá mít ha tó fe l ak kor is 
ha az ün nep ség az ün nep na pot meg elõ zõ mun ka na pon ke -
rül meg ren de zés re.

Védõital norma szerinti ellátás

11.  §

Vé dõ ital nor ma a ka to nai szer ve ze tek üze me i ben, mû he -
lye i ben, mun ka he lye in a kü lön meg ha tá ro zott mun ka kö -
rök ben mun kát vég zõk után szá mít ha tó fe l, kü lön szak in -
téz ke dés alap ján.2

Élelmezési hozzájárulás szerinti ellátás

12.  §

Az I. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti ter mé szet be ni
mun ka he lyi élel me zé si (reg ge li, ebéd, va cso ra) el lá tás ra
jo go sult az ét ke zés té rí tés re kö te le zett mun ka kör ben dol -
go zó sze mé lyi ál lo mány az ál ta la igény be vett ét ke zés,
vagy rész ét ke zés ese tén. Az ét ke zés té rí tés re kö te le zett
mun ka kö rök fel so ro lá sát kü lön uta sí tás3 tar tal maz za. Az
ét ke zé sért, vagy rész ét ke zé sért té rí ten dõ össze get a
NORMAFÜZET tar tal maz za.

2 Az egyes élel me zé si gaz dál ko dá si fel ada tok ról  szóló 6/2002. (HK 5.)
MH ÖLTP in téz ke dés

3 A ked vez mé nyes élel me zé si el lá tás ról és a kö te le zõ ét ke zé si té rí tés rõl
 szóló 44/1996. (HK 20.) HM uta sí tás

Tisztálkodó szer norma szerinti ellátás

13.  §

(1) A sze mé lyi ál lo mány az aláb bi tisz tál ko dó sze rek re
ter mé szet ben jo go sult:

a) 125 gram mos pi pe re szap pan ra, ha szennye zõ dés
csak szap pa nos, me leg vi zes mo sás sal tá vo lít ha tó el;

b) 125 gram mos pi pe re szap pan ra az egész ség ügyi
szol gá lat ban (kór há zak ban, csa pat ren de lõk ben és a gyen -
gél ke dõ szo bák ban) be osz tá sá nál fog va köz vet le nül gyó -
gyí tás sal, be teg ápo lás sal fog lal ko zó sze mé lyi ál lo mány a
be osz tás kez dõ nap já tól annak meg szû né sé ig;

c) szap pan ra, ipar i kéz tisz tí tó szer re és bõr ápo ló ké szít -
mény re, a fo ko zott szennyez õdés sel já ró mun ka he lye ken,
ha a sze mé lyi ál lo mány bõ rét szap pa nos, me leg vi zes mo -
sás sal el nem tá vo lít ha tó szennye zõ dés éri.

(2) A mun ka he lyek tisz tál ko dó szer-já ran dó sá ga:
a) pi pe re szap pan, fo lyé kony kéz fer tõt le ní tõ és tisz tí tó -

szer a ka to nai szer ve zet ke ze lé sé ben mû kö dõ kony hák ré -
szé re, a kony ha ka pa ci tás sze rin ti mennyi ség ben;

b) pi pe re szap pan a re pü lõt erek ma gas sá gi ál lo má sa i -
ban üze me lõ für dõk ré szé re.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tisz tál ko dá si
sze rek sze mé lyen ként, mun ka he lyen ként, ha von ta ér ten -
dõk. A mun ka he lye ket és az igény jo go sul tak fog lal ko zás
sze rin ti fel so ro lá sát, va la mint a já ran dó ság mennyi sé gét
szak in téz ke dés ír ja elõ.4

Repülõ – mûszaki élelmezési támogatás szerinti ellátás

14.  §

(1) A tá mo ga tás – NOR MA FÜ ZET-ben meg ha tá ro zott
– 100%-os mér té ké re jo go sult az MH re pü lõ, illetve re pü -
lõ esz köz-ja ví tó egy sé ge i nél, ok ta tá si in téz mény ben szol -
gá la tot tel je sí tõ re pü lõ mû sza ki Mun ka kö ri Azo no sí tó Kód 
(a továb biak ban: MAK) szá mú, vagy be osz tá si fo lyó szá -
mú sze mé lyi ál lo mány, aki a „Lé gi jár mû sze re lõ szak szol -
gá la ti en ge déllyel” ren del ke zik, illetve a szak szol gá la tot
szak szolgálati en ge déllyel ren del ke zõ irá nyí tá sa mel lett
ki je lölt ként lá t el.

(2) A tá mo ga tás 50%-os mér té ké re jo go sult a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um ban, HM köz vet len alá ren delt sé gé be
tar to zó hát tér in téz mé nyek nél, illetve a MH kö zép szin tû
ve ze tõ szer ve i nél mun kát vég zõ re pü lõ mû sza ki MAK szá -
mú, vagy be osz tá si fo lyó szá mú sze mé lyi ál lo mány, aki a
Re pü lõ mû sza ki föld i szak sze mély zet szak szol gá la ti en ge -
dé lyé nek” va la mely ér vé nyes tí pu sá val ren del ke zik,
illetve szak szol gá la tot szak szol gá la ti en ge déllyel ren del -
ke zõ irá nyí tá sa mel lett ki je lölt ként lá t el.

4 Az egyes élel me zé si gaz dál ko dá si fel ada tok ról  szóló 6/2002. (HK 5.)
MH ÖLTP in téz ke dés
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(3) A tá mo ga tás 25%-os mér té ké re jo go sult a MH
 középszintû ve ze tõ szer ve i nél, HM hát tér in téz mé nyek nél
mun kát vég zõ re pü lõ mû sza ki MAK szá mú, vagy be osz tá si 
fo lyó szá mú sze mé lyi ál lo mány, aki nek be osz tá sa nem
 kötött re pü lõ mû sza ki szak szol gá la ti en ge dély hez.

15.  §

(1) A re pü lõ – mû sza ki élel me zé si tá mo ga tás nem jár a
14.  §-ban meg ha tá ro zott igény jo go sult nak:

a) ha bár mi lyen jog cí men ter mé szet be ni el lá tást kap;
b) kór ház i, re ha bi li tá ci ós in té ze ti ápo lás, ke ze lés

alatt ál l;
c) ha fel mon dás, nyug díj ba he lye zés, más mun ka kör be

he lye zés, egész hó nap ban fi ze tés nél kü li sza bad ság, mun -
ka kör bõl va ló fel füg gesz tés, elõ ze tes le tar tóz ta tás vagy le -
töl ten dõ sza bad ság ve sze tés  miatt a re pü lõ – mû sza ki mun -
ka kör bõl a mun ka vég zés alól fel men tik.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt ese tek ben a ha vi já ran -
dó sá got idõ ará nyo san (30 nap tá ri nap pal szá mol va) csök -
ken te ni kell.

Tisztítószer norma szerinti ellátás

16.  §

Tisz tí tó szer nor ma sze rin ti el lá tás ra jo go sul tak a sze mé -
lyi ál lo mány ré szé re élel me zé si el lá tást vég zõ kony hák és
ét ter mek, az ott ét ke zõ igény jo go sul tak ebéd lét szá ma
után.

III. Fejezet

TERMÉSZETBENI MUNKAHELYI
ÉLELMEZÉSI ELLÁTÁS

17.  §

(1) Az I. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti ter mé szet be ni 
mun ka he lyi ebéd el lá tás ra jo go sul tak:

a) a sze mé lyi ál lo mány bár mely ka to nai szer ve zet ál tal
üze mel te tett ét kez dé ben,

b) a sze mé lyi ál lo mány kö ze li hoz zá tar to zói az ebéd ét -
ke zés re. A ter mé szet be ni ebéd igény be vé te lét az adott ka -
to nai szer ve zet pa rancs no ka (ve ze tõ je) en ge dé lye zi.

c) a HM és az MH-tól nyug ál lo mány ba he lye zett sze -
mé lyek és azok kö ze li hoz zá tar to zói. Az ebéd hely ben
 fogyasztását, vagy el vi te lét, – a kony ha és ét kez de tel je sí -
tõ ké pes sé gét és a sze mély zet lét szá mát figye lembe vé ve –
az ét kez dét üze mel te tõ ka to nai szer ve zet pa rancs no ka
( vezetõje) en ge dé lye zi.

(2) Az I. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti ter mé szet be ni 
mun ka he lyi reg ge li és va cso ra el lá tás ra jo go sult a sze mé -

lyi ál lo mány bár mely ka to nai szer ve zet ál tal üze mel te tett
ét kez dé ben. Az igény be vett rész ét ke zé sek (reg ge li, va -
cso ra) té rí té si árát a NOR MA FÜ ZET tar tal maz za.

(3) A ter mé szet be ni mun ka he lyi ebéd el lá tást a (1) be -
kez dés a) pont já ban em lí tett igény jo go sul tak ak kor is
igény be ve he tik, ha:

a) gyer mek gon do zá si se gély ben,
b) gyer mek gon do zá si díj ban ré sze sül nek,
c) sza bad sá gon,
d) táp pén zes ál lo mány ban,
e) be teg sza bad sá gon van nak.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18.  §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ hó nap 1. nap já -
val lép ha tály ba.

(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) A köz tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot tak té rí tés men tes 
és ked vez mé nyes ter mé szet be ni élel me zé si el lá tá sá ról
 szóló 5/1998. (HK 2.) HM uta sí tás;

b) A köz tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot tak té rí tés men tes 
és ked vez mé nyes ter mé szet be ni élel me zé si el lá tá sá ról
 szóló 5/1998. (HK 2.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló
69/1998. (HK 21.) HM uta sí tás.

c) A köz tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot tak té rí tés men tes
és ked vez mé nyes ter mé szet be ni élel me zé si el lá tá sá ról
 szóló 5/1998. (HK 2.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló
38/1999. (HK 14.) HM uta sí tás.

d) A köz tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot tak té rí tés men tes 
és ked vez mé nyes ter mé szet be ni élel me zé si el lá tá sá ról
 szóló 5/1998. (HK 2.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló
9/2000. (HK 5.) HM uta sí tás.

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

1. számú melléklet
a 89/2006. (HK 17/I.) HM utasításhoz

Az I. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes
természetbeni élelmezési ellátás esetei

Az I. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti té rí tés men tes ter -
mé szet be ni élel me zé si el lá tás ra a sze mé lyi ál lo mány az
aláb bi ak ban fel so rolt ese tek ben jo go sult.

1. Az ál lan dó hely õr ség bõl, ki kép zõ bá zis ra, ki kép zõ
köz pont ba, más ka to nai szer ve zet hez ki kép zés re, rep tér
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kö zel vé del mi lég vé del mi gya kor lat ra el vo nu ló sze mé lyi
ál lo mány az el vo nu lás nap já tól az ál lan dó hely õr ség be tör -
té nõ vissza té rés nap já ig.

2. Tan te rem ben le ve ze tés re ke rü lõ ha di já té kon, törzs -
ve ze té si gya kor la ton és törzs gya kor lá son részt ve võ sze -
mé lyi ál lo mány, ha a gya kor lat alatt pa rancs sze rint nem
tá voz hat el.

3. Hely õr sé gi bá zis ki kép zé sen az egy ség gel, al egy ség -
gel részt ve võ sze mé lyi ál lo mány, ha az ét kez te tés a ki kép -
zõ bá zi son (te re pen) tör té nik, a nor ma rész há nya dá ra.

4. Éles lö vé sze tek, rob ban tá sok, rend szer gya kor la tok
al kal má val a vég re haj tó ka to nai szer ve zet tõl, a lõ tér re,
gya kor lat hely szí né re vo nu ló sze mé lyi ál lo mány a lõ té ren,
gya kor lat hely szí nén tar tóz ko dás ide jé re esõ rész ét ke zés re.

5. Ha zai tü zér sé gi éles lö vé szet re el vo nu ló al egy sé gek
lö vé sze tén a lõt eret fenn tar tó ka to nai szer ve zet ál lo má nyá -
ból ki ren delt sze mé lyi ál lo mány a nor ma rész há nya dá ra. A 
rész nor mát, az éles lö vé szet élel me zé si el lá tá sát biz to sí tó
ka to nai szer ve zet szá mol hat ja el.

6. A ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa ké szen lé ti idõ -
sza ka i nak el ren de lé se ese tén a sze mé lyi ál lo mány, ha a ké -
szen lét ide je alatt pa rancs sze rint szol gá la ti he lyé rõl nem
tá voz hat el.

7. A HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és a HM Hon véd
Ve zér kar ar ra jo go sult fõ nö ke in téz ke dé sé ben a ké szen lét
fenn tar tá sa és fo ko zá sa fel ada tai vég re haj tá sá ra meg ha tá -
ro zott sze mé lyek ál tal el ren delt ma ga sabb ké szen lé ti el -
len õr zé sek al kal má val az el len õr zött ka to nai szer ve zet
sze mé lyi ál lo má nya.

8. Az õr és ügye le ti szol gá la tot el lá tó sze mé lyi ál lo -
mány a mun ka vég zés nap ja in, ha a szol gá la ti he lyé rõl la -
ká sá ra nem tá voz hat el. Ter mé szet be ni el lá tás hi á nyá ban
élel mi szer utal ványt kell ki ad ni.

9. Az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság (a továb biak ban:
MH LEP) Lé gi Irá nyí tó Köz pont ja i ban szol gá la tot tel je sí -
tõ sze mé lyi ál lo mány ré szé re a mun ka vég zés nap ján a nor -
ma rész há nya da. Ter mé szet be ni el lá tás hi á nyá ban élel mi -
szer-utal ványt kell ki ad ni.

10. A ka to nai szer ve ze tek nél a 10.  §-ban fel so rolt ün -
nep na po kon ren de zett ün nep sé ge ken részt ve võ bel sõ és
kül sõ ven dé gek az ebéd rész nor má ra, illetve, ha a ka to nai
szer ve zet nél az ün nep sé get az ün nep na pot meg elõ zõ mun -
ka na pon ren de zik, az ebéd rész nor ma a ren dez vény nap ján 
szá mol ha tó el.

11. Két vagy több ve ze té si szin ten meg ren de zés re
 kerülõ gya kor la tok, ha di já té kok, ha di tech ni kai be mu ta tók

zá ró ren dez vé nye i re meg hí vott sze mé lyi ál lo mány a ren -
dez vény meg tar tá sá nak ide jé re esõ rész ét ke zés re. A részt -
ve võk kö rét (lét szá mát) a ren dez vény meg tar tá sát elren -
delõ elöl já ró sze mély ha tá roz za meg.

12. Az MH és ha de rõ ne mi szin te ken meg ren de zés re
ke rü lõ sport baj nok sá gok dön tõ in részt ve võ sze mé lyi ál lo -
mány.

13. A ha zai és nem zet kö zi jár õr baj nok sá gon részt ve võ
csapat tag jai és ve ze tõi a lõ té ren vég re haj tott fel ké szü lés
idõ sza ká ra esõ rész ét ke zés re.

14. A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés re, el há rí tás ra be -
ren delt sze mé lyi ál lo mány a ka to nai szer ve zet nél el töl tött
ké szen lét idõ sza ká ban, ha pa rancs sze rint la ká suk ra nem
tá voz hat nak el.

15. Az MH Szent end re Ki kép zõ Köz pont ban a szer zõ -
dé ses szol gá lat ra al kal mas je lent ke zõk be vo nu lá sá nak
vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada to kat vég zõ sze mé lyi
ál lo mány a be vo nu lás nap ján. A fel ada tok vég re haj tá sá ra
más ka to nai szer ve zet tõl ér ke zõ sze mé lyi ál lo mány a hi va -
tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák, va la mint a hon -
véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes költ ség té rí té se i rõl  szóló
21/2002. (IV. 10.) HM ren de let 10.  § (2) be kez dés sze rin ti
na pi díj ra nem jo go sult.

2. számú melléklet
a 89/2006. (HK 17/I.) HM utasításhoz

A VI. számú élelmezési norma szerinti természetbeni
élelmezési ellátás esetei

A VI. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti ter mé szet be ni
élel me zé si el lá tás ra a sze mé lyi ál lo mány az aláb bi ak ban
fel so rolt ese tek ben jo go sult.

1. Törzs ve ze té si és csa pat gya kor la to kon, ha di já té ko -
kon részt ve võ sze mé lyi ál lo mány, a gya kor lat kez de té tõl a
be fe je zés nap já ig, ha ré szé re mun ka kö ré nél fog va – ezen
uta sí tás alap ján – ma ga sabb ér té kû élel me zé si nor ma nincs 
meg ál la pít va. Ezen igény jo go sult nak csak a ma ga sabb ér -
té kû élel me zé si nor ma sze rin ti el lá tás jár.

2. Kül föl di ka to nák rész vé te lé vel meg tar tás ra ke rü lõ
törzs ve ze té si és csa pat gya kor la to kon, ha di já té ko kon
részt ve võ ma gyar sze mé lyi ál lo mány, a gya kor lat ha di já -
ték nap ja in.

3. A HM hon véd ve zér ka ri fõ nök, ha de rõ ne mi pa rancs -
no kok ál tal meg tar tott ha vi mun ka és fel adat sza bó ér te kez -
let re be ren del tek és meg hí vot tak ha vi 1 al ka lom mal. A
részt ve võk kö rét (lét szá mát) a ren dez vény meg tar tá sát el -
ren de lõ (jó vá ha gyó) elöl já ró ha tá roz za meg.
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4. A rá dió re lé URH rend szer ben mû kö dõ át ját szó ál lo -
má sa in mun kát vég zõ sze mé lyi ál lo mány, amennyi ben az
adott ál lo má son szol gá la ti la kás sal nem ren del ke zik, az át -
ját szó ál lo má sok ra tör tént mun ka vég zés nap já tól annak
meg szû né sé ig. A szol gá la ti la kás ra va ló jo go sult sá got kü -
lön HM ren de let5 sza bá lyoz za.

5. A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés re, el há rí tás ra ki ren -
delt ál lo mány ré szé re, a ki ren de lés nap já tól az ál lan dó kör -
let be, ka to nai szer ve zet be vissza ér ke zés nap já ig, a nor ma
két sze res szor zó val szá mí tott ér ték ben. A nor ma ter hé re
alap ét ke zést, éj sza kai pót lé kot, vé dõ italt (ivó vi zet) kö te le -
zõ biz to sí ta ni.

6. A kül föl dön bé ke tá mo ga tó te vé keny ség ben részt ve -
võ ka to nai szer ve zet el kö szö né si és vissza fo ga dó ün nep sé -
gén részt ve võ, kü lön ren de let ben meg ha tá ro zott bel sõ és
kül sõ ven dé gek az ebéd rész nor ma ér té ké re.

7. A Ma gyar Hon véd ség Ki kép zé si Ok ta tá si és Re ge -
ne rá ló Köz pont já ba (a továb biak ban: MH KORK) re ge ne -
rá ló pi he nés re be utalt sze mé lyi ál lo mány. A re ge ne rá ló pi -
he nés re be utalt sze mé lyi ál lo mány csa lád tag jai kü lön ren -
de let ben meg ha tá ro zott té rí té si dí jat kö te le sek fi zet ni.

8. Az MH KORK-ot be uta lás alap ján tör té nõ üdü lés re,
illetve rö vid idõ tar ta mú hét kö zi-, hét vé gi pi he nés re igény -
be ve võ igény jo go sult sze mé lyi ál lo mány, va la mint csa -
lád tag ja té rí tés el le né ben.

9. Az MH KORK-ban az MH ka to nai szer ve ze te i tõl ki -
kép zé si cé lú ren dez vé nye ken részt ve võ sze mé lyi ál lo -
mány.

10. A Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal
rá dió fel de rí tést vég zõ rá dió fel de rí tõ és irány mé rõ rend -
szer ál lo má sa in szak mai fel ada tot el lá tó köz al kal ma zot tak
a Hi va tal ál lan dó ob jek tu ma in kí vü li ki he lye zés idõ tar ta -
ma alatt.

3. számú melléklet
a 89/2006. (HK 17/I.) HM utasításhoz

Pótélelmezési norma szerinti ellátás esetei

A Pót élel me zé si nor ma sze rin ti té rí tés men tes ter mé szet -
be ni élel me zé si el lá tás ra a sze mé lyi ál lo mány az aláb bi ak -
ban fel so rolt ese tek ben jo go sult.

5 A Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ la ká sok 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.

1. Az éj sza kai mun kát vég zõ sze mé lyi ál lo mány törzs -
ve ze té si és csa pat gya kor la to kon, ha di já té ko kon.

2. Az MH LEP Lé gi Irá nyí tó Köz pont ja i ban éj sza ka
mun kát vég zõ sze mé lyi ál lo mány a mun ka vég zés nap ján.

3. Az MH re pü lõ al egy sé ge i nél a re pü lést ki szol gá ló
III. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti el lá tás ban nem ré sze -
sü lõ START szol gá la tot el lá tó sze mé lyi ál lo mány az éj -
sza kai re pü lé sek al kal má val.

4. Az MH lak ta nyá i ban, kór há za i ban vért adó sze mé lyi
ál lo mány a vér adás nap ján. A meg ál la pí tott pót nor mát
csak ak kor le het el szá mol ni az élel me zé si költ ség ve té si
elõ irány zat ter hé re, ha a pol gá ri vér el lá tó ál lo más a hon -
véd ség lak ta nyá i ban vesz vért. A sa ját kony hát nem üze -
mel te tõ ka to nai szer ve ze tek a ma ga sabb pót nor mát szá -
mol hat ják el.

5. Az MH szin ten, ha de rõ ne mi szin te ken, va la mint csa -
pat ta go zat ban meg ren de zés re ke rü lõ kü lön bö zõ sport ren -
dez vé nye ken és azok dön tõ in részt ve võ sze mé lyi ál lo -
mány, va la mint a ver senyt ren de zõk és ver seny bí rók a
dön tõk nap ján.

A honvédelmi miniszter
90/2006. (HK 17/I.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium Kollégiumáról
és mûködési 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 a Hon vé del mi Mi nisz té rium
Kol lé gi u má ról és mû kö dé si rend jé rõl az aláb bi

uta sí tást

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 hon vé del mi mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) alá ren delt sé gé be tar to zó szer -
ve ze tek re, va la mint a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re ter jed ki.
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2.  §

(1) A HM Kol lé gi u ma (a továb biak ban: HMK) a
 miniszter ta nács ko zó tes tü le te.

(2) Fel ada ta a hon vé del mi po li ti ka alap ve tõ kér dé sei ki -
mun ká lá sá nak elõ ké szí té se, a hon vé del mi tár ca hosszabb
táv ú te vé keny sé ge ke re té nek meg ha tá ro zá sa, va la mint a dön -
té se ket meg ala po zó, illetve elõ ké szí tõ elem zé sek kel és kö -
vet kez te té sek kel kap cso la tos ál lás fog la lá sok ki ala kí tá sa.

3.  §

(1) A HMK-t a mi nisz ter ve ze ti.

(2) A HMK tag jai:

a) az ál lam tit kár;

b) a ka bi net fõ nök;

c) a szak ál lam tit ká rok;

d) a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke (a továb biak ban: HVKF);

e) a HM szó vi võ.

(3) A HMK ülé se in ál lan dó meg hí vott ként meg hí vás ra
ke rül:

a) a Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te se(i);

b) a Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je;

c) a Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály ve ze tõ je;

d) a Jo gi Fõ osz tály ve ze tõ je;

e) a HM KPSZH fõ igaz ga tó ja;

f) az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal fõ igaz ga tó ja;

g) az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal fõ igaz ga tó ja;

h) a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net Iro da kor mány-fõ ta nács -
adó ja.

(4) A HMK ülé sén a mi nisz ter – tá vol lé té ben az ál lam -
tit kár – el nö köl és a na pi ren den sze rep lõ kér dé sek rõl a
HMK tag jai, va la mint a meg hí vot tak vé le mé nyé nek,
illetve ja vas la tá nak is me re té ben ala kít ja ki ál lás pont ját.

(5) A HMK tit ká ra (a továb biak ban: tit kár) a ka bi net fõ -
nök. A tit kár fel ada ta a HMK ülé se i nek elõ ké szí té se és az
ülés sel kap cso la to san ezen uta sí tás ban a ré szé re meg ha tá -
ro zott fel ada tok vég re haj tá sa.

4.  §

(1) A HMK ülé sé nek na pi rend jén sze rep lõ elõ ter jesz tés
(je len tés) tár gya lá sán a HMK tag ja in és az ál lan dó meg hí -
vot ta kon kí vül a mi nisz ter vagy meg bí zá sá ból a tit kár ál tal
meg hí vott, vagy ki ren delt sze mély (a továb biak ban: meg -
hí vott) is részt vesz.

(2) A HMK ülé se in ese ti meg hí vott ként részt vesz(nek)
az ága za ti ér dek vé del mi szer ve zet(ek) kép vi se lõ je(i).

(3) A HMK ülé sén a ta gok he lyet te sí té sé re csak a mi nisz -
ter elõ ze tes en ge dé lye alap ján ke rül het sor. Az ülés rõl va ló

tá vol ma ra dás és az eset le ges he lyet te sí tés en ge dé lye zé se
irán ti ké rel met (in dít ványt) a tit kár út ján kell elõ ter jesz te ni.

5.  §

(1) A HMK az 2.  § sze rin ti fel adat kör ében:

a) elõ ké szí ti a kor mány za ti po li ti ka alap ve tõ kér dé se i -
nek ki mun ká lá sát, annak a hon vé del mi po li ti ká val tör té nõ
össze han go lá sát;

b) meg ha tá roz za a kor mány za ti po li ti ká val össz hang -
ban a hon vé del mi tár cát érin tõ hosszú táv ú te vé keny ség
ke re te it;

c) elõ ké szí ti a hon vé de lem mel kap cso la tos fel sõ szin tû
(Or szág gyû lés, köz tár sa sá gi el nök, OGY bi zott sá gai, Kor -
mány) dön té sek meg ho za ta la ér de ké ben az elõ ter jesz tése -
ket, ja vas la to kat, be szá mo ló kat;

d) elõ se gí ti a hon vé del mi te vé keny ség szak mai, va la -
mint a hon véd ség mû kö dé se irá nyí tá sá val kap cso la tos mi -
nisz te ri dön té sek meg ho za ta lát.

(2) A HMK az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott felada -
tain túl meg tár gyal ja a mi nisz ter dön té se alap ján elé utalt
egyéb ügye ket, va la mint ál lást fog lal a HVKF ál tal ja va -
solt kér dé sek ben.

(3) A HMK tag já nak és a meg hí vott já nak jo ga, illetve
kö te les sé ge, hogy a na pi ren den sze rep lõ elõ ter jesz téseket
(je len té se ket) elõ ze tesen vé le mé nyez ze, az ülé sen pe dig
ál lás pont ját ki fejt se.

(4) A HMK tag ja i nak meg ke re sé sé re a Ma gyar Hon véd -
ség had rend jé be tar to zó ka to nai szer ve ze tek pa rancs no kai
(ve ze tõi) a HVKF út ján bo csát ják ren del ke zés re a szük sé -
ges ada to kat.

6.  §

(1) A HMK a mi nisz te ri szin tû dön tést igény lõ elõ ter -
jesz tésekkel, ille tõ leg az azok ból adó dó fel ada tok ha tár -
ide jé vel össz hang ban, a HM ha vi mun ka- és ren dez vény -
terv figye lembe véte lével tart ja ülé se it. Az ülé sek na pi -
rend jét, idõ pont ját és he lyét, va la mint a meg hí vot tak név -
so rát a tit kár ja vas la tá ra a mi nisz ter hagy ja jó vá.

(2) Az azon na li in téz ke dést igény lõ kér dé sek na pi rend -
re tû zé sé re, illetve a so ron kí vü li ülé sek meg tar tá sá ra a mi -
nisz ter dön té se alap ján ke rül sor.

7.  §

(1) A HMK na pi rend je sze rin ti tár gya lás ra

a) elõ ter jesz tést kell ké szí te ni a mi nisz te ri, ille tõ leg fel -
sõbb szin tû dön té sek kez de mé nye zé sé re,

b) je len tést kell ké szí te ni a mi nisz ter vagy a HMK tá jé -
koz ta tá sá ra.
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(2) Az elõ ter jesz tést vagy a je len tést (a továb biak ban:
ülés anyag) az ügy kör sze rint ille té kes szerv ve ze tõ je ké -
szí ti elõ. Az ülés anya got a HMK tag ja ter jeszt he ti elõ.

(3) Az ülés anya got – a szük sé ges egyez te tést köve -
tõen – az ülés idõ pont ja elõtt leg alább 10 nap pal a tit kár -
nak  benyújtáshoz tör té nõ jó vá ha gyás ra elõ kell ter jesz te ni. 
Az ülés anyag el sõ lap ján fe l kell tün tet ni a vé le mé nye zõk
ne vét és be osz tá sát, va la mint egyet ér té sét. Je lez ni kell
 továbbá, ha a vé le mé nye zõ az anyag gal nem ér t egyet, ille -
tõ leg ész re vé telt tet t.

(4) Az ülés anya got a részt ve võk szá má ra leg ké sõbb az
ülés idõ pont ja elõtt 5 nap pal a részt ve võk nek a HMK tit ká -
ra meg kül di.

(5) Az ülés anyag so ron kí vül csak a mi nisz ter kü lön en -
ge dé lye alap ján nyújt ha tó be.

(6) Az ülés anyag a mi nisz ter elõ ze tes dön té se alap ján
szó be li is le het.

8.  §

(1) Az ülés anya got tö mö ren és egy ér tel mû en kell meg -
fo gal maz ni, annak tar tal maz nia kell a meg ala po zott ál lás -
fog la lás hoz szük sé ges va la mennyi in for má ci ót és dön té si
ja vas la tot, a kormány po li ti ká já hoz va ló kap cso ló dá si
pon tot. Az ülés anyag ter je del me ál ta lá ban nem ha lad hat ja
meg a 8–10 gé pelt ol dalt, amely be nem szá mí ta nak be le a
ja vas lat ter ve ze te és az anyag ban ki fej tett ál lás pon tot alá -
tá masz tó ada to kat vagy az eset le ges el len vé le ményt tar tal -
ma zó mel lék let.

(2) A dön tés re vo nat ko zó ja vas lat a fõ kér dé sek re ter jed
ki, utal a vég re haj tás mód já ra, meg je lö li annak ha tár ide jét
és fe le lõ sét, to váb bá ja vas la tot tar tal maz a té ma saj tó nyil -
vá nos sá gá val kap cso la to san.

9.  §

A HMK na pi rend jén sze rep lõ ülés anya got az elõter -
jesztõ szó ban ki egé szít he ti, mely nek idõ tar ta ma ál ta lá ban
a 10 per cet nem ha lad hat ja meg.

10.  §

(1) A HMK ülé sé rõl em lé kez te tõ ké szül, amely a na pi -
ren dek meg tár gya lá sát rö vi dí tett for má ban, ille tõ leg a mi -
nisz ter dön té sét tel jes ter je del mé ben tar tal maz za. Az em -
lé kez te tõt a tit kár az ülést kö ve tõ 8 na pon be lül ké szí ti el,
en nek so rán a mi nisz te ri dön tés szö ve gét az ülés anyag elõ -
ter jesz tõ jé vel egyez te ti. A mi nisz te ri dön tést az em lé kez -
te tõ el ké szí té sét kö ve tõ 5 na pon be lül kell az érin tet tek tu -
do má sá ra hoz ni.

(2) A tit kár a mi nisz ter dön té sét a HMK tag ja i nak és ál -
lan dó meg hí vot ta i nak tel jes ter je de lem ben, az egyéb érin -
tett, vagy vég re haj tás ra kö te le zett szer vek ve ze tõ i nek – a
re á juk vo nat ko zó mér ték ben – ki vo na to san kül di meg.

(3) A HMK ülé sén ho zott mi nisz te ri dön té se ket a tit kár
nyil ván tart ja. Fi gye lem mel kí sé ri a fel ada tok vég re haj tá -
sát és er rõl fo lya ma to san tá jé koz tat ja a HMK-t. Szük ség
ese tén kez de mé nye zi a fe le lõs be szá mol ta tá sát.

11.  §

Je len uta sí tás 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg a Hon vé del mi Mi nisz té rium Kol lé gi u má ról és 
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 16/1995. (HK 10.) HM uta sí tás,
va la mint az annak mó do sí tá sá ra ki adott 6/1996. (HK 5.)
HM uta sí tás, a 37/1996. (HK 14.) HM uta sí tás, a 63/2004.
(HK 18.) HM uta sí tás, a 49/2005. (HK 11.) HM uta sí tás,
va la mint a 80/2005. (HK 17.) HM uta sí tás a ha tá lyát
 veszti.

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

A honvédelmi miniszter
91/2006. (HK 17/I.) HM

u t a s í t á s a

a Magyar Honvédség, valamint a honvédelmi
miniszter közvetlen irányítása és felügyelete alá

tartozó szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjérõl
 szóló 102/2005. (HK 22.) 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 dés k), l) és n) pont -
jaiban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a köz be szer zé sek rõl
 szóló 2003. évi CXXIX. tör vény, a vé de lem te rén alap ve tõ 
biz ton sá gi ér de ket érin tõ, ki fe je zet ten ka to nai, rend vé del -
mi, ren dé sze ti cé lok ra szánt áruk be szer zé sé re, ille tõ leg
szol gál ta tá sok meg ren de lé sé re vo nat ko zó sa já tos sza bá -
lyok ról  szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. ren de let, va la -
mint az ál lam tit kot, vagy a szol gá la ti tit kot, ille tõ leg alap -
ve tõ biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ, vagy kü -
lön le ges biz ton sá gi in téz ke dést igény lõ be szer zé sek sa já -
tos sza bá lya i ról  szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let
és a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer rõl, va la mint a
köz pon ti be szer zõ szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
168/2004. (V. 25.) Korm. ren de let vég re haj tá sá nak a Hon -
vé del mi Mi nisz té rium költ ség ve té si fe je ze ten be lü li el já -
rá si rend jét sza bá lyo zó a Ma gyar Hon véd ség, va la mint a
hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te
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alá tar to zó szer ve ze tek be szer zé se i nek el já rá si rend jé rõl
 szóló 102/2005. (HK 22.) HM uta sí tást (a továb biak ban:
Ut.) az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az Ut. 4.  § (7) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A (köz)be szer zé si fel adat en ge dé lye zé sé re a HM
 Védelmi Ter ve zé si és Inf ra struk tu rá lis Szak ál lam tit kár
(a továb biak ban: HM VTI SZÁT), a HM Jo gi Szak ál lam tit -
kár (a továb biak ban: JSZÁT) és a HM Ka bi net fõ nök út ján
a hon vé del mi mi nisz ter jo go sult.”

2.  §

Az Ut. 6.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) Az inf ra struk tu rá lis (köz)be szer zé sek hely ze té rõl ha -
von ta je len tést (5. szá mú mel lék let) ké szít, me lyet köz vet le -
nül ter jeszt fe l a HM VTI SZÁT, a HM JSZÁT és a HM Ka bi -
net fõ nök út ján a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re, mely bõl egy
pél dányt tá jé koz ta tá sul meg küld a HM HFF ré szé re.”

3.  §

(1) Az Ut. 10.  § -ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az egyez te tett Éves Be szer zé si Ter vet min den év
de cem ber 15-ig a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke (a továb -
biak ban: HM HVKF), a HM VTI SZÁT, a HM JSZÁT és a
HM Ka bi net fõ nök út ján jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a hon vé -
del mi mi nisz ter ré szé re.”

(2) Az Ut. 10.  § -ának (4)–(5) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A HM BBBH és a HM IKH adat szol gál ta tá sa alap -
ján ha von ta, a töb bi aján lat ké rõ je len té se alap ján ne gyed -
éven te össze fog la ló je len tést (5. szá mú mel lék let) ké szít a
be szer zé sek hely ze té rõl, me lyet a HM VTI SZÁT, a HM
HVKF, a HM JSZÁT és a HM Ka bi net fõ nök út ján a tárgy -
idõ sza kot kö ve tõ hó nap 15-ig fel ter jeszt a hon vé del mi mi -
nisz ter ré szé re.

(5) A köz be szer zés re jo go sult hon vé del mi szer ve ze tek
éves sta tisz ti kai összeg zé sei, va la mint a ka to nai szer ve ze -
tek éves be szer zé se ik rõl fel ter jesz tett je len té sei alap ján ki -
dol goz za a tár ca be szer zé si hely ze té rõl  szóló éves je len -
tést, me lyet a HM VTI SZÁT, a HM HVKF, a HM JSZÁT
és a HM Ka bi net fõ nök út ján min den év jú ni us 30-ig fel ter -
jeszt a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re.”

4.  §

Az Ut. 20.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Az aján lat ké rõ rész le tes je len tést ké szít a köz be -
szer zé si el já rás vég re haj tá sá ról, ter ve zett le zá rá sá ról, ame -

lyet 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 egyes tör vények mó do sí -
tá sá ról  szóló 2003. XXIV. tör vény 6.  §-a sze rin ti ér ték ha -
tárt el érõ, illetve meg ha la dó be csült ér té kû be szer zé sek
ese té ben a HM VTI SZÁT, a HM JSZÁT és a HM Ka bi net -
fõ nök út ján a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re fel ter jeszt.
Amennyi ben a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re tör tént fel ter -
jesz tést kö ve tõ ti zen öt na pon be lül az ered mény ki hir de té -
sét ér dem ben be fo lyá so ló ész re vé tel nem ér ke zik, az el já -
rás le zá rá sá ra vo nat ko zó dön té si ja vas lat nak meg fe le lõ
ered mény ki hir det he tõ.”

5.  §

Az Ut. 24.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Amennyi ben a (köz)be szer zés vár ha tó el len ér té ke
és/vagy a szer zõ dés kö tés re ja va solt aján lat te võk ál tal
meg aján lott tény le ges ellen ér ték meg ha lad ja az épí té si be -
ru há zás min den ko ri ér ték ha tá rát, az aján lat ké rõ nek az
Éves Be szer zé si Terv ben sze rep lõ, vagy a 22.  § (2) be kez -
dés sze rint jó vá ha gyott be szer zé si el já rás le foly ta tá sát
köve tõen, a (5) be kez dés ben fog lalt dön tés meg ho za ta lát
meg elõ zõ en – a 22.  § (6) be kez dés ben fog lalt (köz)be szer -
zés ki vé te lé vel – az el já rás ról je len tést kell ké szí te nie a
nyer tes ként szer zõ dés kö tés re ja va solt aján lat te võk meg je -
lö lé sé vel, és azt fe l kell ter jesz te nie a HM VTISZÁT, a
HM JSZÁT és a HM Ka bi net fõ nök út ján a hon vé del mi mi -
nisz ter ré szé re. Ha ti zen öt na pon be lül az el já rás le zá rá sát
ér dem ben be fo lyá so ló ész re vé tel nem ér ke zik, a (5) bekez -
désben fog lalt dön tés meg hoz ha tó, az el já rás ered mé nye
ki hir det he tõ.”

6.  §

Az Ut. 27.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„A Kbt. al kal ma zá sá nak ki zá rá sá ról  szóló ja vas la tot a

HM IKH, a HM VTISZÁT, a HM JSZÁT és a HM Ka bi -
net fõ nök út ján kell a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re fel ter -
jesz te ni. A ja vas lat nak az Or szág gyû lés ille té kes bi zott sá -
ga ré szé re tör té nõ to váb bí tá sát és a tör vény al kal ma zá sát
ki zá ró dön tést a hon vé del mi mi nisz ter kez de mé nye zi.”

7.  §

(1) Ez az uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba*, ezzel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az Ut. 15.  § (3) be kez dé se, a
37.  § (2) be kez dé sé ben a „mi nisz ter jó vá ha gyá sa ese tén”
szö veg rész, va la mint az 50.  § (1) és (2) be kez dé sei.

(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ut. 4.  § 
(8) be kez dé sé ben a „HM KÁT” szö veg rész he lyé be a
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„hon vé del mi mi nisz ter” szö veg, az 5.  § (1) be kez dé sé nek
h) pont já ban, a 8.  § (1) be kez dé sé ben és a 9.  § (1) be kez dé -
sé ben a „HM KÁT kü lön in téz ke dé se” szö veg rész he lyé be 
a „hon vé del mi mi nisz ter kü lön dön té se” szö veg, a 10.  § (3) 
és (6) be kez dé se i ben a „HM KÁT” szö veg rész he lyé be a
„hon vé del mi mi nisz ter” szö veg, a 11.  § (4) be kez dé sé ben
a „HM KÁT ré szé re in téz ke dés re” szö veg rész he lyé be a
„hon vé del mi mi nisz ter ré szé re dön tés re” szö veg, a 11.  §
(5) be kez dé sé ben, a 13.  § (5) be kez dé sé ben, a 14.  § (9) be -
kez dé sé ben, a 16.  § (7) be kez dé sé ben, a 18.  § (5) be kez dé -
sé ben és a 22.  § (2) be kez dé sé ben a „HM KÁT” szö veg -

rész he lyé be a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg, a 26.  §-ban
„HM VGHÁT” szö veg rész he lyé be a „HM VTISZÁT”
szö veg, a „HM JHÁT” szö veg rész he lyé be „HM JSZÁT”
szö veg, a 33.  § (2) be kez dé sé ben a „HM KÁT-HM HVKF
együt tes in téz ke dés” szö veg rész he lyé be a „bel sõ ren del -
ke zés” szö veg, illetve a 37.  § (2) be kez dé sé ben és a 48.  §
(2) be kez dé sé ben a „HM KÁT” szö veg rész he lyé be a
„hon vé del mi mi nisz ter” szö veg lép.

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

MH FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium személyzeti
fõosztályvezetõjének

62/2006. (HK 17/I.) HM SZFO

i n  t é z  k e  d é  s e

a Honvédelmi Minisztérium átalakításával, szervezeti
korszerûsítésével kapcsolatos szervezési feladatainak

végrehajtására vonatkozó személyügyi
szakfeladatokról*

A HM Honvéd Vezérkar katonai tervezõ
fõcsoportfõnökének

23/2006. (HK 17/I.) HVK KTFCSF

i n  t é z  k e  d é  s e

az afganisztáni tartományi ujjáépítési csoportban
résztvevõ katonai szervezet felkészítésérõl

kiképzésérõl és mûködésének elõkészítésérõl*

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Magyar Honvédség összhaderõnemi logisztikai
és támogató parancsnokának

479/2006. (HK 17/I.) MH ÖLTP

i n  t é z  k e  d é  s e

a honvédségi jármûvek közúti forgalomba
helyezésérõl

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 köz úti köz le ke dés rõl
 szóló 1988. évi I. tör vény 2.  § (4) be kez dé sé ben foglal -
takra – a Ma gyar Hon véd ség gép jár mû ve i nek köz úti for -
ga lom ba he lye zé sé rõl az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Miniszté -
riumra, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um nak köz vet le nül alá -
ren delt 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, a hon vé del mi mi nisz ter
köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szerveze -
tekre, va la mint az ál ta luk üze mel te tett köz úti jár mû vek re
(a továb biak ban: hon véd sé gi jár mû) ter jed ki.
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2. Az MH gép jár mû ál lo má nyá nak rend szám táb la és
for gal mi en ge dély cse ré jé rõl  szóló 96/2005. (HK 7.) MH
PCGTSZF szak uta sí tá sa alap ján a hon véd sé gi jár mû vek
ré gi tí pu sú for gal mi rend szá ma i nak és hon véd sé gi for gal -
mi en ge dé lye i nek új tí pus ra cse ré lé se be fe je zõ dött.
A köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz úti
köz le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról
 szóló 35/2000. (IX. 30.) BM ren de let alap ján hon véd sé gi
jár mû köz úti for ga lom ban csak so ro zat ban elõ ál lí tott
 polgári rend szám mal (nem ze ti szí nû, il l. uni ós cí me res,
3  betû–3 szám), vagy a hon véd ség ál tal be szer zett és ki -
adott (nem ze ti szí nû, il l. uni ós cí me res, H kez dõ be tû je lû, 
2 be tû – 4 szám) kü lön le ges rend szám mal ve het részt.

3. A ré gi tí pu sú ha tó sá gi jel zés sel és ok mánnyal el lá tott 
hon véd sé gi jár mû vek köz úti for ga lom ban va ló rész vé te lét
2006. szep tem ber 1-jei ha tállyal meg til tom. Egy ide jû leg
el ren de lem ezen jel zé sek le sze re lé sét, tel jes kö rû össze -
gyûj té sét, és se lej tí tés utá ni meg sem mi sí té sét, illetve a be -
vont ok má nyok vo nat ko zó elõ írások sze rin ti irat tá ri ke ze -
lé sét.

4. A gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról és
el len õr zé sé rõl  szóló 7/2002. (IV. 29.) GKM–BM–KvVM
együt tes ren de let alap ján a hon véd sé gi gép jár mû vek si ke -
res kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tát az együt tes ren de let
mel lék le te i ben meg ha tá ro zott kör nye zet vé del mi iga zo ló -
lap ki ál lí tá sá val és a kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat ér vé -

nyes sé gét iga zo ló kör nye zet vé del mi pla kett nek a hát só
for gal mi rend szám ra tör té nõ fel ra gasz tá sá val, a kör nye -
zet vé del mi ta nú sít vány adók iga zol ják.

5. A fen ti ek alap ján, a hon véd sé gi köz úti jár mû vek mû -
sza ki vizs gá la tá ról, va la mint kör nye zet vé del mi fe lül vizs -
gá la tá ról és el len õr zé sé rõl  szóló 9/1999. (VII. 16.) HM
ren de let mel lék le té ben sze rep lõ „IGA ZO LÓ LAP” hasz -
ná la tát 2006. szep tem ber 1-jei ha tállyal meg til tom.

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

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

Az MH összhaderõnemi logisztikai és támogató
parancsnokának

495/2006. (HK 17/I.) MH ÖLTP

i n  t é z  k e  d é  s e

a szervezeti korszerûsítés logisztikai feladatainak
végrehajtásáról*

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.

MH SZOLGÁLATFÕNÖKI RENDELKEZÉS

A Magyar Honvédség térképész szolgálatfõnökének
130/2006. (HK 17/I.) MH TSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

az afganisztáni Tartományi Újjáépítési Csoportban
résztvevõ katonai szervezet tevékenységének

geoinformációs támogatásáról

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 se, va la mint HM HVK ka to nai ter ve zõ fõ cso -
port fõ nök 22/2006. szá mú szak in téz ke dé sé nek 15/a pont ja 
alap ján 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 (továb biak ban MH PRT)
te vé keny sé gé nek ge o in for-má ci ós tá mo ga tá sá ra a kö vet -
ke zõk sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed az MH PRT sze mé lyi
ál lo má nyá ra.

2. A geo in for má ci ós tá mo ga tás fel ada ta it az MC296
(Mi li ta ry Com mi tee) elõ írá sai sze rint kell ter vez ni, szer -
vez ni és vég re haj ta ni.

3. A geo in for má ci ós tá mo ga tás fel ada ta it a kon tin gens
S2 rész le gé be szer ve zett to po grá fus hajt sa vég re.

4. A to po grá fus fel ada ta i nak vég re haj tá sá hoz ál lo -
mány táb lás esz köz ként ren del ke zés re ál l 1 db terepérté -
kelõ mun ka ál lo más, fel sze re lé si jegy zék ben 1db Arc Vi ew
v.9.x tér in for ma ti kai szoft ver 3D Analyst, Spa ti al Analyst
ki egé szí tés sel, to váb bá 1db te re pi ge o dé zi ai adat gyûj tõ
be ren de zés.

5. A to po grá fus be osz tást be töl tõ sze mély nek ren del -
kez nie kell a szük sé ges szak mai is me ret biz to sí tá sa ér de -
ké ben az MH Tér ké pész Szol gá lat ál tal szer ve zett és a
ZMNE Tér ké pé sze ti és Geo in for má ci ós Tan szék ál tal le -
ve ze tett 2 he tes tér in for ma ti kai adat bá zis-ke ze lõ tan fo lya -
mi vég zett ség gel, va la mint részt kell ven nie az MH Tér ké -
pész Szol gá lat ál tal szer ve zett – a te re pi ge o dé zi ai be ren -
de zés ke ze lé sé re fel ké szí tõ – tan fo lyam mal.
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6. Meg bí zás alap ján a to po grá fus fel ada ta a kon tin gens
ana lóg és di gi tá lis tér ké pé sze ti anya gok kal tör té nõ ellá -
tása.

En nek ér de ké ben a to po grá fus a mû ve le ti te rü let re
 történõ ki ér ke zés és be ren dez ke dés után vegy e fe l a kap -
cso la tot a Ma zar-e Sha rif ban disz lo ká ló Észa ki Re gi o ná lis
 Parancsnokság (North Re gi o nal Com mand) tér ké pész
 fõtisztjével, aho vá a ma gyar kon tin gens tér kép el lá tás ra
utal va lesz. To váb bá vegy e fe l, és fo lya ma to san tart sa a
kap cso la tot az ugyan csak Ma zar-e Sha rif ban lé võ, tér kép -
el lá tást vég zõ Elõ re tolt El lá tó Bá zis sal.

7. A to po grá fus fo lya ma to san tart sa a kap cso la tot az
MH Tér ké pész Szol gá lat tal, min den hé ten pén te ken 8 és
10 óra kö zött HM te le fo non je lent sen a tér ké pé sze ti tá mo -
ga tó osz tály ve ze tõ nek az elõ zõ hé ten vég re haj tott, és a kö -

vet ke zõ hé ten vár ha tó szak mai fel ada tok ról. Azo kat a
prob lé má kat, me lye ket sa ját ha tás kör ben nem tu d meg ol -
da ni és a kon tin gens geo in for má ci ós tá mo ga tá sát be fo lyá -
sol ják, ha la dék ta la nul je lent se.

Az ál lo mány vál tást köve tõen, a ha za ér ke zés utá ni
10 na pon be lül ké szít sen és ter jesszen fe l össze fog la ló
 jelentést az MH tér ké pész szol gá lat fõ nök nek a kon tin gens
geo in for má ci ós szak mai te vé keny sé gé rõl, a tá mo ga tás
prob lé má i ról, ne héz sé ge i rõl.

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

Sza bó Gyu la ok le ve les 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. au gusz tus 3.
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatal

A szer zõ dés
meg ne ve zé se (tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kötõ fe lek

neve, 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 Sár bo gárd, Kos suth L. u. 1. szám alatt lé võ 8 db la kás
fel újí tá si mun kái

VERAVA Kft.
10927865-2-43

18 533 2006. 08. 01. 2006. 08. 01. 2006. 10. 15.

Ki vi te le zé si MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont, sport lõ tér 49. szá mú
épü let kar ba he lye zé si mun kái

Pé ter he gyi
és De ák Kft.

12190335-2-41

7 851 2006. 08. 01. 2006. 08. 01. 2006. 09. 10.

Magyar Honvédség Hadtápanyag Ellátó 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 Hím zett csa pat kar jel zés klf. (köz na pi, tár sa sá gi) MH HTPEK
és Las ka wy Fe renc

vál lal ko zó
(EV-306023)

5 520 2006. 07. 31. 2006. 07. 31. 2006. 09. 29.

Szál lí tá si szer zõ dés Mál ha he ve der, tár tar tó, tás kák HM BBBH
és Ar ni tel ZRt.
(01-10-045086)

53 810 2006. 07. 28. 2006. 07. 28. 2006. 11. 15.

Szál lí tá si szer zõ dés Esõ vé dõ ru há zat, ka bát bé lés HM BBBH
és M+Z 2000 Kft.
(09-09-004336)

66 580 2006. 07. 28. 2006. 07. 28. 2006. 11. 15.

Szál lí tá si szer zõ dés Há ti zsák, zseb lám pa, zseb kés, vé dõ szem üveg, térd vé dõ HM BBBH
és az Un ion Plus Kft.

(01-09-072633)

164 763 2006. 07. 28. 2006. 07. 28. 2006. 11. 15.

Szál lí tá si szer zõ dés Há ti ital tar tó HM BBBH
és Com bat Kft.
(01-09-163831)

11 295 2006. 07. 28 2006. 07. 28 2006. 10. 06.

Szál lí tá si szer zõ dés Eje. ba rett sap ka HM BBBH és Te -
ens-Tex til Kft.
(01-09-708186)

24 720 2006. 07. 28. 2006. 07. 28. 2006. 11. 15.
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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 Mosz kí tó há ló HM BBBH
és Re in tex Kft.
(16-09-004432)

5 160 2006. 07. 28. 2006. 07. 28. 2006. 10. 06.

Szál lí tá si szer zõ dés Pó ló gyak. ru há hoz HM BBBH
és a Csiz ma rik

és Tsa Kft.
(01-09-071521)

33 000 2006. 07. 28. 2006. 07. 28. 2006. 11. 15.

Szál lí tá si szer zõ dés Há ló zsák, ön fel fú jó mat rac, há ló zsák le pe dõ HM BBBH
és Te xe pil Kft.
(01-09-668222)

44 285 2006. 07. 28. 2006. 07. 28. 2006. 10. 06.

Szál lí tá si szer zõ dés Ál ta lá nos ba kancs MH BBBH – Ti sza
Ci põ gyár tó Kft.
(16-09-004982)

217 200 2006. 07. 13. 2006. 07. 13. 2008. 11. 01.

Szál lí tá si szer zõ dés Nyá ri és si va ta gi ba kancs, gu mi csiz ma MH BBBH-He do tel
Kft.

(01-09-700203)

105 260 2006. 07. 13. 2006. 07. 13. 2008. 11. 01.

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kötõ fe lek
neve, azo no sí tó ja

A szer zõ dés ér té ke
A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si szer zõ dés Egyé ni vé dõ esz köz és sze mély men te sí tõ be ren de zés
szál lí tá sa

ZMNE
Adó szá ma:

15708034-2-51
ÉRV KFT
Adó szá ma:

10627785-2-13

5 525 000  2006. 07. 10. 2006. 07. 10. 2006. 08. 10.
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KÖZLEMÉNYEK

MH Szabályzatkiadó Intézet és Központi Nyomda

k ö z  l e  m é  n y e

Bélyegzõ érvénytelenítése

MAGYAR HONVÉDSÉG
SZENTENDREI KIKÉPZÕ KÖZPONT

Elhelyezés
2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.

10023002-00288475-00000000
Adószám: 1-5711964-2-51

fel ira tú, anyag be szer zõ bé lyeg zõ el vesz tés  miatt ér vény te -
len.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora

p á  l y á  z a  t o t  h i r  d e t

tudományos munkatársi és oktatói munkakörökre

A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
 vezetõinek, 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:

Tu do má nyos rek tor he lyet tes és köz vet le nek

Stra té gi ai Vé del mi Ku ta tó Köz pont
– tu do má nyos mun ka társ (1 fõ ka.)

Kos suth La jos Had tu do má nyi Ka r

Nem zet kö zi és Biz ton sá gi Ta nul má nyok Tan szék
Biz ton sá gi- és Vé de lem po li ti kai Szak cso port
– egye te mi ta nár se géd (1 fõ ka.)

Tu do má nyos mun ka társ sá az ne vez he tõ ki, aki az
alap kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lé sen túl:

a) a tu do má nyos se géd mun ka tár si ki ne ve zé si és al kal -
mas sá gi fel té te le ket tel je sí tet te és leg alább 3 éves ku ta tói
(ok ta tói) gya kor lat tal ren del ke zik;

b) bi zo nyí tot ta al kal mas sá gát – is me ret át adói és ne ve -
lõi ké pes sé gét – az egye te mi ok ta tó mun ká ra;

c) szak te rü le té nek tu do má nyos te vé keny sé gé ben ön -
álló ku ta tá si ered mé nye ket is fel mu ta tó pub li ká ci ók kal
(vagy en nek meg fe le lõ más szak mai pro duk tu mok kal)
rendel kezik;

d) leg alább egy ide gen nyelv bõl szak te rü le té nek meg -
fe le lõ szak mai anyag gal bõ ví tett kö zép fo kú „C” tí pu sú ál -
lam i nyelv vizs gá val (vagy en nek meg fe le lõ nyelv vizs ga -
bi zo nyít vánnyal) ren del ke zik.

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:

Tu do má nyos rek tor he lyet tes és köz vet le nek
Stra té gi ai Vé del mi Ku ta tó Köz pont tu do má nyos

mun ka társ
– ren del kez zen vé del mi igaz ga tás sza kon szer zett egye -

te mi vég zett ség gel, va la mint szo ci o ló gu si vég zett ség gel
(el fo gad ha tó szo ci o ló gu si kép zés ben va ló rész vétel);

– ren del kez zen né met nyelv bõl ka to nai szak mai anyag -
gal bõ ví tett fel sõ fo kú és egy nyelv leg alább kö zép fo kú is -
me re té vel (an gol nyelv is me re te elõnyt je len t);

– ren del kez zen mé dia ké pes kom mu ni ká ci ós és elõ adói
ké pes ség gel, az ön ál ló ku ta tó mun ká ra va ló ké pes ség gel,
szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel;

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a PhD fo ko zat,
vagy PhD kép zés ben va ló rész vé tel.

Kos suth La jos Had tu do má nyi Ka r

Nem zet kö zi és Biz ton sá gi Ta nul má nyok Tan szék

Biz ton sá gi- és Vé de lem po li ti kai Szak cso port – egye -
te mi ta nár se géd

– ren del kez zen ok ta tá si ta pasz ta lat tal, is mer je a biz ton -
sá gi ta nul má nyok struk tú rá ját, le gyen jár tas a biz ton ság -
po li ti ka és a stra té gia alap kér dé se i ben;

– ren del kez zen ál ta lá nos PC is me re tek kel, is mer je a
NEP TUN rend szert;
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A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a had tu do -
mánnyal, illetve a vé del mi szer ve ze tek kel kap cso la tos is -
me re tek ok ta tás ban va ló jár tas ság; PhD kép zés ke re té ben
foly ta tott ta nul má nyok; va la mint an gol és/vagy fran cia -
nyelv-is me ret.

A mun ka kö rök a pá lyá za tok el nye ré se után azon nal be -
tölt he tõ ek.

A pá lyá za tot el nyert tu do má nyos mun ka társ ki ne ve zé se 
ha tá ro zat lan idõ re, az egye te mi ta nár se géd ki ne ve zé se ha -
tá ro zott idõ re (négy év) szó l, egye te men kí vü li pá lyá zó
ese té ben 90 nap pró ba idõ vel.

Köz al kal ma zot tak be so ro lá sa (il let mé nye) a több ször
mó do sí tott 1992. évi XXXIII. tör vény sze rint tör té nik.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:
– mun ka he lyé nek, mun ka kö ré nek (be osz tá sá nak) meg -

ne ve zé sét;
– ed di gi szak mai te vé keny sé get;
– a fon to sabb pub li ká ci ós és tu do má nyos mun ká i nak

jegy zé két;
– ide gen nyelv-tu dá sát;
– az ok ta tó-ne ve lõ és tu do má nyos mun ká já ra vonat -

kozó jö võ be ni cél ki tû zé se it, ter ve it.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá za ti szö ve get;
– rész le tes szak mai ön élet raj zot;
– szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen -

nyelv-tu dást ta nú sí tó ok ira tot, egye te men kí vü li pá lyá zó
ese tén – köz jegy zõ i leg hi te le sí tett – má so la tát;

– az egye te men kí vü li pá lyá zó ese tén há rom hó nap nál
nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt és mun ka kö ri al kal -
mas sá got ta nú sí tó or vo si iga zo lást;

– 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 ...............................
................... ………………………………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:

Sze mély- és Mun ka ügyi Igaz ga tó ság
te le fon: 06/1 432-9009; HM 29-009

A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány
Alapító Okirata*

Az Ala pí tó Ok irat ab ból a cél ból ké szült, hogy az
1. pont ban meg je lölt ala pí tók a Ma gyar Hon véd ség sze mé -
lyi ál lo má nyá ból – raj tuk kí vül álló ok ból – meg vál ni
kény sze rü lõk, szo ciá lis rá szo rult ság ese tén az ál lo mány,
va la mint az ab ból nyug díj ba vo nul tak tá mo ga tá sá ra a Ptk.
74/G.  § (3) be kez dé se alap ján – fi gye lem mel a 2003. évi
XXIV. tör vény 38.  § (4) be kez dé sé re – a Ma gyar Hon véd -
ség Szo ci ál po li ti kai Ala pít vány tel jes va gyo ná nak azo nos
célú köz ala pít vány lé te sí té se ér de ké ben tör té nõ fel aján lá -
sá val, annak ál ta lá nos jog utód ja ként – lét re hoz za a
 Magyar Hon véd ség Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít ványt az
aláb bi ak sze rint:

1. Ala pí tók

Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a (1055 Bu da pest, Kos -
suth tér 1–3.)

Hon véd Ve zér kar fõ nö ke (1055 Bu da pest, Ba la ton u. 25.)

2. A Köz ala pít vány ne ve

Ma gyar Hon véd ség Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány
(a továb biak ban: Köz ala pít vány), rö vi dí tett ne ve: Hon véd
Köz ala pít vány

3. A Köz ala pít vány szék he lye 

1134 Bu da pest, Le hel út 41.

4. Az ala pí tót meg il le tõ jo go sult sá gok gya kor lá sa

A Köz ala pít vánnyal kap cso lat ban az ala pí tót meg il le tõ
jo go sult sá go kat a továb biak ban – a Ptk. 74/C.  § (7) be kez -
dé se, va la mint a 74/G.  § (3) be kez dé se alap ján – a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a gya ko rol ja a köz ala pít vánnyá mi -
nõ sí tõ vég zés jog erõ re emel ke dé sé nek idõ pont já tól.

5. A Köz ala pít vány cél ja

5.1. A Köz ala pít vány a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 
1997. évi CLVI. tör vény (a továb biak ban: Khtv.) alap ján
köz hasz nú szer ve zet ként, a Khtv. 26.  § c) pont 2. al pont já -
ban meg ha tá ro zott szo ciá lis te vé keny ség, csa lád se gí tés,
idõs ko rú ak gon do zá sa, va la mint a 18. al pont já ban meg ha -
tá ro zott mun ka erõ pi a con hát rá nyos hely ze tû hon véd sé gi
ál lo má nyú ak kép zé sé nek, fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té se
és kap cso ló dó szol gál ta tá sok foly ta tá sa, mint a szo ciá lis
igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi
III. tör vény 2.  §-ában, to váb bá a fog lal koz ta tás elõsegí -
tésérõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi
IV. tör vény 5.  §-ában meg ha tá ro zott köz fel ada to kat lát el.

En nek ke re té ben cél ja:
5.1.1. a Ma gyar Hon véd ség, a Hon vé del mi Miniszté -

rium és a fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek
(a továb biak ban együtt: hon véd ség) hi va tá sos, szer zõ dé -
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ses, köz al kal ma zot ti és köz tiszt vi se lõi ál lo má nya, va la -
mint a Mun ka Tör vény köny ve ha tá lya alá tar to zó mun ka -
vál la lói mun ká ba ál lá sá nak elõ se gí té se, ha a hon véd ség tõl
lét szám csök ken tés, át szer ve zés, vagy az elõ me ne te li rend -
del össze füg gõ en, szer zõ dé ses ka to nák ese té ben ezen fe lül 
a vál lalt idõ tar tam le tel té vel kell meg vál ni uk;

5.1.2. szo ciá lis rá szo rult ság ese tén se gé lye zi vagy szol -
gál ta tás ban ré sze sí ti:

a) az 5.1.1. alá tar to zó hát rá nyos vagy sú lyos élet hely -
ze tû nagy csa lá do so kat, gyer me kü ket egye dül ne ve lõ ket,
pá lya kez dõ ket;

b) a hon véd ség tõl nyug ál lo mány ba, nyug díj ba he lye -
zet te ket (a továb biak ban együtt: nyug dí ja sok), és ezek
meg ha tá ro zott hoz zá tar to zó it;

c) a szol gá la ti kö tel mek tel je sí té sé vel össze füg gõ en
bal ese tet, egész ség ká ro so dást szen ve det te ket, ha lá luk ese -
tén el lá tás ra jo go sult hoz zá tar to zó i kat (a had kö te les ka to -
nák szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIV. tör vény
132.  §-ában fel so rol tak).

5.2. A Köz ala pít vány cél já nak meg va ló sí tá sa so rán
köz re mû kö dik a jel zett köz fel ada tok el lá tá sá ban, te vé -
keny sé gét a köz hasz nú szer ve zet kö ve tel mé nye i nek meg -
fele lõen vég zi.

5.3. A Köz ala pít vány po li ti kai pár tok tól füg get len
szer ve zet, a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi
CLVI. tör vény 4.  § (1) be kez dés d) pont já ban fog lalt köz -
vet len po li ti kai te vé keny sé get nem foly tat, po li ti kai pár -
tok nak anya gi tá mo ga tást nem nyújt, or szág gyû lé si kép vi -
se lõt, me gyei-, fõ vá ro si ön kor mány za ti vá lasz tás ra je löl tet 
nem ál lít, to váb bá nem tá mo gat.

6. Csat la ko zás a Köz ala pít vány hoz

A Köz ala pít vány nyi tott, ah hoz bár mely ha zai vagy kül -
föl di ter mé sze tes vagy jo gi sze mély, illetve jo gi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet pénz be li vagy ter mé szet -
be ni ado mánnyal, va gyon ren de lés sel – a Ku ra tó ri um
egyet ér té sé vel – csat la koz hat.

7. A Köz ala pít vány cél já ra ren delt va gyon

7.1. A Köz ala pít vány in du ló tõ ké je meg egye zik a Ma -
gyar Hon véd ség Szo ci ál po li ti kai Ala pít vány – mint jog -
elõd – 40 000 000 (negy ven mil lió) Ft in du ló tõ ké jé vel. A
jog elõd ala pít vány az in du ló tõ kén fe lül a sa ját tõ ke egyéb
ele me ként át ad ja az át ala ku lá si va gyon mér leg ben sze rep lõ 
és a mû kö dé se so rán fel hal mo zott 13 601 000 (ti zen há -
rom mil lió-hat száz egy ezer) Ft tõ ke nö ve ke dés össze gét is.

7.2. A Köz ala pít vány va gyo ná nak to váb bi for rá sai:

7.2.1. ma gán- és jo gi sze mé lyek ado má nyai,

7.2.2. ka mat ho zam,

7.2.3. a Hon vé del mi Mi nisz té rium min den ko ri éves
költ ség ve té sé ben a Köz ala pít vány tá mo ga tá sá ra jó vá ha -
gyott elõ irány zat ter hé re fo lyó sí tott pénz összeg,

7.2.4. cél jai meg va ló sí tá sa ér de ké ben, azo kat nem ve -
szé lyez tet ve vál lal ko zói te vé keny ség foly ta tá sa, mely nek
ered mé nye ki zá ró lag a Köz ala pít vány köz hasz nú cél ja i ra
for dít ha tó.

8. A Köz ala pít vány szer ve ze te és szer vei

8.1. A Ku ra tó ri um
A Köz ala pít vány leg fõbb dön tést ho zó szer ve a 11 ta gú

Ku ra tó ri um.
En nek el nö két, tit ká rát és tag ja it az ala pí tó je lö li ki.

8.1.1. A Ku ra tó ri um tag jai:
el nö ke:
Pa lás ti Fe renc 

tit ká ra:
Gyu ris Mi hály 

to váb bi ta gok:
An gyal Ist ván 
Cse té nyi Lász ló 
Dr. Zsi ga Im re 
Csi csá ri Ist ván 
Fel ker La jos 
Tóth Bé la 
Fe ke te Jó zsef 
Ko sa ras Lász ló 
Hor váth Im re 

8.1.2. A ku ra tó ri u mi ta gok meg bí za tá sa meg szû nik:
– ha lá lá val,
– le mon dá sá val vagy a je lö lés meg szün te té sé vel,
– a Köz ala pít vány meg szû né sé vel, to váb bá
– a Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek a Ptk. 74/C § (6) be kez dé -

se alap ján tör té nõ vissza vo ná sá val, ha a Ku ra tó ri um a te -
vé keny sé gé vel az ala pít vá nyi cél meg va ló sí tá sát ve szé -
lyez te ti.

8.1.3. A Ku ra tó ri um fel ada tai:
a) A Ku ra tó ri um dönt:
– a tá mo ga tá sok, szol gál ta tá sok el nye ré se le he tõ sé ge i -

rõl, fel té te le i rõl, pá lyá za tok ki írá sá ról,
– a tá mo ga tás ra irá nyuló ja vas la tok, pá lyá za tok, ké rel -

mek el bí rá lá sá ról, a tá mo ga tás mód já ról, mér té ké rõl,
– a Köz ala pít vány hoz való csat la ko zás jó vá ha gyá sá ról, 

illetve el uta sí tá sá ról,
– vál lal ko zás lét re ho zá sá ról, az ab ban való rész vé tel -

rõl, illetve ezek meg szün te té sé rõl, va la mint az ala pít vá nyi
va gyon bár mi lyen más hasz no sí tá sá ról, fel hasz ná lá sá ról,

– meg ha tá ro zott ügyek in té zé sé re kü lön szer ve ze ti
egy ség lét re ho zá sá ról és annak mû kö dé si rend jé rõl.

b) A Ku ra tó ri um el fo gad ja:
– a Köz ala pít vány éves költ ség ve té sét,
– az éves be szá mo lót, va la mint a Khtv. 19.  § sze rin ti

köz hasz nú sá gi je len tést, me lye ket tá jé koz ta tás cél já ból
meg küld az ala pí tó nak,

– a Köz ala pít vány Szer ve ze ti Mû kö dé si Sza bály za tát.
c) A Ku ra tó ri um be szá mol tat ja:
– a Köz ala pít vány tit ká rát a Köz ala pít vány éves te vé -

keny sé gé rõl.
d) A Ku ra tó ri um kez de mé nye zi:
– az Ala pí tó Ok irat szük ség sze rin ti mó do sí tá sát és

más, az ala pí tó ha tás kö ré be tar to zó in téz ke dés meg té te lét.
8.1.4. A Ku ra tó ri um mû kö dé se:
a) A Ku ra tó ri um ülé se it szük ség sze rint, de leg alább

ne gyed éven te egy szer tart ja. A Ku ra tó ri um ülé sét az el nök 

17/I. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1221



– annak tar tós aka dá lyoz ta tá sa ese tén a tit kár – hív ja össze
írás ban a hely, az idõ pont és a na pi rend meg je lö lé sé vel. A
meg hí vót a Ku ra tó ri um tag ja i nak olyan idõ pont ban kell
meg kül de ni, hogy azt az ülés ter ve zett idõ pont ja elõtt leg -
alább egy hét tel kéz hez kap ják. A meg hí vó hoz csa tol ni
kell az eset le ges írás be li elõ ter jesz téseket is. Az el nök a
Ku ra tó ri um ülé sét bár me lyik tag ja vas la tá ra is össze hív -
hat ja, a Fel ügye lõ Bi zott ság kez de mé nye zé sé re kö te les azt 
– har minc na pon be lül – össze hív ni. A ku ra tó ri u mi ülés re
ta nács ko zá si jog gal meg hív ha tók szak ér tõk, a hon véd ség
és más ál lam i, illetve tár sa dal mi vagy ér dek kép vi se le ti
szer vek kép vi se lõi.

b) A Ku ra tó ri um ülé se nyil vá nos, azon bár ki részt ve -
het. A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ké pes, ha a ku ra tó ri u mi ta gok
több sé ge je len van. Ha tá ro za ta it – az Ala pí tó Ok irat mó do -
sí tá sát kez de mé nye zõ, illetve a Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály zat jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó ki vé te lé vel, me lyek -
nél 2/3-os sza va za ti több ség szük sé ges – egy sze rû több -
ség gel hoz za meg. Sza va zat egyen lõ ség ese tén a le ve ze tõ
el nök sza va za ta dönt.

c) Az egy mil lió fo rin tot meg ha la dó egye di ál lam i vagy
ön kor mány za ti tá mo ga tá sok ról tör té nõ dön tés ho za tal ban
részt vevõ, va la mint a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val való
el szá mol ta tást vég zõ sze mé lyek, így az Or szág gyû lés és a
Kormány ál tal ala pí tott köz ala pít vá nyok nál a tá mo ga tá si
pénz esz köz jut ta tá sá ról dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõk a
köz tiszt vi se lõk re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint két éven te
va gyonnyi lat ko za tot tesz nek. A va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség a hoz zá tar to zó vo nat ko zá sá ban is fenn áll.
En nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 11/A. § (4) be -
kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül.

d) A Ku ra tó ri um ülé sé rõl jegy zõ könyv ké szül, amely
rög zí ti az ülés he lyét, idõ pont ját, az ülé sen részt ve võk
 nevét, a ha tá ro zat ké pes sé get, az ülés le fo lyá sá nak rend jét
és a nyi lat ko za tok lé nye gét.

e) A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta i ról olyan nyil ván tar tást
kell ve zet ni, amely bõl meg ál la pít ha tó a dön tés tar tal ma,
idõ pont ja, ha tá lya, illetve a dön tést tá mo ga tók és el len zõk
szám ará nya (sze mé lye).

f) A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta i ról az érin tet te ket írás ban
kell tá jé koz tat ni. Emel lett a dön té se ket a so ron kö vet ke zõ
ülé sig ki kell füg gesz te ni a Köz ala pít vány hi va ta los he lyi -
sé gé ben, ez ál tal le he tõ vé té ve azok bár ki ál tal tör té nõ
meg is me ré sét.

g) A Köz ala pít vány cél já ról, te vé keny sé gé rõl, mû kö -
dé sé rõl, a tá mo ga tá sok fel té te le i rõl, azok el nye ré se mód já -
ról ki ad vány ban kell az érin tett sze mé lyi kört tá jé koz tat ni.

h) A Köz ala pít vány évi be szá mo ló já ról a tárgy évet kö -
ve tõ 90 na pon be lül kell tá jé koz ta tást ad ni a hon véd sé gi
saj tó (MAGYAR HONVÉD), illetve ér dek kép vi se le ti
szer vek or gá nu mai (BAJ-TÁRS, EGYSÉG) út ján.

i) A Köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap cso la tos ira tok ba
a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk és – az adat vé del mi sza bá lyok be -
tar tá sá val – más sze mé lyek a Köz ala pít vány hi va ta li he lyi -
sé gé ben – a tit kár ral elõ ze tesen egyez te tett idõ pont ban –
be te kint het nek, a köz hasz nú sá gi je len tés rõl sa ját költ ség re 
má so la tot ké szít het nek.

8.2. A Köz ala pít vány kép vi se le te:
8.2.1. A Köz ala pít ványt har ma dik sze mé lyek és a ha tó -

sá gok elõtt a Ku ra tó ri um el nö ke és tit ká ra ön ál ló an kép vi -
se lik. Kép vi se le ti jo guk ön ál ló és tel jes kö rû. A kép vi se le ti 
jo gu kat aka dá lyoz ta tá suk ese tén – írás be li meg ha tal ma -
zás sal – át ru ház hat ják bár mely két ku ra tó ri u mi tag ra, akik
együt te sen jo go sul tak alá írás ra. A meg ha tal ma zás vagy
konk rét ügy ben va ló kép vi se let re, vagy ha tá ro zott idõ re
szól hat.

8.2.2. A Köz ala pít vány bank szám lá ja fe let ti ren del ke -
zés hez – a Ptk. 29.  § (3) be kez dés ren del ke zé sé nek meg -
fele lõen min den eset ben – két kép vi se le ti jog gal fel ru há -
zott sze mély együt tes alá írá sa szük sé ges.

9. A Tit kár ság

A Köz ala pít vány tit kár sá ga a Köz ala pít vány döntés-
 elõkészítõ, vég re haj tó és ad mi niszt rá ci ós szer ve. A tit kár
ve ze té sé vel el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket a
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat szá má ra meg ha tá roz.

10. A Fel ügye lõ Bi zott ság

10.1. A Fel ügye lõ Bi zott ság a Köz ala pít vány fel ügye lõ 
szer ve, amely nek el nö két és két tag ját az ala pí tó bíz za
meg.

10.2. A Fel ügye lõ Bi zott ság sze mé lyi össze té te le:
el nö ke:
Né meth Jú lia 

tag jai:
Ig nácz Já nos 
Kó kai Ist ván 
10.3. A Fel ügye lõ Bi zott ság ellen õr zi a Köz ala pít vány

mû kö dé sét és gaz dál ko dá sát. En nek so rán a ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõk tõl je len tést, a Köz ala pít vány mun ka vál la ló i tól
pe dig tá jé koz ta tást vagy fel vi lá go sí tást kér het, to váb bá a
Köz ala pít vány köny ve i be és ira ta i ba be te kint het, azo kat
meg vizs gál hat ja. A Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke, tag ja a
Ku ra tó ri um ülé sén ta nács ko zá si jog gal részt ve het, illetve
részt vesz, ha jog sza bály így ren del ke zik.

10.4. A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les a Ku ra tó ri u mot tá -
jé koz tat ni és annak össze hí vá sát kez de mé nyez ni, ha ar ról
sze rez tu do mást, hogy a Köz ala pít vány mû kö dé se so rán
olyan jog sza bály sér tés vagy a Köz ala pít vány ér de ke it
egyéb ként sú lyo san sér tõ ese mény (mu lasz tás) tör tént,
amely nek meg szün te té se vagy kö vet kez mé nye i nek el há rí -
tá sa, illetve eny hí té se a Ku ra tó ri um dön té sét te szi szük sé -
ges sé, il le tõ leg ha a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs sé gét
meg ala po zó tény me rült fel.

10.5. A Ku ra tó ri u mot a Fel ügye lõ Bi zott ság in dít vá nyá ra 
– annak meg té te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül – össze kell
hív ni. E ha tár idõ ered mény te len el tel te ese tén a Ku ra tó ri um
össze hí vá sá ra a Fel ügye lõ Bi zott ság is jo go sult.

10.6. Ha az ar ra jo go sult szerv a tör vényes mû kö dés
hely re ál lí tá sa ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket nem
 teszi meg, a Fel ügye lõ Bi zott ság er rõl kö te les ha la dék ta la -
nul ér te sí te ni a tör vényességi fel ügye le tet el lá tó szer vet.
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10.7. A Fel ügye lõ Bi zott ság ügy rend jét ma ga ál la pít ja
meg.

11. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa, köz hasz nú sá gi
 nyilatkozatok

11.1. A Köz ala pít vány a va gyo nát ren del te té sé nek
meg fele lõen a köz hasz nú cél ja i nak meg va ló sí tá sá ra, köz -
fel ada tai el lá tá sá ra hasz nál ja fe l az aláb bi ak sze rint:

11.1.1. vi se li a hon véd ség tõl raj tuk kí vül ál ló ok ból
meg vál ni kény sze rü lõk fog lal koz ta tá sa elõ se gí té sét szol -
gá ló át-, illetve to vább kép zés költ sé ge it vagy azok egy
 részét,

11.1.2. se gé lye zi a hon véd ség sze mé lyi ál lo má nya tag -
ja it, a szol gá la ti kö tel mek tel je sí té sé vel össze füg gés ben
bal ese tet, egész ség ká ro so dást szen ve det te ket, utób bi ak
ha lá la ese tén el lá tás ra jo go sult hoz zá tar to zó i kat, ha szo -
ciális hely ze tük re te kin tet tel tá mo ga tás ra szo rul nak,

11.1.3. se gé lye zi az ar ra rá szo ru ló nyug dí ja so kat és
meg ha tá ro zott hoz zá tar to zó i kat, ré szük re szo ciá lis szol -
gál ta tá so kat nyújt.

11.2. A Köz ala pít vány ál tal nyúj tott se gé lyek, tá mo ga -
tá sok és szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek fel té te le it, el nye -
ré sük rend jét kü lön sza bály zat ha tá roz za meg.

11.3. A Köz ala pít vány a tá mo ga tás ban ré sze sí tet tek kel
– a szo ciá lis el lá tás ki vé te lé vel – a tá mo ga tás cél ját, az el -
szá mo lás tar tal mát, ha tár ide jét és bi zony la ta it, az ellen õr -
zés mód ját és a szer zõ dés sze gés kö vet kez mé nye it tar tal -
ma zó szer zõ dést kö te les köt ni.

11.4. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé ge a
Köz ala pít vány köz hasz nú cél ja it nem ve szé lyez tet he ti és
gaz dál ko dá sa ered mé nyét ki zá ró lag az Ala pí tó Ok irat ban
meg je lölt te vé keny ség re for dít hat ja.

11.5. A köz ala pít vá nyi pén ze ket a Köz ala pít vány sa ját
pénz for gal mi jel le gû bank szám lá ján tart ja.

11.6. A Köz ala pít vány a gaz dál ko dá sa so rán el ért ered -
mé nyét nem oszt hat ja fe l, azt Ala pí tó Ok ira tá ban meg ha tá -
ro zott te vé keny sé gé re kell for dí ta nia.

11.7. A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve -
zet ben ve het részt, amely ben leg alább több sé gi irá nyí tást
biz to sí tó be fo lyás sal ren del ke zik, és amely ben fe le lõs sé ge
nem ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két. A Köz -
ala pít vány ál tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi
gaz dál ko dó szer ve ze tet nem ala pít hat, és gaz dál ko dó szer -
ve zet ben ré sze se dést nem sze rez het.

11.8. A Köz ala pít vány az ál lam ház tar tás al rend sze re i -
tõl – a nor ma tív tá mo ga tás ki vé te lé vel – csak írás be li szer -
zõ dés alap ján ré sze sül het tá mo ga tás ban. A szer zõ dés ben
meg kell ha tá roz ni a tá mo ga tás sal va ló el szá mo lás fel té te -
le it és mód ját.

11.9. A Köz ala pít vány kö te les pá lyá za tot ki ír ni, ha az
ál ta la nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás az évi egy mil lió fo rin tot
meg ha lad ja, ki vé ve, ha tör vény vagy kor mány ren de let a

Köz ala pít vány köz fel ada tá ra te kin tet tel más el já rá si ren -
det ál la pít meg. Nem tar toz nak e kö te le zett ség kö ré be a
nyug el lá tás jel le gû el lá tá sok és a ter mé sze tes sze mé lyek
ré szé re nem ösz tön díj jel leg gel nyúj tott olyan ter mé szet -
be li el lá tá sok, ame lyek ér té ke nem ha lad ja meg az öreg sé -
gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek tíz sze re sét.

11.10. A Köz ala pít vány bár mely cél sze rin ti jut ta tá sát
pá lyá zat hoz köt he ti. Eb ben az eset ben a pá lyá zat nem tar -
tal maz hat olyan fel té te le ket, ame lyek bõl – az eset összes
kö rül mé nye i nek mér le ge lé sé vel – meg ál la pít ha tó, hogy a
pá lyá zat nak elõ re meg ha tá ro zott nyer te se van (szín lelt pá -
lyá zat).

11.11. Szín lelt pá lyá zat a cél sze rin ti jut ta tás alap já ul
nem szol gál hat.

11.12. A köz hasz nú szer ve zet vál tót, illetve más hi tel -
vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pírt nem bo csát hat ki.

11.13. A Köz ala pít vány vál lal ko zá sá nak fej lesz té sé hez 
köz hasz nú te vé keny sé gét ve szé lyez te tõ mér té kû hi telt
nem ve het fe l, az ál lam ház tar tás al rend sze re i tõl ka pott tá -
mo ga tást hi tel fe de ze té ül, illetve hi tel tör lesz té sé re nem
hasz nál hat ja fe l.

11.14. A köz hasz nú szer ve zet nek a cél sze rin ti te vé -
keny sé gé bõl, illetve vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl szár ma -
zó be vé te le it és rá for dí tá sa it el kü lö ní tet ten kell nyil ván tar -
ta ni.

11.15. A Köz ala pít vány je len Ala pí tó Ok irat sze rin ti
te vé keny sé gé nek és gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta -
it, az ál ta la vég zett szol gál ta tás igény be vé te lé nek mód ját
or szá gos saj tó (Nép sza bad ság) út ján is nyil vá nos ság ra
hoz za.

11.16. A Köz ala pít vány a köz hasz nú jog ál lá sá nak
meg szû né se kor kö te les ese dé kes köz tar to zá sa it ren dez ni,
il le tõ leg köz szol gál ta tás el lá tá sá ra irá nyuló szer zõ dé sé bõl
ere dõ kö te le zett sé ge it idõ ará nyo san tel je sí te ni.

12. Össze fér he tet len sé gi sza bá lyok és a dí ja zás

12.1. A Köz ala pít vány tiszt ség vi se lõ i re al kal maz ni
kell a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör -
vény 8–9.  §-ai ban fog lal ta kat:

– a Ku ra tó ri um ha tá ro zat ho za ta lá ban nem ve het részt
az a tag vagy tiszt ség vi se lõ, aki vagy aki nek kö ze li hoz zá -
tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont], élet tár sa (a továb biak ban
együtt: hoz zá tar to zó) a ha tá ro zat alap ján:

a) kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy
b) bár mi lyen elõny ben ré sze sül, illetve a meg kö ten -

dõ jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt,
– nem mi nõ sül elõny nek a Köz ala pít vány cél sze rin ti

jut ta tá sai ke re té ben a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be
ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tás,

– a Ku ra tó ri um tag ja vagy tiszt ség vi se lõ je nem le het a
Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag ja, illetve könyv vizs -
gá ló ja,

– a köz hasz nú szer ve zet meg szûn tét kö ve tõ két évig
nem le het más köz hasz nú szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je 
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az a sze mély, aki olyan köz hasz nú szer ve zet nél töl tött be
– annak meg szûn tét meg elõ zõ két év ben leg alább egy évig –
ve ze tõ tiszt sé get, amely az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény
sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki,

– a Köz ala pít vány ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, illetve az en -
nek je lölt sze mély kö te les va la mennyi érin tett köz hasz nú
szer ve ze tet elõ ze tesen tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt -
sé get egy ide jû leg más köz hasz nú szer ve zet nél is be tölt.
Ezen össze fér he tet len sé gi sza bály vo nat ko zik a Kurató -
rium és a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja i ra is,

– nem le het a fel ügye lõ szerv el nö ke vagy tag ja, illetve
könyv vizs gá ló ja az a sze mély, aki

a) a ve ze tõ szerv el nö ke vagy tag ja,
b) a köz hasz nú szer ve zet tel a meg bí za tá sán kí vü li

más te vé keny ség ki fej té sé re irá nyuló mun ka vi -
szony ban vagy mun ka vég zés re irá nyuló egyéb
jog vi szony ban áll, ha jog sza bály más képp nem
ren del ke zik,

c) a köz hasz nú szer ve zet cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré -
sze sül – ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül
igény be ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tá so kat, és a 
tár sa dal mi szer ve zet ál tal tag já nak a tag sá gi jog vi -
szony alap ján nyúj tott, lé te sí tõ ok irat nak meg fe le -
lõ cél sze rin ti jut ta tást –, illetve

d) az a)–c) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek
hozzá tartozója.

12.2. A Ku ra tó ri um és a Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai
tisz te let díj ban ré sze sül het nek, amely nek mér té ke nem ha -
lad hat ja meg a min den ko ri mi ni mál bér össze gé nek két sze -
re sét. A tisz te let díj mér té két a fen ti ke re tek kö zött a Ku ra -
tó ri um ha tá roz za meg. A tiszt ség el lá tá sá val kap cso lat ban
fel me rült költ sé ge i ket a Köz ala pít vány meg té rí ti. A tit kár,

a tit kár sá gon fog lal koz ta tot tak és szak ér tõk a Ku ra tó ri um
ál tal meg ha tá ro zott dí ja zás ban ré sze sül nek.

13. A Köz ala pít vány meg szû né se

13.1. A Köz ala pít vány a Pol gá ri Tör vény könyv ben
meg határozott ese tek ben és mó don szû nik meg.

13.2. Meg szû nés ese tén a Köz ala pít vány kö te le zett sé -
gei tel je sí té se után fenn ma ra dó va gyo nát az ala pí tó – a
nyil vá nos ság meg fe le lõ tá jé koz ta tá sa mel lett – ha son ló
cél ra kö te les for dí ta ni.

14. Zá ró ren del ke zé sek

14.1. A Köz ala pít vány lét re jöt té hez bí ró sá gi nyil ván -
tar tás ba vé tel szük sé ges.

14.2. Az Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben a Ptk., a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi
CLVI. tör vény, il le tõ leg a Köz ala pít vány te vé keny sé gé re
vo nat ko zó min den ko ri ha tá lyos jog sza bá lyok ren del ke zé -
sei az irány adók.

14.3. Az ala pí tó nak jo gá ban ál l je len Ala pí tó Ok irat
mó do sí tá sa, amennyi ben az Ala pí tó Ok irat ban le fek te tett
ala pít vá nyi cé lok el éré se ér de ké ben szük sé ges.

Bu da pest, 2006. jú ni us 21.

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a ne vé ben:

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