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Szám Tárgy Ol dal

Jog sza bá ly

23/2006. (VI II. 30.) 
HM ren de let

A mun ka ügyi el len õr zé sek Ma gyar Hon véd ség nél tör té nõ
vég re haj tá sá ról 1412

Ha tá ro za tok

140/2006. (VI II. 28.)
KE ha tá ro zat

Dan dár tá bor nok nyug ál lo mány ba he lye zé sé rõl 1415

141/2006. (VI II. 28.)
KE ha tá ro zat

Ve zér õr na gyi elõ lép te tés rõl 1415

142/2006. (VI II. 28.)
KE ha tá ro zat

Dan dár tá bor no ki ki ne ve zés rõl 1415

86/2006. (HK 18.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Had táp anyag El lá tó Köz pont ala pí tó
ok ira tá nak mó do sí tá sá ról 1415

87/2006. (HK 18.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 1416

88/2006. (HK 18.)
HM ha tá ro zat

A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem ala pí tó ok ira tá nak
mó do sí tá sá ról 1417

89/2006. (HK 18.)
HM ha tá ro zat

Az MH Ka to nai Fog ház ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról 1418

Mi nisz te ri uta sí tá sok

92/2006. (HK 18.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Vé del mi Hi va tal Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról 1420

93/2006. (HK 18.)
HM uta sí tás

A szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl 1420

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

CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM
2006. szep tem ber 20.
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Hon véd Ve zér kar fõ nö ki ren del ke zé sek

95/2006. (HK 18.)
HVKF pa rancs

A 2006. au gusz tus 20-i ün nep sé gek kel össze füg gõ fel ada tok ról 1425

96/2006. (HK 18.)
HVKF pa rancs

A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök I. he lyet te si be osz tás átadás-
 átvételérõl 1426

98/2006. (HK 18.)
HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség ál tal fel aján lott híd épí tõ ké pes ség el -
éré sé vel kap cso la tos fel ada tok ról 1426

7/2006. (HK 18.)
HVKF I. h. in téz ke dés

Egy sé ges NA TO Elõ írá sok ha tály ba lép te té sé rõl 1426

MH fõ nö ki ren del ke zé sek

16/2006. (HK 18.)
HM PTLSZ
Püs pö ki in téz ke dés

A HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat Pro tes táns Szol gá la ti Ág lel -
ké szi ál lo má nya li tur gi kus öl tö zék vi se le té rõl 1426

20/2006. (HK 18.)
HVK KTFCSF in téz ke dés

A „Lõ ki kép zés szak mai nap” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ki adá -
sá ról 1428

370/2006. (HK 18.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

A „Tûz vé del mi esz kö zök és anya gok nor mái” cí mû fõ nök sé gi 
ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 1428

455/2006. (HK 18.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

A „Se géd let a ru há za ti szak anya gok és fel sze re lé sek se lej te -
zé sé re” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 1428

477/2006. (HK 18.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

Az „Al kat rész ka ta ló gus H-14, H-18, H-25 so ro za tú te rep já ró
te her gép ko csik hoz” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te -
té sé rõl 1429

569/2006. (HK 18.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

Az MH Élel me zé si Szol gá la tá nak pénz és anyag nor má it tar -
tal ma zó nor ma fü zet ki adá sá ról és egyes élel me zé si szak -
feladatokról  szóló 686/2005. (HK 2/2006.) MH ÖLTP in téz -
ke dés mó do sí tá sá ról 1429

609/2006. (HK 18.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

Az MH Élel me zé si Szol gá la tá nak pénz és anyag nor má it tar -
tal ma zó nor ma fü zet ki adá sá ról és egyes élel me zé si szak -
feladatokról  szóló 686/2005. (HK 2/2006.) MH ÖLTP in téz -
ke dés mó do sí tá sá ról 1432

105/2006. (HK 18.)
MH LEPK in téz ke dés

A „Stra té gi ai cé lok a lé gi erõ fel de rí tõ in for má ci ós rend szer ki -
ala kí tá sá hoz” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lépteté sérõl 1447

139/2006. (HK 18.)
MH LEPK in téz ke dés

A „NA TO-ban al kal ma zott harc el já rá sok har cá sza ti re pü lõ egy -
sé gek nél le ve gõ-le ve gõ, le ve gõ-föld fel adat vég re haj tá sa so rán”
cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba léptetésérõl 1447

165/2006. (HK 18.)
MH LEPK in téz ke dés

A „3. sz. ki egé szí tés a Re/1320 cikk szá mú szol gá la ti könyv -
höz” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 1447

318/2006. (HK 18.)
MH EÜPK in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség egész ség ügyi szak ál lo má nya szak- és
to vább kép zé sé nek meg szer ve zé sé rõl és vég re haj tá sá ról 1447

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

456/2006. (HK 18.)
MH FVTSZF in téz ke dés

A „MIST RAL FEGY VER REND SZER üze mel te té si uta sí tás
és il luszt rált al kat rész jegy zék TPA23–010–502–0 1132570Y01”
cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 1449
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457/2006. (HK 18.)
MH FVTSZF in téz ke dés

A „LÉG VÉ DEL MI REND SZER MCP SHO RAR FEL DE RÍ TÕ
RA DAR O szin tû üze mel te té si uta sí tás 82955008 B, 82155013 B, 
82155014 B, 82155015 B, 82155016 B” cí mû fõ nök sé gi ki ad -
vány ha tály ba lép te té sé rõl 1449

458/2006. (HK 18.)
MH FVTSZF in téz ke dés

A „VON TA TOTT ÁRAM FOR RÁS Il luszt rált al kat rész jegy -
zék CI03542–051” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te -
té sé rõl 1449

459/2006. (HK 18.)
MH FVTSZF in téz ke dés

Az „MCP-áram for rás Il luszt rált al kat rész jegy zék CI–03542–
001” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 1449

460/2006. (HK 18.)
MH FVTSZF in téz ke dés

A „VON TA TOTT ÁRAM FOR RÁS O szin tû mû sza ki le írás
és üze mel te té si uta sí tás NF03542–051” cí mû fõ nök sé gi ki ad -
vány ha tály ba lép te té sé rõl 1450

535/2006. (HK 18.)
MH MÛTSZF in téz ke dés

„Ke ze lé si és kar ban tar tá si szak uta sí tás a mû sza ki pán cé lo zott
aka dály el há rí tó jár mû köz” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba 
lép te té sé rõl 1450

536/2006. (HK 18.)
MH MÛTSZF in téz ke dés

„Ke ze lé si és kar ban tar tá si szak uta sí tás a zász ló alj mo bil víz -
tisz tí tó ál lo más hoz” cí mû fõ nök sé gi uta sí tás ha tály ba lép te té -
sé rõl 1450

MH csa pat pa rancs no ki ren del ke zé sek

87/2006. (HK 18.)
MH 86. SZHEL.E. PK
in téz ke dés

Az MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red csa pat ér mé je rend sze -
re sí té sé rõl 1451

88/2006. (HK 18.)
MH 86. SZHEL.E. PK
 in téz ke dés

Az MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red Lo gisz ti kai Zász ló alj
 csapatjelvényének rend sze re sí té sé rõl 1452

89/2006. (HK 18.)
MH 86. SZHEL.E. PK
in téz ke dés

Az MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red Lo gisz ti kai Zász ló alj
gya kor ló csa pat kar jel zé sé nek rend sze re sí té sé rõl 1453

90/2006. (HK 18.)
MH 86. SZHEL.E. PK
in téz ke dés

Az MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red csa pat jel vé nyé nek
rend sze re sí té sé rõl 1454

91/2006. (HK 18.)
MH 86. SZHEL.E. PK
in téz ke dés

Az MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red gya kor ló csa pat kar jel -
zé sé nek rend sze re sí té sé rõl 1455

92/2006. (HK 18.)
MH 86. SZHEL.E. PK
in téz ke dés

Az MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red Lo gisz ti kai Zász ló alj
csa pat ér mé je rend sze re sí té sé rõl 1456

626/2006. (HK 18.)
MH VEK PK in téz ke dés

Az MH Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont csa pat jel vény rend -
sze re sí té sé rõl 1457

627/2006. (HK 18.)
MH VEK PK in téz ke dés

Az MH Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont csa pat ér mék rend -
sze re sí té sé rõl 1458

628/2006. (HK 18.)
MH VEK PK in téz ke dés

Az MH Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont csa pat kar jel zé sé nek
rend sze re sí té sé rõl 1459

921/2006. (HK 18.)
MH 5. B. I. KL. DD. PK
in téz ke dés

Az MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár csapatkar -
jelzésének rend sze re sí té sé rõl 1460
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922/2006. (HK 18.)
MH 5. B. I. KL. DD. PK
in téz ke dés

Az MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár csapat kar -
jel zé sé nek gya kor ló egyen ru há ra tör té nõ rend sze re sí té sé rõl 1461

77/2006. (HK 18.)
MH 1. lo g. és tám. zpk
intézkedés

Az MH 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Zász ló alj csa pat kar jel zé -
sé nek gya kor ló egyen ru há ra tör té nõ rend sze re sí té sé rõl 1462

78/2006. (HK 18.)
MH 1. lo g. és tám. zpk
intézkedés

Az MH 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Zász ló alj csa pat jel vé nyé -
nek rend sze re sí té sé rõl 1463

Szer zõ dé sek

HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal 1465

MH Had táp anyag El lá tó Köz pont 1465

HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal 1465

Köz le mé ny

HM JIF He lyes bí tés 1466
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JOGSZABÁLY

A hon vé del mi mi nisz ter
23/2006. (VI II. 30.) HM

r e n  d e  l e  t e

a munkaügyi ellenõrzések Magyar Honvédségnél
történõ végrehajtásáról

A mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV. tör -
vény (a továb biak ban: Met.) 1.  § (6) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a mun ka ügyi el len õr zé sek Ma gyar
Hon véd ség nél tör té nõ vég re haj tá sá ra a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té -
ri um ra, a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa, to váb bá fenn tar -
tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a mi nisz -
ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek és a Ma gyar Hon -
véd ség ka to nai szer ve ze te i nek összes sé gé re (a továb biak -
ban: Szer ve ze tek).

(2) A ren de let ha tá lya ki ter jed a Szer ve ze tek nél a Mun -
ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör -
vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi 
XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.), a ka to nai és rendv -
édelmi 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,
va la mint a pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti mun ka -
nél kü li ek, va la mint a gyer mek gon do zá sát, illetve a csa -
lád tag ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk fog lal koz ta tá sá -
nak elõ se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás -
ról  szóló 2004. évi CXXIII. tör vény sze rin ti fog lal koz ta -
tot tak ra (a továb biak ban együtt: Fog lal koz ta tot tak).

2.  §

(1) A mun ka ügyi el len õr zést a Hon vé del mi Minisz -
térium Jogi Fõ osz tály (a továb biak ban: Fõ osz tály) erre ki -
je lölt – a kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott is ko lai vég -
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zett sé gi, szak kép zett sé gi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ és
mun ka ügyi fel ügye lõi iga zol vánnyal ren del ke zõ – ál lo má -
nya (a továb biak ban: Fel ügye lõ) hajt ja vég re.

(2) A mun ka ügyi fel ügye lõi iga zol vány a hon vé del mi
ága zat ban mun ka ügyi ellen õr zés vég re haj tá sá ra való jo go -
sult ság iga zo lá sá ra szol gá ló mun kál ta tói iga zol vány.

(3) A mun ka ügyi fel ügye lõi iga zol vány a Fel ügye lõ ré -
szé re ki ál lí tott szol gá la ti vagy köz tiszt vi se lõi iga zol -
vánnyal együtt ér vé nyes.

(4) A mun ka ügyi fel ügye lõi iga zol vány a Szer ve ze tek
zárt ob jek tu ma i ba, mun ka he lye i re tör té nõ be lé pés re, az
(5) be kez dés sze rin ti el té ré sek kel, az arra fel jo go sí tó jel -
szá mos ál lan dó be lé pé si en ge déllyel együtt jo go sít.

(5) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, va la mint a
ka to nai ügyész sé gek zárt ob jek tu ma i ba, mun ka he lye i re
tör té nõ be lé pés rend jét kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

(6) Az (1) be kez dés sze rin ti iga zol ványt a Fõ osz tály ve -
ze tõ je kez de mé nye zé sé re az MH Ka to nai Igaz ga tá si és
Adat fel dol go zó Köz pont ál lít ja ki. Az iga zol vány min tá ját
a ren de let mel lék le te tar tal maz za.

3.  §

(1) A Fel ügye lõ a 2.  § sze rin ti el len õr zést a Met.-be n
rög zí tett szem pon tok sze rint, az e §-ban meg ha tá ro zott el -
té ré sek kel vég zi.

(2) A Fel ügye lõ az el len õr zést hely szí ni vizs gá lat, az
ille té kes szerv tõl tör té nõ ok mány-, illetve adat be ké rés út -
ján, to váb bá a hon vé del mi tár ca Költ ség ve tés Gaz dál ko -
dá si In for má ci ós Rend szer in teg rált em ber i erõ for rás-gaz -
dál ko dá si al rend sze re ada ta i nak fel hasz ná lá sá val hajt ja
vég re.

(3) Amennyi ben a Szer ve zet ve ze tõ je, illetve a Fog lal -
koz ta tott nem a Met. 3.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott te rü -
le tek re kez de mé nye zi az ellen õr zés vég re haj tá sát, a Fõ -
osz tály ve ze tõ je a Met. 8.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rint jár el.

(4) A Szer ve zet ve ze tõ je, va la mint a Fog lal koz ta tott kö -
te les az ellen õr zés kö ré be tar to zó va la mennyi in for má ci ót
és fel vi lá go sí tást meg ad ni a Fel ügye lõ ré szé re.

(5) A ka to nák ál tal el kö ve tett mun ka ügyi sza bály sér tést
a Hjt.-ban fog lal tak sze rin ti – a Fel ügye lõ, illetve a Fõ osz -
tály ve ze tõ je kez de mé nye zé sé re in dí tott – fe gyel mi el já rás 
ke re té ben az állományille té kes (elöl já ró)pa rancs nok bí rál -
ja el, aki az el já rás be fe je zé sét kö ve tõ 8 na pon be lül tá jé -
koz tat ja a Fõ osz tály ve ze tõ jét a fe le lõs ség re vo nás mód já -
ról és mér té ké rõl, illetve az al kal ma zott in téz ke dés rõl.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti el já rás meg in dí tá sá ban a
Fõ osz tály ve ze tõ je, va la mint a Fel ügye lõ nem be fo lyá sol -
ha tó, a sza bály sér tés fel tá rá sá ért a Fel ügye lõt jog sé re lem
nem ér he ti.

4.  §

(1) A ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok fel té te le i nek
iga zo lá sá ra al kal mas ira tok ról  szóló kü lön jog sza bály sze -
rin ti Iga zo lást a Fõ osz tály ve ze tõ je az er re irá nyuló Adat -
lap kéz hez vé te lét kö ve tõ 8 na pon be lül pos tai köny velt
kül de mény ként, a Fõ osz tály bé lyeg zõ le nyo ma tá val el -
látva meg kül di a ké rel me zõ szá má ra.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti Iga zo lás ki ál lí tá sá ért fi ze -
ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj mér té két kü lön jog sza -
bály ál la pít ja meg.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti Iga zo lás ki ad má nyo zá sá ra a 
Fõ osz tály ve ze tõ je, aka dá lyoz ta tá sa ese tén szer ve zet sze rû
he lyet te se jo go sult.

(4) A Fõ osz tály ve ze tõ je az Adat lap min tá já ról, ki töl té si 
út mu ta tó já ról, va la mint az Iga zo lás sze mé lyes át vé te lé nek
le he tõ sé gé rõl  szóló köz le mé nyét a tár ca hi va ta los lap já ban 
köz zé te szi.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.
Ren del ke zé se it a ki hir de tés kor fo lya mat ban lé võ ügyek
ese té ben is al kal maz ni kell.

(2) A ren de let 2.  § (2) be kez dés sze rin ti mun ka ügyi fel -
ügye lõi iga zol vá nyok ke ze lé sé vel, illetve ki adá sá val kap -
cso la tos ren del ke zé se it a ki hir de tést kö ve tõ 2. hó nap el sõ
nap já tól kell al kal maz ni.

(3) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a hon vé del mi ága zat mun ka ügyi el len õr zé si rend jé -
rõl  szóló 16/2002. (IV. 5.) HM ren de let, va la mint a hon vé -
del mi ága zat mun ka ügyi el len õr zé si rend jé rõl  szóló
16/2002. (IV. 5.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
15/2005. (IV. 28.) HM ren de let.

(4) A Met. 8/A.  § (3) be kez dés sze rin ti elekt ro ni kus
ügy in té zés hon vé del mi ága za ton be lü li rend jét kü lön jog -
sza bály ál la pít ja meg.

Iván csik Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz té ri u mi ál lam tit kár



Mel lék let a 23/2006. (VIII. 30.) HM ren de lethez

Iga zol vány-min ta a Hon vé del mi Mi nisz té rium mun ka ügyi fel ügye lõi részére

ELÕLAP

CÍMER
HELYE

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

MUNKAÜGYI FELÜGYELÕI IGAZOLVÁNY

A        szá mú
szol gá la ti/köz tiszt vi se lõi iga zol vánnyal együtt ér vé nyes

FÉNYKÉP
HELYE

Név

HM mun ka ügyi fel ügye lõ

Alá írás he lye

Sor szám he lye

HÁTLAP

 Ki ál lí tás dá tu ma:                        

 Ér vé nyes ség ide je:                        

Az iga zol vány fel mu ta tó ja a Ma gyar Hon véd ség vo nat ko zá sá ban or szá gos il le té kes ség gel jo go sult a 23/2006.
( VIII. 30.) HM ren de let 1. §-ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek lé te sít mé nye i ben ki ala kí tott mun ka he lyek re – a 2. §-ban
meg ha tá ro zott fel té te lek kel – kü lön en ge dély és elõ ze tes be je len tés nél kül be lép ni, illetve hely szí ni mun ka ügyi ellen -
õrzést vég re haj ta ni.

Ki ál lí tó szer ve zet: MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz pont Ok mány ke ze lõ Iro da.

Az iga zol vány a Hon vé del mi Mi nisz té rium tu laj do na, meg ta lá ló ja kö te les azt a ki ál lí tó cí mé re – MH KI AK 1885 Bu -
da pest Pf. 25 – vissza jut tat ni.
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HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
140/2006. (VI II. 28.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornok nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ra te kin tet -
tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján, 2006. au gusz tus 7-i ha tállyal Bucz kó Imre dan dár -
tá bor no kot – te kin tet tel arra, hogy a Ma gyar Hon véd ség
hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jogállá -
sáról szóló 2001. évi XCV. tör vény 62. § (1) be kez dés
a) pont ja alap ján szol gá la ti vi szo nya a hi va tá sos szol gá lat
fel sõ kor ha tá ra el éré sé vel a tör vény ere jé nél fog va meg -
szû nik – 2006. au gusz tus 8-i ha tállyal nyug ál lo mány ba
 helyezem.

Bu da pest, 2006. jú li us 24.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/3199/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
141/2006. (VI II. 28.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to sí tott jog kö röm ben, 
a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló 2004.
évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján
Bucz kó Im re nyug ál lo má nyú dan dár tá bor no kot, 2006.
 augusztus 8-i ha tállyal ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. jú li us 24.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/3214/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
142/2006. (VI II. 28.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornoki kinevezésrõl

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to sí tott jog kö röm ben, 
a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló 2004.
évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján
dr. Gön dics Bé la ez re dest, a Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai
Biz ton sá gi Hi va ta la igaz ga tó ját 2006. au gusz tus 20-ai
 hatállyal dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. au gusz tus 15.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. au gusz tus 17.

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

KEH ügy szám: V-5/3461/2006.

A honvédelmi miniszter
86/2006. (HK 18.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Hadtápanyag Ellátó Központ
alapító okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 89.  § (1) be kez dé sé ben, 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 ben fog lal tak ra – az MH Had táp -
anyag El lá tó Köz pont 113/2003. (HK 23.) HM ha tá ro zat -
tal, va la mint a 115/2005. (HK 15.) HM ha tá ro zat tal mó do -
sí tott, 16/2001. (HK 4.) HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó
ok ira tát az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:
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1. A ha tá ro zat 2. pont já nak el sõ mon da ta he lyé be az
aláb bi el sõ mon dat lép:

„2. A ka to nai szer ve zet szék he lye: Bu da pest, XI II. ke r.,
Le hel ut ca 41.”

2. A ha tá ro zat 8. pont c) al pont já nak má so dik be kez dé -
sé ben a „köz be szer zé si- és sza bad ké zi” szö veg rész he lyé -
be „(köz)be szer zé si” szö veg rész lép.

3. A ha tá ro zat 10. pont já ban a „hon vé de lem rõl  szóló
1993. évi CX. tör vény 22.  § (1) be kez dé sé nek j) és k) pont -
já ban, va la mint a (4) be kez dé sé ben szö veg rész he lyé be a
„hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény 70.  § (1) be kez dé sé nek i) és j) pont já ban,
va la mint a 72.  § (2) be kez dé sé ben” szö veg rész lép.

4. A ha tá ro zat 11. pont ja he lyé be az aláb bi 11. pont lép:
„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 az 
MH HTPEK pa rancs no ka ezen ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja, és azt szol gá la ti úton
 jóváhagyásra fel 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.”

5. 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 k) al pont já ban a „Ka -
to nai Ru há za ti Bol to kon ke resz tül té rí tés el le né ben” szö -
veg rész, to váb bá a 10. pont já ban lé võ táb lá zat ból az
„52.12 Ipar cikk jel le gû ve gyes kis ke res ke de lem” szö veg -
rész” 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 18.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

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
egy ma gyar ve ze té sû af ga nisz tá ni tar to má nyi új já épí té si
cso port lé te sí té sé rõl és mû kö dé sé nek elõ ké szí té sé rõl  szóló 
2115/2006. (VI. 29.) Korm. ha tá ro zat 3. pont já ban, va la -
mint a Ma gyar Hon véd ség kül föl di fel adat-vég re haj tás ra
ter ve zett ide ig le nes ka to nai szer ve ze tei meg ala kí tá sá val
kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló 44/2005. (HK 10.)
HM uta sí tás 2.  §-ában fog lal tak ra, ide ig le nes ka to nai szer -
ve zet lét re ho zá sa ér de ké ben az aláb bi

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. au gusz tus 28.

határozatot

adom ki:

1. A NA TO ve ze té sû af ga nisz tá ni Nem zet kö zi Biz ton -
sá gi Tá mo ga tó Erõ (ISAF) bé ke misszi ó já nak elõ se gí té se
ér de ké ben, az egy ma gyar ve ze té sû af ga nisz tá ni tar to má -
nyi új já épí té si cso port lé te sí té sé rõl és mû kö dé sé nek elõ ké -
szí té sé rõl  szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. ha tá ro zat
3. pont já ban meg ha tá ro zot tak alap ján a Ma gyar Hon véd -
ség Szá raz föl di Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH
SZFP) rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge ként mû kö dõ
ide ig le nes ka to nai szer ve ze tet ala pí tok.

Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se:
Ma gyar Hon véd ség Tar to má nyi Új já épí té si Cso port
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH PRT
Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ala ku lá sá nak idõ -

pont ja: 2006. au gusz tus 1.

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet szék he lye: 7401
 Kaposvár, Fü re di u. 148.

Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/PRT
Al kal ma zá si kör le te: Ma gyar or szág, Af ga nisz tán

3. A ka to nai szer ve zet jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del -
ke zõ, ez red jog ál lá sú, Ide ig le nes Ál lo mány táb lá val és Ide -
ig le nes Fel sze re lé si Jegy zék kel meg ala kí tott ide ig le nes
ka to nai szer ve zet. Ál lo má nyát a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl
 vezényléssel, anya gi-tech ni kai esz kö ze it az MH eszköz -
állományából kell fel töl te ni.

4. A ka to nai szer ve zet a bé ke fenn tar tó mû ve le tek ka te -
gó ri á ba so ro lá sá ról, va la mint de vi za el lát mány-ki egé szí tés 
mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 16/2005. (HK 5.) HM
uta sí tás 2.  § a) pont ja alap ján az 1. ka te gó ri á ba tar to zik.

5. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge: a ma gyar
 vezetésû tar to má nyi új já épí té si cso port te vé keny sé gé nek
ka to nai biz to sí tá sa, ezen be lül:

a) a PRT tá bor üze mel te té se, fenn tar tá sa, õr zés-vé del -
me;

b) ci vil szak ér tõk, ta nács adók el he lye zé se, el lá tá sa és
vé del me;

c) a ci vil kör nye zet, he lyi la kos ság bi zal má nak erõsí -
tése;

d) a mû ve le ti te rü le ten ál ta lá nos és ka to nai in for má ci ók 
gyûj té se;

e) sze mé lyek, szál lít má nyok kí sé ré se, biz to sí tá sa;
f) a NA TO, és ezen be lül a ma gyar ka to nai je len lét

 demonstrálása;
g) PRT te vé keny ség aka dá lyo zá sa kor szük ség ese tén

rend fenn tar tás;
h) át vo nu ló szö vet sé ges erõk nek, sze mé lyek nek se gít -

ség nyúj tás;
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i) az Af gán Nem ze ti Had se reg ki kép zé sé nek, fel ké szí -
té sé nek se gí té se;

j) az af gán rend õrség ta nács adás sal tör té nõ se gí té se.

6. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet 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 meg ala kí tás ra ki je lölt ka to nai szer -
ve zet az MH SZFP.

7. A ka to nai szer ve zet az MH SZFP pa rancs nok szol -
gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá si
kör zet ben, az ISAF Észa ki Re gi o ná lis Pa rancs nok ság
(ISAF Re gi o nal Com mand-North: a továb biak ban: ISAF
RC-North) mû ve le ti alá ren delt sé gé ben, Af ga nisz tán
Bagh lan tar to mány ban Pol-e Khom ri szék hellyel hajt ja
vég re fel ada ta it.

8. A mû ve let vég re haj tá sa so rán a ka to nai szer ve zet az
MH Mû ve let Irá nyí tó Köz pont nem ze ti ve ze té se alatt ál l.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze té se a mû ve let vég re haj tá sa
so rán:

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: pa rancs nok

b) A pa rancs no kot be osz tás ba az MH SZFP pa rancs no -
ka ve zény li.

c) A pa rancs nok az ide ig le nes ka to nai szer ve zet élén
ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo -
má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja. Szol gá la ti jog kö re ki ter jed 
a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re. En -
nek ke re té ben – mint a ve zény lé si hely állományille té kes
pa rancs no ka – a jog sza bá lyok ban és a fel sõ szin tû ren del -
ke zé sek ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya ko rol ja az
alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos jo go kat, tel -
je sí ti a kö te le zett sé ge ket.

d) A pa rancs nok fe le lõs az ide ig le nes ka to nai szer ve zet 
alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek
el lá tá sá ért, a ka to nai szer ve zet jog sza bá lyok ban, az ál lam i
irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek -
ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes mû kö dé sé ért. Tel jes
és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a ka to nai szer ve zet
had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért,
a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért és az ál lo mány
 magas fo kú fe gyel mé ért. Fe le lõs a ka to nai szer ve zet gaz -
dál ko dá sá nak tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá -
sá ért.

e) A pa rancs nok – ma ga sabb rend fo ko za tú, vagy be -
osz tá sú MH ál lo má nyú sze mély tar tós af ga nisz tá ni
 vezénylésének hi á nyá ban – egy ide jû leg el lát ja a nem ze ti
rang idõs fel ada to kat is, szol gá la ti elöl já ró ja az ISAF kö te -
lé ké ben szol gá la tot tel je sí tõ tel jes ma gyar sze mé lyi ál lo -
mány nak.

10. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet 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 hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá -
la tot.

11. 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 kö rû költ ség ve té si egy ség ként mû -
kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet. 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 gát a
vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel
össz hang ban a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg.

A pénz ügyi-, el lá tá si- és gaz dál ko dá si fel ada ta it az MH
64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red a HM Pénz -
ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze té vel
együtt mû kö dés ben vég zi.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi és
szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

12. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat.

13. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé -
si rend jét tar tal ma zó Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tot a meg ala kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha -
tá ro zat hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül el ké szí ti és
azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö -
ké hez.

14. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg szû né sé rõl kü -
lön mi nisz te ri ha tá ro zat ren del ke zik, mely ben a ka to nai
szer ve ze tet meg il le tõ jo gok ról, illetve ter he lõ kö te le zett -
sé gek rõl is ren del kez ni kell.

15. 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
88/2006. (HK 18.) HM

h a  t á  r o  z a  t a
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapító

okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. au gusz tus 28.



1418 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 18. szám

ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 89.  § (1) be kez dé sé ben, az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let 10.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé -
sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá -
lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben fog -
lal tak ra – a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem
101/2003. (HK 21.) HM ha tá ro zat tal, 95/2005. (HK 12.)
HM ha tá ro zat tal, va la mint 78/2006. (HK 16.) HM ha tá ro -
zat tal mó do sí tott, 14/2000. (HK 9.) HM ha tá ro zat tal
(a továb biak ban: ha tá ro zat) ki adott ala pí tó ok ira tát az
aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

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

„a) A ZMNE a tár sa da lom tu do má nyok, a mû sza ki tu do -
má nyok tu do mány te rü le te in, a nem zet vé del mi és a ka to -
nai, a mû sza ki, to váb bá a gaz da ság tu do má nyi kép zé si te -
rü le te ken, a szak in dí tá si en ge déllyel ren del ke zõ sza ko kon
a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek sze rint a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium, a Ma gyar Hon véd ség, va la mint a rend vé del mi
szer vek (a rend õrség, a ha tár õr ség, a pol gá ri vé de lem, a
vám- és pénz ügy õr ség, a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet,
az ál lam i és hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság, a pol gá ri
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok) ál tal meg ha tá ro zott, ter ve -
zett lét szám ke ret ben – költ ség té rí té ses fi nan szí ro zá si
mód ban az en ge dé lye zett ma xi má lis hall ga tói lét szá mon
be lül – egye te mi, va la mint fõ is ko lai szin tû alap kép zést, ki -
egé szí tõ alap kép zést, to váb bá dok to ri kép zést, va la mint
2006. szep tem ber 1-tõl az Ftv. sze rin ti alap- és mes ter kép -
zést, dok to ri kép zést foly tat tel jes ide jû, illetve rész idõs
mun ka rend ben, va la mint táv ok ta tás ban.”

2. A ha tá ro zat 9.3. pont ja he lyé be az aláb bi 9.3. pont
lép:

„9.3. A ZMNE ki egé szí tõ te vé keny ség ként tan fo lyam -
rend sze rû kép zést, fel sõ fo kú szak kép zést (egyéb szol gál -
ta tá sok szak ma cso port ban) foly tat hat. Nyelv vizs gáz ta tást
vé gez het, a hon vé del mi tár ca igé nye i nek meg fele lõen ál ta -
lá nos és szak mai to vább kép zést foly tat hat nap pa li, le ve le -
zõ és táv ok ta tá sos mun ka rend ben. Sa ját be vé te le i vel ön ál -
ló an gaz dál ko dik, figye lembe vé ve a fe je zet gaz dál ko dá -
sá ra vo nat ko zó ér vény ben lé võ sza bály zó kat.”

3. A ha tá ro zat 11. pont já nak el sõ be kez dé sé ben „az ok -
ta tá si mi nisz ter egyet ér té sé vel” szö veg rész he lyé be „az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter” egyet ér té sé vel” szö veg -
rész lép.

4. A ha tá ro zat 11. pont já nak ne gye dik be kez dé se he -
lyé be az aláb bi ne gye dik be kez dés lép:

„A ZMNE ren del ke zé sé re bo csá tott in gat lan va gyon,
amely te kin te té ben az egye tem hasz ná la ti jog gal ren del ke zik:

– Cím: Bu da pest, X. ke r. Hun gá ria krt. 9–11.

Hrsz.: Bu da pest 38900/12

– Cím: Bu da pest, IX. ke r. Ül lõi út 133–135.
Hrsz.: Bu da pest 38295
– Cím: Ócsa gya kor ló tér Kin cses domb
Hrsz.: Ócsa 1128/4, 0150, 0152
A meg je lölt in gat la nok vo nat ko zá sá ban az egye tem ki -

zá ró lag hasz ná la ti jog gal ren del ke zik. Ezen be lül – a hon -
vé del mi tár ca sza bá lyo zói sze rint – jo go sult a mû kö dé sé -
hez nem szük sé ges egyes in gat lan ré sze ket bér be ad ni az -
zal, hogy a be fo lyó be vé telt kö te les a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um nak be fi zet ni.”

5. 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
89/2006. (HK 18.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

az MH Katonai Fogház alapító okiratának
módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 89.  § (1) be kez dé sé ben, az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let 10.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé -
sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá -
lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben fog -
lal tak ra – az MH Ka to nai Fog ház 13/2001. (HK 3.) HM
ha tá ro zat tal mó do sí tott, 70/1997. 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 1. pont já nak har ma dik be kez dé se he lyé -
be az aláb bi be kez dés lép:

„Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH KF”

2. A ha tá ro zat 2. pont ja he lyé be az aláb bi 2. pont lép:
„A ka to nai szer ve zet szék he lye: Bu da pest XI., Bu da ör si 

út 49–53.
Pos ta cím: 1519 Bu da pest, Pf. 222.”

3. A ha tá ro zat 4. pont ja he lyé be az aláb bi 4. pont lép:
„Az MH Ka to nai Fog ház alap te vé keny sé ge a bün te tõ el -

já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény (a továb biak ban:
Be.), a bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról ren -
del ke zõ 1979. évi 11. tör vényerejû ren de let, va la mint jog -
sza bá lyok és az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö zei elõ -
írásain ala pul.”

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. au gusz tus 28.
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4. A ha tá ro zat 5. pont ja he lyé be az aláb bi 5. pont lép:
„5. Az MH Ka to nai Fog ház, mint bün te tés-vég re haj tá si

in té zet alap te vé keny sé ge kö ré ben:
a) fo ga na to sít ja a nyo mo zó ha tó ság és a bí ró ság ál tal

el ren delt õri zet be vé telt ( Be. 126.  §) és a bí ró ság ál tal el -
ren delt elõ ze tes le tar tóz ta tást ( Be. 129.  §):

– a Ma gyar Hon véd ség tény le ges ál lo má nyú tag ja ál tal
el kö ve tett bár mely bûn cse lek mény,

– a Ha tár õr ség hi va tá sos és szer zõ dé ses, to váb bá a pol -
gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, va la mint a büntetés-
 végrehajtási szer ve zet hi va tá sos ál lo má nyú tag ja ál tal a
szol gá la ti he lyen, il le tõ leg a szol gá lat tal össze füg gés ben
el kö ve tett más bûn cse lek mény,

– a szö vet sé ges fegy ve res erõ tag ja ál tal bel föl dön, va -
la mint e sze mély nek a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vül
tar tóz ko dó ma gyar ha jón vagy ma gyar lé gi jár mû vön el kö -
ve tett, ma gyar bün te tõ jog ha tó ság alá tar to zó bûn cse lek -
mény ese tén;

b) vég re hajt ja a bí ró ság ál tal a Bün te tõ Tör vény könyv -
rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Btk.)
127.  § (1) be kez dé se sze rint vég re haj ta ni ren delt sza bad -
ság vesz tés bün te tést a Btk. 44–45.  § alap ján a fog ház fo ko -
zat sze rint, va la mint a Be. 470.  § (1) be kez dé se ha tá lya alá
tar to zó sze mé lyek kel szem ben sza bály sér tés  miatt ki sza -
bott pénz bír ság át vál toz ta tás foly tán meg ál la pí tott el zá -
rást, és azok nak a sza bad ság vesz té sét, akik nek pénz bün te -
té sét a bí ró ság sza bad ság vesz tés re vál toz tat ta át;

c) vég re hajt ja a ka to nák sza bad ság vesz té sé nek, elõ ze -
tes le tar tóz ta tá sá nak és párt fo gó fel ügye le té nek vég re haj -
tá sá ról  szóló 1/1979. (VI II. 25.) HM–IM együt tes ren de let
34.  § (1)–(2) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott ki kép zést, va -
la mint a sze mé lyi ál lo mány bün te tés-vég re haj tá si fel ké szí -
té sét.”

5. A ha tá ro zat 6. pont já nak má so dik mon da ta he lyé be
az aláb bi má so dik mon dat lép:

„A bün te tés-vég re haj tá si te vé keny ség fe lett fel ügye le -
tet az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium Államtit -
kári Tit kár ság Bün te tés-vég re haj tá si Osz tá lya, tör vényes -
ségi fel ügye le tet a Bu da pes ti Ka to nai Ügyész ség ve ze tõ je
ál tal ki je lölt ka to nai ügyész gya ko rol.”

6. A ha tá ro zat 8. pont ja b) al pont já ban a „Ma gyar Hon -
véd ség pa rancs no ka, ve zér ka ri fõ nök” meg ne ve zés he lyé -
be „HM Hon véd Ve zér kar fõ nök” meg ne ve zés lép.

7. A ha tá ro zat 8. pont ja c) al pont já nak má so dik és har -
ma dik be kez dé se he lyé be az aláb bi má so dik és har ma dik
be kez dés lép:

„A ka to nai szer ve zet élén a pa rancs nok ál l, aki a jog sza -
bá lyok és az elöl já rók ál tal meg ha tá ro zott 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 ál ló 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 felet -
tese. A pa rancs nok tel jes és oszt ha tat lan fe le lõ ség gel tar to -
zik a ka to nai szer ve zet 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 vényes -
ség be tar tá sá ért.

En nek meg fele lõen:
– gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, 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 ben
(a továb biak ban: Hjt.), illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény ben (a továb biak -
ban: Kjt.) meg ha tá ro zott jo go kat;”

8. A ha tá ro zat 9. pont ja he lyé be az aláb bi 9. pont lép:
„9. A ka to nai szer ve zet nél a Hjt. ha tá lya alá tar to zó hi -

va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák tel je sí te nek
szol gá la tot és a Kjt. ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak
áll nak jog vi szony ban.”

9. A ha tá ro zat az aláb bi 12. és 13. pon tok kal egé szül ki, 
a je len le gi 12. pont szá mo zá sa 14. pont ra mó do sul:

„12. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat.

13. 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.  § (1) be kez dé se alap ján a HM Pénz -
ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.”

10. A ka to nai szer ve zet 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 szer ve zet ve ze tõ je az ala pí tó ok irat hatályba -
lépését kö ve tõ 30 na pon be lül mó do sít ja és azt a szol gá la ti
elöl já ró hoz ter jesz ti fe l jó vá ha gyás ra.

11. 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. au gusz tus 28.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
92/2006. (HK 18.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 109.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a köz pon ti ál lam igaz ga -
tá si szer vek rõl, va la mint a Kormány tag jai és az ál lam tit -
ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 74.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak ra – 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 té ri um nak köz vet le nül alá ren delt,
 továbbá a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és
fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség kö zép szin tû ve ze tõ szer ve i re ter jed ki.

2.  §

Ezen uta sí tás mel lék le te ként ki adom a Hon vé del mi
 Minisztérium Vé del mi Hi va tal Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tát.*

3.  §

(1) A Hon vé del mi Mi nisz té rium Vé del mi Hi va tal a jó -
vá ha gyott szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá nak má so la ti 
pél dá nyát és annak elekt ro ni kus vál to za tát – a jó vá ha gyást 
kö ve tõ 8 na pon be lül – a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós
Fõ osz tály ra küld je meg.

(2) A Hon vé del mi Mi nisz té rium Vé del mi Hi va tal a
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban fog lal tak alap ján
– a Ma gyar Hon véd ség egyes be osz tá sa i hoz kap cso ló dó
mun ka kö ri kö ve tel mé nyek rõl  szóló 20/2002. (IV. 10.) HM 
ren de let 3. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zot tak sze rint – 
dol goz za ki, illetve pon to sít sa a mun ka kö ri jegy zé ké ben
rend sze re sí tett be osz tá sok ra (mun ka kö rök re) vo nat ko zó
mun ka kö ri le írá sa it.

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

4.  §

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

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

A honvédelmi miniszter
93/2006. (HK 18.) HM

u t a  s í  t á  s a

a szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok
kiadásának rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban Hvt.) 52.  § (1) be -
kez dés f) és 97.  § (1) be kez dés n) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Hvt. 109.  § (1) be kez -
dés re – a szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki -
adá sá nak rend jé rõl az aláb bi

utasítást

adom ki:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az utasítás hatálya

1.  §

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

(2) Az uta sí tást a hon vé del mi tár ca ve ze tõ és irá nyí tó
szer vei ál tal ké szí tett szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki -
ad vá nyok ki adá sá ra kell al kal maz ni.

(3) Az MH mû kö dé sét, ké szen lét fenn tar tá sát, szak mai
te vé keny sé gét és a ka to nai szol gá lat el lá tá sát az MH egé -
szé re, meg ha tá ro zott ré szé re vagy szak mai szer ve ze te i re
vo nat ko zó köz pon ti ren del ke zé sek sza bá lyoz zák. Ezek
elõ írásainak gya kor la ti al kal ma zá sát és szak mai vég re haj -

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. au gusz tus 16.
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tá sát a 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti szol gá la ti köny vek és fõ -
nök sé gi ki ad vá nyok for má já ban tör té nõ ki adá suk könnyí ti 
meg.

A szolgálati könyv és a fõnökségi kiadvány fogalma

2.  §

Az uta sí tás al kal ma zá sa so rán
(1) szol gá la ti könyv: a sza bály zat és az alap dokt rí na.

(2) fõ nök sé gi ki ad vány: a dokt rí na, ál lan dó mû kö dé si
el já rá sok, a szö vet sé gi, illetve a NA TO egy sé ge sí té si do -
ku men tu mok (STA NAG, AP stb.), a szak uta sí tás – ide ért -
ve a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár, illetve he lyet tes ál lam -
tit ká rok ál tal az ezen uta sí tás hatályba lépése elõtt ki adott
szak uta sí tást –, a mû sza ki le írás, a lõ táb lá zat, a ki kép zé si
prog ram, a tan könyv, a ké zi könyv, a mód szer ta ni és tan se -
géd let (pl. prog ra mo zott szak anyag, pél da tár, nor ma táb lá -
zat, ki kép zés-szer ve zé si szak anyag, ok ta tás-tech ni kai le -
írás stb.), a jog sza bá lyok vagy bel sõ ren del ke zé sek gyûj te -
mé nye, az ár- és cikk jegy zék, a ha son ló ren del te té sû – 5.  §
(2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti – kül föl di ka to nai és
vé del mi ki ad vá nyok for dí tá sa, va la mint a szol gá la ti
könyv nek nem mi nõ sü lõ, de a sza bá lyo zott te vé keny sé get
elõ se gí tõ – könyv, fü zet, DVD, CD, vi deo film vagy hang -
sza lag for má já ban ki adás ra ke rü lõ – egyéb ki ad vány.

A kiadás

3.  §

A ki adás – ezen uta sí tás al kal ma zá sa szem pont já ból –
ma gá ban fog lal ja a szol gá la ti köny ve ken és a fõ nök sé gi ki -
ad vá nyo kon vég zen dõ va la mennyi mun ka fo lya ma tot,
azok meg ter ve zé sé tõl tá ro lá sá ig.

A kiadás rendje

4.  §

(1) A kö te le zõ elõ írásokat tar tal ma zó szol gá la ti köny vet 
és fõ nök sé gi ki ad ványt a meg fe le lõ szin tû jog sza bály, ál -
lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze, ille tõ leg bel sõ ren del ke -
zés mel lék le te ként kell ki ad ni. A kö te le zést nem tar tal ma -
zó, tá jé koz ta tást szol gá ló ki ad vány ki adá sá ra a kü lön sza -
bá lyo zók ban meg ha tá ro zot tak jo go sul tak.1

1 Szol gá la ti köny vet a hon vé del mi mi nisz ter, a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium ál lam tit ká ra és szak ál lam tit ká rai, a ka bi net fõ nök, a Hon véd Ve zér kar
fõ nök, fõ nök sé gi ki ad ványt az ar ra kü lön in téz ke dés ben fel ha tal ma zott sze -
mé lyek, va la mint az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal és az MK Ka to nai Fel -
de rí tõ Hi va tal ve ze tõi jo go sul tak ki ad ni.

(2) A szol gá la ti köny ve ket és a fõ nök sé gi ki ad vá nyo kat
az MH Sza bály zat ki a dó In té zet és Köz pon ti Nyom da
(a továb biak ban: In té zet) je len te ti meg és ter ve zi költsé -
geit.

(3) A szol gá la ti köny vek cikk szám mal tör té nõ el lá tá sát,
el osz tá sát és tá ro lá sát az In té zet vég zi. Azok mó do sí tá sá ra, 
ha tá lyon kí vül he lye zé sé re és be vo ná sá ra (vissza vo ná sá ra) 
a ki adás ra jo go sult in téz ke dik.

(4) A fõ nök sé gi ki ad vá nyok kal kap cso la tos összes te vé -
keny sé get – a költ ség el szá mo lás, a nyom dai elõ ál lí tás, el -
osz tás és tá ro lás ki vé te lé vel – a ki adás ra jo go sult vég zi.

II. Fejezet

A KIADÁS TERVEZÉSE

5.  §

(1) A szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki -
adá sá val kap cso la tos fel ada to kat éves ki adá si terv ben
(a továb biak ban: ki adá si terv) kell meg ha tá roz ni, 1+2 év re
ter vez ve, a szol gá la ti köny vek el sõbb sé gét figye lembe
 véve. A terv ja vas la tot a szol gá la ti könyv, illetve fõ nök sé gi 
ki ad vány ki adá sá ra jo go sul tak ké szí tik el.

(2) A ki adá si terv össze ál lí tá sá hoz a ja vas la to kat a ki -
adás ra jo go sul tak a tárgy évet meg elõ zõ év ben ok tó ber
30-ig meg kül dik az In té zet hez.

a) Az In té zet pa rancs no ka a ja vas la tok alap ján ál lít ja
össze a ki adá si ter vet – a ter ve zett költ ség ve tés függ vé nyé -
ben, leg ké sõbb feb ru ár 20-ig –, ame lyet a hon vé del mi
 miniszter hagy jó vá.

b) A szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok
kéz ira ta i nak el ké szí té sé hez szük sé ges ide gen nyel vû
 dokumentációt a ki adás ra jo go sul tak be szer zik, va la mint
 intézkednek annak for dí tá sá ra és to váb bi mun ká i ra.
Az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal a kéz ira tok el ké szí té sé -
hez szük sé ges ide gen nyel vû do ku men tá ci ót más for rás ból 
is be sze rez he ti.

c) A ki adás ra jo go sul tak össze kö tõ ket je löl nek ki az
 Intézet irá nyá ba. Az In té zet – szük ség ese tén – éven te egy -
szer ér te kez le tet, tá jé koz ta tást tar t a ré szük re.

(3) A ki adá si ter vek az adott nap tá ri év ja nu ár 1-jé tõl a
kö vet ke zõ év már ci us 31-ig ter je dõ idõ sza kot öle lik fe l.

(4) A ki adá si terv ben szük sé ges sé vált terv mó do sí tás
– amennyi ben több let költ sé get igé nyel – a hon vé del mi mi -
nisz ter jó vá ha gyá sá val tör tén het. Ha nem jár több let
 ráfordítással, úgy a ki adás ra jo go sult dön té sé vel mó do sít -
ha tó, egy ko ráb ban jó vá ha gyott ki ad vány át üte me zé se
mel lett.
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III. Fejezet

A KIADVÁNYOK KIDOLGOZÁSA

A kidolgozói munka

6.  §

(1) A ki ad vány ki dol go zá sá val kap cso la tos mun ka – a
3.  § sze rin ti ki adá son be lül – a meg bí zás tól a nyom dá ba
adá sig ter je dõ te vé keny sé gek összes sé ge.

Ezek:
a) a szer kesz tõ bi zott ság ki je lö lé se;
b) a tar tal mi váz lat el ké szí té se;
c) a ki dol go zó cso port (ki dol go zó) ki je lö lé se;
d) a for rás mun kák ta nul má nyo zá sa, ide gen nyel vû for -

rá sok for dí tá sa;
e) a kéz irat szö veg ter ve ze té nek meg írá sa;
f) a ter ve zet vé le mé nyez te té se;
g) a kéz irat egyez te tõ szer kesz té se;
h) a kéz irat lek to rá lá sa;
i) a kéz irat ki adói lek to rá lá sa;
j) a kéz irat elõ ké szí té se, szer kesz té se;
k) a kéz irat jó vá ha gyá sa;
l) a kéz irat nyom dai elõ ké szí té se;
m) a kéz irat át adá sa sok szo ro sí tás ra a nyom dá nak.

(2) Szol gá la ti könyv ki adá sa kor az (1) be kez dés:
– a)–f), h) és k) al pont jai sze rin ti mun ká kat a ki adás ra

jo go sul tak;
– a g) al pont ban meg fo gal ma zott mun kát a ki adás ra

 jogosultak az In té zet tel együtt mû köd ve;
– az i), j), l) és m) al pon tok ban meg fo gal ma zott mun ká -

kat pe dig az In té zet vég zi el.

(3) Fõ nök sé gi ki ad vány ese tén az (1) be kez dés i), l) és
m) al pont jai sze rin ti mun ká kat az In té zet, a töb bit a ki -
adásra jo go sul tak vég zik.

A kidolgozói munkák tartalma

7.  §

(1) A szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok el -
készítésére a ki adás ra jo go sul tak szer kesz tõ bi zott sá got
és ki dol go zó cso por tot vagy ki dol go zót (a továb biak ban
együtt: ki dol go zó cso port) je löl nek ki. Az In té zet pa rancs -
no ka a szer kesz tõ bi zott ság ba egyez te tõ szer kesz tõt je löl
ki. Az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal ese té ben egyez te tõ
szer kesz tõ nek csak „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi ellen -
õrzéssel ren del ke zõ sze mély je löl he tõ ki.

A. Szer kesz tõ bi zott ság fel ada tai:
a) a szol gá la ti könyv és fõ nök sé gi ki ad vány tar tal mi

váz la tá nak el ké szí té se;
b) ja vas lat té tel a ki dol go zó cso port össze té te lé re vagy

a ki dol go zó sze mé lyé re és a szak lek to rok ra;

c) a ki dol go zó cso port ál tal ké szí tett szö veg ter ve zet el -
bí rá lá sa;

d) a kész ki ad vány elõ ter jesz tése jó vá ha gyás ra a ki -
adás ra jo go sult nak.

B. Ki dol go zó cso port fel ada tai:
a) a sa ját vagy kül föl di for rás mun kák ta nul má nyo zá sa;
b) a kéz irat el ké szí té se;
c) az áb ra anyag meg raj zo lá sa, fény ké pek el ké szí té se;
d) a kéz irat lek to rá lás utá ni késszé té te le;
e) a kéz irat át adá sa a szer kesz tõ bi zott ság nak.

(2) A ki adás ra jo go sult kö te les a ki dol go zó ál tal el ké szí -
tett kéz irat ter ve ze tét szak lek tor ral lek to rál tat ni. A lek tor
fe le lõs a kéz irat szö ve gé nek és áb ra anya gá nak szak mai
he lyes sé gé ért, a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel adat ér -
demi (szel lem i) mun ka vég zé sé nek meg va ló su lá sá ért.
Meg felelõen ér vé nye sí te nie kell a Ma gyar Hon véd ség
 belsõ sza bá lyo zó te vé keny sé gé nek rend jé rõl  szóló HM
uta sí tás ban2 a bel sõ ren del ke zé sek szer kesz té sé re elõ írt
kö ve tel mé nye ket.

(3) A szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok ter -
ve ze té nek ki dol go zá sá val pár hu za mo san egyez te tõ szer -
kesz tést kell vé gez tet ni. Az egyez te tõ szer kesz tõ fel ada ta:
a kéz irat szer ke ze ti és for mai elõ írásainak, va la mint a ka -
to nai ter mi no ló gi ai és a nyelv he lyes sé gi kö ve tel mé nyek
ér vény re jut ta tá sa.

(4) Jó vá ha gyás elõtt a fõ nök sé gi ki ad vány ki adói lek to -
rá lá sa so rán, az In té zet pa rancs no ka ál tal ki je lölt sze mély
ellen õr zi a kéz ira tot nyelv he lyes ség, for ma és nyom dai
gyár tás ra al kal mas ság szem pont já ból.

(5) A kéz irat-elõ ké szí tés, szer kesz tés so rán a kéz ira tot
olyan ál la pot ba kell hoz ni, hogy annak szer ke ze te, szö veg -
e és áb ra anya ga elõ írás sze rin ti és nyom dai mun ka vég zés -
re al kal mas le gyen.

(6) A szak mai és ki adói szem pont ból lek to rált ki ad vány
jó vá ha gyás ra vissza ke rül a ki adás ra jo go sult hoz.

a) A ki ad vány jó vá ha gyá sa kor a ki adás ra jo go sult:
– alá írá sá val ta nú sít ja, hogy a kéz ira tot ki adás ra al kal -

mas nak íté li;
– ki ad ja a ha tály ba lép te tés re, va la mint az el osz tás ra

vo nat ko zó ren de le tet, uta sí tást, illetve in téz ke dést.
b) Jó vá ha gyás nél kül vég le ges tar tal mú szol gá la ti

könyv, illetve fõ nök sé gi ki ad vány nem küld he tõ meg az
In té zet hez.

(7) A nyom dai elõ ké szí tés a nyom dai mun ka elõ ké szí té -
se annak ér de ké ben, hogy a kéz irat alap ján a nyom da a ki -
ad ványt elõ ál lít has sa. Az ezt vég zõ szer kesz tõ fel ada ta a
kéz irat vég le ges kül sõ for má já nak el len õr zé se, meg szer -
kesz té se, ti pi zá lá sa.

(8) Az In té zet pa rancs no ka in téz ke dik a 11.  § sze rin ti
nyom dai mun kák ra.

2 Je len leg a 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás
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Megbízás a kidolgozói munka elvégzésére

8.  §

(1) A ki dol go zói mun kák ra a szer kesz tõ bi zott ság ban és
a ki dol go zó cso port ban részt ve võ ket, a for dí tó kat, meg al -
ko tó kat, át dol go zó kat, szer kesz tõ ket, szak lek to ro kat, gép -
író kat, raj zo ló kat és fény ké pé sze ket a ki adás ra jo go sult, az 
egyez te tõ szer kesz tõt és a ki adói lek tort az In té zet pa rancs -
no ka je lö li ki vagy ké ri fe l.

(2) A ki dol go zói mun kák ra el sõ sor ban a ki adás ra jo go -
sult ál lo má nyá ba vagy szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zó
sze mé lye ket kell ki je löl ni. Meg fe le lõ szak em ber hi á nyá -
ban – a ti tok vé del mi elõ írások figye lembe véte lével – más
ka to nai szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zót annak állomány -
ille té kes pa rancs no ka en ge dé lyé vel, va la mint MH-n kí vü li 
sze mélyt is be le het von ni.

(3) A ki je lölt sze mé lyek kel az el vég zen dõ mun ká ra
meg bí zá si szer zõ dést kell köt ni, ame lyet az In té zet pa -
rancs no ka kö t meg, a mun ka vég zés meg kez dé se elõtt.

IV. Fejezet

A KIADVÁNYOK HATÁLYBA LÉPTETÉSE

9.  §

(1) A szol gá la ti köny vet a ki adás ra jo go sul tak ren de let -
tel, uta sí tás sal, illetve in téz ke dés sel lép te tik ha tály ba.

(2) A ha tály ba lép te tés rõl  szóló ren de le tet, uta sí tást,
illetve in téz ke dést a ki adás ra jo go sul tak ké szí tik elõ.
Ezek ben ren del kez ni kell a hatályba lépés idõ pont já ról, to -
váb bá a ko ráb bi ren del ke zé sek, szol gá la ti köny vek és fõ -
nök sé gi ki ad vá nyok ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl.

(3) A szol gá la ti könyv ha tály ba lép te té sé rõl  szóló ren -
de let, uta sí tás, illetve in téz ke dés egy pél dá nyát az In té zet -
nek kell meg kül de ni, aki azt a szol gá la ti könyv cikk szá má -
val el lát va – a Hon vé del mi Köz löny ben tör té nõ köz zé té tel
cél já ból – a HM Jo gi Fõ osz tály nak (a továb biak ban: HM
JF) to vább kül di.

(4) A fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé re a ki adás -
ra jo go sult in téz ke dik. Ha a fõ nök sé gi ki ad vány meg je len -
te té se nem in téz ke dés sel tör té nik, ak kor a ki adás té nyé rõl
és elõ írásainak al kal ma zá sá ról köz le ményt kell ké szí te ni.
A ha tály ba lép te tõ in téz ke dést, ille tõ leg a köz le ményt a
Hon vé del mi Köz löny ben tör té nõ köz zé té tel cél já ból az In -
té ze ten ke resz tül a HM JF-nek kell meg kül de ni.

(5) A ha tály ba lép te tés rõl  szóló ren del ke zés szá mát a
szol gá la ti könyv ben, ille tõ leg a fõ nök sé gi ki ad vány ban
meg kell je len tet ni.

V. Fejezet

A KIDOLGOZÓI MUNKÁK DÍJAZÁSA

10.  §

(1) A szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok el ké -
szí té sé vel kap cso la tos mun ká kat – a ki adás ra jo go sul tak
dön té se alap ján – az az zal meg bí zott sze mé lyek szol gá la ti
te vé keny sé gük ke re té ben, illetve azon kí vül vé gez he tik.

(2) Azok nak, akik szol gá la ti könyv vagy fõ nök sé gi ki -
ad vány el ké szí té sé ben szol gá la ti fel ada tu kon kí vül ki dol -
go zó ként vet tek részt, dí ja zás jár. Szer zõi díj ra jo go sult a
meg al ko tó, for dí tó, át dol go zó, raj zo ló és fény ké pész.
Egyéb meg bí zá si díj ra jo go sult a szer kesz tõ, lek tor és a
gép író, illetve egyéb – a ki ad vány el ké szí té sé vel össze -
függõ – te vé keny sé get vég zõ sze mély.

(3) Dí ja zást el szá mol ni csak a jó vá ha gyott kéz irat alap -
ján le het. Ki vé telt ké pez nek a for dí tá sok, a gép írói és a raj -
zo lói mun kák, ame lyek nek a ha tá lyos sza bá lyok3 alap ján
el szá molt díj át el ké szü lés után – a szer kesz tõ bi zott ság
írás be li ja vas la tá ra – a ki adás ra jo go sult hoz zá já ru lá sá val
azon nal ki le het fi zet ni.

(4) A szer zõi díj és az egyéb meg bí zá si díj mér té két és
ki fi ze té sé nek sza bá lya it a szol gá la ti, köz tiszt vi se lõi, köz -
al kal ma zot ti jog vi szo nyon és mun ka vi szo nyon kí vü li
 tevékenységek dí ja zá sá ról  szóló ha tá lyos HM uta sí tás4

sza bá lyoz za, amely nek alap ján a szám fej tést és a ki fi ze tést 
az In té zet vég zi.

VI. Fejezet

A KIADVÁNYOK NYOMDAI MUNKÁI

11.  §

(1) A szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá -
nyok nyom dai sok szo ro sí tá sát az In té zet vég zi, illetve
 végezteti el.

(2) A nyom dai ki vi te le zést és a sok szo ro sí tást vég zõ
pol gá ri nyom dá val vál lal ko zá si és a mi nõ sí tett ada tok
 védelmére vo nat ko zó szer zõ dést kell köt ni, mely nek ter -
ve ze tét vé le mé nye zés re meg kell kül de ni a HM in for má -
ció vé de lem szak irá nyí tá sát el lá tó szer vé nek. A szer zõ dé -
se ket az In té zet pa rancs no ka kö ti a mi nõ sí tõ jó vá ha gyá sá -
val vagy en ge dé lyé vel. A nyom dai mun kák ra elõ irány zott
költ sé gek kel az In té zet pa rancs no ka a meg ha tá ro zott költ -
ség ve té si ke ret ter hé re – fi gye lem mel a köz be szer zé sek rõl

3 Je len leg a hon vé del mi mi nisz ter 106/2002. (HK 1/2003.) HM uta sí tá sá -
val mó do sí tott, a szol gá la ti, köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti jog vi szo nyon és
mun ka vi szo nyon kí vü li te vé keny sé gek dí ja zá sá ról  szóló 24/2002. (HK 11.)
HM uta sí tás.

4 Je len leg a hon vé del mi mi nisz ter 106/2002. (HK 1/2003.) HM uta sí tá sá -
val mó do sí tott, a szol gá la ti, köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti jog vi szo nyon és
mun ka vi szo nyon kí vü li te vé keny sé gek dí ja zá sá ról  szóló 24/2002. (HK 11.)
HM uta sí tás.
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 szóló 2003. évi CXXIX. tör vény, va la mint a köz be szer zé -
sek re vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bá lyok és uta sí tá sok ren -
del ke zé se i re –, sa ját ha tás kö ré ben gaz dál ko dik.

(3) A szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok alak -
ját, nagy sá gát, kö té sét, anya gát, va la mint a ki adás sal és
annak ter ve zé sé vel kap cso la tos min tá kat a HVK Had mû -
ve le ti Fõ cso port fõ nök ség 1995-ben ki adott, 214/682
nyt. szá mú „Út mu ta tó a szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi
ki ad vá nyok ki dol go zói mun ká i hoz és ki adá sá hoz” cí mû
ki ad vá nya tar tal maz za.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti ki ad ványt ezen uta sí tás
hatályba lépését köve tõen a HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz -
tály át dol goz za.

VII. Fejezet

A KIADVÁNYOK ELOSZTÁSA, ÁTADÁSA,
MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYON KÍVÜL

HELYEZÉSE, BEVONÁSA

Az elosztás és az átadás

12.  §

(1) Az el ké szült szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad -
vá nyok ár meg ál la pí tá sát az In té zet vég zi, a ha tá lyos sza -
bá lyo zók5 alap ján. A ki ad vá nyok ke res ke del mi ér té két
(árát) a Hon vé del mi Köz löny tar tal maz za.

(2) A hon vé del mi tár ca költ ség ve té si szer ve it té rí tés
nél kül kell szol gá la ti köny vek kel és fõ nök sé gi ki ad vá -
nyok kal el lát ni.

a) A hon vé del mi tár ca költ ség ve té si szer ve in kí vü li
szer vek szá má ra, a ti tok vé del mi szem pon tok figye lembe -
véte lével a ki adás ra jo go sul tak dön té se alap ján, té rí tés el -
le né ben le het szol gá la ti köny vet és fõ nök sé gi ki ad ványt
át ad ni. Ez eset ben az (1) be kez dés sze rin ti sza bá lyo zók és
a ki ad vány összes költ sé ge, illetve pél dány szá ma alap ján
az In té zet pa rancs no ka ál la pít ja meg a té rí tést.

b) A hon vé del mi tár ca ér de ke it elõ se gí tõ ese tek ben, a
HM ka bi net fõ nök en ge dé lyé vel kor lá to zott pél dány szám -
ban szol gá la ti könyv vagy fõ nök sé gi ki ad vány más szerv
szá má ra té rí tés nél kül is át ad ha tó.

(3) A mi nõ sí tés nél kü li szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi
ki ad vá nyok – meg fe le lõ fi ze tõ ké pes ke res let ese tén – kis -
ke res ke del mi könyv áru sí tás ra is át ad ha tók, az egyes pél -
dá nyok elõ ál lí tá si költ sé gé nél nem ala cso nyabb áron. Er -
rõl – a ki adás ra jo go sul tak hoz zá já ru lá sá val – az In té zet
pa rancs no ka dönt het.

(4) Kül föl di ka to nai sze mély vagy szer ve zet ré szé re
szol gá la ti köny vet és fõ nök sé gi ki ad ványt – a kereske -
delmi for ga lom ban is kap ha tók ki vé te lé vel – csak a hon vé -
del mi mi nisz ter en ge dé lyé vel le het át ad ni.

5 A 24/2002. (HK 11.) HM uta sí tás és az In té zet pa rancs no ká nak éven -
ként ak tu a li zált in téz ke dé se.

(5) A ka to nai szer ve ze tek nek a szol gá la ti köny ve ket és
fõ nök sé gi ki ad vá nyo kat a ki adás ra jo go sult ren de le te, uta -
sí tá sa, illetve in téz ke dé se alap ján az In té zet oszt ja el, kül di 
meg. A szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok tá ro -
lá sát és rak tá ro zá sát az In té zet hez tar to zó Köz pon ti Sza -
bály zat rak tár (a továb biak ban: Rak tár) vég zi.

(6) Az új szol gá la ti köny vet vagy fõ nök sé gi ki ad ványt
köz pon ti lag – igény lés nél kül – kell el osz ta ni. Az el sõ el -
lát má nyon fe lül szük sé ges szol gá la ti köny ve ket és fõ nök -
sé gi ki ad vá nyo kat a ka to nai szer ve ze tek az In té zet pa -
rancs no ká tól igé nyel he tik.

A módosítás és a kiegészítés

13.  §

Szol gá la ti köny vet és fõ nök sé gi ki ad ványt a ki adás ra
jo go sul tak ren de le té vel, uta sí tá sá val, illetve in téz ke dé sé -
vel, a ki adás sza bá lyai sze rint – a rejt jel zõ szak do ku men -
tu mok ki vé te lé vel – az In té zet út ján kell mó do sí ta ni,
illetve ki egé szí te ni.

Eljárás elvesztés vagy megsemmisülés esetén

14.  §

(1) Szol gá la ti könyv és fõ nök sé gi ki ad vány el vesz té se
vagy meg sem mi sü lé se ese tén a ha tá lyos sza bá lyo zók nak6

meg fele lõen kell el jár ni.

(2) A szi go rú an tit kos vagy tit kos, bi zal mas és kor lá to -
zott ter jesz té sû mi nõ sí té si szol gá la ti könyv és fõ nök sé gi
ki ad vány el vesz té sét vagy meg sem mi sü lé sét a ti tok vé del -
mi jog sza bá lyok elõ írásai sze rint kell ke zel ni és je len te ni.
Az ügy ki vizs gá lá sá ról  szóló ok mány egy pél dá nyát a nyil -
ván tar tás ból va ló tör lés cél já ból meg kell kül de ni az In té -
zet nek.

A hatályon kívül helyezés és a bevonás (visszavonás)

15.  §

(1) A szol gá la ti könyv és a fõ nök sé gi ki ad vány ha tá lyon 
kí vül he lye zé sé re, ille tõ leg be vo ná sá ra (vissza vo ná sá ra) a
ki adás ra jo go sult in téz ke dik. A ren de let, uta sí tás, illetve
in téz ke dés egy pél dá nyát – a rejt jel zõ szak do ku men tá ci ó -
kat be vo nó (vissza vo nó) in téz ke dé sek ki vé te lé vel – a
Hon vé del mi Köz löny ben tör té nõ köz zé té tel cél já ból meg
kell kül de ni a HM JF-nek, egy pél dá nyát az In té zet nek is.

(2) A ha tá lyon kí vül he lye zett szol gá la ti köny ve ket és
fõ nök sé gi ki ad vá nyo kat a ka to nai szer ve ze tek a HM–MH
Ti tok vé del mi és Ügy vi te li Sza bály zat7 elõ írá sai sze rint
 saját ha tás kö rük ben sem mi sí tik meg.

6 A HM–MH Ti tok vé del mi és Ügy vi te li Sza bály zat (Ált/3)
7 Ált/3
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(3) Be vo nás ról (vissza vo nás ról)  szóló ren de let, uta sí tás, 
illetve in téz ke dés ese tén a ka to nai szer ve ze tek a hasz ná la -
tuk ban le võ szol gá la ti köny vet és fõ nök sé gi ki ad ványt a
Rak tár ba szál lít ják be. Ha son ló an kell el jár ni a ka to nai
szer ve zet fel szá mo lá sa ese tén is.

(4) A fe les le ges sé vált szol gá la ti köny ve ket és fõ nök sé -
gi ki ad vá nyo kat az el lá tá si rend figye lembe véte lével kell
meg kül de ni az In té zet hez.

VIII. Fejezet

A KIADVÁNYOK HATÁLYA, ÉS A KÖTELES
PÉLDÁNYOK SZOLGÁLTATÁSA

A szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok
hatályának figyelemmel kísérése

16.  §

A ki adás ra jo go sul tak kö te le sek fo lya ma to san fi gye -
lem mel kí sér ni ki ad vá nya ik tar tal mi és idõ be li ha tá lyát és
mi nõ sí té sé nek szük sé ges sé gét, va la mint éven te egy al ka -
lom mal in téz ked ni a szük ség te len né vált ki ad vá nyok ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé re.

A köteles példányok szolgáltatása

17.  §

(1) A pol gá ri saj tó ter mé kek kö te les és tisz te let pél dá -
nya i ról  szóló elõ írásoktól el té rõ en, a szol gá la ti könyv bõl
és fõ nök sé gi ki ad vány ból az In té zet kö te les pél dányt csak
a (2) be kez dés sze rint szol gál tat hat. A ki dol go zó mun ká -

ban részt ve võk tisz te let pél dányt a ki adás ra jo go sult dön -
tése alap ján kap hat nak.

(2) Min den szol gá la ti könyv bõl és fõ nök sé gi ki ad vány -
ból azok ki adá sa kor kö te les pél dányt kap nak:

a) mi nõ sí tés nél kü li, tit kos, bi zal mas, illetve kor lá to -
zott ter jesz té sû ki ad vá nyok ból a HM Had tör té ne ti In té zet
és Mú ze um, va la mint a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye tem könyv tá ra há rom-há rom pél dányt;

b) szi go rú an tit kos mi nõ sí té sû ki ad vá nyok ból – azok -
nak a ki ad vá nyok nak a ki vé te lé vel, ame lyek meg is me ré sét 
kü lön ren del ke zés ír ja elõ – a Zrí nyi Mik lós Nemzetvé -
delmi Egye tem könyv tá ra há rom pél dányt.

(3) Szi go rú an tit kos mi nõ sí té sû, ha tá lyon kí vül he lye -
zett szol gá la ti köny vet és fõ nök sé gi ki ad ványt mi nõ sí té sé -
nek tör lé se után há rom pél dány ban át kell ad ni a HM Had -
tör té ne ti In té zet és Mú ze um nak.

(4) A mi nõ sí tés tör lé se nél kül az át adás ra ki zá ró lag a
hon vé del mi mi nisz ter ad hat en ge délyt.

(5) A kö te les pél dá nyok meg kül dé sé ért az In té zet pa -
rancs no ka a fe le lõs.

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba. Egy -
idejûleg a szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok
ki adá sá nak rend jé rõl  szóló 16/1995. (HK 25.) MH ve zér -
ka ri fõ nö ki in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

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

HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
95/2006. (HK 18.) HVKF

p a  r a n  c s a

a 2006. augusztus 20-i ünnepségekkel összefüggõ feladatokról*

* A pa ran csot az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
96/2006. (HK 18.) HVKF

p a  r a n  c s a

a HM Honvéd Vezérkar fõnök I. helyettesi beosztás
átadás-átvételérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
98/2006. (HK 18.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség által felajánlott hídépítõ
képesség elérésével kapcsolatos feladatokról**

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

A Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettesének
7/2006. (HK 18.) HVKF I. h.

i n  t é z  k e  d é  s e

Egységes NATO Elõírások hatálybaléptetésérõl

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
NA TO egy sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel -
dol go zá sá ról  szóló 1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás 7.  §

(2) be kez dés b) pont já ban biz to sí tott jog kö röm nél fog va
el ren de lem a kö vet ke zõ do ku men tu mok be ve ze té sét:

I. STA NAG 3297 AS (EDI TI ON 5) – FLA ME-OUT
PRO CE DU RES

– Té ma fe le lõs: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság A3
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. ok tó ber 1.
– Vég re haj tás mód ja: MH LEPK in téz ke dés.

II. STA NAG 3377 AR (EDI TI ON 6) – AIR RE CON -
NA IS SAN CE IN TEL LI GEN CE RE PORT FORMS

– Té ma fe le lõs: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság A2
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2008. ja nu ár 1.
– Vég re haj tás mód ja: HM HVKF in téz ke dés, amit a té -

ma fe le lõs ké szít el és ter jeszt fe l, jó vá ha gyás ra.
A té ma fe le lõs ad ja ki a vég re haj tá sul szol gá ló do ku -

men tu mo kat. Ezzel együtt vé gez ze el az eset leg szük sé ges
mó do sí tá so kat is: a be ve ze tett NA TO elõ írásnak nem meg -
fe le lõ ko ráb bi sza bá lyo zá so kat he lyez zék ha tá lyon kí vül,
illetve kez de mé nyez zék ha tá lyon kí vül he lye zé sü ket.
A vég re haj tá sul ki adott do ku men tu mok nyil ván tar tá si szá -
má ról és cí mé rõl írás ban tá jé koz tas sák a HM Had erõ ter ve -
zé si Fõ osz tály Szö vet ség esi és Egy sé ge sí té si Osz tá lyát,
va la mint a HM Tech no ló gi ai Hi va tal Szab vány Osz tá lyát.

Mi ki ta Já nos mk. al tá bor nagy s. k.,
HVKF el sõ he lyet te se

MH FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Tábori Lelkészi Szolgálat
Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálati Ág vezetõjének

(Protestáns Tábori Püspök)
16/2006. (HK 18.) HM PTLSZ Püspök

i n  t é z  k e  d é  s e

a HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns Szolgálati
Ág lelkészi állománya liturgikus öltözék viseletérõl

A 9/2005. (III. 30.) HM ren de let 14. pont 2. be kez dés
alap ján – egy há zi elõ írás ként-, az aláb bi ak ban sza bá lyo -
zom az egyen ru ha li tur gi kus ki egé szí té sét:

A HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat Pro tes táns Tá bo ri
 Lelkészi Szol gá la ti Ág hi va tá sos és szer zõ dé ses lel ké szi
ál lo má nya a kö vet ke zõk sze rint egé szí ti ki a fen ti HM uta -
sí tás sze rin ti öl tö zé két:

I. Lel ké szi je l: a püs pök sé gek ál tal el ké szí tett la tin ke -
reszt, anya ga réz, bõr fe lü le ten, hossz mé re te: 8 cm. A pó ló
ki vé te lé vel a bal zseb gomb já ra csa tol va kell vi sel ni. A tá -
bo ri püs pök a ha di-, a köz na pi-, az ün ne pi-, a tár sa sá gi-,
illetve az es té lyi öl tö ze ten vi sel he ti a püs pö ki ke resz tet is,
de ez a lel ké szi jel lel egy ide jû leg nem hord ha tó!

II. Li tur gi kus öl tö zé kek:
1. Ma gyar or szá gon, bé ke kö rül mé nyek kö zött:
a) Egy há zi épü let ben, ka to nai szak rá lis tér ben (temp -

lom ban, ima ház ban, ká pol ná ban, ima te rem ben), ka to nai
üdü lõ ben a tár sa sá gi öl tö zet év szak nak meg fe le lõ vál to za -
ta fe lett a sa ját egy ház elõ írása sze rint:

i) a re for má tus lel kész pa lás tot;
ii) az evan gé li kus lel kész ta lárt elõ ké vel (,,Lut her-ka bát

Mó zes-táb lá val”) és stó lát hord. A szlo vák ha gyo má nyú



gyü le ke ze tek ben hasz ná la tos úr va cso rai kar ing a he lyi tra -
dí ció sze rint vi sel he tõ.

iii) Egyen ru ha sap ka nem, egy há zi (Bocs kai-sap ka vagy 
ba rett) is csak rend kí vül in do kolt eset ben hord ha tó.

b) Te me té sen, ha a lel kész mel lett dísz al egy ség is je len
van, ak kor a ka to nai sze mé lyek egy sé ges for má ban je len -
nek meg. (Dí szel gõ öl tö zet ese tén tár sa sá gi, töb bi for má -
ban meg egye zõ.) Ha nincs dísz al egy ség, ak kor az elõ zõ
pont sze rint. A tel jes egy há zi öl tö zék hez csak az egy há zi
fej fe dõ vi sel he tõ.

c) Ün ne pé lyen, ki kép zé sen a lel kész az el ren delt öl tö -
zék re szol gá lat vég zés ese tén stó lát te het, ame lyet a gal lér
alatt vi sel. A stó la a gya kor ló nad rág vagy a posz tó-, illetve
a gya kor ló ka bát zse bé ben tá rol ha tó, töb bi öl tö zék ese tén
össze hajt va kéz ben tart ha tó. Sap ka vi se let a li tur gi kus fel -
adat tar ta má ra en ge dé lye zet, de nem kö te le zõ.

d) Egész ség ügyi in téz mény ben – li tur gi kus ese mé -
nyen – a fe hér egyen ru hán is vi sel he tõ stó la!

A re for má tus pa lást és a stó la egy más sal nem vi sel he tõ.
Pa lás ton és ta lá ron rend fo ko za ti jel zés vagy ál lo mány jel zõ 
nem hord ha tó. Az evan gé li kus püs pök mell ke resz tet is
 visel min den li tur gi kus öl tö zé ken. Li tur gi kus öl tö zék ben
és stó lá val tisz te let adás nincs!

Fen ti ek ér vé nye sek hi va ta los kül föl di tar tóz ko dás ide -
jé re is.

2. Mû ve le ti te rü le ten, illetve bé ké tõl el té rõ kö rül mé -
nyek kö zött: alap ve tõ en az 1. c) pont sze rint kell el jár ni,
ima te rem vagy más szak rá lis tér ese tén a ha di öl tö zet fe lett
a tel jes li tur gi kus öl tö zék is hord ha tó.

III. A stó lá ra vo nat ko zó elõ írások:
a) A li tur gi kus szí nek:
i) Fe hér: a Krisz tus ün ne pe ken, mint a tel jes ség és a tisz -

ta ság (bûn te len ség szí ne).
ii) Pi ros: a Szent lé lek se gít sé gül hí vá sa (tûz)
iii) Li la: elõ ké szü let és bûn bá nat
iv) Zöld: ál ta lá nos (re mény ség)
b) Mé re tek: a stó la mé re te az evan gé li kus egy ház elõ -

írása sze rin ti, a re for má tus egy ház el té rõ ren del ke zé se hi á -
nyá ban.

c) Egy há zi esz ten dõ: a hó nap ala pú ál lan dó rész (Ka rá -
cso nyi-kör, for du ló na pok) és a hold ala pú moz gó rész
(Hús vét – Pün kösd kö re) vál to zó moz gá sa  miatt két sza -
kasz – a far sang és az ün nep te len fél év – hossza vál to zik.
Ezen táb lá zat a kö vet ke zõ fe je zet ben sze rep lõ nap tár ral
együtt hasz ná lan dó:
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Idõ szak Szín Meg jegy zés

Ád vent (4 va sár nap) Li la ha dec. 24. va sár nap, ak kor 
dél elõtt Ád vent 4. van!

Ka rá csony–Víz ke reszt dec. 24.–jan. 6. Fe hér

Víz ke reszt után 0–5 va sár nap Zöld Far sang

Víz ke reszt utá ni utol só 1 va sár nap Fe hér Far sang

Böjt elõ 3 va sár nap Zöld Far sang

Böjt Ham va zó szer dá tól-Nagy szer dá ig Li la

Nagy csü tör tök Fe hér Úr va cso ra sze rez te té se

Nagy pén tek/Nagy szom bat Li la Ol tár te rí tõ fe ke te!

Hús vé ti idõ Fe hér

Pün kösd Pi ros

Szent há rom ság ün ne pe Pün kösd utá ni va sár nap Fe hér

Ün nep te len fél év 21–27 va sár nap Zöld Ki vé tel:

Re for má ció ün ne pe Ok tó ber 31. Pi ros

Al kal mak

Te me tés Li la

Ke resz te lõ, es kü võ Egy há zi év sze rint

Kon fir má ció, ik ta tás Pi ros



IV. Li tur gi kus nap tár (2015 vé gé ig):

Év

Víz ke reszt 
utá ni
utol só

va sár nap

Ham va zó -
szer da

Hús vét Pün kösd Ád vent 1.

2006 02. 05. 03. 01. 04. 16. 06. 04. 12. 03.

2007 01. 28. 02. 21. 04. 08. 05. 27. 12. 02.

2008+ 01. 13. 02. 06. 03. 23. 05. 11. 11. 30.

2009 02. 01. 02. 25. 04. 12. 05. 31. 11. 29.

2010 01. 24. 02. 17. 04. 04. 05. 23. 11. 28.

2011 02. 13. 03. 09. 04. 24. 06. 12. 11. 27.

2012+ 01. 29. 02. 22. 04. 08. 05. 27. 12. 02.

2013 01. 20. 02. 13. 03. 31. 05. 19. 12. 01.

2014 02. 09. 03. 05. 04. 20. 06. 08. 11. 30.

2015 01. 25. 02. 18. 04. 05. 05. 24. 11. 29.

2016+ 01. 17. 02. 10. 03. 27. 05. 15. 11. 27.

2017 02. 05. 03. 01. 04. 16. 06. 04. 12. 03.

2018 01. 21. 02. 14. 04. 01. 05. 20. 12. 02.

2019 02. 10. 03. 06. 04. 21. 06. 09. 12. 01.

2020+ 02. 02. 02. 26. 04. 12. 05. 31. 11. 29.

+ Szö kõ év!

Lak ner Pál ez re des s. k.,
püs pök

A Honvéd Vezérkar Katonai Tervezõ
fõcsoportfõnökének

20/2006. (HK 18.) HVK KTFCSF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Lõkiképzés szakmai nap” címû fõnökségi kiadvány 
kiadásáról

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

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

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

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

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

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató parancsnokának

370/2006. (HK 18.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Tûzvédelmi eszközök és anyagok normái” címû
fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

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 az MH Ve gyi vé del mi Tech ni kai Szol -
gá lat fõ nök ség „Tûz vé del mi esz kö zök és anya gok nor mái” 
(továb biak ban tûz vé del mi nor ma) cí mû ki ad vány nak ha -
tály ba lép te té sé re az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed 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 re.

2. A tûz vé del mi nor ma tar tal mát és elõ írásait a ve gyi -
vé del mi és tûz vé del mi szak ál lo mány, va la mint a ve gyi vé -
del mi és tûz vé del mi esz kö zök kel és anya gok kal fog lal ko -
zó ál lo mány tel jes ter je de lem ben, a hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ál lo mány a reá vo nat ko zó mér ték ben is mer je meg és
al kal maz za.

3. Az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.
Ezzel egy ide jû leg a 19/1997. (HK 28.) a Ma gyar Hon véd -
ség Ve gyi vé del mi Fõ nök és a Ma gyar Hon véd ség Ve gyi -
vé del mi Tech ni kai Szol gá lat fõ nök együt tes in téz ke dé sé -
vel ha tály ba lép te tett 381/751 nyil ván tar tá si szá mú „ Tûz -
vé del mi esz kö zök és anya gok nor mái” cí mû ki ad ványt ha -
tá lyon kí vül he lye zem.

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

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató parancsnokának

455/2006. (HK 18.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a „ Segédlet a ruházati szakanyagok és felszerelések
selejtezésére” címû fõnökségi kiadvány hatályba

léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a „Se géd let a ru há za ti szak anya gok és
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fel sze re lé sek se lej te zé sé re” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha -
tály ba lép te té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um -
ra, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um nak köz vet le nül alá ren delt
szer ve ze tek re, a Hon vé del mi Mi nisz té rium köz vet len irá -
nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re, a Ma gyar
Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re
ter jed ki.

2. A fõ nök sé gi ki ad vány tar tal mát és elõ írásait a ka to -
nai szer ve ze tek ru há za ti szak be osz tá sú hi va tá sos és szer -
zõ dé ses tiszt, tiszt he lyet tes, va la mint szer zõ dé ses le gény -
sé gi, va la mint köz al kal ma zot ti ál lo má nya tel jes rész le tes -
ség gel, a lo gisz ti kai fõ nö ki, had táp fõ nö ki, ille tõ leg gaz da -
sá gi ve ze tõi be osz tást be töl tõk alap ja i ban is mer jék és al -
kal maz zák.

3. A „Se géd let” ren del ke zé se it az éves szak ki kép zé sek
vég re haj tá sa so rán min den eset ben fe l kell dol goz ni.

4. A köz pon ti kész let be tar to zó ru há za ti szak anya gok
és fel sze re lé sek át ka te go ri zá lá sá nak és se lej te zé sé nek jog -
kö rét az MH ru há za ti szol gá lat fõ nök gya ko rol ja.

A ru há za ti ter mé kek át ka te go ri zá lá sá ra, illetve se lej te -
zé sé re az MH Had táp anyag El lá tó Köz pont pa rancs no ka
tesz ja vas la tot.

5. A köz pon ti és az in téz mé nyi (csapat) ha tás kör ben se -
lej te zen dõ ru há za ti szak anya gok és fel sze re lé sek kö rét az
MH ru há za ti szol gá lat fõ nök ál tal ki adott, a ru há za ti ter mé -
kek gaz dál ko dá si ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló, kü lön in -
téz ke dés rög zí ti.

6. Az in téz mé nyi (csapat) ha tás kör ben vég re haj tott se -
lej te zé sek rõl ké szült jegy zõ könyv és Se lej te zé si ki mu ta tás 
má so la ti pél dá nyát 30 na pon be lül meg kell kül de ni az MH 
Had táp anyag El lá tó Köz pont ré szé re. Az MH Had táp -
anyag El lá tó Köz pont a be ér ke zett Se lej te zé si ki mu ta tá -
sok ból fél éven te ké szít sen összeg zést, ame lyet a fé lé vet
kö ve tõ hó 15-éig ter jesszen fe l az MH Ru há za ti Szol gá lat -
fõ nök ség ré szé re.

7. Ez az in téz ke dés a ki hir de té se nap ján, a „Se géd let” a
ki adá sa kor lép ha tály ba. Ezzel egy ide jû leg a 264/929.
nyil ván tar tá si szá mú fõ nök sé gi ki ad vány ki adá sá ról  szóló
22/1992. (HK 23.) MH RSZF in téz ke dés, ha tá lyát vesz ti.

An da Ár pád dan dár tá bor nok s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok he lyet tes

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató parancsnokának

477/2006. (HK 18.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

az „Alkatrész katalógus H–14, H–18, H–25 sorozatú
terepjáró tehergépkocsikhoz” címû fõnökségi

kiadvány hatályba léptetésérõl

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 az „Al kat rész ka ta ló gus H–14, H–18, H–25
 sorozatú te rep já ró te her gép ko csik hoz” cí mû, 21/170
Fnyt. szá mú MH Pán cé los és- Gép jár mû tech ni kai Szol gá -
lat fõ nök ség ki ad vány nak ha tály ba lép te té sé re az aláb bi ak
sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség H–14,
H–18, H–25 sor szá mú te rep já ró te her gép ko csi kat üze mel -
te tõ ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A fõ nök sé gi ki ad vány CD adat hor do zón tar tal maz za 
a Gép jár mû Be szer zé si Prog ram ke re té ben be szer zett
H–14, H–18, H–25 so ro za tú gép jár mû vek al kat rész ka ta -
ló gu sa it.

3. Az áb rás ka ta ló gu sok ma gyar nyel vû ek, Ac ro bat Re -
a der prog ram mal ol vas ha tó ak, az adat ke re sé si funk ció
mû köd tet he tõ.

4. Az üze mel te tõ ka to nai szer ve ze tek pán cé los- és gép -
jár mû tech ni kai biz to sí tá sá ért fe le lõs lo gisz ti kai szak ál lo -
mány a ki ad ványt rész le te sen is mer je meg, biz to sít sák a
CD-n a ki ad vány te le pí té sét az üze mel te tést és üzem fenn -
tar tást vég zõ al egy sé gek szint jén az al kal ma zást.

5. Az in téz ke dés a köz zé té te le kor a ki ad vány a meg je -
le né se kor lép ha tály ba.

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

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató parancsnokának

569/2006. (HK 18.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH Élelmezési Szolgálatának pénz
és anyagnormáit tartalmazó normafüzet kiadásáról
és egyes élelmezési szakfeladatokról  szóló 686/2005.
(HK 2/2006.) MH ÖLTP intézkedés módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján az MH Élel me zé si Szol gá la tá nak pénz
és anyag nor má it tar tal ma zó nor ma fü zet ki adá sá ról és egyes
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élel me zé si szak fel ada tok ról  szóló 686/2005. (HK 2/2006.)
MH ÖLTP in téz ke dés mó do sí tá sá ra az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés 7. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

„7. A tár gyi esz köz gaz dál ko dás fel ada tai:
a) A tár gyi esz köz gaz dál ko dás alap ja a NORMA -

FÜZET VI II. fe je ze té ben sze rep lõ kony ha és egyéb gé pek, 
esz kö zök nor má ja (a továb biak ban: gép nor ma).

b) A ka to nai szer ve ze tek a kony há juk be so ro lá sa figye -
lembe véte lével, az ér vény ben lé võ gép nor ma alap ján tárgy -
év ja nu ár 30-ig mér jék fe l a meg lé võ gép és esz köz mennyi -
sé gü ket. A fel mé rés ered mé nyét az 1. szá mú mel lék let sze -
rin ti bon tás ban a szol gá la ti út be tar tá sá val tárgy év feb ru ár
10-ig ter jesszék fe l az MH HTPEK pa rancs nok ré szé re.

c) Az MH HTPEK Köz pon ti Élel me zé si Anyag el lá tást
Ter ve zõ Rész leg (a továb biak ban: MH HTPEK KÉ ATR) a 
be ér ke zett ada tok, va la mint az MH HTPEK KÉ ATR meg -
lé võ gép és esz köz mennyi sé ge alap ján tárgy év feb ru ár
28-ig ál lít sa össze az MH Élel me zé si Szol gá lat fõ nök
(a továb biak ban: MH ÉSZF) ál tal kü lön meg adott út mu ta -
tó sze rint a Ma gyar Hon véd ség kony ha ipa ri esz köz be -
szer zé si, fel újí tá si ter vét (a továb biak ban: Terv) és ter -
jessze fe l az MH ÉSZF ré szé re.

d) Az MH Élel me zé si Szol gá lat fõ nök ség (a továb biak -
ban: MH ÉSZF-ség) a Ter vet tárgy év már ci us 15-ig bí rál ja 
el és hagy ja jó vá.”

2. Az in téz ke dés 8. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

„8. Tea kony ha el lá tás sal kap cso la tos fel ada tok, sza bá lyok:
a) A tea kony hák el lá tá si alap ját a NOR MA FÜ ZET

X. fe je ze té ben meg ha tá ro zott tea kony ha nor ma ké pe zi.
b) A tea kony hák fel sze re lé sét az MH ÉSZF en ge dé lye zi.
c) A fel sze re lé si en ge dély ki adá sá nak fel té te le a tea -

kony hák nyil ván tar tás ba vé te le a HM IKH ál tal.
d) A HM IKH nyil ván tar tá sá ban nem sze rep lõ tea -

kony hák élel me zé si fel sze re lés sel tör té nõ el lá tá sát az el -
látó ka to nai szer ve zet élel me zé si fel sze re lé si pénz ke re te
ter hé re en ge dé lye zem.

e) Az MH szer ve ze te i nél a Lak ta nya Re konst ruk ci ós
Prog ram ke re tén be lül meg épí tés re ke rült apart man
 szállók szo bá i ban lé võ kony ha he lyi sé gek nem mi nõ sül nek 
tea kony há nak.”

3. Az in téz ke dés 9. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

„9. Az élel mi szer be szer zé sek rend je:
a) Cent ra li zált köz be szer zé si el já rás sal vég re haj tás ra

ke rü lõ be szer zé sek:
– Az Egyéb élel mi sze rek be szer zé se, köz be szer zé si ér -

ték ha tár tól füg get le nül

– A rom lan dó élel mi sze rek (Hús – hen tes áru, Ba rom fi,
Te j és tej ter mék, Zöld ség – gyü mölcs, Mi re lit, Ke nyér és
pék áru) be szer zé se, amennyi ben az egyes ka to nai szer ve -
ze tek éves szük ség le te el éri, vagy meg ha lad ja a nem ze ti
köz be szer zé si ér ték ha tár fe lét.

– A be szer zé sek vég re haj tá sá ért az MH ÉSZF-ség,
mint meg bí zó, a Hon vé del mi Mi nisz té rium Be szer zé si és
Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal (a továb biak ban: HM
BBBH), mint le bo nyo lí tó fe le lõs, az MH ön ál ló élel me zé si 
gaz dál ko dást foly ta tó ka to nai szer ve ze te i nek adat szol gál -
ta tá si kö te le zett sé ge mel lett.

– Az egyéb élel mi sze rek be szer zé se alatt a rom lan dó
élel mi sze rek, va la mint a b) pont ban meg ha tá ro zott csa pat -
ha tás kör ben be szer zés re ke rü lõ élel mi sze rek ki vé te lé vel,
va la mennyi élel mi szer be szer zé se ér ten dõ.

b) Csapat ha tás kör ben le foly ta tás ra ke rü lõ élel mi szer
be szer zé sek:

1. Cuk rász ipa ri ter mé kek (sü te mé nyek, tor ták, ap ró sü -
te mé nyek)

2. Üdí tõ ital – ás vány víz
3. Hi deg kony hai ter mé kek
4. Ese ten kén ti, elõ re nem ter vez he tõ élel mi sze rek
5. Az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság alá ren delt sé -

gé be tar to zó szer ve ze tek spe ci á lis be teg élel me zés hez
szük sé ges be szer zé sei.”

4. Az in téz ke dés 10. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

„10. Az élel mi szer be szer zé sek kel kap cso la tos fel ada -
tok ve ze té si szin ten ként:

a) Ka to nai szer ve ze tek:
– A szol gá la ti út be tar tá sá val tárgy év áp ri lis 30-ig ter -

jesszék fe l mennyi ség ben és ér ték ben je len in téz ke dés
7. pont a) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ter mék fé le sé gek
kö vet ke zõ évi szük ség le tét a kö zép irá nyí tói szint (el szá -
mol ta tói elöl já ró) ré szé re.

– Az el já rá sok ered mé nyes le zá rul ta után, a szer zõ dé -
sek alá írá sa elõtt a HM BBBH ál tal meg kül dött szer zõ dés -
ki vo na tok alá írá sa, va la mint el len je gye zé se.

– Az MH ÉSZF – a fel ter jesz tett és össze sí tett be szer -
zé si ada tok alap ján – tárgy év jú ni us 15-ig ki adott in téz ke -
dé se alap ján a sa ját ha tás kö rû (köz)be szer zé si el já rá sok le -
foly ta tá sa a 9. pont a) be kez dés ben meg ha tá ro zott – a
nem ze ti köz be szer zé si ér ték ha tár fe lét el nem érõ ér té kû –
ter mék cso por tok ra.

– a 9. pont b) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ter mék cso -
por tok ra a (köz)be szer zé sek le foly ta tá sa.

b) Az MH kö zép irá nyí tói szin tû szer ve ze tek
– Az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság, az MH Lé gi erõ

Pa rancs nok ság, az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság, az
MH Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság, az MH Hír adó -
pa rancs nok ság és az MH ÖLTP Lo gisz ti kai Fõ nök ség
élel me zé si szak tiszt jei az alá ren delt sé gük be tar to zó ka to -
nai szer ve ze tek ál tal fel ter jesz tett je len té se ket az ellen õr -
zés meg tör tén tét iga zo ló zá ra dék kal el lát va ere det ben az
MH HTPEK ré szé re tárgy év má jus 15-ig küld jék meg.
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– Az alá ren delt sé gük be tar to zó ka to nai szer ve ze tek
kép vi se le te a köz be szer zé si el já rá sok bi zott sá gi ülé se in,
va la mint azok tá jé koz ta tá sa az el hang zot tak ról.”

5. Az in téz ke dés 11. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

„11. Az Éves Be szer zé si Terv (a továb biak ban: ÉBT)
össze ál lí tá sá val kap cso la tos élel me zé si fel ada tok:

a) A ka to nai szer ve ze tek a 9. pont a) és b) be kez dé sek -
ben meg je lölt élel mi szer ter mék cso port meg ne ve zé se ket
kö te le sek al kal maz ni az ÉBT össze ál lí tá sa so rán.

b) Az in téz ke dés ben nem sze rep lõ élel mi szer be szer zé -
sek sze re pel te té sét az ÉBT-ben meg til tom.

c) A ter mék fé le sé gen ként ki szá molt ér té kek alap ján az
ÉBT meg fe le lõ ro va tá ban sze re pel tes sék be szer zé se i ket.

d) A min den ko ri köz be szer zé si ér ték ha tárt el nem érõ
be szer zé se i ket az ÉBT-ben ne sze re pel tes sék.

e) A tárgy évet kö ve tõ gaz dál ko dá si év élel mi szer szük -
ség le té nek be szer zé se ér de ké ben a köz be szer zé si ér ték ha -
tár és a nem ze ti ér ték ha tár fe le köz é esõ be szer zé se i ket az
ÉBT II/C. pont já ban, a nem ze ti ér ték ha tár fe lét meg ha la dó 
köz be szer zé se ket az ÉBT II/A. pont já ban sze re pel tes sék.

f) Az ÉBT-ben sze re pel te tett ér té kek egyez ze nek meg az 
a kö zép irá nyí tói szint (el szá mol ta tói elöl já ró) ré szé re tárgy -
év áp ri lis 30-ig fel ter jesz tés re ke rü lõ ér ték ada tok kal.”

6. Az in téz ke dés az aláb bi 12. 13. 14. 15. 16. és
17. pon tok kal egé szül ki:

„12. A Köz be szer zé si Terv össze ál lí tá sá val kap cso la tos
élel me zé si fel ada tok:

A Köz be szer zé si Terv ben va la mennyi élel mi szer be -
szer zés nek – ér ték ha tár tól füg get le nül – sze re pel nie kell.

13. A 2007 évi csa pat ha tás kö rû élel mi szer be szer zé -
sek kel kap cso la tos fel ada tok:

a) Az MH ÉSZF 494/88/2006 nyt. szá mú „2007 évi
rom lan dó élel mi szer be szer zé sek kel kap cso la tos fel ada -
tok” tár gyú kör le ve lé ben meg ha tá ro zott (köz)be szer zé se -
ket olyan szám ve tés sel hajt sák vég re, hogy va la mennyi
ter mék cso port ból 2006. de cem ber 31-ig alá irt szál lí tá si
szer zõ dés sel ren del kez ze nek.

b) A 2006 évi jó vá ha gyott ÉBT mó do sí tá sá nak el ma ra -
dá sa  miatt va la mennyi, a köz be szer zé si ér ték ha tárt el érõ
de a cent ra li zá ci ó ba be nem vont köz be szer zé si el já rás
meg in dí tá sa és le foly ta tá sa ér de ké ben a Ma gyar Hon véd -
ség, va la mint a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa
és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek be szer zé se i nek el já -
rá si rend jé rõl  szóló 102/2005. (HK. 22.) HM Uta sí tás
2. mel lék le te sze rin ti egye di (Köz)be szer zé si En ge dé lye -
zé si Ké re lem ok mányt ter jessze nek fel az uta sí tás ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint.

14. A Ma gyar Hon véd ség Élel me zé si Szol gá la tá nak
nó menk la tú rá já ba tar to zó tár gyi esz kö zök és élel me zé si
fel sze re lé si anya gok hasz ná lat ba adá sa:

a) a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság és a Hon vé del mi
Mi nisz té rium kö zött 1998. ja nu ár 15-én meg kö tött
 Vagyonkezelési Szer zõ dés vég re haj tá sá nak egyes sza bá -
lya i ról  szóló 42/1998. (HK 13.) HM uta sí tás 12/A. §-ban
meg ha tá ro zot tak ér tel mé ben:

– Hasz ná lat ba adás csak ab ban az eset ben tör tén het, ha
az hon véd sé gi ér de ket nem sért.

– A hasz ná lat ba adá si szer zõ dés leg fel jebb 1 nap tá ri
év re köt he tõ.

– A ka to nai szer vez tek a be ér ke zõ hasz ná lat ba adá si
igényt a b) pont alap ján ki szá mí tott hasz ná lat ba adá si díj
fel tün te té sé vel a szol gá la ti út be tar tá sá val az MH ÉSZF ré -
szé re kö te le sek fel ter jesz te ni.

– A hasz ná lat ba adá si szer zõ dést – az MH ÉSZF ja vas -
la tá ra – a Hon vé del mi Mi nisz té rium Vé de lem gaz da sá gi
Fõ osz tály ve ze tõ, mint a va gyon ke ze lõ kép vi se lõ je kö ti
meg a hasz ná lat ba ve võ vel.

b) A hasz ná lat ba adá si dí jak:
– A tár gyi esz kö zök és ál lo mány táb lás élel me zé si szak -

tech ni kai esz kö zök ese té ben:
– Az éves amor ti zá ci ós költ ség – 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 30.  §-ban meg ál la pí tott ér ték – 1 nap ra ve tí tett
össze ge.

– Az ál lo mány táb lás élel me zé si szak tech ni kai esz kö -
zök amor ti zá ci ós költ sé gé nek alap ja – az esz kö zök min -
den ko ri brut tó be szer zé si ér té ke – a NOR MA FÜ ZET
IX. fe je ze té ben ke rült meg ál la pí tás ra.

– Az élel me zé si fel sze re lé si esz kö zök ese té ben:
– az adott fel sze re lé si esz köz min den ko ri be szer zé si ér -

té ké nek mi ni mum 1 – ma xi mum 5%-a na pon ta, me lyet az
adott ka to nai szer ve zet élel me zé si szol gá la ta ön ál ló an ál -
la pít meg.

c) A ka to nai szer ve ze tek kül sõ szer vez tek (ál lam i vagy
ve gyes vál la la tok, gaz da sá gi tár sa sá gok, egyé ni vál lal ko -
zók, ma gán sze mé lyek) ré szé re élel me zé si esz kö zö ket és
kész le te ket nem ér té ke sít het nek.

15. A HM és az MH ob jek tu ma i ban mû köd te tett élel -
mi szer- és ital au to ma ták mû köd te té sé vel kap cso la tos fel -
ada tok:

a) a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság és a Hon vé del mi
Mi nisz té rium kö zött 1998. ja nu ár 15-én meg kö tött
 Vagyonkezelési Szer zõ dés vég re haj tá sá nak egyes sza bá -
lya i ról  szóló 42/1998. (HK 13.) HM uta sí tás 11/A. §-ban
meg ha tá ro zot tak be tar tá sa kö te le zõ ér vé nyû va la mennyi,
ön ál ló gaz dál ko dá sát foly ta tó ka to nai szer ve zet ré szé re.

b) Az élel mi szer- és ital au to ma ták üze mel te té sé vel
kap csolatban az élel me zé si szol gá lat ré szé re bár mi ne mû
költ ség el szá mo lá sát meg til tom.

16. A NA TO misszi ók ban az MH ál tal üze mel te tett ét -
kez dék ben tör té nõ ét ke zés té rí té si dí ja és el szá mo lá si
rend je:

a) A Mû ve le ti te rü le ten mû kö dõ – MH ál tal üze mel te -
tett – ét kez dé ben ét ke zõ más NA TO nem ze tek sze mé lyi
ál lo má nya, az MH ál lo má nyá ba tar to zó ven dég, illetve
más (pol gá ri) szer vek tag ja a Ma gyar Hon véd ség élel me -
zé si el lá tá sá ról  szóló HM ren de let ben meg ha tá ro zott élel -
me zé si nor ma sze rin ti élel me zé si el lá tás ra jo go sult.

b) Az igény be vett el lá tá sá ért a más NA TO nem ze tek
sze mé lyi ál lo má nya a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je ze té -
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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 HM ren de let ben meg ha tá ro -
zott VI. szá mú élel me zé si nor ma két sze res ér té két kö te les
té rí te ni kész pénz ben a hely szí nen, de vi zá ban.

c) Az MH ál lo má nyá ba tar to zó ven dég, illetve más
(pol gá ri) szer vek tag ja az el lá tást igény sze rint té rí tés el le -
né ben ve he ti igény be. A té rí té si díj össze ge meg egye zik a
b) pont ban meg ha tá ro zott ér ték kel.

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

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

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

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató parancsnokának

609/2006. (HK 18.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH Élelmezési Szolgálatának pénz
és anyagnormáit tartalmazó normafüzet kiadásáról
és egyes élelmezési szakfeladatokról  szóló 686/2005.
(HK 2/2006.) MH ÖLTP intézkedés módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint 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 4.  § (1) be kez dé sé -

ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az ál ta lá nos for gal mi
adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör vény 2006. szep tem ber
01-vel tör té nõ vál to zá sa  miatt az MH Élel me zé si Szol gá la -
tá nak pénz és anyag nor má it tar tal ma zó nor ma fü zet ki adá -
sá ról és egyes élel me zé si szak fel ada tok ról  szóló 686/2005. 
(HK 2.) MH ÖLTP in téz ke dés mó do sí tá sá ra az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés 2. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

„2. A Ma gyar Hon véd ség Élel me zé si Szol gá la tá nak
pénz és anyag nor mái I. füg ge lék a Csa pat had táp Sza bály -
zat VI. rész hez a 1265/2006. nyt. szá mú NORMA -
FÜZET-et (a továb biak ban: NOR MA FÜ ZET) ki adom.”

2. Az in téz ke dés 3. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

„3. A NOR MA FÜ ZET -be n meg ha tá ro zott élel me zé si
nor mák, pénz ke re tek il let mény ként tör té nõ fel szá mí tá sát,
az igény jo go sul tak ré szé re tör té nõ ki fi ze té sét, ét ke zé si
utal vány ban tör té nõ ki adá sát 2006. szep tem ber 1-jei ha -
tállyal al kal maz zák.”

3. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,*
de ren del ke zé se it 2006. szep tem ber 1-jé tõl kell alkal -
mazni. Egy ide jû leg az 5/1555. nyt. szá mú NORMA -
FÜZET ha tá lyát vesz ti.

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. au gusz tus 31.
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MAGYAR HONVÉDSÉG

ÖSSZHADERÕNEMI LOGISZTIKAI

ÉS TÁMOGATÓ PARANCSNOKSÁG

MH Élel me zé si Szol gá lat fõ nök ség

Nyt. szám: 1265/2006.

NORMAFÜZET

A Magyar Honvédség Élelmezési Szolgálatának

PÉNZ- ÉS ANYAGNORMÁI

I.

FÜGGELÉK

A Csapathadtáp Szabályzat VI. részhez

A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉLELMEZÉSI SZOLGÁLATFÕNÖKSÉG KIADVÁNYA
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I. ALAPÉLELMEZÉSI NORMÁK
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Ki fi zet he tõ
(Élel mi szer
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Té rí té si díj Költ ség ve tés-
ter ve zés hez

áfakulcs

Mó do sí tás kel te:          szá ma:
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áz sl

E
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n(

Ki fi zet he tõ
(Élel mi szer

Utal vány ban
ki ad ha tó)

Té rí té si díj Költ ség ve tés-
ter ve zés hez
áfakulcs %

Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

110 I. szá mú nor ma té rí tés nél kül, az igény jo go sult hi va tá sos,
szer zõ dé ses, köz tiszt vi se lõ, köz al kal ma zott, hall ga tó
és nö ven dék állomány részére

642 770 –

20%

111 I. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 192 230 –

112 I. szá mú nor ma, ebéd há nyad 258 310 –

113 I. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 192 230 –

114 Ügye le ti szol gá lat ré szé re reg ge li há nyad 192 230 (1) –

115 Ügye le ti szol gá lat ré szé re ebéd há nyad 258 310 (1) –

116 Ügye le ti szol gá lat ré szé re va cso ra há nyad 192 230 (1) –

120 I. szá mú nor ma a hi va tá sos, szer zõ dé ses, köz tiszt vi se lõ
és köz al kal ma zott be fi ze tõ ét ke zõk ré szé re

642 – 770

121 I. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 192 – 230 (2)

122 I. szá mú nor ma, ebéd há nyad 258 – 310 (2)

123 I. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 192 – 230 (2)

130 I. szá mú nor ma a hi va tá sos-, szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák,
köz tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot tak köz vet len hoz zá tar to zói,
va la mint a HM és MH-tól nyug ál lo mány ba he lye zett
sze mé lyek és azok köz vet len hoz zá tar to zói (be fi ze tõ ét ke zõk)
részére

642 – 770

131 I. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 192 – 230 (2)

132 I. szá mú nor ma, ebéd há nyad 258 – 310 (2)

133 I. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 192 – 230 (2)

(1) Az õr-, ügye le ti- és ké szen lé ti szol gá la tok ban, ha ter mé szet be ni el lá tás ra nincs mód (nem fõz nek) az igény jo go sult ál lo mány ré szé re ét ke zé si utal vány ban kell ki ad ni.

(2) A té rí té si dí jak reg ge li nél és va cso rá nál azo no sak a nor ma rész ér té ké vel, ebéd nél a rész nor ma ér té ke +60 Ft.
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Té rí té si díj Költ ség ve tés-
ter ve zés hez
áfakulcs %

Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

150 VI. szá mú nor ma a hi va tá sos, szer zõ dé ses, köz tiszt vi se lõ és
köz al kal ma zott igény jo go sult ál lo mány ré szé re

725 – –

20%

151 VI. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 217 – –

152 VI. szá mú nor ma, ebéd há nyad 291 – –

153 VI. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 217 – –

160 VI. szá mú nor ma a Ki kép zé si- Ok ta tá si és Re ge ne rá ló
Köz pon tok ban ki kép zé si cé lú ren dez vé nye ken részt  ve võ,
va la mint re ge ne rá ló pi he nés re be utalt igény jo go sult hi va tá sos, 
szer zõ dé ses, köz tiszt vi se lõ és köz al kal ma zott ál lo mány részére

725 – –

161 VI. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 217 – –

162 VI. szá mú nor ma, ebéd há nyad 291 – –

163 VI. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 217 – –

170 VI. számú norma a Kiképzési- Oktatási és Regeneráló
Központokban térítés ellenében igényjogosult (1) állomány
részére

725 – 870

171 VI. számú norma, reggelihányad 217 – 260

172 VI. számú norma, ebédhányad 291 – 350

173 VI. számú norma, vacsorahányad 217 – 260

180 VI. sz. norma kétszeres szorzata a hivatásos, szerzõdéses,
köztisztviselõ és közalkalmazott igényjogosult állomány részére

1450 – –

181 VI. számú norma kétszeres szorzat, reggelihányad 434 – (2)

182 VI. számú norma kétszeres szorzat, ebédhányad 582 – (2)

183 VI. számú norma kétszeres szorzat, vacsorahányad 434 – (2)

190 VI-os számú norma kétszeres szorzata a természeti
katasztrófák elleni védekezésre, elhárításra kirendelt
hivatásos, szerzõdéses, tanintézeti hallgató és közalkalmazott
állomány részére

1450 – –

195 Komplettírozott élelmiszercsomag 1–7 napos (3)

196 Egyéni Zárolt (3)

197 Mélységi felderítõ Zárolt (3)

(1) Je len leg a ked vez mé nyes üdül te tés rend jé rõl  szóló 35/2002. (V. 10.) HM ren de let sza bá lyoz za.

(2) A 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 sze mé lyek a meg kö tött egyez mény sze rin ti össze get fi ze tik, USA dol lár ban, vagy EU RO-ban.

(3) Fel szá mí tá sát az MH ÉSZF kü lön en ge dé lye zi.
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áfakulcs %

Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

210 II. számú norma a hivatásos, szerzõdéses igényjogosult
állomány részére

775 930 (1) –

20%

211 II. számú norma, reggelihányad 233 280 –

212 II. számú norma, ebédhányad 350 420 –

213 II. számú norma, vacsorahányad 192 230 –

220 III. számú norma a hivatásos, szerzõdéses igényjogosult
állomány részére

1250 1500 (1) –

221 III. számú norma, reggelihányad 367 440 –

222 III. számú norma, ebédhányad 516 620 –

223 III. számú norma, vacsorahányad 367 440 –

230 Esetenkénti élelmezési pénznorma – – –

231 Repülõ mûszaki élelmezési támogatás – 16 500 (2) –

240 Adagszám nélküli esetenkénti pénznorma (3) – –

241 A la carte ebédnorma (4) – –

310 IV. számú norma, honvéd kórházba fekvõbeteg ellátásra
beutaltak részére

556 (4) – –

311 IV. számú norma, reggelihányad 158 – –

312 IV. számú norma, ebédhányad 249 – –

313 IV. számú norma, vacsorahányad 149 – –

320 V. számú norma, honvéd rehabilitációs intézetbe beutaltak
részére

656 (5) – –

321 V. számú norma, reggelihányad 206 – –

322 V. számú norma, ebédhányad 256 – –

323 V. számú norma, vacsorahányad 194 – –

(1) Csak az évi ren des sza bad sá gon, ta nul má nyi és rend kí vü li sza bad sá gon, kór há zi-, sza na tó ri u mi vizs gá la ton és ke ze lé sen, bel föl di szol gá la ti ki kül de tés nap ja in, he ti pi he nõ na po kon, (szom -

bat, va sár nap), szol gá lat men tes na pon tá vol lé võk ré szé re ad ha tó ki utal vány ban.

(2) Na pon kén ti há nya da 550 Ft.

(3) Az MH ÉSZF ál tal kü lön en ge dé lye zett összeg.

(4) A ka to nai szer ve zet ál tal ha von ta kal ku lált és a lo gisz ti kai fõ nök ál tal – ét lap sze rint – jó vá ha gyott net tó ér ték, illetve té rí tés nél az áfá val nö velt összeg +60 Ft.

(5) A kór ház, in té zet (Fõ-) Igaz ga tó ja ál tal be teg osz tá lyon ként éven te meg ál la pí tott dif fe ren ci ált összeg.

1
4

3
6

H
O

N
V

É
D

E
L

M
I K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

1
8

. szám



II. EGYÉB ÉLELMEZÉSI PÉNZNORMÁK
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Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

500 Kiegészítõ élelmezési pénznorma

20%

511 Élelmezési norma kiegészítés teljes kiskereskedelmi (vendéglátó
vállalati) beszerzési ár  miatt

(1) – –

520 Pótélelmezési norma (fokozott fizikai igénybevétel  miatt) – – –

521 Törzsvezetési és csapatgyakorlaton, hadijátékokon éjszakai
szolgálatteljesítést végzõk

134 – –

522 Katonai szállítmány-kísérést végzõk 134 – –

523 Különbözõ ügyeleti, éjszakai szolgálatot, készenléti szolgálatot
végzõk

134

524

525 Aknakutató, tûzszerész vagy mûszaki feladatot ellátók 134 – –

526 Légvédelmi és légtérellenõrzõ szervezetek állományából éjszakai
repülést kiszolgálást végzõ hivatásos, szerzõdéses állomány

134 – –

527 Start élelmezési pótnorma (startnorma/nap/fõ) 450 – –

528 Az MH repülõ egységeinél a repülést kiszolgáló III. számú
élelmezési norma szerinti ellátásban nem részesülõ START
szolgálatot ellátók éjszakai repülések alkalmával

134

529 A MK védelmi tervének kidolgozását végzõk 134 – –

(1) El szá mol ha tó az MH ÉSZF kü lön en ge dé lye alap ján.
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Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

530 Pótélelmezési norma (egyéb esetekben)

20%

531 A 24 órás õr és ügyeleti szolgálatot ellátó állomány részére 134 – –

532 Az MH 32. Budapest Õr- és Díszezred díszzászlóalj, központi
zenekar ht., szerz. katonái a díszelgés és a díszelgésre történõ
felkészülés, valamint a helyõrségi zenekarok, illetve a
helyõrségtõl díszelgésre kirendelt hiv. és szerz. katonák részére

134 – –

533 Az MH szinten, haderõnemi szinteken, valamint csapattagozatban 
megrendezésre kerülõ különbözõ sportrendezvényeken és azok
döntõin résztvevõ hiv. és szerz. állomány, versenyt rendezõk
és versenybírók részére

134 – –

534 Tanintézeti pótnorma a hallgató és növendék részére 58 – –

535 Tankonyhai élelmezési norma 642 – –

540 Véradó pótnorma

541 Véradók pótnormája, saját konyhával rendelkezõ csapatnál,
intézetnél

237 – –

542 Véradók pótnormája saját konyhával nem rendelkezõ csapatnál,
intézetnél

256 – –

550 Élelmezési feljavítási norma (ünnepélyes alkalmakra)

551 Élelmezési feljavítás igényjogosultak részére 114 – –

560 Védõital norma

563 1. sz. védõital 78 – –

564 2. sz. védõital 27 – –

565 3. sz. védõital 50 – –

566
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ÉTKEZÉSTÉRÍTÉSRE KÖTELEZETT DOLGOZÓK ELSZÁMOLHATÓ PÉNZNORMÁI ÉS KÖTELEZÕ TÉRÍTÉSI DÍJAI
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Té rí té si díj Költ ség ve tés-
ter ve zés hez
áfakulcs %

Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

140 Étkezéstérítésre kötelezett, igényjogosult dolgozók létszámára 
az I., II., III. sz. élelmezési norma szerint gazdálkodó katonai
szervezeteknél, valamint Kiképzési-Oktatási és Regeneráló
Központokban I. számú norma alapján

20%

141 – reggeli igénybevételénél 192 165 65

142 – ebéd igénybevételénél 258 226 (1) 84

143 – vacsora igénybevételénél 192 165 65

145 az I. számú norma alapján 50%-os nyersanyagtérítésre kötelezett
hiv. és szerz. katona

146 – reggeli igénybevételénél 192 115 115

147 – ebéd igénybevételénél 258 155 155

148 – vacsora igénybevételénél 192 115 115

140 Étkezéstérítésre kötelezett, igényjogosult dolgozók létszámára 
IV. számú élelmezési norma szerint gazdálkodó katonai
szervezeteknél I. számú norma alapján

141 – reggeli igénybevételénél 192 165 65

142 – ebéd igénybevételénél 258 226 (1) 84

143 – vacsora igénybevételénél 192 165 65

140 Étkezéstérítésre kötelezett, igényjogosult dolgozók létszámára 
az V. számú élelmezési norma szerint gazdálkodó katonai
szervezeteknél I. számú norma alapján

141 – reggeli igénybevételénél 192 165 65

142 – ebéd igénybevételénél 258 226 (1) 84

143 – vacsora igénybevételénél 192 165 65

(1) A nem kö te le zõ té rí té si dí jak reg ge li nél és va cso rá nál azo no sak a meg ál la pí tott I. sz. nor ma rész ét ke zés brut tó ér té ké vel, PÜSZ in téz ke dés alap ján az ét ke zés té rí tés re kö te le zet tek a

60 Ft-ot nem kell, hogy fi zes sék.
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HELYESBÍTÕ TÉTELEK

Kód -
szá ma

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó  Mó do sí tás kel te:     szá ma:

Net tó Brut tó El szá mol ha tó

összeg Ft    Net tó    Brut tó

580 Élelmezési gazdálkodás

581 Leltártöbblet élelmiszerekbõl

582 Leltártöbblet betétdíjas göngyölegekbõl

583 Elszámolt elismert hiány élelmiszerekbõl

584 Elszámolt elismert hiány betétdíjas göngyölegekbõl

585 Leltárhiány élelmiszerekbõl

586 Leltárhiány betétdíjas göngyölegekbõl

590 Helyesbítõ tételek

591 Élelmezési illetménynövelés téves felszámítás  miatt

592 Élelmezési illetménycsökkentés téves felszámítás  miatt

III. TISZTÍTÓSZER, TISZTÁLKODÁSI SZER PÉNZNORMÁK

Kód -
szá ma

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
net tó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés-

ter ve zés hez
áfakulcs

Mó do sí tás kel te:      szá ma:

összeg Ft
El szá mol ha tó

net tó
Ki fi zet he tõ

brut tó

Költ ség ve tés-
ter ve zés hez
áfakulcs %

610 Tisztálkodószer norma (személyi járandóság) egy hónapra

20%

611 Pipereszappan 1 db (a katonai felsõoktatási intézmény hallgatóinak
és a katonai középiskola növendékeinek)

– 110

612 Pipereszappan 1 db (10 napot meg nem haladó idõre bevonult tartalékos
állomány részére)

92 –

613 Pipereszappan 1 db azoknak a dolgozóknak, katonáknak, akiknél
a szennyezõdés szappanos, melegvizes mosással eltávolítható

92 110 (1)

614 Pipereszappan 1 db (egészségügyi szolgálatnál dolgozók részére) 92 –

620 Tisztálkodószer norma (munkahelyhez kötött járandóság) egy hónapra

621 Pipereszappan konyha részére, 500 fõig 6 db 542 –

622 Pipereszappan konyha részére, 501–1000 fõig 10 db 906 –

623 Pipereszappan konyha részére 1001 fõn felül 15 db 1354 –

624 Pipereszappan magassági állomások fürdõi részére 20 db 1802 –

625 Szappan, ipari kéztisztítószer és bõrápoló készítmény (1–1–1 db) 521 –

(1) Csak az igény jo go sult tan in té ze ti hall ga tói ál lo mány ré szé re fi zet he tõ ki!
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Kód -
szá ma

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
net tó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés-

ter ve zés hez
áfakulcs

Mó do sí tás kel te:      szá ma:

összeg Ft
El szá mol ha tó

net tó
Ki fi zet he tõ

brut tó

Költ ség ve tés-
ter ve zés hez
áfakulcs %

630 Tisztálkodószer pénznorma: Összevont tisztálkodószer pénznorma
az MH Katonai Fogházban õrizetbe vett, elõ ze tes letartóztatását
vagy szabadságvesztését töltõ hivatásos és szerzõdéses állományú katonák 
részére

20%

631 – egy hónapra 1260 –

632 – fél hónapra 630 –

640 Tisztítószer pénznorma, (mosogatószerek), ebédlétszám (fõ/nap

641 Tisztítószer pénznorma hivatásos és szerzõdéses katonák, valamint egyéb
jogosultak ebédlétszáma után

8 –

642 Tisztítószer pénznorma katonai felsõoktatási intézményben és katonai
középiskolában tanuló hallgatók, növendékek ebédlétszáma után

8 –

643 Tisztítószer pénznorma repülõhajózó állomány ebédlétszáma után 8 –

644 Tisztítószer pénznorma korházba, rehabilitációs intézetbe beutaltak
ebédlétszáma után

8 –

645 Tisztítószer pénznorma az MH Kiképzési- Oktatási és Regeneráló Központba
beutaltak ebédlétszáma után

8 –

646

647

650 Hûtési pénznorma (1)

(1) Az MH ÉSZF kü lön en ge dé lyé vel.

IV. ÁLLATTÁP PÉNZNORMÁK

Kód -
szá ma

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
net tó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés-

ter ve zés hez
áfakulcs

Mó do sí tás kel te:      szá ma:

összeg Ft
El szá mol ha tó

net tó
Ki fi zet he tõ

brut tó

Költ ség ve tés-
ter ve zés hez
áfakulcs %

710 Lótápnorma 340 (1) –

20%

711

720 Kutyatáp norma

721 Szolgálati kutya (élelmezõ katonai szervezetnél) 206 –

722 Kölyökkutya 129 –

723 Szolgálati kutya (nem élelmezõ katonai szervezetnél) 254 –
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Kód -
szá ma

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
net tó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés-

ter ve zés hez
áfakulcs

Mó do sí tás kel te:      szá ma:

összeg Ft
El szá mol ha tó

net tó
Ki fi zet he tõ

brut tó

Költ ség ve tés-
ter ve zés hez
áfakulcs %

724 BM szerveinél kiképzésen lévõ kutyák részére (2) –

20%730 Kísérleti állatnorma (3)

750 Fekszalma 5 kg/fõ/gyak. (4)

(1) El szá mol ha tó az ál lo mány táb lá ban rend sze re sí tett lo vak után, na pon ta.

(2) El szá mol ha tó a BM szám la alap ján.

(3) El szá mol ha tó a tény le ges fel hasz nált összeg.

(4) Az MH ÉSZF kü lön en ge dé lye alap ján.

V. EGYÉB ÉLELMEZÉSI ANYAGOK (KONYHA- ÉS ÉTTERMI FELSZERELÉSEK, EGYÉB FOGYÓ ANYAGOK) PÉNZNORMÁI

Kód -
szá ma

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
net tó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés -

ter ve zés hez
áfakulcs

Mó do sí tás kel te:       szá ma:

összeg Ft
El szá mol ha tó

net tó
Ki fi zet he tõ

brut tó

Költ ség ve tés -
ter ve zés hez
áfakulcs %

800 Konyha-, éttermi felszerelés és egyéb anyag utánpótlási norma – –

20%

801 Utánpótlási norma: konyha- és éttermi felszerelés és egyéb fogyóanyag
utánpótlási norma hivatásos és szerzõdéses katonák, közalkalmazottak,
valamint egyéb jogosultak ebéd létszáma után

26 –

802 Utánpótlási norma: konyha- és éttermi felszerelés és egyéb fogyóanyag
utánpótlási norma katonai felsõoktatási intézményben és katonai
középiskolában tanuló hallgatók, növendékek létszáma után

26 –

803 Utánpótlási norma: konyha- és éttermi, startbüfé felszerelés és egyéb
fogyóanyag utánpótlási norma repülõhajózó állomány ebédadagszáma után

31 –

804 Utánpótlási norma: konyha- és étkezde felszerelés és egyéb fogyóanyag
utánpótlási norma kórházba, rehabilitációs intézetbe beutaltak ebédadagszáma 
után

28 –

805 Utánpótlási norma: külföldön üzemeltetett konyha- és étkezde felszerelés
és egyéb fogyóanyag utánpótlási norma az állomány ebédlétszáma után

31 –

806 Utánpótlási norma: konyha- és éttermi felszerelés és egyéb fogyóanyag
utánpótlási norma a Kiképzési- Oktatási és Regeneráló Központokba beutaltak 
ebédadagszáma után

26 –

807 Utánpótlási norma: eldobható élelmezési felszerelési utánpótlási norma hazai
és nemzetközi gyakorlatokon részt vevõ igényjogosult állomány ebédlétszáma 
után

208 –

808
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Kód -
szá ma

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
net tó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés -

ter ve zés hez
áfakulcs

Mó do sí tás kel te:       szá ma:

összeg Ft
El szá mol ha tó

net tó
Ki fi zet he tõ

brut tó

Költ ség ve tés -
ter ve zés hez
áfakulcs %

810 Teakonyha utánpótlási norma

20%

811 Utánpótlási norma: szerzõdéses, legénységi épületben elhelyezett teakonyha
felszerelés és egyéb fogyóanyag utánpótlási norma teakonyhánként évente

31 250 –

812 Utánpótlási norma: nõtlenszálló épületben elhelyezett teakonyha felszerelés és 
egyéb fogyóanyag utánpótlási norma teakonyhánként évente

26 041 –

813 Utánpótlási norma: parancsnoki és törzs épületben, intézményi irodaépületben 
elhelyezett teakonyha felszerelés és egyéb fogyóanyag utánpótlási norma
teakonyhánként évente

20 833 –

Kód -
szá ma

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
net tó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés -

ter ve zés hez
áfakulcs

Mó do sí tás kel te:       szá ma:

összeg Ft
El szá mol ha tó

net tó
Ki fi zet he tõ

brut tó

Költ ség ve tés -
ter ve zés hez
áfakulcs %

820 Szaktechnikai- és egyéni melegítõ eszköz utánpótlási norma

20%

821 Utánpótlási norma: hûtõ-, kenyér- és vízszállító gépkocsik, karbantartásához
(tartozékok és kiegészítõ cikkek, valamint egyéni melegítõeszköz
beszerzéséhez) csapatnál, intézetnél tárolt szakgépjármûvek felépítményeinek
darabszámai után évente

6 250 –

822 Egyéni melegítõeszköz norma elsõ ellátmányként a katonai szervezetekhez
bevonuló, újonnan avatott hivatásos tisztek és tiszthelyettesek, valamint a
szerzõdéses állomány részére

312 –

823 Katonai szervezeteknél tárolt mozgókonyha és vízszállító utánfutó
darabszáma után, évente

2 865 –

830 Egyéb utánpótlási norma

831 Utánpótlási norma élelmezési felszerelési pótnorma (a személyi
reprezentációra): Vendéglátási felszerelések utánpótlásához minden
megkezdett 1 Ft után 1 évre

– 4

840 Konyha- és éttermi felszerelés, és fogyóanyag pótnorma egyéb helyeken
(esetekben)

841 Állománytáblában rendszeresített meglévõ állománytáblás kiszolgáló
haditechnikai eszközök, szakgépjármûvek, (vízszállító gépkocsi, hûtõ-
és kenyérszállító gépkocsi) szakfelépítményének felújítására évente

520 833 (1) –

842 Állománytáblában rendszeresített meglévõ állománytáblás kiszolgáló tábori
szaktechnikai eszközök (mozgókonyha, hûtõutánfutó, vízszállító utánfutó)
felújítására évente

100 417 (1) –

(1) A nor ma ér té két csak az MH HTPEK szá mít hat ja fe l a köz pon ti költ ség ve té si elõ irány zat ter ve zé se kor.
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Kód -
szá ma

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
net tó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés -

ter ve zés hez
áfakulcs

Mó do sí tás kel te:       szá ma:

összeg Ft
El szá mol ha tó

net tó
Ki fi zet he tõ

brut tó

Költ ség ve tés -
ter ve zés hez
áfakulcs %

843 Külföldi katonák részvételével megtartásra kerülõ törzsvezetési és
csapatgyakorlatokon, hadijátékokon a részt vevõ külföldi katonák és egyéb
címen jogosultak által az élelmezési ellátásért térített összeg, a konyha- és
éttermi felszerelés, fogyóanyag utánpótlására

5%-a

20%

844 Káreljárás során ténylegesen megtérült összeg 100%-a

845 Leírási tanúsítvány alapján rendezett összeg 70%-a

846 Élelmezési felszerelési pénzilletmény növelés téves felszámítás  miatt

847 Élelmezési felszerelési pénzilletmény csökkentés téves felszámítás  miatt

848

849

VII. PÉNZKERETNORMÁK (FELSZÁMÍTÁSI ALAP A PÉNZKERET SZÁMÍTÁSÁHOZ)

Fsz. Meg ne ve zés
Fo rint

net tó brut tó

1. Nem romlandó élelmiszerek „beszerzéséhez”

I., II., III. és VI. sz. élelmezési norma szerinti egésznapos ellátás esetén (Ft/ebédlétszám/nap) 133 160

VI. sz. élelmezési norma kétszeresével folyamatosan, illetve esetenként gazdálkodó katonai szervezetek esetén
(Ft/ebédlétszám/nap)

175 210

I., II., III. és VI. sz. élelmezési norma szerinti ebédellátás esetén (Ft/ebédlétszám/nap ) 53 63

2. Tisztítószerek és tisztálkodási szerek „beszerzéséhez”

Tisztítószernormából (Ft/ebédadagszám/nap) 6 7,2

Tisztálkodási szer norma, a Normafüzet-ben jogosultság és normakódonként elõírt nettó pénznorma (fõ/hónap) nor ma kód sze rint –

3. Egyéb élelmezési anyagok (konyha-, éttermi felszerelés, egyéb fogyóanyag) normából (Ft/ebédlétszám/nap) 20 24

4. A külföldön üzemeltetett konyha és étkezde felszerelés és egyéb fogyóanyag utánpótlási normából
(az állomány ebédlétszáma után)

20 24

5. Központi ellátású készletek „beszerzéséhez” (1)

(1) IV., V. sz. élel me zé si nor mák alap ján fel szá mí tott pénz il let mény bõl a tárgy hó nap ra kü lön igé nyelt ke ret összeg, fõ köny vi szám la bon tás ban.
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VIII. KONYHA- ÉS EGYÉB GÉPEK, ESZKÖZÖK ANYAGNORMÁJA

Fsz. Esz köz meg ne ve zé se Me.

Esz köz nor ma-tí pu sok

Fõ zõ kony hák

1–500 adag 501–1000 adag 1001 – adag

1 E. konyhagép db 1 2 2
2 E. dagasztógép db 1 2 2
3 E. húsdaráló gép db 0 1 1
4 E. felvágottszeletelõ (nagy telj) db 1 1 2
5 E. felvágottszeletelõ (kis telj) db 1 2 2
6 E. habverõ és keverõgép (20 literes) db 1 1 1
7 E. kenyérszeletelõ gép (nagy telj.) db 1 1 1
8 E. kenyérszeletelõ gép (kis telj.) db 1 1 2
9 Olajsütõ fritou (2×10 literes) db 1 2 4
10 Kombi gõzpároló db 1 2 2
11 Zöldségszeletelõ gép db 1 2 2
12 Burgonyakoptató gép db 1 1 1
13 Szikvízkeverõ gép db 1 1 1
14 Tányérmosogató gép (alagutas) db 1 1 1
15 Tányérmosogató gép (szakaszos) db 0 1 1
16 Pohármosogató gép db 1 1 2
17 Késsterilizáló gép db 1 1 1
18 Digitális mérleg asztali (15 kg-os) db 5 5 5
19 Digitális mérleg (150 kg-os) db 1 1 1
20 Salátahûtõpult db 1 2 2
21 Elektromos mélyhûtõ láda db 4 8 10
22 Mikrohullámú sütõ db 2 2 2
23 Turmixgép (nagy telj.) db 1 1
24 Turmixgép (kis telj.) db 1 1 1
25 Galuskaszaggató gép db 1 1 2

IX. KIMUTATÁS AZ ÁLLOMÁNYTÁBLÁS SZAKTECHNIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSI ÉRTÉKÉRÕL

HETK szám Esz köz meg ne ve zé se Mér ték egy sé ge Be szer zé si ér ték

798332200003 Kenyérszállító gépkocsi ZIL–130-G alvázon klt. 2 360 000 Ft
798331200008 Hûtõgépkocsi ZIL–130-G alvázon klt. 3 062 000 Ft
798342000005 Vízszállító gépkocsi 5000 literes DAC–665 T alvázon klt. 2 550 000 Ft
453356573302 Hûtõgépkocsi URAL–4320 alvázon klt. 4 559 356 Ft
798331300004 Hûtõgépkocsi 8 t RÁBA H 25.206 DAE–000 alvázon klt. 24 568 125 Ft
798346000007 Vízszállító gépkocsi 8000 literes RÁBA H 25.206 DAE–000 alvázon klt. 25 594 375 Ft
798343000000 Vízszállító utánfutó 1000 literes klt. 425 000 Ft
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HETK szám Esz köz meg ne ve zé se Mér ték egy sé ge Be szer zé si ér ték

798345000001 Vízszállító tartály 600 literes klt. 157 500 Ft
798313300006 69 M vegyes tüzelésû mozgókonyha klt. 394 000 Ft
798332300010 Hûtõutánfutó 500 kg-os klt. 782 000 Ft

X. Teakonyhaeszköz- és anyagnorma

Fsz. Esz köz, anyag meg ne ve zé se

Szer zõ dé ses le gény sé -
gi épü let ben

Nõt len szál ló ban
Pa rancs no ki és törzs

épü let ben (1)
In téz mé nyi

iro da épü le tek ben (2) Meg jegy zés

Szin ten ként (db)

1 Mikrohullámú sütõ 1 1 1 1
2 Presszókávéfõzõ 1 0 1 0
3 Teafõzõ 1 1 1 0
4 Teáscsésze + alj* 20 10 10 10
5 Kávéscsésze + alj* 20 10 10 10
6 Mokkáskanál RM* 20 10 10 10
7 Kávéskanál RM* 20 10 10 10
8 Cukortartó tálka porcelán* 5 2 2 1
9 Cukorcsipesz* 5 2 2 1
10 Tálca 40 × 30 cm 2 2 2 3
11 Konzervnyitó* 2 2 2 1
12 Sörbontó, dugóhúzó* 5 3 2 2
13 Mélytányér porcelán 20 10 10 10
14 Lapostányér porcelán 20 10 10 10
15 Csemegéstányér porcelán 20 10 10 10
16 Levesestálka + alj porcelán 20 10 0 0
17 Kenyérvágó deszka 1 1 0 0
18 Kenyérvágó kés 1 1 0 0
19 Szeletelõkés 0 0 1 1

(1) Csapat és ha de rõ ne mi szin tû ka to nai szer ve ze tek pa rancs no ki és iro da épü le te, ahol a 45/2003. (HK 12.) HM uta sí tás sze rint ki épí tett tea kony ha van.

(2) Hon vé del mi Mi nisz té rium és Or szá gos Szin tû Pa rancs nok ság iro da épü le tei, ahol a 45/2003. (HK 12.) HM uta sí tás sze rint ki épí tett tea kony ha van.

* Köz pon ti kész let hi á nyá ban csa pat költ ség ve tés bõl be sze rez he tõ.

A 2–3 fo lyó szá mon sze rep lõ té te lek köz pon ti kész let hi á nya ese tén együt te sen he lyet te sít he tõk kom bi nált tea- és ká vé fõ zõ vel.
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A Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
105/2006. (HK 18.) MH LEPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Stratégiai célok a légierõ felderítõ információs
rendszer kialakításához” címû fõnökségi kiadvány

hatályba léptetésérõl

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 és a  Magyar Hon -
véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé rõl  szóló
25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás 7.  § (3) be kez dé sé ben ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján „NA TO-ban al kal ma zott harc el já rá -
sok har cá sza ti re pü lõ egy sé gek nél le ve gõ-le ve gõ, levegõ-
 föld fel adat vég re haj tá sa so rán” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány
ha tály ba lép te té sé re az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Lé gi erõ Pa rancs nok ság ra és
az alá ren delt ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A je len in téz ke dés sel ha tály ba lép te tett fõ nök sé gi ki -
ad vány tar tal mát a lé gi erõ sze mé lyi ál lo má nya a szol gá la ti
fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben is mer je meg és 
al kal maz za.

3. Az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján, a fõ nök sé gi ki -
ad vány pe dig a ki adás kor lép ha tály ba.

Sá gi La jos ve zér õr nagy s. k.,
MH lé gi erõ pa rancs nok

A Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
139/2006. (HK 18.) MH LEPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a „NATO-ban alkalmazott harceljárások harcászati
repülõ egységeknél levegõ-levegõ, levegõ-föld feladat

végrehajtása során” címû fõnökségi kiadvány
hatályba léptetésérõl

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 és a  Magyar Hon -
véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé rõl  szóló
25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás 7.  § (3) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján „NA TO-ban al kal ma zott harc el já rá sok 
har cá sza ti re pü lõ egy sé gek nél le ve gõ-le ve gõ, le ve gõ-föld
fel adat vég re haj tá sa so rán” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha -
tályba lép te té sé re az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Lé gi erõ Pa rancs nok ság ra és
az alá ren delt ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A je len in téz ke dés sel ha tály ba lép te tett fõ nök sé gi ki -
ad vány tar tal mát a lé gi erõ sze mé lyi ál lo má nya a szol gá la ti
fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben is mer je meg és 
al kal maz za.

3. Az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján, a fõ nök sé gi ki -
ad vány pe dig a ki adás kor lép ha tály ba.

Sá gi La jos ve zér õr nagy s. k.,
MH lé gi erõ pa rancs nok

A Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
165/2006. (HK 18.) MH LEPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a „3. sz. KIEGÉSZÍTÉS a Re/1320 cikkszámú
szolgálati könyvhöz” címû fõnökségi kiadvány

hatályba léptetésérõl

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 és a Ma -
gyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé rõl
 szóló 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás 7.  § (3) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján „3. sz. KI EGÉ SZÍ TÉS a
Re/1320 cikk szá mú szol gá la ti könyv höz” cí mû fõ nök sé gi
ki ad vány ha tály ba lép te té sé re az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség szer ve -
ze te i ben szál lí tó he li kop te ren re pü lõ, illetve szak szol gá la -
tot tel je sí tõ sze mé lyek re ter jed ki.

2. A je len in téz ke dés sel ha tály ba lép te tett fõ nök sé gi ki -
ad vány tar tal mát az érin tett ál lo mány a szol gá la ti fel ada -
tok el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben is mer je meg és al kal -
maz za.

3. Az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján, a fõ nök sé gi ki -
ad vány pe dig a ki adás kor lép ha tály ba.

Sá gi La jos ve zér õr nagy s. k.,
MH lé gi erõ pa rancs nok

A Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság
parancsnokának

318/2006. (HK 18.) MH EÜPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség egészségügyi szakállománya
szak- és továbbképzésének megszervezésérõl

és végrehajtásáról

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 -
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ha tal ma zás alap ján – az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi
CLIV. és az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek egyes
kér dé se i rõl  szóló 2003. évi LXXXIV. tör vényekben, va la -
mint az or vo sok, fog or vo sok és kli ni kai szak pszi cho ló gu -
sok fo lya ma tos to vább kép zé sé rõl  szóló 52/2003.
( VIII. 22.) ESzCsM és az egész ség ügyi szak dol go zók to -
vább kép zé sé nek sza bá lya i ról  szóló 28/1998. (VI. 17.) NM 
ren de le tek ben meg ha tá ro zot tak nak a Ma gyar Hon véd sé -
gen be lü li vég re haj tá sa ér de ké ben – fi gye lem mel a hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ka to nák át- és to vább kép zé sé nek meg -
szer ve zé sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló 17/2003. (HK 7.)
HM KÁT–HVKF együt tes in téz ke dés re, a Ma gyar Hon -
véd ség egész ség ügyi szak ál lo má nya szak- és to vább kép -
zé sé nek meg szer ve zé sé re és vég re haj tá sá ra az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztériumra (HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa, fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar -
to zó szer ve ze tek, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai
szer ve ze tei (a továb biak ban együtt: HM, MH szerv).”
 hivatásos, szer zõ dé ses ka to na, és köz al kal ma zot ti egész -
ség ügyi szak ál lo má nyá ra, to váb bá az egész ség ügyi szak -
kép zés ben részt ve võ hon véd-egész ség ügyi in té ze tek re.

2. Szak mai to vább kép zés in té ze ti ta go zat ban:
Az egész ség ügyi szak ál lo mány to vább kép zé sé nek

meg szervezéséért és vég re haj tá sá ért az in té zet ve ze tõ je
 felelõs. A szak mai to vább kép zés re éven te mi ni mum 3,
ma xi mum 10 mun ka nap en ge dé lyez he tõ.

3. Szak mai to vább kép zés nem in té ze ti ta go zat ban:

Az egész ség ügyi szol gá lat sze mé lyi ál lo má nya to vább -
kép zé sé nek ter ve zé sé ért, meg szer ve zé sé ért és vég re haj tá -
sá ért a szer ve zé si szint nek meg fe le lõ egész ség ügyi fõ nök
(egész ség ügyi szol gá lat ve ze tõ je, egész ség ügyi köz pont
pa rancs nok) fe le lõs.

A kre dit pont-szer zõ to vább kép zé sek re éven te 10 mun -
ka na pot kell biz to sí ta ni.

A kli ni kai gya kor lat fenn tar tá sa ér de ké ben a szak or vo -
sok ese té ben éven te 20 mun ka na pot, az egész ség ügyi
tiszt he lyet te sek, tisz te sek, és a köz al kal ma zott egész ség -
ügyi szak dol go zók ese té ben 10 mun ka na pot kell biztosí -
tani (szak mai na pok).

A szak mai na po kat a szak te rü let nek meg fe le lõ egész -
ség ügyi szol gál ta tó nál, el sõ sor ban hon véd egész ség ügyi
in téz mény ben kell el töl te ni, en nek el vég zé sé rõl és té má já -
ról az adott egész ség ügyi szol gál ta tó iga zo lást ad, me lyet a 
szak mai elöl já ró nak be kell mu tat ni.

4. A to vább kép zé se ket sze re pel tet ni kell az éves és a
ha vi mun ka ter vek ben. A szak mai na po kat úgy kell ter vez -
ni, hogy azok az ala ku lat ki kép zé se it, gya kor la ta it, az éves
szû rõ vizs gá la tok vég re haj tá sát ne aka dá lyoz zák.

5. A kö te le zõ szin ten tar tó tan fo lyam, va la mint a kö te -
le zõ en vá laszt ha tó (kre dit pont-szer zõ) tan fo lyam költ sé -
ge it az állományille té kes HM, MH szerv ter vez ze be.

6. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
ren del ke zé se it 2006. szep tem ber 1-tõl kell al kal maz ni.

Dr. Svéd Lász ló or vos ve zér õr nagy s. k.,
MH egész ség ügyi pa rancs nok
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MH SZOLGÁLATFÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség Fegyverezettechnikai
szolgálatfõnökének

456/2006. (HK 18.) MH FVTSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „MISTRAL FEGYVERRENDSZER MISTRAL
VEZETÉSI RENDSZER

Üzemeltetési utasítás és illusztrált alkatrészjegyzék
TPA23–010–502–0 1132570Y01” címû

fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

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

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

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

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

A Magyar Honvédség Fegyverzettechnikai
szolgálatfõnökének

457/2006. (HK 18.) MH FVTSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „LÉGVÉDELMI RENDSZER MCP SHORAR
FELDERÍTÕ RADAR O szintû üzemeltetési utasítás

82955008 B, 82155013 B, 82155014 B, 82155015 B,
82155016 B” címû fõnökségi kiadvány hatályba

léptetésérõl

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

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

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

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

A Magyar Honvédség Fegyverzettechnikai
szolgálatfõnökének

458/2006. (HK 18.) MH FVTSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „VONTATOTT ÁRAMFORRÁS
Illusztrált alkatrészjegyzék CI03542–051” címû

fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

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

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

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

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

A Magyar Honvédség Fegyverzettechnikai
szolgálatfõnökének

459/2006. (HK 18.) MH FVTSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

az „MCP-áramforrás Illusztrált alkatrészjegyzék
CI–03542–001” címû fõnökségi kiadvány hatályba

léptetésérõl

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

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

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

Hek li Jó zsef ez re des s. k.,
MH fegy ver zet tech ni kai szol gá lat fõ nök
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A Magyar Honvédség Fegyverzettechnikai
szolgálatfõnökének

460/2006. (HK 18.) MH FVTSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „VONTATOTT ÁRAMFORRÁS O szintû mûszaki
leírás és üzemeltetési utasítás NF03542–051” címû

fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

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

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

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

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

A Magyar Honvédség Mûszaki technikai
szolgálatfõnökének

535/2006. (HK 18.) MH MÛTSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

„Kezelési és karbantartási szakutasítás a mûszaki
páncélozott akadályelhárító jármûhöz” címû

fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

1. A sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé rõl  szóló 25/1997.
(HK 11.) HM uta sí tás 9.  §-ának 2. be kez dé sé ben ka pott

fel ha tal ma zás alap ján a fen ti cí mû fõ nök sé gi ki ad vány a
je len in téz ke dés mel lék le te ként ki adom.

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

3. Az in téz ke dés meg je le né se kor, a szak uta sí tás pe dig
ki adá sa kor lép ha tály ba.

Pál Jó zsef mér nök ez re des s. k.,
MH mû sza ki tech ni kai szol gá lat fõ nök

A Magyar Honvédség Mûszaki technikai
szolgálatfõnökének

536/2006. (HK 18.) MH MÛTSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

„Kezelési és karbantartási szakutasítás a zászlóalj
mobil víztisztító állomáshoz” címû fõnökségi

kiadvány hatályba léptetésérõl

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

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

3. Az in téz ke dés meg je le né se kor, a szak uta sí tás pe dig
ki adá sa kor lép ha tály ba.

Pál Jó zsef mér nök ez re des s. k.,
MH mû sza ki tech ni kai szol gá lat fõ nök
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MH CSAPATPARANCSNOKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Ezred
parancsnokának

87/2006. (HK 18.) MH 86. SZHEL.E. PK

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH 86. Szolnok Helikopter Ezred csapatérméje
rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban (továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö dé si
Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.) HM
ren de let ren del ke zé se i re – az MH 86. Szol nok He li kop ter
Ez red (továb biak ban: MH 86. SZHEL.E.) csa pat ér mé je
rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:
1. Az uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és

fel ter jesz tett csa pat ér mét rend sze re sí tem, ado má nyo zá sát
az MH 86. SZHEL.E. hi va tá sos és szer zõ dé ses és köz al -
kal ma zot ti ál lo má nya ré szé re en ge dé lye zem.

2. Az MH 86. SZHEL.E. PK. ál tal rend sze re sí tett csa -
pat ér me szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két sze res
mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal -
maz za.

3. Az uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint az MH Össz -
haderõnemi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság
 parancsnoka gon dos ko dik a jó vá ha gyott csa pat ér me rend -
sze re sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, be szer zé -
sé rõl, gyár tá sá ról, az el lá tás ról és ado má nyo zás ról.

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

Orosz Zol tán dan dár tá bor nok s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet
a 87/2006. (HK 18.) MH 86. SZHEL.E. PK

intézkedéséhez

A csapatérme szöveges leírása

A csa pat ér me alap for má ja kör, elõ lap ján dom bo rí tott
for má ban a kö vet ke zõk he lyez ked nek el:

Az ér me kö ze pén az ez red cí me re, al só ré szén a „HUN -
GA RI AN AIR FOR CE” , fel sõ ré szén a „MA GYAR
 LÉGIERÕ” fel irat he lyez ke dik el. A fel ira to kat mind két
ol da lon NA TO csil lag vá laszt ja el.

Az ér me szél e pon to zott dí szí té sû.

A csa pat ér me hát lap ján dom bo rí tott for má ban a kö vet -
ke zõk he lyez ked nek el:

Az ér me kö ze pén Itt ebei Kis s Jó zsef egyen ru hás mell -
alak ja ta lál ha tó. Az ér me al só ré szén „ITT EBEI KIS S
 JÓZSEF 1896 – 1918” , fel sõ ré szén „A LE GEN DÁS
VAS MA DÁR” fel irat he lyez ke dik el. A fel ira to kat mind -
két ol da lon nyolc ágú csil lag vá laszt ja el.

Az ér me szél e pon to zott dí szí té sû.
Mé ret: 40 mm kör át mé rõ, vas tag sá ga 5 mm.
A csa pat ér mék arany, ezüst, bronz, vas for má ban

ke rül nek rend sze re sí tés re és ado má nyo zás ra.

2. számú melléklet
a 87/2006. (HK 18.) MH 86. SZHEL.E. PK

intézkedéshez

A csapatérmék képi ábrázolása eredeti méretben

Elõlap

Hátlap
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A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Ezred
parancsnokának

88/2006. (HK 18.) MH 86. SZHEL.E. PK

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH 86. Szolnok Helikopter Ezred Logisztikai
Zászlóalj csapatjelvényének rendszeresítésérõl 

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban (továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö dé si
Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.) HM
ren de let ren del ke zé se i re – az MH 86. Szol nok He li kop ter
Ez red Lo gisz ti kai Zász ló alj csa pat jel vé nyé nek rend sze re -
sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett csa pat jel vényt rend sze re sí tem, ado má nyo zá -
sát az MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red Lo gisz ti kai Zász -
ló alj hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re en ge dé -
lye zem.

2. Az MH 86. SZHEL.E. PK. ál tal rend sze re sí tett csa -
pat je lvény szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két sze res
mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal -
maz za.

3. Az uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint az MH Össz -
haderõnemi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa -
rancs no ka gon dos ko dik a jó vá ha gyott csa pa jel vény rend -
sze re sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, be szer zé -
sé rõl, gyár tá sá ról és az MH 86. SZHEL.E. Lo gisz ti kai
Zász ló alj sze mé lyi ál lo má nyá nak csa pat jel vén nyel va ló
el lá tás ról.

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

Orosz Zol tán dan dár tá bor nok s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet
a 88/2006. (HK 18.) MH 86. SZHEL.E. PK

intézkedéséhez

A csapatjelvény szöveges leírása

A csa pat jel vény alap for má ja ál ló, kö zé pen ha sí tott cí -
mer pajzs, mely nek bal ol da li rész e kék, a jobb ol da li rész e
sár ga szí nû. A pajzs al ján, a két irány ban fel fu tó arany szí -
nû sza lag ban a „LOGISZTIKAI ZÁSZLÓALJ” fel irat he -
lyez ke dik el.

A pajzs fel sõ ré szén egy szét ter jesz tett szár nyú, csõ ré -
ben sár ga-kék sza la got tar tó, bar na tu rul ma dár ta lál ha tó.
A sza lag ban sár ga ala pon kék, illetve kék ala pon sár ga be -
tûk kel: „AQUILA NON CAPTAT MUSCAS” fel irat van

el he lyez ve. A tu rul ma dár kar ma i ban fe ke te nyíl vesszõ ket
és zöld olaj ágat tart.

A pajzs kö ze pén öt arany csil lag he lyez ke dik el, jobb ol -
da lu kon fe ke te kon túr ral.

A pajzs al só kö zép sõ ré szén egy bar na szí nû bás tya van
el he lyez ve.

Mé ret (szé les ség × ma gas ság): 40 mm × 40 mm-es tég -
la lap ban el he lyez he tõ

Szín kó dok:
A sze gély: 100%-os fe ke te. Pan to ne S328–1 CVS
A pajzs bal ol da li alap szí ne: kék. Pan to ne S214–2 CVS
A pajzs jobb ol da li alap szí ne: sár ga. Pan to ne S1–1 CVS
A paj zsot öve zõ sza lag: arany. Pan to ne S10–2 CVS
A paj zsot öve zõ sza lag fel ira ta: 100%-os fe ke te. Pan to ne

S328–1 CVS
A ko ro na váz: arany. Pan to ne S10–2 CVS; a ko ro na pa -

lást: bar na. Pan to ne S322–5 CVS
A tu rul ma dár: bar na. Pan to ne S29–1 CVS
A szem öl dök: szür ke. Pan to ne S325–8 CVS
A tu rul ma dár és ko ro na sze gé lye és raj zo la ta: 100-os fe -

ke te. Pan to ne S328–1 CVS
A csõr és a lá bak: sár ga. Pan to ne S18–4 CVS
A láb szár tol lak: bar na. Pan to ne S31–1 CVS
A csõr ben tar tott sza lag bal ol dal a: sár ga. Pan to ne S1–1 CVS
A ben ne lé võ szö veg: kék. Pan to ne S214–2 CVS
A csõr ben tar tott sza lag jobb ol dal a: kék. Pan to ne

S214–2 CVS
A ben ne lé võ szö veg: sár ga. Pan to ne S1–1 CVS
A nyi lak: 100-os fe ke te. Pan to ne S328–1 CVS
Az olaj ág: zöld. Pan to ne S295–1 CVS
A kö zé pen lé võ csil la gok: arany. Pan to ne S10–2 CVS
A csil la gok kon túr ja: 100%-os fe ke te. Pan to ne S328–1

CVS
Az al só ré szen el he lyez ke dõ bás tya: bar na. Pan to ne

S46–1 CVS
A bás tya ár nyék szí ne: bar na. Pan to ne S136–1 CVS
A bás tya sze gé lye és raj zo la ta: 100%-os fe ke te. Pan to ne 

S328–1 CVS
Kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 317 fõ

2. számú melléklet
a 88/2006. (HK 18.) MH 86. SZHEL.E. PK 

intézkedéshez

Csapatjelvény képi ábrázolása eredeti méretben
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Csapatjelvény képi ábrázolása eredeti méretben
és formában

A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Ezred
parancsnokának

89/2006. (HK 18.) MH 86. SZHEL.E. PK

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH 86. Szolnok Helikopter Ezred Logisztikai
Zászlóalj gyakorló csapatkarjelzésének

rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban (továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö dé si
Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.) HM
ren de let ren del ke zé se i re – az MH 86. Szol nok He li kop ter
Ez red Lo gisz ti kai Zász ló alj gya kor ló csa pat kar jel zé sé nek
rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett kar jel zést rend sze re sí tem, ado má nyo zá sát az
MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red Lo gisz ti kai Zász ló alj
hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re en ge dé lye -
zem.

2. Az MH 86. SZHEL.E. PK ál tal rend sze re sí tett gya -
kor ló csa pat kar jel zés szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint 
két sze res mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék -
le te tar tal maz za.

3. Az uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint 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 gon dos ko dik a jó vá ha gyott kar jel zés rend sze re -
sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, be szer zé sé rõl,
gyár tá sá ról és az MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red
 Logisztikai Zász ló alj sze mé lyi ál lo má nyá nak gya kor ló
csa pat kar jel zés sel va ló el lá tás ról.

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

Orosz Zol tán dan dár tá bor nok s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet
a 89/2006. (HK 18.) MH 86. SZHEL.E.. PK

intézkedéséhez

A gyakorló csapatkarjelzés szöveges leírása

A kar jel zés alap for má ja pajzs, mely nek alap szí ne avo -
kádózöld. A pajzs al ján, a két irány ban fel fu tó avoká dó -
zöld sza lag ban a „LO GISZ TI KAI ZÁSZ LÓ ALJ” fel irat
he lyez ke dik el.

A pajzs fel sõ ré szén egy szét ter jesz tett szár nyú, csõ ré -
ben arany sza la got tar tó, bar na tu rul ma dár ta lál ha tó.
Az arany sza lag az „AQU I LA NON CAP TAT MUS CAS”
fel irat tal van el lát va. A tu rul ma dár kar ma i ban fe ke te nyíl -
vesszõ ket és az alap szín nel meg egye zõ olaj ágat tar t, mely
le ve le it fe ke te kon túr vo nal öve zi.

A pajzs kö ze pén öt bar na csil lag he lyez ke dik el, jobb ol -
da lu kon fe ke te kon túr ral.

A pajzs al só kö zép sõ ré szén egy bar na szí nû bás tya van
el he lyez ve.

Mé ret (szé les ség × ma gas ság): 80 mm × 80 mm-es tég -
la lap ban el he lyez he tõ.

Szín kó dok:
A sze gély: 100%-os fe ke te. Pan to ne S328–1 CVS
A pajzs: avo ká dó zöld. Pan to ne S308–7 CVS
A paj zsot öve zõ sza lag: avo ká dó zöld. Pan to ne S308–7

CVS
A paj zsot öve zõ sza lag fel ira ta: 100%-os fe ke te. Pan to -

ne S328–1 CVS
A tu rul ma dár és ko ro na: sö tét bar na. Pan to ne S328–4

CVS
A tu rul ma dár és ko ro na sze gé lye és raj zo la ta: 100-os fe -

ke te. Pan to ne S328–1 CVS
A csõr: óarany. Pan to ne S10–2 CVS
A csõr ben tar tott sza lag: óarany. Pan to ne S10–2 CVS
A csõr ben tar tott sza lag fel ira ta: 100%-os fe ke te. Pan to ne

S328–1 CVS
A nyi lak: 100-os fe ke te. Pan to ne S328–1 CVS
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Az olaj ág: avo ká dó zöld. Pan to ne S308–7 CVS
A kö zé pen lé võ csil la gok: sö tét bar na. Pan to ne S328–4

CVS
A csil la gok kon túr ja: 100%-os fe ke te. Pan to ne S328–1

CVS
Az al só ré szen el he lyez ke dõ bás tya: sö tét bar na. Pan tone

S328–4 CVS
A bás tya sze gé lye és raj zo la ta: 100%-os fe ke te. Pan to ne 

S328–1 CVS
Kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 317 fõ

2. számú melléklet
a 89/2006. (HK 18.) MH 86. SZHEL.E. PK 

intézkedéshez

A gyakorló csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti
méretben

A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Ezred
parancsnokának

90/2006. (HK 18.) MH 86. SZHEL.E. PK

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH 86. Szolnok Helikopter Ezred
csapatjelvényének rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban (továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö dé si

Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.) HM
ren de let ren del ke zé se i re – az MH 86. Szol nok He li kop ter
Ez red (a továb biak ban: MH 86. SZHEL.E.) csa pat jel vé -
nyé nek rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:
1. Az uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és

fel ter jesz tett csa pat jel vényt rend sze re sí tem, ado má nyo zá -
sát az MH 86. SZHEL.E. hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nya ré szé re en ge dé lye zem.

2. Az MH 86. SZHEL.E. PK ál tal rend sze re sí tett csa -
pat je vény szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két sze res
mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal -
maz za.

3. Az uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint az MH Össz -
haderõnemi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság
 parancsnoka gon dos ko dik a jó vá ha gyott csa pat jel vény
rend sze re sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, be -
szer zé sé rõl, gyár tá sá ról és az MH 86. SZHEL.E. sze mé lyi
ál lo má nyá nak csa pat jel vén nyel va ló el lá tás ról.

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

Orosz Zol tán dan dár tá bor nok s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet
a 90/2006. (HK 18.) MH 86. SZHEL.E. PK

intézkedéséhez

A csapatjelvény szöveges leírása

A kar jel zés alap for má ja ová lis, jobb ról cser fa ág gal, bal -
ról olaj ág gal kö rí tett ezüst szín nel öve zett hal vány kék
nagy pajzs, raj ta kö zé pen bog lár pajzs: Szol nok vá ros cí me -
re.

A nagy pajzs ban el he lyez ve a szür ke sáv ban az ala ku lat
had ren di szá ma és ne ve ol vas ha tó: MH 86. SZOL NOK
HE LI KOP TER EZ RED

A si sak he lyén arany lég csa var szárny he lyez ke dik el.
A pajzs alatt a kö rí tõ zöld lomb ra he lyez ve arany (sár ga) 

szí nû be szé lõ sza lag, la tin nyel vû fel irat tal, mely az ala ku -
lat jel mon da ta:

HON ES TAS * VIR TUS * REC TI TU DO
(,,Tisz tes ség * Bá tor ság * Be csü let”)
Mé ret (szé les ség × ma gas ság): 35 mm × 40 mm-es tég -

la lap ban el he lyez he tõ.
Szín kó dok:
Az ová lis ke ret: ezüst. Pan to ne S 325–8 CVS
A hát tér: kék. Pan to ne S229–7 CVS
A Szol nok cí mer hát te re (bog lár pajzs): kék. Pan to ne S

226–1 CVS
A pe li kán fé szek al j (bog lár pajzs): zöld. Pan to ne S

290–3 CVS
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A pe li kán csõ re és vé re: pi ros. Pan to ne S 73–1 CVS
A cser fa és olaj ág: zöld. Pan to ne S 274–1 CVS
A lég csa var szárny, be szé lõ sza lag, bog lár pajzs ke ret:

sár ga. Pan to ne S 2–4 CVS
A makk: bar na. Pan to ne S 29–2 CVS
A makk fe dél: bar na. Pan to ne S 53–2 CVS
Az olaj bo gyó: pi ros. Pan to ne S 73–1 CVS
A cser fa és olaj ág vég: bar na. Pan to ne S 52–7 CVS
A csa pat jel vén nyel el lá tan dók szá ma: 1600 fõ

2. számú melléklet
a 90/2006. (HK 18.) MH 86. SZHEL.E. PK 

intézkedéshez

Csapatjelvény képi ábrázolása eredeti méretben

Csapatjelvény képi ábrázolása eredeti méretben
és formában

A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Ezred
parancsnokának

91/2006. (HK 18.) MH 86. SZHEL.E. PK

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH 86. Szolnok Helikopter Ezred gyakorló
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban (továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö dé si
Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.) HM
ren de let ren del ke zé se i re – az Mh 86. Szol nok He li kop ter
Ez red (továb biak ban: MH 86. SZHEL.E.) gya kor ló csa -
pat kar jel zé sé nek rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett kar jel zést rend sze re sí tem, vi se lé sét az MH
86. SZHEL.E. hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re
en ge dé lye zem.

2. Az MH 86. SZHEL.E. PK ál tal rend sze re sí tett
 gyakorló csa pat kar jel zé sé nek szö ve ges le írá sát és ere de ti,
va la mint két sze res mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke -
dés mel lék le te tar tal maz za.

3. Az uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint az MH Össz -
haderõnemi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa -
rancs no ka gon dos ko dik a jó vá ha gyott kar jel zés rend sze re -
sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, be szer zé sé rõl,
gyár tá sá ról és az MH 86. SZHEL.E. sze mé lyi ál lo má nyá -
nak gya kor ló csa pat kar jel zés sel va ló el lá tá sá ról.

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

Orosz Zol tán dan dár tá bor nok s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet
a 91/2006. (HK 18.) MH 86. SZHEL.E. PK

intézkedéséhez

A gyakorló csapatkarjelzés szöveges leírása

A kar jel zés alap for má ja ová lis, jobb ról cser fa ág gal,
 balról olaj ág gal kö rí tett olív zöld szín nel öve zett drapp
 színû nagy pajzs, raj ta kö zé pen bog lár pajzs: Szol nok vá ros
cí me re.

A nagy pajzs ban el he lyez ve az olív zöld sáv ban az ala ku -
lat had ren di szá ma és ne ve ol vas ha tó: MH 86. SZOL NOK
HE LI KOP TER EZ RED

A si sak he lyén olív zöld lég csa var szárny he lyez ke dik el.
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A pajzs alatt a kö rí tõ zöld lomb ra he lyez ve olív zöld
 színû be szé lõ sza lag, la tin nyel vû fel irat tal, mely az ala ku -
lat jel mon da ta:

HON ES TAS * VIR TUS * REC TI TU DO
(,,Tisz tes ség * Bá tor ság * Be csü let”)
Mé ret (szé les ség × ma gas ság): 80 mm × 80 mm-es tég -

la lap ban el he lyez he tõ.
Szín kó dok:
Az ová lis ke ret: olív zöld. Pan to ne S 313–6 CVS
A hát tér: drapp. Pan to ne S 4–8 CVS
A Szol nok cí mer hát te re (Bog lár pajzs): sö tét zöld. Pan -

to ne S 281–2 CVS
A pe li kán csõ re és szár nya: fe ke te. Pan to ne S 325–1

CVS
A pe li kán és a fi ó kák: olív zöld. Pan to ne S 313–6 CVS
A fé szek: sö tét zöld. Pan to ne S 281–2 CVS
A cser fa és olaj ág: sö tét zöld. Pan to ne S 281–2 CVS
A lég csa var szárny, be szé lõ sza lag, bog lár pajzs ke ret:

olív zöld. Pan to ne S 313–6 CVS
A ko ro na és kard: olív zöld. Pan to ne S 313–6 CVS
A makk: olív zöld. Pan to ne S 313–6 CVS
A makk fe dél: fe ke te. Pan to ne S 325–1 CVS
Az olaj bo gyó: olív zöld. Pan to ne S 313–6 CVS
A cser fa és olaj ág vég: olív zöld. Pan to ne S 313–6 CVS
Kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 1600 fõ

2. számú melléklet
a 91/2006. (HK 18.) MH 86. SZHEL.E. PK 

intézkedéshez

A gyakorló csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti
méretben

A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Ezred
parancsnokának

92/2006. (HK 18.) MH 86. SZHEL.E. PK

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH 86. Szolnok Helikopter Ezred Logisztikai
Zászlóalj csapatérméje rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban (továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö dé si
Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.) HM
ren de let ren del ke zé se i re – az MH 86. Szol nok He li kop ter
Ez red Lo gisz ti kai Zász ló alj csa pat ér mé je rend sze re sí té sé -
rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett csa pat ér mét rend sze re sí tem, ado má nyo zá sát
az MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red Lo gisz ti kai Zász ló alj 
hi va tá sos és szer zõ dé ses és köz al kal ma zot ti ál lo má nya ré -
szé re en ge dé lye zem.

2. Az MH 86. SZHEL.E. PK. ál tal rend sze re sí tett csa -
pat ér me szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két sze res
mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal -
maz za.

3. Az uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint az MH Össz -
haderõnemi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság
 parancsnoka gon dos ko dik a jó vá ha gyott csa pat ér me rend -
sze re sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, be szer zé -
sé rõl, gyár tá sá ról és az el lá tás ról.

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

Orosz Zol tán dan dár tá bor nok s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet
a 92/2006. (HK 18.) MH 86. SZHEL.E. PK

intézkedéséhez

A csapatérme szöveges leírása

A csa pat ér me alap for má ja kör, elõ lap ján dom bo rí tott
for má ban a kö vet ke zõk he lyez ked nek el:

A szé lén kör be fu tó kör ben, a négy ég táj nak meg fele -
lõen, öt csil lag van el he lyez ve.

Az ér me kö ze pén pajzs, a pajzs al ján, két irány ban, fel -
fu tó sza lag ban a „LOGISZTIKAI ZÁSZLÓALJ” fel irat
he lyez ke dik el.
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A pajzs fel sõ ré szén egy szét ter jesz tett szár nyú,
 csõrében sza la got tar tó tu rul ma dár ta lál ha tó. A sza lag az
„AQU I LA NON CAP TAT MUS CAS” fel irat tal van el látva.
A tu rul ma dár kar ma i ban nyíl vesszõ ket és olaj ágat tar t.

A pajzs kö ze pén öt csil lag he lyez ke dik el.
A pajzs al só kö zép sõ ré szén egy bás tya van el he lyez ve.
A csa pat ér me hát lap ján dom bo rí tott for má ban a kö vet -

ke zõk he lyez ked nek el:

A szé lén kör be fu tó kör ben, a négy ég táj nak meg fele -
lõen, öt csil lag van el he lyez ve.

Az ér me kö ze pén „A ZÁSZ LÓ AL JÉRT VÉG ZETT KI -
EMEL KE DÕ MUN KÁ ÉRT„ fel irat van el he lyez ve.

Mé ret: 40 mm kör át mé rõ, vas tag ság 5 mm.
A csa pat ér mék a fo ko za tos ság el vét kö vet ve arany,

ezüst és bronz for má ban ke rül nek rend sze re sí tés re és
ado má nyo zás ra.

2. számú melléklet a 92/2006. (HK 18.) MH 86. SZHEL.E. PK intézkedéshez

A csapatérmék képi ábrázolása eredeti méretben

Elõlap

Hátlap

A Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ
parancsnokának

626/2006. (HK 18.) MH VEK PK

i n  t é z  k e  d é  s e

a MH Veszélyesanyag Ellátó Központ csapatjelvény
rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) uta -

sí tás ban (a továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö dé si
Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.) HM
ren de let ren del ke zé se i re – az MH Ve szé lyes anyag El lá tó
Köz pont (a továb biak ban: MH VEK) csa pat jel vé nyek
rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az Uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett jel vényt rend sze re sí tem, vi se lé sét az MH
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VEK hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re en ge dé -
lye zem.

2. Az MH VEK pa rancs nok ál tal rend sze re sí tett csa pat -
jel vé nyek szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két sze res
mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal -
maz za.

3. Az uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint 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 gon dos ko dik a jó vá ha gyott jel vény rend sze re sí -
té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, be szer zé sé rõl,
gyár tá sá ról és az MH VEK sze mé lyi ál lo má nyá nak csa pat -
jel vén nyel va ló el lá tá sá ról.

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

Czi kó Lász ló mér nök ez re des s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet
a 626/2006. (HK 18.) MH VEK PK intézkedéshez

A csapatjelvény szöveges leírása

A csa pat jel vény alap for má ja kör, alap szí ne na rancs,
1,5 mm fe ke te sze géllyel.

A csa pat jel vény kö ze pén a hát tér ben a bi o ló gi ai ve szély 
jel zé se sár ga ala pon fe ke te szín ben, az elõ tér ben a gyú lé -
kony anyag jel zé se pi ros láng gal, fe hér láng mag gal és zöld 
gyú lé kony anyag gal.

Az alap fel sõ ívén kör be fe ke te „MA GYAR HON VÉD -
SÉG” fel irat, az alap al só ívén kör be fe ke te „VE SZÉ -
LYES ANYAG EL LÁ TÓ KÖZ PONT” fel irat ál l.

Mé ret (át mé rõ): a 35 mm át mé rõ jû csa pat jel vény
48 mm át mé rõ jû fe ke te jel vény tar tón. A bõr alá tét tel jes
hossza 77 mm, az akasz tó hossza 32 mm (a jel vény tar tó és
az akasz tó 3 mm-es ré szen fe di egy mást). Az akasz tó szé -
les sé ge 22 mm.

Szín kó dok (csa pat jel vény):

A sze gély: fe ke te CMYK (C84, M73, Y73, K91) RGB
(R20, G21, B22)

Alap szín: 84%-os na rancs sár ga. Pan to ne 158 C

A láng szí ne: 89%-os pi ros. Pan to ne 458 C

A láng mag ja: fe hér (R255, G255, B255)

A rob ba nó test szí ne: sö tét zöld. Pan to ne 357 C

A rob ba nó test kon túr ja (0,5 mm): fe ke te (C84, M73,
Y73, K91); (R20, G21, B22)

A bi o ló gi ai ve szély je le: fe ke te (C84, M73, Y73, K91);
(R20, G21, B22)

A bi o ló gi ai ve szély alap ja: mély sár ga (C0, M20, Y100,
K0); (R248, G195, B0)

A be tûk szí ne: fe ke te (C84, M73, Y73, K91); (R20,
G21, B22)

Csa pat jel vén nyel el lá tan dók szá ma: 261 fõ

2. sz. melléklet
a 626/2006. (HK 18.) MH VEK PK intézkedéshez

A csapatjelvény képi ábrázolása eredeti méretben

A Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ
parancsnokának

627/2006. (HK 18.) MH VEK PK

i n  t é z  k e  d é  s e

a MH Veszélyesanyag Ellátó Központ csapatérmék
rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) uta -
sí tás ban (a továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö dé si
Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.) HM
ren de let ren del ke zé se i re – az MH Ve szé lyes anyag El lá tó
Köz pont (a továb biak ban: MH VEK) csa pat ér mék rend -
sze re sí té sé rõl és ado má nyo zá sá ról az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az Uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett csa pat ér mét rend sze re sí tem, az ado má nyo zás 
jog kö rét ma gam nak tar tom fent.

2. Az MH VEK pa rancs nok ál tal rend sze re sí tett csa pat -
ér mék szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két sze res mé -
re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal -
maz za.
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3. Az uta sí tás 6.  § (2) be kez dé se sze rint a csa pat ér mék
költ ség ve té sé nek ter ve zé sé ért, a be szer zés, gyár tás, el lá tás 
és ado má nyo zás vég re haj tá sá ért az MH VEK pa rancs no ka 
a fe le lõs.

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

Czi kó Lász ló mér nök ez re des s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet
a 627/2006. (HK 18.) MH VEK PK intézkedéshez

A csapatérme szöveges leírása

A csa pat ér me alap for má ja kör, alap szí ne na rancs,
1,5 mm fe ke te sze géllyel.

A csa pat ér me kö ze pén a hát tér ben a bi o ló gi ai ve szély
jel zé se sár ga ala pon fe ke te szín ben, az elõ tér ben a gyú lé -
kony anyag jel zé se pi ros láng gal, fe hér láng mag gal és zöld 
gyú lé kony anyag gal.

Az alap fel sõ ívén kör be fe ke te „MA GYAR HON VÉD -
SÉG” fel irat, az alap al só ívén kör be fe ke te „VE SZÉ -
LYES ANYAG EL LÁ TÓ KÖZ PONT” fel irat ál l.

Mé ret (át mé rõ): 40 mm át mé rõ jû csa pat ér me
Szín kó dok (csa pat ér me):
A sze gély: fe ke te CMYK (C84, M73, Y73, K91); RGB

(R20, G21, B22)
Alap szín: 84%-os na rancs sár ga. Pan to ne 158 C
A láng szí ne: 89%-os pi ros. Pan to ne 458 C
A láng mag ja: fe hér (R255, G255, B255)
A rob ba nó test szí ne: sö tét zöld. Pan to ne 357 C
A rob ba nó test kon túr ja (0,5 mm): fe ke te (C84, M73,

Y73, K91); (R20, G21, B22)
A bi o ló gi ai ve szély je le: fe ke te (C84, M73, Y73, K91);

(R20, G21, B22)
A bi o ló gi ai ve szély alap ja: mély sár ga (C0, M20, Y100,

K0); (R248, G195, B0)
A be tûk szí ne: fe ke te (C84, M73, Y73, K91); (R20,

G21, B22)

2. sz. melléklet
a 627/2006. (HK 18.) MH VEK PK intézkedéshez

A csapatérme képi ábrázolása eredeti méretben

A Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ
parancsnokának

628/2006. (HK 18.) MH VEK PK

i n  t é z  k e  d é  s e

a MH Veszélyesanyag Ellátó Központ
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) uta -
sí tás ban (a továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö dé si
Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.) HM
ren de let ren del ke zé se i re – az MH Ve szé lyes anyag El lá tó
Köz pont (a továb biak ban: MH VEK) csa pat kar jel zé sé nek
rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az Uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett kar jel zést rend sze re sí tem, vi se lé sét az MH
VEK hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re en ge dé -
lye zem.

2. Az MH VEK pa rancs nok ál tal rend sze re sí tett csa pat -
kar jel zé sé nek szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két -
sze res mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te
tar tal maz za.

3. Az uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint az MH Össz -
haderõnemi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa -
rancs no ka gon dos ko dik a jó vá ha gyott kar jel zés rend sze re -
sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, be szer zé sé rõl,
gyár tá sá ról és az MH VEK sze mé lyi ál lo má nyá nak csa pat -
kar jel zés sel va ló el lá tá sá ról.

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

Czi kó Lász ló mér nök ez re des s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet
a 628/2006. (HK 18.) MH VEK PK intézkedéshez

A csapatkarjelzés szöveges leírása

A kar jel zés alap for má ja kör, alap szí ne na rancs, 1,5 mm
fe ke te sze géllyel.

A kar jel zés kö ze pén a hát tér ben a bi o ló gi ai ve szély jel -
zé se sár ga ala pon fe ke te szín ben, az elõ tér ben a gyú lé kony 
anyag jel zé se pi ros láng gal, fe hér láng mag gal és zöld gyú -
lé kony anyag gal.

Az alap fel sõ ívén kör be fe ke te „MAGYAR HON -
VÉDSÉG” fel irat, az alap al só ívén kör be fe ke te
„VESZÉLYESANYAG ELLÁTÓ KÖZPONT” fel irat áll.

Mé ret (át mé rõ): 80 mm át mé rõ jû kör ben el he lyez he tõ
Szín kó dok:
A sze gély: fe ke te CMYK (C84, M73, Y73, K91); RGB

(R20, G21, B22)
Alap szín: 84%-os na rancs sár ga. Pan to ne 158 C
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A láng szí ne: 89%-os pi ros. Pan to ne 458 C
A láng mag ja: fe hér (R255, G255, B255)
A rob ba nó test szí ne: sö tét zöld. Pan to ne 357 C
A rob ba nó test kon túr ja (0,5 mm): fe ke te (C84, M73,

Y73, K91); (R20, G21, B22)
A bi o ló gi ai ve szély je le: fe ke te (C84, M73, Y73, K91);

(R20, G21, B22)
A bi o ló gi ai ve szély alap ja: mély sár ga (C0, M20, Y100,

K0); (R248, G195, B0)
A be tûk szí ne: fe ke te (C84, M73, Y73, K91); (R20,

G21, B22)
Szín kó dok (gya kor ló):
A sze gély: fe ke te CMYK (C84, M73, Y73, K91); RGB

(R20, G21, B22)
Alap szín: vi lá gos bar na (C0, M14, Y40, K25); (R191,

G156, B90)
A láng szí ne: vi lá gos bar na (C0, M14, Y40, K25);

(R191, G156, B90)
A láng mag ja: na rancs bar na (C0, M24, Y61, K16);

(R214, G153, B58)
A rob ba nó test szí ne: sö tét zöld (C29, M0, Y29, K60);

(R28, G102, B28)
A rob ba nó test kon túr ja (0,5 mm): fe ke te (C84, M73,

Y73, K91); (R20, G21, B22)
A bi o ló gi ai ve szély je le: fe ke te (C84, M73, Y73, K91);

(R20, G21, B22)
A bi o ló gi ai ve szély alap ja: na rancs bar na (C0 M24 Y61

Y16); (R214, G153, B58)
A be tûk szí ne: fe ke te (C84, M73, Y73, K91); (R20,

G21, B22)
Kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 261 fõ
Kar jel zés sel (gya kor ló) el lá tan dók szá ma: 261 fõ

2. sz. melléklet
a 628/2006. (HK 18.) MH VEK PK intézkedéshez

A csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben

3. sz. melléklet
a 628/2006. (HK 18.) MH VEK PK intézkedéshez

A csapatkarjelzés (gyakorló) képi ábrázolása eredeti
méretben

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Könnyû
Lövészdandár parancsnokának

921/2006. (HK 18.) MH 5. B. I. KL. DD. PK

i n  t é z  k e  d é  s e

a MH 5. Bocskai István Könnyû Lövészdandár
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban (továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd sé gi Öl töz kö dé si
Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.) HM
ren de let ren del ke zé se i re – az MH 5. Bocs kai Ist ván
Könnyû Lö vész dan dár (továb biak ban: MH 5. B. I. KL.
DD.) csapat kar jel zé sé nek rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az Uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett kar jel zést rend sze re sí tem, vi se lé sét az MH
5. B. I. KL. DD. hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré -
szére en ge dé lye zem.

2. Az MH 5. B. I. KL. DD. PK ál tal rend sze re sí tett csa -
pat kar jel zé sé nek szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két -
sze res mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te
tar tal maz za.
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3. Az Uta sí tás 6.  § (1) be kez dés sze rint az MH Össz -
hadarõnemi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa -
rancs no ka gon dos ko dik a jó vá ha gyott kar jel zés rend sze re -
sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, be szer zé sé rõl,
gyár tá sá ról és az MH 5. B. I. KL. DD. sze mé lyi ál lo má nyá -
nak csa pat kar jel zés sel va ló el lá tá sá ról.

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

Szûcs And rás dan dár tá bor nok s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet
a 921/2006. (HK 18.) MH 5. B. I. KL. DD. PK

intézkedéshez

MH 5. Bocskai István Könnyû Lövészdandár

CSAPATKARJELZÉS LEÍRÁSA

A kar jel zés alap ja he gyes tal pú osz tat lan pajzs. Az alap -
szí ne zöld, me lyet sö tét bar na sze gély ke re tez.

A pajzs fõ két rész re osz lik. A pajzs bal ol dal a szür ke, pi -
ros és fe ke te kon túr vo na lak kal. A bal ol da li pajzs ban szür -
ke B be tû fe ke te kon túr ral. A pajzs jobb ol dal a pi ros, szür -
ke és fe ke te kon túr vo na lak kal. A jobb ol da li pajzs ban
szür ke I be tû fe ke te kon túr ral. A pajzs kö ze pén ke reszt ben
el he lyez ve bu zo gány és ko va pisz toly. A bu zo gány fe hér
szí nû fe ke te kon túr ral, a ko va pisz toly bar na szí nû fe ke te
kon túr ral. A pisz toly el sü tõ szer ke ze te sár ga szí nû. A pajzs 
kö ze pén fe lül sár ga szí nû ko ro na. A pajzs al só ré szén sár ga 
szí nû 5. fel irat he lyez ke dik el.

A kar jel zés sel el lá tan dók pon tos lét szá ma: 2190 fõ.

2. számú melléklet
a 921/2006. (HK 18.) MH 5. B. I. KL. DD. PK intézkedéshez

Csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben:

Szín kó dok:

Szür ke pajzs és ke ret: RAL 7036

Pi ros pajzs és ke ret: RAL 3001

Fe hér bu zo gány: RAL 9003

Bar na ko va pisz toly csõ és tus: RAL 8011

Szür ke be tûk: RAL 7037

Sár ga ko ro na, szám, a ko va pisz toly 
 el sü tõ szer ke ze te és gyúj tó rész e: RAL 1016

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Könnyû
Lövészdandár parancsnokának

922/2006. (HK 18.) MH 5. B. I. KL. DD. PK

i n  t é z  k e  d é  s e

a MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár
csapatkar jel zé sé nek gya kor ló egyen ru há ra tör té nõ

rend sze re sí té sé rõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban (továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd sé gi Öl töz kö dé si
Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.) HM
ren de let ren del ke zé se i re – az MH 5. Bocs kai Ist ván
Könnyû Lö vész dan dár (továb biak ban: MH 5. B. I. KL.
DD.) csapatkar jel zé sé nek rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az Uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett kar jel zést rend sze re sí tem, vi se lé sét az MH
5. B. I. KL. DD. hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé -
re en ge dé lye zem.

2. Az MH 5. B. I. KL. DD. PK ál tal rend sze re sí tett csa -
pat kar jel zé sé nek szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két -
sze res mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te
tar tal maz za.

3. Az Uta sí tás 6.  § (1) be kez dés sze rint az MH Össz -
hadarõnemi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa -
rancs no ka gon dos ko dik a jó vá ha gyott kar jel zés rend sze re -
sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, be szer zé sé rõl,
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gyár tá sá ról és az MH 5. B. I. KL. DD. sze mé lyi ál lo má nyá -
nak csa pat kar jel zés sel va ló el lá tá sá ról.

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

Szûcs And rás dan dár tá bor nok s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet
a 922/2006. (HK 18.) MH 5. B. I. KL. DD. PK

intézkedéshez

MH 5. Bocskai István Könnyû Lövészdandár

CSAPATKARJELZÉS LEÍRÁSA

A kar jel zés alap ja he gyes tal pú osz tat lan pajzs. Az alap -
szí ne zöld, me lyet sö tét bar na sze gély ke re tez.

A pajzs fõ két rész re osz lik. A pajzs bal ol dal a zöld,
 fekete kon túr vo na lak kal. A bal ol da li pajzs ban B be tû.
A pajzs jobb ol dal a fe ke te, zöld kon túr vo na lak kal. A jobb
ol da li pajzs ban I be tû. A be tûk szí ne zöld, fe ke te ke ret tel.
A pajzs kö ze pén ke reszt ben el he lyez ve bu zo gány és ko va -
pisz toly. Mind ket tõ zöld szí nû, ke re te fe ke te. A pajzs kö -
ze pén fe lül ko ro na. A ko ro na zöld szí nû, ke re te fe ke te.
A pajzs al só ré szén zöld 5. fel irat he lyez ke dik el, fe ke te
ke ret tel.

A kar jel zés sel el lá tan dók pon tos lét szá ma: 2190 fõ.

2. számú melléklet
a 922/2006. (HK 18.) MH 5. B. I. KL. DD. PK

intézkedéshez

Csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben:

Szín kó dok:

Zöld hát tér: RAL 6020
Zöld be tû, ko va pisz toly

  el sü tõ szer ke ze te: RAL 6010

Zöld szám: RAL 6012
Fe ke te: RAL 9005

A Magyar Honvédség 1. Logisztikai és Támogató
Zászlóalj parancsnokának

77/2006. (HK 18.) MH 1. log. és tám. zpk

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH 1. Logisztikai és Támogató Zászlóalj
csapatkarjelzésének gyakorló egyenruhára történõ

rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2006/2.) HM
uta sí tás ban (a továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö -
dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.)
HM ren de let ren del ke zé se i re – a MH 1. Lo gisz ti kai és Tá -
mo ga tó Zász ló alj gya kor ló csa pat kar jel zé sé nek rend sze re -
sí té sé rõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett kar jel zést rend sze re sí tem, vi se lé sét a MH
1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Zász ló alj hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ál lo má nya ré szé re en ge dé lye zem.

2. A MH 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Zász ló alj pa rancs -
nok ál tal rend sze re sí tett csa pat kar jel zé sé nek szö ve ges le -
írá sát és ere de ti, va la mint két sze res mé re tû szí nes gra fi ká -
ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal maz za.

3. Az Uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint 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 gon dos ko dik a jó vá ha gyott kar jel zés rend sze re -
sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, be szer zé sé rõl,
gyár tá sá ról és a MH 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Zász ló alj
sze mé lyi ál lo má nyá nak gya kor ló csa pat kar jel zés sel va ló
el lá tá sá ról.

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

Fu tó Lász ló ez re des s. k.,
pa rancs nok
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1. sz. melléklet
a 77/2006. (HK 18.) MH 1. log. és tám. zpk intézkedéshez

CSAPATKARJELZÉS LEÍRÁSA

Gyakorló öltözetre

A kar jel zés alap for má ja pajzs, a vé de lem és a hon vé de lem
leg fõbb szim bó lu mát áb rá zol ja, mely nek alap szí ne zöld.

A paj zson el he lyez ke dõ fe ke te kon túr vo nal lal sze gett
gyû rû ben az ala ku la tunk meg ne ve zé se MH 1. Lo gisz ti kai
és Tá mo ga tó Zász ló alj és vá ro sunk ne ve ol vas ha tó fe ke te
szí nû be tûk kel.

A kar jel zés sík ját ket té oszt ja a Veszp ré met szim bo li zá -
ló fe ke te kon túr vo nal lal áb rá zolt Vi a dukt épít mé nye, és a
lé gi erõt jel ké pe zõ ki tárt szár nyú sas.

A Vi a dukt alatt ta lál ha tó fegy ver ne mi szí nek jel zé se fe -
ke te sze gé lye zés sel tör tént.

Két ol dalt a pajzs kö ze pé ig fel nyú ló ba bér ágak a di csõ -
sé get szim bo li zál ják.

A kar jel zé sen fel hasz nált jel ké pek kon túr ja fe ke te szí nû.
Mé ret: 8 cm át mé rõ jû kör ben el he lyez he tõ.
Kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 350 fõ.

KARJELZÉS SZÍNEK

Zöld alap szín Pan to ne 350 C V C

Fekete (külsõ szegély, felirat,
kontúrvonalak)

2. sz. melléklet
a 77/2006. (HK 18.) MH 1. log. és tám. zpk

intézkedéshez

Csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben

A Magyar Honvédség 1. Logisztikai és Támogató
Zászlóalj parancsnokának

78/2006. (HK 18.) MH 1. log. és tám. zpk

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH 1. Logisztikai és Támogató Zászlóalj
csapatjelvényének rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2006/2.) HM
uta sí tás ban (a továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö -
dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.)
HM ren de let ren del ke zé se i re – a MH 1. Lo gisz ti kai és
 Támogató Zász ló alj csa pat jel vény rend sze re sí té sé rõl az
alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett csa pat jel vényt rend sze re sí tem, vi se lé sét a
MH 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Zász ló alj hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re en ge dé lye zem.

2. A MH 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Zász ló alj pa rancs -
nok ál tal rend sze re sí tett csa pat jel vény szö ve ges le írá sát és
ere de ti, va la mint két sze res mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen
in téz ke dés mel lék le te tar tal maz za.

3. Az Uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint 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 gon dos ko dik a jó vá ha gyott csa pat jel vény rend -
sze re sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, be szer zé -
sé rõl, gyár tá sá ról és a MH 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó
Zász ló alj sze mé lyi ál lo má nyá nak csa pat jel vén nyel va ló
el lá tá sá ról.

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

Fu tó Lász ló ez re des s. k.,
pa rancs nok

1. sz. melléklet
a 78/2006. (HK 18.) MH 1. log. és tám. zpk

intézkedéshez

CSAPATJELVÉNY LEÍRÁSA

A csa pat jel vény alap for má ja pajzs egy 3 cm × 4 cm-es
kép ze let be li tég la lap ban he lyez ke dik el. A vé de lem és a
hon vé de lem leg fõbb szim bó lu mát áb rá zol ja, mely nek
alap szí ne vi lá gos bar na.
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A paj zson el he lyez ke dõ ó arany szí nû gyû rûn az ala ku la -
tunk meg ne ve zé se MH 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Zász ló -
alj és vá ro sunk ne ve ol vas ha tó fe ke te szí nû be tûk kel.

A csa pat jel vény sík ját ket té oszt ja a Veszp ré met szim -
bo li zá ló vi lá gos szür ke szí nû Vi a dukt épít mé nye, és a lé gi -
erõt jel ké pe zõ ki tárt szár nyú sas.

A vi lá gos kék hát tér szín a lé gi erõ höz, mint ha de rõ nem -
hez va ló tar to zá sun kat hi va tott jel ké pez ni.

A vi lá gos kék a lé gi erõ, a kár min a lo gisz ti kai szol gá lat,
a lö vész zöld az õr zés vé de lem, va gyon vé de lem, a pi ros pe -
dig a ze ne kar fegy ver ne mi szí ne.

A fegy ver ne mi szín sá vok ból ki in du ló, két ol dalt a pajzs
kö ze pé ig fel nyú ló ba bér ágak a di csõ sé get szim bo li zál ják.

Mé ret: 3 cm × 4 cm-es tég la lap ban el he lyez he tõ.
A jel vény bõr alá tét re van sze rel ve.
Csa pat jel vén nyel el lá tan dók szá ma: 350 fõ.

2. sz. melléklet a 78/2006. (HK 18.) MH 1. log. és tám. zpk intézkedéshez
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Csapatjelvény képi ábrázolása eredeti méretben



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

dátuma

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

Ki vi te le zé si Nagytarcsa, nõtlenszálló fûtésének leválasztása a
lakótelepi fûtési rendszerrõl

WALTEX DUÓ Kft.
12591255-2-16

22 664 2006. 08. 04. 2006. 08. 04. 2006. 10. 15.

Magyar Honvédség Hadtápanyag Ellátó Központ

A szer zõ dés
meg ne ve zé se (tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kötõ fe lek

neve, azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft net tó)
A szer zõ dés

lét re jöt té nek dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dátuma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si szer zõ dés Asztalterítõ, törlõruha, ágynemû HM BBBH –
 Pannon-Flax Nyrt.

(08-10-000224)

12 963 2006. 08. 18. 2006. 08. 18. 2006. 09. 28.

Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi és Rendezvényszervezõ Hivatal szerzõdései

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

dátuma

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

Szál lí tá si Missziós ajándék tõrkések Ex ca li bur H&L
 Fegyverkereskedelmi 
és Szol gál ta tó Kft.,

Adó szám:
13522579-2-41

13 941 2006. augusztus
22.

2006. au gusz tus
22.

Szer zõ dés sze rû
tel je sí té sig

Szál lí tá si Emblémázott pólók K&K Hun ga ry Kft.,
Adó szám:

13535155-2-43

7 308 2006. au gusz tus
22.

2006. au gusz tus
22.

2006. de cem ber
31.

  * Gaz dál ko dó szer vek ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám.
 ** A szer zõ dés va lu ta ne mé ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban).
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se.
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KÖZLEMÉNY

He lyes bí tés: A Hon vé del mi Köz löny 17/I. szá má ban 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 88/2006. (HK 17/I.) HM uta sí tás 7.  §-ában té ve sen a 49/2005. (HK 11.) HM uta sí tás egész
2.  §-a ke rült ha tá lyon kí vül he lye zés re.

He lye sen: ... és a 49/2005. (HK 11.) HM uta sí tás 2.  §-ának 2. és 3. be kez dé se.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó gon do zá sá ban 2004. ja nu ár 1-jé tõl je le nik meg a
 Közbeszerzések Ta ná csá nak hi va ta los lap ja, a 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

Éves elõ fi ze té si dí ja 2006. év re: 95 760 Ft, fél év re: 50 400 Ft, ne gyed év re: 26 460 Ft.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u.
és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu). Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a ki adó ügyfél -
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

cí mû la pot .................  pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kéz be sí te ni:

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

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

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

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

Elõ fi ze té si díj egy év re 95 760 Ft
fél év re 50 400 Ft
ne gyed év re 26 460 Ft

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

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

Kel te zés: ………………………………………

               ……………………………………………………

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

dr. Za vod nyik Jó zsef

A biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl szó ló
2003. évi LX. tör vény ma gya rá za ta I–II.

cí mû két kö te tes ki ad vá nyát.

A 2004. má jus 1-jén ha tály ba lé pett, a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl szóló 2003. évi LX. tör -
vény rész le te sen sza bá lyoz za a ma gyar biz to sí tá si pi ac sze rep lõi pi ac ra lé pé sé nek és mû kö dé sé nek,
illetve a biz to sí tás fel ügye le ti ha tó ság te vé keny sé gé nek egyes kér dé se it, té ve mind ezt a kö zös sé gi jog ren -
del ke zé se i nek va ló meg fe le lés igényével.

A jog sza bály ma gya rá za tá ra vál lal ko zó je len mun ka fel tár ja a tör vény bel sõ össze füg gé se it, is mer tet ve az
egyes elõ írá sok kö zös sé gi biz to sí tá si jo gi hát te rét is. Fel hív ja a fi gyel met a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le te ál tal köz zé tett aján lá sok ra, ál lás fog la lá sok ra, mód szer ta ni út mu ta tók ra és tá jé koz ta tók ra, il le tõ -
leg a bí ró sá gi ha tá ro za tok ra, ez ál tal is meg könnyít ve az egyes ren del ke zé sek he lyes ér tel me zé sét és gya -
kor la ti al kal ma zá sát.

Ajánl juk el sõ sor ban mind azok nak, akik min den na pi mun ká juk so rán a biz to sí tá si tör vény elõ írá sa it kell,
hogy al kal maz zák, így a biz to sí tók mun ka tár sa i nak, a biz to sí tás köz ve tí tõk nek és a biz to sí tá si szak ta nács -
adók nak, de a köz igaz ga tás ban és az igaz ság szol gál ta tás ban a biz to sí tás te rü le té vel fog lal ko zók nak, to -
váb bá a biz to sí tá si jo got ta nu lók nak is.

A szer zõ, dr. Za vod nyik Jó zsef 1991-tõl 2001-ig az Ál la mi Biz to sí tás fel ügye let nél, illetve a Pénz ügyi Szer -
ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té nél dol go zott, 2001-tõl a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal Ver seny ta ná csá nak tag ja.
Az el múlt évek ben szá mos pub li ká ci ó ja je len t meg a biz to sí tá si jog tár gyá ban, s több he lyen ok ta t biz to sí tá -
si is me re te ket.

A 848 ol dal ter je del mû, két kö te tes ki ad vány ár a 3675 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán)
szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük 
A biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl szóló 2003. évi LX. tör vény ma gya rá za ta I–II. cí mû két -
kö te tes ki ad ványt (ár a: 3675 Ft áfá val) .................  példány ban, és  kérjük, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                               cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó

meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

cí mû ki ad ványt.

A 2006. jú li us 1-jé tõl ha tá lyos, a gaz da sá gi tár sa sá gok ról szóló 2006. évi IV. tör vény (az új Gt.)
meg al ko tá sa so rán az Euró pai Unió tár sa sá gi jo gá val va ló har mo ni zá ció és az egyes tag ál la mok
tár sa sá gi jo ga fej lõ dé sé nek kö zös sa já tos sá gai mel lett a ma gyar jog al kal ma zók több mint más fél
év ti ze des ta pasz ta la ta it is fel hasz nál ták.

A ma gyar jog al kal ma zók szá má ra ma már nem szá mít új don ság nak a tár sa sá gi jog. Az el len ér zé sek ré g
meg szûn tek, az el sõ tár sa sá gi tör vény, az 1988. évi VI. tör vény ha tály ba lé pé se óta a gaz da sá gi élet
sze rep lõi a tár sa sá gi jog in téz mé nye it meg is mer ték és el fo gad ták. Ki ala kult az a cég bí ró sá gi gya kor lat és 
je len tõs szak iro da lom, meg erõ sö dött az a tár sa sá gi jo gi kul túr a, amely re a jog al ko tó tá masz kod ha tott.

Az új Gt. egyes kér dé se ket a ko ráb bi val azo no san sza bá lyoz, így az 1997. évi CXLIV. tör vé nyen ala pu ló,
a Leg fel sõbb Bí ró ság és az íté lõ táb lák köz zé tett dön té se i bõl meg is mer he tõ bí rói gya kor lat rész ben
to vább ra is irány adó.

Ára: 3024 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán)
szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu),
illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a A gaz da sá gi tár sa sá gok ról szóló tör vény ma gya rá za ta cí mû ki ad ványt
.....................  pél dány ban, és ké rem jut tas sák el az alábbi címre:
Ára: 3024 Ft + pos ta költ ség.

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Bócz End re

Bün te tõ el já rá si jo gunk ka land jai
Si ke rek, zá to nyok és var ga be tûk

cí mû köny vét.

Az ol va só olyan tu do má nyos mun kát tar t a ke zé ben, amely nek leg fõbb tár gya a bün te tõ el já rá si jog, a bün te tõ el já rás és
 kisebb mér ték ben a kri mi na lisz ti ka. Így je le nik meg a bün te tõ el já rá si jog tu do má nyá nak és ko di fi ká ci ó já nak tör té ne te is.
Bócz End re több sí kon elem zi a bün te tõ el já rás tárgy kö re it. Az egyik a ko di fi ká ció- és tu do mány tör té ne ti as pek tus. Ezen 
be lül is mer te ti az 1808. évi fran cia kó de xek Eu ró pá ra ki ter je dõ ha tá sa it, ide ért ve az 1896. évi ma gyar Bûn vá di Per rend -
tar tást is. A mun ka kü lön ér de kes sé ge és ér té ke a ná lunk úgy szól ván is me ret len cá ri orosz ko di fi ká lás tör té ne té nek, az
1864. évi kó dex nek és elõz mé nye i nek be mu ta tá sa. 
A mû má sik ki ter jedt tárgy kö rét a nyo mo zás ad ja. A szer zõ rá mu tat itt olyan je len sé gek re, ame lyek nek rit kán jár tunk
utá na a jo gi elem zés so rán. Ilye nek pl. a nyo mo zás ról mint a bün te tõ el já rás ön ál ló sza ka szá ról val lott né ze tek, il le tõ leg
az azt ki fe je zõ in téz mé nyek.
A szer zõ az ügyész, a köz vád ló sze rep kö ré be szõ ve fog lal ko zik a bi zo nyí tás kér dé se i vel. Itt el sõ sor ban a fo gal mak
– mint a „bi zo nyí tás”, „tör té nés”, „tény”, „fel de rí tés” – tisz tá zá sá ra tö rek szik. Nem mu laszt ja el szó vá ten ni a bûn ügyi
tech ni ka je len tõ sé gét, a bi zo nyí tás ban vitt fej lesz tõ sze re pét és a kri mi na lisz ti kai kép zés hi á nyos sá ga it. Fi gyel met szen -
tel a nyo mo zás be li tény fel tá rás (bi zo nyí tás) ter je del mé nek. Fel hív ja a fi gyel met a nyo mo zá si, vizs gá la ti sza kasz ban
 fenyegetõ egy ol da lú ság ve szé lye i re, fõ ként ar ra, hogy az ezt kö ve tõ dön tés be fo lyá so lá sá ra al kal mas.
Az ol va só ter mé sze te sen ma ga dön ti el, mit tar t a be mu ta tott mû bõl a leg ta nul sá go sabb nak. 

A kö tet 224 ol dal ter je del mû, ára 3990 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz -
löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó
ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net -
cí men.

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bócz End re

Bün te tõ el já rá si jo gunk ka land jai
Si ke rek, zá to nyok és var ga be tûk

cí mû, 224 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ára: 3990 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó

meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA I. KÖTET

cí mû ki ad ványt.

A Pol gá ri Tör vény könyv ma gya rá za ta – a pol gá ri jog ha gyo má nyo san ki ala kult fel osz tá sát kö vet ve, fi gye -
lem mel az ok ta tás ban meg szo kott ren de zés re, to váb bá a kö te tek ke zel he tõ sé gé nek, hasz nál ha tó sá gá nak
szem pont ja i ra is – öt kö tet ben je le nik meg. Az el sõ kö tet a Ptk. El sõ és Má so dik Ré szé nek (a be ve ze tõ ren -
del ke zé se i nek és a sze mé lyek jo gá nak) kom men tár ját tar tal maz za.

A kom men tár iro da lom új don sá ga ként a kö tet ben be ve ze tõ ta nul mány mu tat ja be tör té ne ti és nem zet kö zi
as pek tus ból a jog in téz mé nyek fej lõ dé sét, fel hív va a fi gyel met a lé nye ges cso mó pon tok ra.

A kö tet szer zõi (dr. Pé ter fal vi At ti la, adat vé del mi biz to s, t. egye te mi ta nár, dr. Sán dor Ist ván, PhD, egye te mi
do cens, va la mint a Ptk. ma gya rá za tá nak szer kesz tõ je, prof. dr. Tö rök Gá bor, DSs, az MTA Jog tu do má nyi
In té zet tu do má nyos ta nács adó ja) az el mé le ti ala po kon, az Al kot mány bí ró ság dön té se in és a bí rói gya kor la -
ton túl kü lön fi gyel met szen tel tek az új Ptk. kon cep ci ó já nak és te ma ti ká já nak, amely nek meg ol dá sa it a kom -
men tár meg írá sa kor fi gye lem be vet ték. Szin tén ki emelt fi gyel met ka pott a kö zös sé gi jog.

A 344 ol dal ter je del mû ki ad vány ára 2990 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán)
szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük 

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNY MAGYARÁZATA I. KÖTET cí mû ki ad ványt (ára: 2990 Ft áfá val) .................
példány ban, és  kérjük, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

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

                               cég sze rû alá írás
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A Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta los lap ja
Szer kesz ti a HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály
1885 Bu da pest, Pf.: 25., te le fon: 474-1111/217-58
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Jó zsef Péter
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6. 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet címen, 
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: te l./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum -
ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 16 884 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 861 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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06.2919 – Nyom ta a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. 
Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes


