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HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
151/2006. (IX. 11.) KE

h a t á r o z a t a

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekez-
désének a) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõter-
jesztésére Hajnal István dandártábornokot 2006. szeptem-
ber 9-ei hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2006. augusztus 23.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/3698/2006.

A honvédelmi miniszter
91/2006. (HK 19.) HM

h a t á r o z a t a

a Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi és
Rendezvényszervezõ Hivatal alapító okiratának

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésében,
továbbá az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, valamint a
honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mû-
ködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004.
(VII. 27.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Honvédelmi
Minisztérium Nemzetközi és Rendezvényszervezõ Hiva-
tal 65/2001. (HK 18.) HM határozattal, 86/2004. (HK 21.)
HM határozattal, 34/2005. (HK 8.) HM határozattal,
7/2006. (HK 4.) HM határozattal és 19/2006. (HK 7.) HM
határozattal módosított, 57/2001. (HK 16.) HM határozat-
tal kiadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép:
„6. A HM NRH felügyelete: Feladatait a HM kabinet-

fõnök alárendeltségében, annak közvetlen irányításával
hajtja végre.”

2. A határozat 7. pontjának b) alpontja helyébe a követ-
kezõ b) alpont lép:

„b) a fõigazgatót a miniszter nevezi ki és menti fel.”

3. A határozat 11. pontja helyébe az alábbi 11. pont lép:
„11. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûkö-

dési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartal-
mazza, melyet a fõigazgató a határozat hatálybalépését kö-
vetõ 60 napon belül módosítja és azt a HM kabinetfõnök-
höz terjeszti fel jóváhagyásra.”

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

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
92/2006. (HK 19.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Könnyû Gyalog Század

költségvetési szerv megszüntetésérõl szóló 30/2006.
(HK 9.) HM határozat módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – az afganisztáni tartományi újjáépítési
csoportban résztvevõ katonai szervezet létrehozásának
feladatairól, valamint a személyi állomány kihelyezésének
elõkészítésérõl és végrehajtásáról szóló 78/2006. (HK 16.)
HM utasításban meghatározottak végrehajtása érdeké-
ben – a Magyar Honvédség Könnyû Gyalog Század költ-
ségvetési szerv megszüntetésérõl szóló 30/2006. (HK 9.)
HM határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak
szerint módosítom:

1. A Határozat 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:
„1. Az Magyar Honvédség Könnyû Gyalog Század

költségvetési szervet – melynek rövidített megnevezése
MH KGYSZD; székhelye: Kaposvár, Füredi út 156; posta-
címe: 7401 Kaposvár, Pf. 179/KGYSZD; alkalmazási kör-
zete: Magyarország, Afganisztán; alapítója a honvédelmi
miniszter – 2007. március 31-i hatállyal megszüntetem.”

* A határozat aláírásának napja 2006. augusztus 31.
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2. A Határozat 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép:
„3. A költségvetési szerv megszüntetésével kapcsolatos

részletes feladatokat az afganisztáni tartományi újjáépítési
csoportban résztvevõ katonai szervezet létrehozásának
feladatairól, valamint a személyi állomány kihelyezésének
elõkészítésérõl és végrehajtásáról szóló 78/2006. (HK 16.)
HM utasítás és a végrehajtás tárgyában kiadott belsõ ren-
delkezések határozzák meg.”

3. A Határozat 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép:
„5. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.

Az MH Könnyû Gyalog Század 114/2004. (HK 27.) HM
határozattal kiadott alapító okirata 2007. március 31-én
veszti hatályát.”

4. Ez határozat az aláírása napján lép hatályba,* ezzel
egyidejûleg az ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról
szóló 31/2006. (HK 9.) HM határozat hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
93/2006. (HK 19.) HM

h a t á r o z a t a
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapító

okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 89. § (1) bekezdésében, az állam-
háztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 10. §-ában, a honvédelmi szervek mûködé-
sének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabá-
lyairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben fog-
laltakra – a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 24/1998.
(HK 11.) HM határozattal, 6/2002. (HK 5.) HM határozat-
tal és 65/2005. (HK 9.) HM határozattal módosított,
30/1997. (HK 11.) HM határozattal kiadott alapító okiratát
az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 9. pont a) alpontja az alábbi szöveg-
résszel egészül ki:

„a gyûjtõkör magában foglal minden fegyverzeti és
haditechnikai eszközt, beleértve a polgári, vadász és sport-
célú lõfegyvereket is;”

* A határozat aláírásának napja 2006. szeptember 6.

2. A határozat 11. pont c) alpontjának elsõ bekezdése
helyébe az alábbi bekezdés lép:

„c) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény hatálya alá tartozó állomány tagjait a fõigazgató
javaslatára – a szervezeti egységek vezetõit pályázat útján,
határozott idõre – a HM kabinetfõnök egyetértésével, a
HM Honvéd Vezérkar fõnök nevezi ki, illetve menti fel.”

3. Az Intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatát
a fõigazgató ezen határozat hatálybalépését követõ 15 na-
pon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM
kabinetfõnökhöz.

4. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.* A ha-
tálybalépéssel egyidejûleg a határozat 16. pontja hatályát
veszti, valamint a határozat 6. és 10. pontjában a „közigaz-
gatási államtitkár” megnevezés helyébe a „HM kabinet-
fõnök” megnevezés, a 6. pontjában „a nemzeti kulturális
örökség minisztere” megnevezés helyébe „az oktatási és
kulturális miniszter” megnevezés, a 8. pontjának elsõ
bekezdésében a „HM 1. számú Területi és Számviteli
Igazgatóság” megnevezés helyébe a „HM 1. számú
Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság” megneve-
zés, 8. pontjának második bekezdésében a „HM védelem-
gazdasági helyettes államtitkár” megnevezés helyébe a
„HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállam-
titkár” megnevezés, továbbá a „HM Költségvetési és Mun-
kabiztonsági Ellenõrzési Hivatal” megnevezés helyébe a
„HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal” megneve-
zés lép.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
96/2006. (HK 19. ) HM

h a t á r o z a t a
a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési

és Hatósági Hivatal alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §
(1) és (3) bekezdésében, az államháztartás mûködési rend-
jérõl szóló, módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ában, továbbá a honvédelmi
szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjé-
tõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm.

* A határozat aláírásának napja 2006. szeptember 6.
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rendeletben, a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl
szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben, a munkavé-
delemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvényben, az épített kör-
nyezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvényben, a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl
és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, a ka-
tasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elle-
ni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvényben, a sa-
játos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai
célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedé-
lyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.)
Korm. rendeletben foglaltakra – a Honvédelmi Miniszté-
rium Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal 83/2006.
(HK 17/I.) HM határozattal módosított, 61/2005. (HK 9.)
HM határozattal kiadott alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítom:

1. A határozat 7. pontjának utolsó bekezdése helyébe
az alábbi bekezdés lép:

„A mûködéshez szükséges infrastrukturális (elhelyezés,
híradás, gépjármû stb.) feltételeket a Magyar Honvédség
kijelölt ellátó szervezetei biztosítják. A mûködés egyéb
feltételeirõl a HM szervekkel azonosan az MH szakirányú
(ellátó) szervezetei gondoskodnak.”

2. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba,* ren-
delkezéseit 2006. augusztus 1-tõl kell alkalmazni.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2006. szeptember 11.

MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
94/2006. (HK 19.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium Kollégiumáról és

mûködési rendjérõl szóló 90/2006. (HK 17/I.) HM
utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Honvédelmi Minisztérium
Kollégiumáról és mûködési rendjérõl szóló 90/2006. (HK
17/I.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) módosításá-
ra az alábbi

utasítást

adom ki.

1. §

Az Utasítás 3. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, mellyel egyidejûleg a 3. § (3) bekez-
dés e)–h) pontjának számozása f)–i) pontra módosul:

„[(3) A HMK ülésein állandó meghívottként meghívásra
kerül:]

e) a Védelemgazdasági Fõosztály vezetõje;”

2. §

Jelen utasítás az aláírás napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
95/2006. (HK 19.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség integrált logisztikai

rendszerének kialakításával összefüggõ egyes
feladatok végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar
Honvédség 2004–2013 közötti idõszakra vonatkozó átala-
kításával és az új szervezeti struktúrájának kialakításáról
szóló 2236/2003. (X. 1.) és az államháztartás hatékony

* Az utasítás aláírásának napja 2006. augusztus 31.
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mûködését elõsegítõ szervezeti átalakításokról és az azo-
kat megalapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006.
(VI. 30.) Korm. határozatokban foglaltakra – a Magyar
Honvédség integrált logisztikai rendszerének kialakításá-
val összefüggõ egyes feladatok végrehajtásáról az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
riumra (a továbbiakban: HM), a miniszter alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetkre, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire.

2. §

Az MH integrált logisztikai rendszere kialakításával
összefüggõ feladatok végrehajtása során az alábbi alapel-
veket kell érvényesíteni:

a) a szervezeti és vezetési szintek, a feladat-, jog- és ha-
táskörök egyértelmû szétválasztása;

b) egymásra épülõ termelõi és fogyasztói logisztikai
feladatrendszerek kialakítása;

c) képesség- és feladatorientáltság, költséghatékony-
ság érvényesítése;

d) a logisztikai támogatás nagyobb súllyal támaszkod-
jon a piaci kapacitások kihasználására;

e) tegye lehetõvé az új szervezeti és eljárási rendû ter-
melõi logisztikai rendszerre történõ átállást 2007. január
elsejétõl;

f) biztosítson alapot a fogyasztói logisztikai rendszer
további átalakításához.

3. §

A logisztikai rendszer átalakítása végrehajtásának irá-
nyítása és felügyelete érdekében Logisztikai Munkacso-
port (a továbbiakban: Munkacsoport) kerül létrehozásra.

4. §

(1) A Munkacsoport rendeltetése: a miniszter kizáróla-
gos hatáskörébe tartozó döntésekkel kapcsolatos javasla-
tok elõkészítése, illetve az integrált logisztikai rendszer ki-
alakításához szükséges alapvetõ szakmai döntések meg-
hozatala, a kidolgozói munka teljes szakmai irányítása.

(2) A Munkacsoport vezetõje a HM védelmi tervezési és
infrastrukturális szakállamtitkár.

(3) A Munkacsoport titkára a HM védelemgazdasági fõ-
osztályvezetõ.

(4) A Munkacsoport tagjai: a HM tervezési és koordiná-
ciós fõosztályvezetõ, a HM védelmi tervezési fõosztályve-
zetõ, a HM Központi Logisztikai Hivatal Elõkészítõ Törzs
vezetõje, a HM hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõ,
a HM haderõtervezési fõosztályvezetõ, a HM Központi
Pénzügyi és Számviteli Hivatal fõigazgatója, a HM Ingat-
lankezelési Hivatal fõigazgatója, a HM Nemzetközi és
Rendezvényszervezõ Hivatal fõigazgatója, a HM Beszer-
zési és Biztonsági Beruházási Hivatal vezérigazgatója, a
HM Technológiai Hivatal fõigazgatója, és az MH Össz-
haderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság pa-
rancsnoka.

(5) A Munkacsoport vezetõje a Munkacsoport ülésére a
konkrét döntések meghozatalához vagy elõkészítéséhez
szükséges információkkal rendelkezõ bármely HM és MH
szervezet képviselõjét tanácskozási joggal meghívhatja.

(6) A Munkacsoport mûködési rendjét maga határozza
meg.

5. §

(1) A Munkacsoport alapfeladatai:
a) az MH integrált logisztikai rendszerének mûködési

rendjére és szervezeti felépítésére vonatkozó miniszteri
szintû döntést igénylõ javaslatok összeállítása.

Határidõ: 2006. augusztus 28.
b) Miniszteri döntés alapján az integrált logisztikai

rendszer egyes szervezetei és vezetési szintjei feladat-,
jog- és hatáskörének meghatározása, a kapcsolódó terv-
okmányok kidolgozása.

Határidõ: 2006. szeptember 9.
c) A kidolgozói munka szakmai irányítása és az átala-

kítás koordinációja.
Határidõ: 2006. december 31.

(2) A Munkacsoport hatáskörében jogosult:
a) az érintett szervezetektõl információt, adatot be-

kérni, az érintett személyeket meghallgatni, illetve beszá-
moltatni;

b) az utasítás hatálya alá tartozó szervezetek részére
feladatot meghatározni.

6. §

A Munkacsoport az integrált logisztikai rendszer kiala-
kítás során kiemelt figyelmet fordít az alábbiakra:

(1) A rendszer mûködésének elemzése, átalakítási irá-
nyok meghatározása.

(2) A rendszer folyamatainak, mûködési rendjének és
szervezeti felépítésének egyértelmû elkülönítése, a HM,
az MH különbözõ szintû szervezetei feladatainak egy-
értelmû elhatárolása.
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(3) A rendszer és a külsõ érintettek (NATO, EU, tárcán
kívüli kormányzati és nem kormányzati szervek, önkor-
mányzatok és gazdasági társaságok) fõbb kapcsolódási
pontjainak kialakítása.

(4) A gazdálkodással kapcsolatos szabályozók harmo-
nizálása.

(5) A rendszer kialakításával kapcsolatos további kidol-
gozó munkához szükséges tervokmányok és szabályozók
összeállítása.

7. §

Az utasítás az aláírása napján lép hatályba,* ezzel egy-
idõben hatályát veszti a Magyar Honvédség központi
logisztikai feladatokat ellátó szervezete kialakításával
összefüggõ elõkészítõ feladatokról szóló 54/2005.
(HK 12.) HM utasítás.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
96/2006. (HK 19 .) HM

u t a s í t á s a
az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ

szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó
intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.

határozatban foglalt egyes feladatok végrehajtásának
elõkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) be-
kezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az
államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ szervezeti
átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl
szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban (a továb-
biakban: Korm. határozat) foglalt egyes feladatok, vala-
mint a Honvédelmi Minisztérium háttérintézményi struk-
túrája korszerûsítésének elõkészítése érdekében az alábbi

utasítást

adom ki.

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a HM szervezetekre, a miniszter
közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szerve-
zetekre, valamint a végrehajtásban érintett katonai szerve-
zetekre terjed ki.

* Az utasítás aláírásának napja 2006. augusztus 31.

2. §

Az államreform célkitûzéseivel összhangban az utasítás
hatálya alá tartozó szervezetek – kivéve a Honvédelmi Mi-
nisztériumot – átalakításával, azok számának és létszámá-
nak csökkentésével, a jelenleg több szervezetnél végzett
feladatok egy szervezetbe integrálásával, továbbá egyes
szervezetek más központi államigazgatási szerv részére
történõ átadásával, illetve megszüntetésével a Magyar
Honvédség létszámához és feladataihoz jobban igazodó,
kisebb létszámú, hatékonyabban mûködõ szervezeti struk-
túrát kell létrehozni.

3. §

(1) A Korm. határozat 4. és 5. pontjában foglaltakkal
összhangban a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter-
rel együttmûködésben javaslatot kell elõterjeszteni a
Kormány részére, illetve ki kell dolgozni a szükséges jog-
szabály-módosítási tervezeteket a katonai nemzetbizton-
sági szolgálatok leghatékonyabb mûködését eredményezõ
átalakítására, létszámának csökkentésére, különös tekin-
tettel az alaptevékenységet támogató funkciókra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak végrehajtása
érdekében elõzetes vizsgálatot kell végezni és javaslatot
kell felterjeszteni a honvédelmi miniszter részére.

Vizsgálat lefolytatásáért és a javaslat felterjesztéséért
felelõs: katonai nemzetbiztonsági szolgálatok vezetõi.

Határidõ: 2006. november 15.

4. §

(1) A Korm. határozat 6. h) pontjában foglaltakkal össz-
hangban az oktatási és kulturális miniszterrel, az igazság-
ügyi és rendészeti miniszterrel együttmûködésben a Korm.
határozat alapján javaslatot kell elõterjeszteni a Kormány
részére a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a
Rendõrtiszti Fõiskola jövõbeni feladataira és mûködésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak végrehajtása
érdekében javaslatot kell elõterjeszteni a honvédelmi mi-
niszter részére arra vonatkozóan, hogy a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem 2007. július 31-ig átadásra ke-
rülhessen a Kormány döntése alapján kijelölésre kerülõ
miniszter felügyelete alá.

Felelõs: ZMNE rektor
Határidõ: 2006. október 31.

(3) Javaslatot kell elõterjeszteni a honvédelmi miniszter
részére a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egy
kampuszon történõ elhelyezésére, valamint a tárca pers-
pektívikus igényeinek megfelelõ ingatlan-, eszköz- és
anyagellátására (a honvédelmi tárca képzési igényéhez,
illetve a költségtérítéses képzéshez kapcsolódó igények
szétválasztásával), amely tartalmazza a megvalósítás költ-
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ségigényét és ütemezését olyan számvetéssel, hogy az
2007. június 30-ig megvalósítható legyen.

Felelõs: ZMNE rektor
védelmi tervezési és infrastrukturális szak-
államtitkár

Határidõ: 2006. október 16.

(4) Gazdaságilag teljes körûen és kimutathatóan szét
kell választani a Honvédelmi Minisztérium képzési igé-
nyei alapján folytatandó, illetve az egyetem saját hatáskö-
rébe tartozó, jelen utasítás hatálybalépése elõtt, illetve azt
követõen meghirdetett költségtérítéses polgári képzést, és
errõl tájékoztatót kell felterjeszteni a miniszter részére.

Felelõs: ZMNE rektor
Határidõ: 2006. október 31.

(5) A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2007. évi
erõforrás-, költségszükségleti és kiadás igénytervét és a
terv alapján összeállított intézményi költségvetését úgy
kell megtervezni és elõterjeszteni, hogy az biztosítsa a
Honvédelmi Minisztérium által támasztott képzési igény
finanszírozását – figyelembe véve, hogy a költségvetési
támogatás a (3) bekezdés szerint elkészült javaslat és a
(4) bekezdés szerint felterjesztett tájékoztató alapján –
csökkentésre kerül. Az elõterjesztés során be kell mutatni
az 1 fõ HM által finanszírozott hallgatóra esõ kiadást,
illetve az 1 fõ költségtérítéses hallgató által befizetett díjat,
a kettõ közötti eltérés indokolásával.

Felelõs: ZMNE rektor
Határidõ: a költségvetés tervezésével összhangban.

5. §

(1) A Korm. határozat 4. c) pontjában foglaltakkal össz-
hangban az igazságügyi és rendészeti miniszterrel, vala-
mint a legfõbb ügyésszel együttmûködésben javaslatot
kell elõterjeszteni a Kormány részére a katonai ügyészség
nem katonai ügyészi szervezetbe történõ integrálására.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak végrehajtása
érdekében elõzetes vizsgálatot kell végezni, és javaslatot
kell felterjeszteni a honvédelmi miniszter részére.

Felelõs: jogi szakállamtitkár
Határidõ: 2006. október 15.

6. §

(1) A HM Védelmi Hivatal Miniszterelnöki Hivatal ré-
szére 2007. január 1-jei hatállyal történõ átadása érdeké-
ben javaslatot kell elõkészíteni a honvédelmi miniszter ré-
szére annak végrehajtási rendjére. A Miniszterelnöki Hi-
vatallal együttmûködésben ki kell dolgozni az átadás rész-
letes ütemtervét.

Felelõs: HM államtitkár
Határidõ: 2006. szeptember 30.

(2) A HM Katonai Légügyi Hivatalnak az Egységes
Közlekedési Hatóság szervezetébe – 2007. január 1-jei ha-
tállyal – történõ beépítése érdekében javaslatot kell elõké-

szíteni a honvédelmi miniszter részére annak végrehajtási
rendjére. A Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal
együttmûködésben ki kell dolgozni az átadás részletes
ütemtervét.

Felelõs: HM Katonai Légügyi Hivatal fõigazgatója
Határidõ: 2006. szeptember 30.

7. §

(1) A HM Központi Logisztikai Hivatal Elõkészítõ Törzs
és az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancs-
nokság részeinek, valamint egyes feladatainak, továbbá ezen
§ (2)–(4) bekezdéseiben nevesített HM szervezetek részeinek
és feladatrendszerének egy szervezetbe történõ integrálásá-
val, a tárca termelõi és fogyasztói logisztikai rendszerének
szétválasztásával, a termelõi logisztikai feladatok végrehajtá-
sára – új HM szervezetként, mintegy 350 fõs rendszeresített
létszámmal – 2007. január 1-jei hatállyal megalakul a HM
Központi Logisztikai Hivatal.

(2) A HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal
– mint önálló HM szervezet – megszûnik, csökkentett lét-
számmal, feladatrendszerével integrálódik az újonnan lét-
rehozásra kerülõ HM Központi Logisztikai Hivatal szer-
vezetébe és feladatrendszerébe.

(3) A HM Technológiai Hivatal – mint önálló HM szer-
vezet – megszûnik, csökkentett létszámmal, feladatrend-
szerével integrálódik az újonnan létrehozásra kerülõ HM
Központi Logisztikai Hivatal szervezetébe és feladatrend-
szerébe.

(4) A HM Nemzetközi és Rendezvényszervezõ Hivatal
– mint önálló HM szervezet – megszûnik, csökkentett lét-
számmal, feladatrendszerével integrálódik az újonnan lét-
rehozásra kerülõ HM Központi Logisztikai Hivatal szer-
vezetébe és feladatrendszerébe.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott feladatok
végrehajtása érdekében a HM Központi Logisztikai Hiva-
tal Elõkészítõ Törzs vezetõje együttmûködésben az érin-
tett szervezetek vezetõivel dolgozzon ki és a HM védelmi
tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár útján tegyen
javaslatot a honvédelmi miniszter részére a HM Központi
Logisztikai Hivatal feladatrendszerére, szervezeti felépíté-
sére, a Hivatal felállításának rendjére és ütemezésére,
továbbá a megszûnõ szervezetek megszüntetésével kap-
csolatos feladatok végrehajtási rendjére.

Felelõs: védelmi tervezési és infrastrukturális szak-
államtitkár

Határidõ: 2006. szeptember 30.

8. §

(1) A HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal – mint
önálló szervezet megszûnik – és feladatrendszerének, vala-
mint ezen § (2) és (3) bekezdésében nevesített szervezetek és
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azok feladatrendszerének integrálásával – új HM szerve-
zetként, mintegy 500 fõs rendszeresített létszámmal, az el-
látandó katonai szervezetek átszervezéséhez, illetõleg annak
ütemezéséhez igazodva – 2007. január 1-jei hatállyal létre
kell hozni a HM Pénzügyi és Számviteli Hivatalt.

(2) A HM 1. és 2. sz. Területi Pénzügyi és Számviteli
Igazgatóságok – mint önálló HM szervezetek – megszûn-
nek és csökkentett létszámmal beépülnek a megalakításra
kerülõ HM Pénzügyi és Számviteli Hivatalba.

(3) A HM Pénzügyi Számító és Nyugdíjmegállapító
Igazgatóság – mint önálló szervezet – megszûnik és csök-
kentett létszámmal beépül a megalakításra kerülõ HM
Pénzügyi és Számviteli Hivatalba.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott feladatok
végrehajtása érdekében a HM Központi Pénzügyi és
Számviteli Hivatal fõigazgatója, együttmûködésben az
érintett szervezetek vezetõivel, dolgozzon ki és a HM
védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár útján
tegyen javaslatot a honvédelmi miniszter részére az újon-
nan létrehozásra kerülõ szervezet feladatrendszerére, szer-
vezeti felépítésére, felállításának rendjére és ütemezésére,
továbbá a megszûnõ szervezetek megszüntetésével kap-
csolatos feladatok végrehajtási rendjére.

Felelõs: HM Központi Pénzügyi és Számviteli
Hivatal fõigazgatója

Határidõ: 2006. október 25.

9. §

(1) A HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal fõ-
igazgatója tegyen javaslatot a Hivatal további szervezeti
racionalizálására a Hivatal közvetlen irányítását végzõ
szakállamtitkár részére. A Hivatal rendszeresített létszáma
2007. január 1-jén mintegy 65 fõ lehet.

Felelõs: jogi szakállamtitkár
Határidõ: 2006. szeptember 30.

(2) A HM Ingatlankezelési Hivatal fõigazgatója a HM
szervezetek és az MH katonai szervezeteinek tervezett
átalakításával összhangban tegyen javaslatot a Hivatal
további szervezeti racionalizálására a Hivatal közvetlen irá-
nyítását végzõ szakállamtitkár részére. A Hivatal rendszere-
sített létszáma 2007. január 1-jén mintegy 175 fõ lehet.

Felelõs: védelmi tervezési és infrastrukturális szak-
államtitkár

Határidõ: 2006. szeptember 30.

(3) A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum fõigazgatója
tegyen javaslatot a Múzeum további szervezeti racionali-
zálására az intézmény közvetlen irányítását végzõ kabinet-
fõnök részére. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
rendszeresített létszáma 2007. január 1-jén mintegy 114 fõ
lehet.

Felelõs: kabinetfõnök
Határidõ: 2006. szeptember 30.

10. §

A Korm. határozat 6. pontjának i) bekezdésében fog-
laltakkal összhangban, a hatékony mûködés feltételeinek
megteremtése érdekében javaslatot kell elõterjeszteni a
miniszter részére az MH egészségügyi szervezeteinek
a létrehozásra kerülõ központi egészségügyi szervezetbe
történõ teljes körû, vagy részbeni összevonásával kapcso-
latban. A javaslatot úgy kell kialakítani, hogy a tárca teljes
egészségügyi szakállománya nem haladhatja meg az MH
rendszeresített összlétszámának 6–8%-át.

Felelõs: MH Egészségügyi Parancsnokság parancs-
noka

Határidõ: 2006. szeptember 30.

11. §

Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság 2007. január
1-jével történõ – az MH Szárazföldi Parancsnokság, az
MH Légierõ Parancsnokság, az MH Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató Parancsnokság, az MH Egész-
ségügyi Parancsnokság, az MH Budapesti Helyõrség
Parancsnokság, az MH Híradó és Informatikai Parancs-
nokság, valamint az MH Mûvelet Irányító Központ részei
integrálásával – felállítása érdekében javaslatot kell felter-
jeszteni a miniszter részére az MH Összhaderõnemi
Parancsnokság szervezeti felépítésére és létszámára.

Felelõs: Honvéd Vezérkar fõnök
Határidõ: 2006. szeptember 15.

12. §

A Korm. határozat 4. pontjának b) bekezdése alapján
javaslatot kell kidolgozni a miniszter részére a fõvárosi és
a megyei hadkiegészítõ parancsnokságok két régió köz-
pontban történõ kialakításával, illetve a Korm. határozat
5. pontja alapján a hatékonyabb mûködés feltételeinek
megteremtésével kapcsolatban.

Felelõs: Honvéd Vezérkar fõnök
Határidõ: 2006. október 31.

13. §

A Korm. határozat 1. számú mellékletében meghatáro-
zottak végrehajtása érdekében az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztériummal együttmûködésben javaslatot kell
felterjeszteni a honvédelmi miniszter részére az MH Kato-
nai Fogháznak a büntetés-végrehajtás szervezetébe törté-
nõ, 2007. január 1-jével végrehajtásra kerülõ beolvasztá-
sával kapcsolatban.

Felelõs: Honvéd Vezérkar fõnök
Határidõ: 2006. október 31.
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14. §

A Korm. határozat 6. pontjának d) bekezdésében meg-
határozottak érdekében a kabinetfõnök – mint tulajdonosi
képviselõ – intézkedik a HM Elektronikai, Logisztikai és
Vagyonkezelõ zártkörûen mûködõ részvénytársaság mû-
ködésének hatékonyabbá tételével kapcsolatos javaslat
honvédelmi miniszter részére történõ elõterjesztésére.

Határidõ: a javaslat felterjesztés: 2006. november 30.

15. §

(1) A jelen utasítás alapján kidolgozott és a miniszter ré-
szére felterjesztett javaslatok, illetve részletes ütemtervek
térjenek ki:

a) a szakterületeket érintõ jogi szabályozók felülvizs-
gálatára, ideértve a 2/3-os parlamenti többséget igénylõ
módosítási javaslatok elõterjesztését is, a szükséges módo-
sítások ütemezésére;

b) az érintett szervezetek szükséges szervezeti korrek-
ciójára;

c) az elvégzendõ személyügyi feladatokra és azok üte-
mezésére, ideértve a más tárca felügyelete/irányítása alá
kerülõ szervezetek esetében a szükséges együttmûködési
megállapodások kidolgozását is;

d) a költségvetési elõirányzatokkal, anyagi készletek-
kel való elszámolásra és a vagyonkezeléssel kapcsolatos
feladatokra és azok ütemezésére;

e) a tárca alárendeltségében megalakításra kerülõ új
szervezetek feladatrendszerére, szervezeti felépítésére;

f) létszám és költségvetési megtakarítás becslésére;
g) átadás esetén az átadást követõen a tárcát terhelõ

költségvetési kötelezettségek nagyságrendjére;
h) a megalakításra kerülõ új szervezetek felállításának

rendjére és ütemezésére, ideértve az elhelyezési biztosítás
feladatait is;

i) az átköltözésekkel, megszûnésekkel, új elhelyezéssel
összefüggésben felmerülõ (informatikai stb.) részletes
költségvetési igényekre.

(2) A javaslatoknak alkalmasnak kell lennie a dön-
tés-elõkészítésre és a miniszteri döntés megalapozására.

16. §

Ez az utasítás az aláírását követõ harmadik napon lép
hatályba* és 2007. december 31-én hatályát veszíti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2006. szeptember 8.

A honvédelmi miniszter
97/2006. (HK 19.) HM

u t a s í t á s a

a Honvédelmi Minisztérium Gazdasági Kabinet
feladatairól és mûködési rendjérõl szóló

27/2004. (HK 6.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Honvédelmi Minisztérium
Gazdasági Kabinet (a továbbiakban: HM GaK) feladatai-
ról és mûködési rendjérõl szóló 27/2004. (HK 6.) HM uta-
sítás (a továbbiakban: Ut.) módosításáról az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az Ut. 1. §-ában a ,,HM védelemgazdasági helyettes
államtitkár (a továbbiakban: HM VG HÁT)” megnevezés
,,HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállam-
titkár (a továbbiakban: HM VTI SZÁT)” megnevezésre
változik.

2. §

(1) Az Ut. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés
lép:

(6. §) ,,(1) A HM GaK vezetõje a HM VTI SZÁT.
Távolléte esetén feladatait a HM VTI SZÁT által meg-
határozottak szerint a HM védelemgazdasági fõosztály-
vezetõ látja el.”

(2) Az Ut. 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés
lép:

(6. §) ,,(3) A HM GaK tagjai:
a) a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes,
b) a HM védelemgazdasági fõosztályvezetõ,
c) a HM védelmi tervezési fõosztályvezetõ,
d) a HM hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõ,
e) a HM Központi Logisztikai Hivatal Elõkészítõ

Törzs vezetõ,
f) a HM Ingatlankezelési Hivatal fõigazgató,
g) a HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal fõ-

igazgató,
h) a HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal

vezérigazgató,
i) a HM Nemzetközi és Rendezvényszervezõ Hivatal

fõigazgató,
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j) az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató
Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖLTP) parancs-
nok.”

(3) Az Ut. 6. § (5) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés
lép:

(6. §) ,,(5) A HM GaK ülésén állandó meghívottként
– tanácskozási joggal – részt vesz:

a) a HM Jogi Fõosztály (a továbbiakban: HM JF) fõ-
osztályvezetõ,

b) a HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal fõ-
igazgató,

c) a HM Technológiai Hivatal fõigazgató,
d) az MH ÖLTP MH gazdasági fõnök,
e) a HM Védelemgazdasági Fõosztály közgazdasági

osztályvezetõ.”

3. §

Az Ut. 11. §-ában a ,,HM JIF” rövidítés ,,HM JF” rövi-
dítésre változik.

4. §

Az Ut. normaszövegében a ,,HM VGHÁT” rövidítés
,,HM VTI SZÁT” rövidítésre változik.

5. §

Az utasítás közzététele napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
98/2006. (HK 19.) HM

u t a s í t á s a
a csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék
tartalmi és formai követelményeirõl, valamint az

elbírálás és engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005.
(HK 2/2006.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontja
alapján a csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék
tartalmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás
és engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.)
HM utasítást (a továbbiakban: Ut.) az alábbiak szerint mó-
dosítom:

1. §

Az Ut. 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendelt-
ségébe, közvetlen irányítása és fenntartói irányítása alá
tartozó szervezetekre, a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire, valamint a Tábori Lel-
készi Szolgálatra terjed ki.”

2. §

(1) Az Ut. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Karjelzést (gyakorló karjelzést) rendszeresíthet a
HM (azon belül külön a HM Honvéd Vezérkar), a honvé-
delmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása és
fenntartói irányítása alá tartozó szervezet, a haderõnemi
parancsnokság, a dandár, az ezred jogállású katonai szer-
vezet, az önálló alegység (zászlóalj, század), a kötelékben
lévõ zászlóalj, a repülõszázad.”

(2) Az Ut. 3. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (2) bekezdés elsõ mondatában meghatározott
elõírásoktól a HM Honvéd Vezérkar fõnöke indokolt eset-
ben – egyedi elbírálás alapján – kérelemre eltérést engedé-
lyezhet.”

3. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba.* Egy-
idejûleg az Ut.

a) 4. §-ának (2) bekezdésében, 5. §-ának (2) és (3) be-
kezdésében a „HM kommunikációs fõosztályvezetõ” szö-
vegrész helyébe a „HM kommunikációs és toborzó fõosz-
tályvezetõ”;

b) 5. §-ának (1) bekezdésében a „HM Kommunikációs
Fõosztály” szövegrész helyébe a „HM Kommunikációs és
Toborzó Fõosztály”; a „HM HVK Vezérkari Iroda” szö-
vegrész helyébe a „HM Vezérkari Titkárság”

szövegrész lép.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2006. augusztus 31.
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A honvédelmi miniszter
99/2006. (HK 19.) HM

u t a s í t á s a
a szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti

jogviszonyon és munkaviszonyon kívüli
tevékenységek díjazásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. §-ának
f) pontja alapján, figyelemmel a Hvt. 97. §-a (1) bekezdé-
sének l) és o) pontjaira, a szolgálati, közszolgálati, közal-
kalmazotti jogviszonyon és munkaviszonyon kívüli tevé-
kenységek díjazásáról a következõ utasítást adom ki.

Az utasítás hatálya

1. §

(1) Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
riumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alá-
rendeltségébe, közvetlen irányítása és fenntartói irányítása
alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség
katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervek).

(2) Az utasítás szabályait kell alkalmazni a honvédelmi
szervek személyi állományába tartozó hivatásos, szerzõ-
déses, vagy tényleges katonai szolgálatot teljesítõ önkén-
tes tartalékos katonai szolgálati viszonyban állók, köz-
tisztviselõk, közalkalmazottak és munkaviszonyban álló
munkavállalók vagy állományon kívüliek tevékenységé-
nek díjazására, ha ez a tevékenység a 2. § szerinti feladatok
végrehajtására irányul.

(3) Az utasítás rendelkezéseit a tudományos tevékeny-
ségek díjazására csak akkor kell alkalmazni, ha a tudomá-
nyos kutatások rendjérõl szóló HM utasítás eltérõen nem
rendelkezik.

Megbízási, vállalkozási szerzõdéses jogviszony alapján
végezhetõ feladatok

2. §

Munkavégzéssel járó egyéb – a Polgári Törvénykönyv-
rõl szóló 1959. évi IV. törvény szerinti – megbízási szerzõ-
désen, illetõleg szellemi tevékenység kifejtésére irányuló
vállalkozási szerzõdésen (a továbbiakban: vállalkozási
szerzõdés) alapuló jogviszony csak olyan, a honvédelmi
szervek mûködési körébe tartozó alaptevékenység szerinti
feladat elvégzésére létesíthetõ, amelyre nincs szervezet-
szerû beosztás (állománytábla-, munkaköri jegyzék sze-
rinti státus, vagy munkaköri leírás szerinti feladat), illetve
idõszaki-, és részfoglalkozású létszám-, gazdálkodási-
keret nem áll rendelkezésre és a feladat nem végeztethetõ
el a szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony,

vagy munkaviszony (a továbbiakban együtt: munkavi-
szony) keretében, valamint az abból eredõ teljesítési köte-
lezettség alapján.

3. §

(1) Megbízási, valamint vállalkozási szerzõdés kizáró-
lag olyan feladat elvégzésére köthetõ, amelynek jellege,
tartalma és formája – különösen a feladat elvégzésének he-
lyére, idejére, a megbízói, megrendelõi utasítások jellegé-
re vonatkozó kikötésekre figyelemmel – nem képezi a
munkaviszony jellemzõ tartalmi elemeit. A megbízási, va-
lamint a vállalkozási szerzõdés munkaviszony leplezésére
nem irányulhat.

(2) Nem létesíthetõ megbízási, valamint vállalkozási
szerzõdéses jogviszony szolgálati, munkaköri kötelezett-
ség körébe tartozó (munkaköri leírásban meghatározott)
feladat elvégzésére, továbbá olyan feladat végrehajtására,
amely a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény (a továbbiakban: Hjt.) 53. §-a szerinti megbízással,
belsõ helyettesítéssel, vezényléssel, átirányítással, rendkí-
vüli munkavégzéssel, túlmunka, illetve túlszolgálat elren-
delésével elvégeztethetõ.

Megbízási, vállalkozási szerzõdéses jogviszony létesítése

4. §

(1) Megbízási szerzõdésen, illetõleg vállalkozási szer-
zõdésen alapuló jogviszony létesítése annak a parancs-
noknak, vezetõnek a hatáskörébe tartozik, aki a díjazás-
hoz szükséges költségvetési elõirányzattal rendelkezik
(a továbbiakban: kötelezettség vállalására jogosult elöl-
járó). Honvédelmi szerv személyi állományába tartozók
esetében megbízási szerzõdésen, illetõleg vállalkozási
szerzõdésen alapuló jogviszony létesítésérõl annak a hon-
védelmi szervnek a munkáltatói jogokat gyakorló parancs-
noka, vezetõje dönt, akinek a részére a szolgáltatást telje-
sítik.

(2) Ha a 2. § szerinti feladat folyamatos ellátást igényel
és várhatóan tartós, egy naptári éven belül összesen leg-
alább három hónapot meghaladó idõtartamú, és az erre az
idõszakra esõ díjazás összege meghaladja a köztisztviselõi
illetményalap összegét, megbízási szerzõdésen alapuló
jogviszony – a 7. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti tol-
mácsolási feladat, illetve a költségvetési szervek belsõ el-
lenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet sze-
rinti belsõ ellenõrzési feladat kivételével – a Honvédelmi
Minisztérium szerveinél, a honvédelmi miniszter aláren-
deltségébe tartozó szervezeteknél, a Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetemnél, a HM kabinetfõnöke, a Magyar
Honvédség katonai szervezeteinél a Honvéd Vezérkar fõ-
nöke elõzetes írásbeli engedélyével létesíthetõ.
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(3) A (2) bekezdés szerinti engedély iránti kérelmet az
1. melléklet szerinti Adatlappal egyidejûleg a HM Köz-
ponti Pénzügyi és Számviteli Hivatal (a továbbiakban:
HM KPSZH) útján kell elõterjeszteni.

(4) A HM KPSZH fõigazgatója megvizsgálja a javasla-
tok pénzügyi teljesíthetõségét, és azt záradékban rávezeti a
felterjesztésre.

5. §

Megbízási, valamint vállalkozási szerzõdésen alapuló
jogviszony létesítésekor alkalmazni kell a megbízott, ille-
tõleg a vállalkozó állományviszonyának megfelelõ össze-
férhetetlenségi és foglalkoztathatósági szabályokat. Másik
honvédelmi szerv személyi állományába tartozók ezen
utasítás szabályai szerint – az egyéb feltételek mellett is –
csak akkor foglalkoztathatók, ha jogszabályban elõírt en-
gedélyeztetési, illetve bejelentési kötelezettségeiknek ele-
get tettek.

6. §

(1) Másik honvédelmi szerv személyi állományába tar-
tozó személy megbízási, illetõleg vállalkozási szerzõdéses
jogviszonyban csak akkor foglalkoztatható, ha a 2. § sze-
rinti feladat vezényléssel, átirányítással, vagy kirendelés-
sel csak jelentõs költségtöbblettel lenne megoldható.

(2) Nem magyar állampolgárokkal megbízási vagy vál-
lalkozási szerzõdéses jogviszony – a katonai nemzetbiz-
tonsági szolgálatok és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem kivételével – az ide vonatkozó jogszabályok
figyelembevételével csak a honvédelmi miniszter engedé-
lyével létesíthetõ.

7. §

(1) A honvédelmi szerv alaptevékenységébe tartozó
szellemi tevékenységet vállalkozási szerzõdés alapján a
Magyar Honvédség személyi állományán kívüli sze-
méllyel vagy más szervezettel (gazdasági társaság, költ-
ségvetési szerv stb.) az egyéb feltételek megléte esetén is
csak akkor végeztethet,

a) ha annak költségei nem haladják meg a személyi ál-
lománnyal történõ elvégeztetésének költségeit, illetve

b) ha annak a személyi állománnyal történõ elvégezte-
tését jogszabály nem teszi lehetõvé.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott korláto-
zás alól a Hjt. 2. §-ának (4) bekezdésében meghatározott
elöljáró parancsnok felmentést adhat, ha a szellemi tevé-
kenység eseti jellegû feladat, és a vállalkozási szerzõdés
alapján számlázott összeg egy-egy vállalkozó esetében
nem haladja meg az egyszerû közbeszerzési eljárás érték-
határát.

(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés a) pontja sze-
rinti korlátozást

a) az állami vezetõk, vagy a velük azonos juttatásokra
jogosultak részére végzett személyi tolmácsolás tekinteté-
ben, illetve

b) ha a szellemi szolgáltatás beszerzése a közbeszerzési
eljárás keretében a közbeszerzésre vonatkozó jogszabá-
lyok alapján történik.

8. §

A megbízási, illetõleg a vállalkozási szerzõdést írásban
kell megkötni. A megbízási, illetõleg a vállalkozási szer-
zõdésben a szerzõdõ felek kötelesek nyilatkozni arról,
hogy a foglalkoztatásnak, illetve a díj folyósításának ki-
záró feltétele nincs.

A megbízottat, vállalkozót megilletõ díjak megállapítása

9. §

Ezen utasítás alapján folyósítható díjak megállapítása a
kötelezettség vállalására jogosult elöljáró hatáskörébe tar-
tozik.

10. §

(1) A megbízási, illetõleg a vállalkozási szerzõdéses
jogviszony keretében végzett tevékenységek díjazását a
kötelezettségvállalásra jogosult elöljáró az összes körül-
mény – különösen a feladat bonyolultsága, a végzett mun-
ka színvonala – mérlegelése alapján a jogszabályban meg-
határozott esetleges díjtételekkel és a feladatra jellemzõ
illetményekkel való összevetés, a piaci viszonyok és a
pénzügyi lehetõségek figyelembevételével, saját hatáskör-
ben állapítja meg.

(2) Ha az adott feladatra, feladatcsoportra, tevékenység-
re sem jogszabályban, sem más honvédelmi miniszteri ren-
delkezésben nincs érvényes díjtétel, a megbízott, illetõleg
a vállalkozó díját úgy célszerû megállapítani, hogy elõbb
meg kell határozni a feladat jellege által megkívánt iskolai
végzettség, szakképzettség, szakmai tapasztalat, nyelvis-
meret, illetõleg az egyéb követelmények, elvárások figye-
lembevételével – jellemzõen e kritériumokkal rendelkezõ
köztisztviselõ, közalkalmazott, vagy hivatásos katona, fõ-
állásban, teljes munkaidõben történõ foglalkoztatás mel-
lett – mennyi az egy munkanapra járó (bruttó) illetmény
összege. Ezt követõen meg kell állapítani a megbízás vég-
rehajtásához, illetve a vállalkozó szolgáltatásának teljesí-
téséhez ténylegesen szükséges idõtartamot. Ezeknek az
adatoknak az összevetésével határozható meg a megbízot-
tat, illetõleg vállalkozót megilletõ díj, figyelemmel annak
költségvonzataira is.
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(3) A megbízási szerzõdéses jogviszonyban foglalkoz-
tatottak részére e tevékenységükkel kapcsolatosan felme-
rülõ költségeket (pl. utazási költség), jogszabályban meg-
határozott rend szerint meg kell téríteni. Errõl a megbízási
szerzõdésben kell megállapodni.

(4) Amennyiben a honvédelmi szerv részérõl a megbí-
zott, illetõleg vállalkozó részére a fizetendõ összeg egy
naptári évben (több szerzõdés esetén ezek együttes ösz-
szege) várhatóan eléri a mindenkori köztisztviselõi illet-
ményalap 25-szörösét, a folyósításhoz – a katonai nemzet-
biztonsági szolgálatok kivételével – a HM KPSZH fõigaz-
gatójának ellenjegyzése szükséges.

Egyes tevékenységek díjazása

11. §

A honvédelmi szerveknél a szerzõi jogi védelem alá tar-
tozó alkotások (nevelés, oktatás, kiképzés, közmûvelõdés
céljait szolgáló tankönyvek, jegyzetek, számítógépes
programok, alkalmazott grafikai mûvek stb.) felhasználá-
sáért, illetõleg a mû felhasználására adott engedély fejében
a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továb-
biakban: Szjt.) szabályai szerint – annak eltérõ rendelkezé-
se hiányában – a szerzõ részére díjazást kell megállapítani.

12. §

(1) A szerzõi jogi védelem alá nem esõ munkák [az Szjt.
1. §-ának (4)–(7) bekezdése szerint ilyenek lehetnek: szol-
gálati könyvek, belsõ kiadványok megalkotása, szerkesz-
tése, lektorálása, hivatalos ügyiratok fordítása, gépelése
stb.] díjainak megállapítására a 2. melléklet, illetõleg a
15. § szerinti díjtételeket kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti írásos anyagok terjedelmét
a leütés szám (,,n”) alapján kell megállapítani. Egy szerzõi
ív alatt 40 000 leütés-számot (,,n”) kell érteni.

13. §

(1) A honvédelmi szervek által szervezett és lebonyolí-
tott közmûvelõdési, ismeretterjesztõ, oktatási és kiképzési
rendezvények, programok, konferenciák elõadói részére a
kötelezettségvállalásra jogosult elöljáró, a 9–10. §-okban
foglaltakra figyelemmel, elõadói tiszteletdíjat állapít meg.
Tiszteletdíj annak az elõadónak állapítható meg, akinek ez
a tevékenység nem munkaköri, szolgálati kötelezettsége,
és az elõadás eseti jellegû (nem rendszeres, nem ismétlõ-
dõ), új, vagy nem közismert ismeretanyagot tartalmaz.

(2) A köztisztviselõi illetményalapot meghaladó össze-
gû óránkénti elõadói tiszteletdíj kifizetésének ellenjegyzé-
se a HM KPSZH fõigazgatójának hatáskörébe tartozik.

(3) A rendszeresen ismétlõdõ elõadások, vagy nem új,
továbbá közismereti anyagot tartalmazó elõadások elõadói
részére a megbízási díjat az azonos felkészültségû tanári,
oktatói illetményekkel arányosan kell megállapítani.

14. §

(1) A honvédelmi szerv alaptevékenysége szerinti (szol-
gálati) feladatai teljesítése során felmerülõ tolmácsolási
feladatokat – különös tekintettel a folyósított nyelvpótlé-
kokra – elsõsorban a honvédelmi szerv személyi állomá-
nyába tartozó személyekkel kell megoldani.

(2) Amennyiben a honvédelmi szerv személyi állomá-
nyában nincs a tolmácsolás, fordítás végrehajtására alkal-
mas, megfelelõ nyelvtudással rendelkezõ személy, vagy
van, de vele a feladat a 2. §-ban foglaltakra is figyelemmel
a munkaviszonyból eredõ teljesítési kötelezettség kereté-
ben nem végezhetõ el, a honvédelmi szerv parancsnoka
(vezetõje) köteles a fordítás és a tolmácsolási igényt – a
feladat teljesítésének helye, ideje, a tolmácsolás szintje és
témája megjelölés mellett – írásban a rendezvényszerve-
zési feladatokat ellátó központi szervnek bejelenteni.

(3) Ha a rendezvényszervezési feladatokat ellátó köz-
ponti szerv a tolmácsolási, fordítási feladatot nem tudja
végrehajtani, a kötelezettség vállalásra jogosult elöljáró a
honvédelmi szervvel munkaviszonyban nem álló, vagy
másik honvédelmi szervvel munkaviszonyban álló sze-
méllyel megköti a megbízási vagy vállalkozási szerzõdést,
és részére a 2. melléklet szerinti fordítói, illetve a 3. mel-
léklet alapján tolmácsolási díjat állapít meg.

15. §

(1) Ügyiratok, táblázatok, kiadványok stb. szövegének
gépírásáért oldalanként a következõ díjak állapíthatók meg:

a) diktálás alapján (írógéppel, szövegszerkesztõvel)
történõ leírás, (kézírással írt) kézirat írógéppel történõ át-
írása esetén oldalanként a köztisztviselõi (havi) illetmény-
alap 0,3%-a állapítható meg,

b) a táblázatokat, képleteket, ábrákat tartalmazó szö-
vegrészeket 50%-kal felemelt összeggel lehet díjazni,

c) az idegen nyelven történõ gépírás esetén az egyéb-
ként megállapítható díj legfeljebb kétszeres összege folyó-
sítható.

(2) A sürgõsségi pótdíj az (1) bekezdés a) pontja szerinti
alapösszeg 30%-a.

(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában nem említett
egyéb (pl.: biztonsági) követelményekre tekintettel az
(1) bekezdés a) pontja szerinti összeg legfeljebb 50%-kal
felemelhetõ.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott díjtételek
magukba foglalják az eredeti szöveggel (kézirattal) törté-
nõ elsõdleges egyeztetésért, a gépíró hibájából történõ
javításért, újragépelésért járó díjat is.
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Záró rendelkezések

16. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a szolgálati, köz-
tisztviselõi, közalkalmazotti jogviszonyon és munkaviszo-
nyon kívüli tevékenységek díjazásáról szóló 24/2002.
(HK 11.) HM utasítás, valamint ezen utasítást módosí-
tó106/2002. (HK 1/2003.) HM utasítás, 118/2004.
(HK 2/2005.) HM utasítás, 101/2005. (HK 22.) HM utasí-
tás, 40/2006. (HK 10.) HM utasítás.

(2) Az utasítás hatálybalépését követõ 90 napon belül az
érintett honvédelmi szerveknél felül kell vizsgálni a tárgy
szerint érintett, hatályos megbízási, vállalkozási szerzõdé-
seket, és amennyiben szükséges, ezen utasításban foglal-
taknak megfelelõen kezdeményezni kell azok módosítá-
sát, illetõleg megszüntetését.

(3) A tudományos kutatások rendjérõl szóló 76/2002.
(HK 25.) HM utasítás

a) 29. §-ában a „szolgálati, köztisztviselõi, közalkal-
mazotti jogviszonyon kívüli tevékenységek díjazásáról

szóló 24/2002. (HK 11.) HM utasítás 6–7. §-ai” szöveg-
rész helyébe a „szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti
jogviszonyon és munkaviszonyon kívüli tevékenységek
díjazásáról szóló 99/2006. (HK 19.) HM utasítás 10. §-a”
szövegrész,

b) 32. §-ában a „24/2002. (HK 11.) HM utasításban”
szövegrész helyébe a „szolgálati, közszolgálati, közalkal-
mazotti jogviszonyon és munkaviszonyon kívüli tevé-
kenységek díjazásáról szóló 99/2006. (HK 19.) HM utasí-
tásban” szövegrész,

c) 2. számú mellékletében „a szolgálati, köztisztvise-
lõi, közalkalmazotti jogviszonyon és munkaviszonyon kí-
vüli tevékenységek díjazásáról szóló 24/2002. (HK 11.)
HM utasításban” szövegrész helyébe a „szolgálati, köz-
szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyon és munkaviszo-
nyon kívüli tevékenységek díjazásáról szóló 99/2006.
(HK 19.) HM utasításban” szövegrész

lép.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

1. számú melléklet a 99/2006. (HK 19.) HM utasításhoz

SZERVEZET MEGNEVEZÉSE

ADATLAP

Munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítéséhez

Személyes adatok:

Név:.....................................................................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................................................
Születési hely: .......................................... év ...................... hó ................ nap .............
Állampolgárság: ..................................................................................................................................................................
Adóazonosító jel: ................................................................................................................................................................
TAJ szám: ...........................................................................................................................................................................
Nyugdíjas törzsszám: ..........................................................................................................................................................
Személyi/szolgálati igazolvány száma:...............................................................................................................................
Lakossági folyószámla száma, vagy a postai kézbesítési cím: ...........................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Foglalkoztatási adatok:
A szerzõdés megkötésének idõpontjában:
(a megfelelõ szöveg aláhúzandó vagy beírandó)
– regisztrált munkanélküli vagyok, és ellátásban részesülök
– regisztrált munkanélküli vagyok, de ellátásban nem részesülök
– nyugdíjat (nyugdíjat helyettesítõ átmeneti ellátást) folyósítanak számomra
– alkalmazásban állok heti 36 órás vagy azt meghaladó foglalkoztatással
– alkalmazásban állok heti 36 órát meg nem haladó foglalkoztatással
– egyéb jogviszonyban állok (ösztöndíjas foglalkoztatott, tanulói, hallgatói vagy: ................
– vállalkozói tevékenységet végzek



Nyilatkozatok:
Adóelõleg levonási % mértéke: ..........................................................................................................................................

Magánnyugdíj-pénztári tagság: van, nincs
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, személyes adataim

kezeléséhez hozzájárulok.

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

...................................................
foglalkoztatásra tervezett

Az adatlapon szereplõ adatok a valóságnak megfelelnek.

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

...................................................
parancsnok/elöljáró

2. számú melléklet a 99/2006. (HK 19.) HM utasításhoz

Szerzõi jogi védelem alá nem tartozó írói, fordítói díjak

I.

Szerzõi ívenként fizethetõ összeg
felsõ határa a köztisztviselõi

illetményalap
%-ában:

1. Szolgálati könyv, egyéb hivatalos (fõnökségi) kiadvány megírása (megalkotása) 100%
2. Átdolgozás 50%
3. Szerkesztés, lektorálás 40%
4. Vázlatok, ábrák, fényképek készítése és egyéb, külön nem szabályozott

tárgy szerinti tevékenység
(az írásos szöveg megalkotásával
arányosan, megegyezés szerint)

II. Fordítás

1. Fordítói díjak:
Oldalanként a köztisztviselõi

illetményalap %-ában:
a) Idegen nyelvrõl magyar nyelvre: 2,0–4,0%
b) Magyar nyelvrõl idegen nyelvre: 3,0–6,0%
c) Idegen nyelvrõl idegen nyelvre: 4,0–7,0%

2. Az 1. pont szerinti alapdíjon felül – annak legfeljebb kétszereséig terjedõ – pótdíj állapítható meg, ha a fordítás kö-
rülményei, különösen a nem latin betûs szöveg, a fordítás sürgõssége, a hazánkban ritkán használt idegen nyelv, a fordí-
tás minõségével, pontosságával szemben támasztott különösen magas követelmény a fordítást megnehezítik.

3. Az 1–2. pont szerint megállapítható fordítási díjon felüli összeg, csak kivételesen indokolt esetben, a HM KPSZH
fõigazgatójának ellenjegyzésével folyósítható.

4. A fordítással készített szövegkivonat (szinopszis, összefoglaló stb.) esetén a szövegkivonat terjedelmére a
1–2. pont szerinti díjat kell megállapítani, ez azonban nem lehet kevesebb, mint a „kivonatolt” teljes szövegterjedelemre
számított fordítási díj 10%-a.

5. Amennyiben a szöveg terjedelmének rövidségére tekintettel az utasítás, vagy a megbízási szerzõdés a díjazás mér-
tékét oldal/Ft-ban határozza meg, (egy) oldal alatt a 32 soros, soronkénti 60 leütést (1920 N) tartalmazó szöveget kell ér-
teni.
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3. számú melléklet a 99/2006. (HK 19.) HM utasításhoz

A tolmácsolási díjak

1. A honvédelmi szervek szolgálati tevékenysége köré-
ben felmerülõ tolmácsolási feladatok ellátásáért alapdíj és
a feltételektõl függõ pótdíj állapítható meg.

2. Az alapdíj mértéke óránként legfeljebb a köztisztvi-
selõi illetményalap (havi) összegének 8%-a.

3. A pótdíj mértéke:
a) ritkábban használt európai nyelvek esetében az alap-

díj 10–30%-a. Nem minõsül ritkábban használt európai
nyelvnek: az angol, német, francia és az orosz nyelv,

b) nehezen elsajátítható (kínai, japán, arab stb.) nyel-
vek esetében az alapdíj 30–50%-a,

c) szinkron tolmácsolás esetén az alapdíj 100–200%-a,
d) a tolmácsolás szokásos körülményeitõl eltérõ, kivéte-

les esetekben (éjszakai órában végzett tolmácsolás; sürgõs,
azonnali igénybevétel; bonyolult szöveg, magas szakmai
követelmények, felelõsség stb.) a kötelezettségvállalásra jo-
gosult elöljáró az a)–c) pontokban meghatározott összeget
meghaladó mértékû pótdíjat – a HM KPSZH fõigazgató
(vagy megbízottjának) ellenjegyzésével – állapíthat meg.

A honvédelmi miniszter
100/2006. (HK 19.) HM

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

résztvevõ katonai szervezet mûködésével és a Magyar
Honvédség Könnyû Gyalog Század kivonásával

kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az afganisztá-
ni tartományi újjáépítési csoportban résztvevõ katonai
szervezet létrehozásának feladatairól, valamint a személyi
állomány kihelyezésének elõkészítésérõl és végrehajtásá-
ról szóló 78/2006. (HK 16.) HM utasítás 18. § és 19. §-aira
– az afganisztáni tartományi újjáépítési csoportban részt-
vevõ katonai szervezet (a továbbiakban: MH PRT) mûkö-
désével és a Magyar Honvédség Könnyû Gyalog Század
kivonásával kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásáról a
következõ utasítást adom ki.

Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumnak
(a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltsé-

gébe és közvetlen irányítása alá tartozó szervezeteknek,
valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ka-
tonai szervezeteinek az MH PRT mûködésével kapcsola-
tos feladatok végrehajtásában érintett állományára és az
afganisztáni mûveletekre létrehozott ideiglenes katonai
szervezetekre terjed ki.

A MH PRT mûködésével kapcsolatos helyszíni
beszerzések végrehajtása

2. §

(1) Az MH PRT mûködésével kapcsolatos, a közbeszer-
zésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá nem
tartozó, az éves költségvetési törvényben meghatározott
egyszerû közbeszerzési értékhatárt el nem érõ, de árube-
szerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az 500 ezer Ft,
építési beruházás esetén a 2 millió Ft értékhatárt elérõ,
vagy azt meghaladó becsült értékû, Afganisztánban lebo-
nyolításra kerülõ árubeszerzéseket, szolgáltatás-megren-
deléseket, valamint építési beruházásokat (a továbbiakban
együtt: beszerzés) jelen utasítás szerinti eljárási rendben
kell megvalósítani.

(2) A beszerzési eljárás során az 1. számú melléklet sze-
rinti Számla nyomtatványt kell alkalmazni.

(3) Árfolyamként a beszerzés kezdeményezésének ér-
tékmeghatározásához az MNB által a beszerzés kezdemé-
nyezésének napján közzétett árfolyamot kell alkalmazni.

3. §

(1) A beszerzések lebonyolítása során törekedni kell a
gazdaságosság, az esélyegyenlõség és versenysemleges-
ség kritériumainak érvényesítésére, továbbá lehetõség sze-
rint legalább három pályázat bekérésére.

(2) A beszerzési eljárást az MH PRT azon szervezeti
eleme kezdeményezi, amelyik a beszerzési feladat telje-
sítésére igényt tart (a továbbiakban: Igénytámasztó).
Az Igénytámasztó a beszerzés megkezdése elõtt kitölti a
2. számú melléklet szerinti Beszerzés megrendelést és az
MH PRT logisztikai fõnökével, valamint az MH PRT
pénzügyi tisztjével ellenjegyezteti. A beszerzések végre-
hajtását az MH PRT logisztikai fõnökének, valamint az
MH PRT pénzügyi tisztjének ellenjegyzése alapján az MH
PRT parancsnoka engedélyezi.

(3) Az ellenjegyzett és az MH PRT parancsnok által en-
gedélyezett Beszerzés megrendelést az Igénytámasztó átad-
ja az MH PRT parancsnok által a beszerzések ügyintézésére
kijelölt személynek (a továbbiakban: Kijelölt ügyintézõ).

4. §

(1) A Kijelölt ügyintézõ a helyi lehetõségek figye-
lembevételével piackutatást végez a beszerzés tárgyára
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vonatkozóan. A Kijelölt ügyintézõ a piackutatás alapján
írásban, lehetõség szerint legalább három pályázatot köte-
les bekérni.

(2) A pályázati felhívásnak legalább a következõket kell
tartalmaznia:

a) a pályázatot bekérõ nevét, címét, telefon- és telefax-
számát (e-mail),

b) a beszerzés tárgyát, illetõleg mennyiségét, a beszer-
zési mûszaki leírást, illetõleg a minõségi követelménye-
ket, teljesítménykövetelményeket,

c) a szerzõdés meghatározását,
d) a szerzõdés idõtartamát vagy a teljesítés határidejét,
e) a teljesítés helyét,
f) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit, illetõleg

a vonatkozó jogszabályokra hivatkozást,
g) a pályázatok bírálati szempontját,
h) az alkalmassági követelményeket,
i) a pályázat benyújtás határidejét, benyújtásának címét,

felbontásának helyét, idejét,
j) annak meghatározását, hogy az eljárásban lehet-e

tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül
bírálják el,

k) ha az eljárás tárgyalásos, a tárgyalás lefolytatásának
menetét és a pályázatot bekérõ által elõírt alapvetõ szabá-
lyait, az elsõ tárgyalás idõpontját,

l) a pályázati felhívás megküldésének határidejét,
m) a beszerzési eljárás nyelvét.
(3) Az igénytámasztó által – együttmûködésben az MH

PRT Logisztikai Fõnökség szakállományával – elkészített
beszerzési mûszaki leírásnak – amennyiben lehetõség van
rá – a beszerezni kívánt áru vagy szolgáltatás egyértelmû
beazonosításához szükséges meghatározását kell tartal-
mazni, azonban ez nem tartalmazhat egy meghatározott
pályázóra vonatkozó utalást.

(4) Ha nem érkezik be három pályázat, a beérkezett pá-
lyázat(ok) alapján kell dönteni.

(5) A Kijelölt ügyintézõ – amennyiben lehetõség
van rá – nyilatkozatot kér a pályázók szállítási, szolgálta-
tási referenciáiról, valamint pénzügyi alkalmasságáról.

5. §

(1) A nyertes pályázót a legalacsonyabb ellenszolgálta-
tás vagy összetett teljesítési igényt tartalmazó pályázat be-
kérése esetén az összességében legkedvezõbb pályázat
alapján kell kiválasztani.

(2) Indokolt esetben a nyertes pályázó kiválasztása a
legrövidebb teljesítési határidõ alapján is történhet, de eb-
ben az esetben is törekedni kell a gazdaságosság kritériu-
mainak biztosítására, vizsgálni kell az árajánlatokat, és az
elfogadott pályázat árajánlata a legalacsonyabb ellenszol-
gáltatást tartalmazó pályázat árajánlatát 5%-nál nagyobb
mértékben nem haladhatja meg.

(3) Azonos teljesítési feltételek esetén a nyertes pályá-
zót tárgyalás útján kell kiválasztani. A tárgyalásról az eljá-
rás nyelvén jegyzõkönyvet kell készíteni.

6. §

(1) A benyújtási határidõ lejárta elõtt tilos a pályázatok
értékelését megkezdeni.

(2) A pályázatok értékelésérõl a Kijelölt ügyintézõ
jegyzõkönyvet készít, és az eljárás eredményérõl írásban
tájékoztatja az MH PRT parancsnokot és az összes pályá-
zót.

(3) A Kijelölt ügyintézõ a (2) bekezdés szerinti tájékoz-
tatással egyidejûleg javaslatot tesz az MH PRT parancsno-
kának a pályázat nyertesére és elõkészíti a szerzõdést.
A nyertes pályázóval az MH PRT parancsnoka köt szerzõ-
dést.

(4) Az eljárás során keletkezõ iratokat az ügyviteli sza-
bályok betartásával iktatni kell, és 5 évig meg kell õrizni.

(5) A beszerzési eljárás során keletkezõ okmányok egy
másolati példányát – a számviteli nyilvántartáson történõ
átvezetés érdekében – az MH 64. Boconádi Szabó József
logisztikai ezred (a továbbiakban: MH 64. BSZJ log. e.)
részére meg kell küldeni. Az MH 64. BSZJ log. e. a szám-
viteli nyilvántartásban történt rögzítést követõen mint al-
egységére terheli ki a beszerzett anyagokat, eszközöket.

7. §

(1) Nem kell a 4–6. § szerinti eljárási rendet alkalmazni
akkor

a) ha elõre nem látható okból elõállt rendkívüli sürgõs-
ség miatt nem lehetséges az alkalmazása, amely azonban
nem eredhet az Igénytámasztó mulasztásából,

b) árubeszerzés esetén, ha a korábban beszerzett áru
részbeni kicserélése vagy bõvítése szükséges, és a nyertes
ajánlattevõ más ajánlattevõvel történõ helyettesítése elté-
rõ, nem illeszkedõ áruk beszerzését eredményezné,

c) szolgáltatás megrendelése esetén, ha a korábban
megkötött szerzõdésben szereplõ, de elõre nem látható
okok miatt kiegészítõ szolgáltatás megrendelése szüksé-
ges,

d) ha a szerzõdést mûszaki-technikai sajátságok, mûvé-
szeti, sport, kulturális vagy kegyeleti szempontok, kizáró-
lagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott
szervezet, vagy személy képes teljesíteni,

e) a beszerzés kivételesen kedvezõ feltételei csak rövid
ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci áraknál lé-
nyegesen alacsonyabb,

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az MH
PRT parancsnoka részére készített javaslatban az eljárás
alkalmazását kizáró érdemi és részletes indokolást rögzí-
teni kell.
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8. §

A pénzügyi ellenjegyzés a Beszerzés Megrendelés En-
gedélyezése, valamint a civil-katonai együttmûködési
(a továbbiakban: CIMIC) projekt javaslat okmányokon
történõ fedezetigazolás formájában valósul meg.

A CIMIC keret felhasználási rendje

9. §

Az MH PRT CIMIC célokra elkülönített költségvetési
kerettel (továbbiakban: CIMIC keret) rendelkezik.

10. §

(1) A CIMIC kerethez való hozzáférés biztosítása, vala-
mint az aktuálisan felhasználható pénzügyi forrásról törté-
nõ tájékoztatás az MH PRT pénzügyi tisztjének feladata.

(2) A CIMIC keret felhasználásáról az MH PRT CIMIC
részlegvezetõje tesz javaslatot, és azt az MH PRT parancs-
noka hagyja jóvá.

11. §

A CIMIC projektek biztosítására elkülönített CIMIC
keret átlátható és hatékony felhasználása érdekében a jelen
utasítás szerinti munkafolyamatot és a hozzá kapcsolódó
okmánymintákat kell alkalmazni.

12. §

(1) A CIMIC részlegvezetõ által készített és felterjesz-
tett projekt javaslati tervet az MH PRT parancsnoka hagy-
ja jóvá. A projekt javaslat okmánya a 3. számú melléklet
szerinti „CIMIC projekt javaslat” – PROPOSAL.

(2) A projekt javaslat két példányban készül. Egy pél-
dány az MH PRT pénzügyi tisztjéhez, egy példány pedig
az MH PRT CIMIC részlegvezetõjéhez kerül tárolás céljá-
ból.

13. §

(1) Amennyiben a projekt összköltsége meghaladja az
500 000 Ft összeghatárt, a CIMIC részlegvezetõ javaslatá-
ra az MH PRT parancsnoka – lehetõség szerint helyi vál-
lalkozóval – szerzõdést köt a projekt kivitelezésére.
(A szerzõdéskötés okmánya a ,,CIMIC projekt szerzõ-
dés”– AGREEMENT).

(2) Az 500 000 Ft összeghatár alatti projektek – döntõen
anyagbeszerzések – esetén lehetõség van a munkafolya-
mat szerzõdéskötési fázisának kihagyására, de a kifizetés
tényét ezekben az esetekben is számlával kell igazolni.

(3) A szerzõdõ felek a szerzõdés minden oldalát kötele-
sek aláírásukkal ellátni.

(4) A szerzõdés három példányban készül. Egy példány
a szerzõdött félhez, egy példánya az MH PRT pénzügyi
tisztjéhez, egy példánya pedig az MH PRT CIMIC rész-
legvezetõjéhez kerül.

14. §

(1) A projekt kifizetéséhez szükséges pénzösszeg
(USD) biztosítása – elõleg formájában az MH PRT CIMIC
részlegvezetõ elõzetes igénye alapján – az MH PRT pénz-
ügyi tisztjének a feladata. A projekt átvétel, kifizetés ok-
mánya a 4. számú melléklet szerinti „Számla a CIMIC pro-
jekt kifizetésérõl” – INVOICE.

(2) A kifizetés minden esetben csak a projekt átvétele
után, annak teljes mértékû befejezésével jöhet létre.

(3) A kifizetés tényét az MH PRT CIMIC részlegveze-
tõje és a szerzõdött fél által aláírt számla igazolja.

(4) A számla három példányban készül. Egy példánya a
szerzõdött félhez, egy példánya az MH PRT pénzügyi
tisztjéhez, egy példánya pedig az MH PRT CIMIC rész-
legvezetõjéhez kerül.

15. §

(1) A projekt befejezését az MH PRT CIMIC részlegve-
zetõje által készített és felterjesztett, valamint az MH PRT
parancsnok által jóváhagyott zárójelentés, illetve a hozzá
csatolt számla igazolja. A projekt zárójelentés okmánya az
5. számú melléklet szerinti „CIMIC projekt zárójelentés” –
END STATE REPORT.

(2) A zárójelentés két példányban készül. Egy példánya
az MH PRT pénzügyi tisztjéhez, egy példánya pedig az
MH PRT CIMIC részlegvezetõjéhez kerül.

Az MH Könnyû Gyalog Század kivonásával kapcsolatos
logisztikai feladatokról

16. §

(1) A HM Ingatlankezelési Hivatal (a továbbiakban:
HM IKH) fõigazgató, az MH Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖLTP)
parancsnok és az MH Egészségügyi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH EüP) a felesleges ingó vagyontár-



gyak mennyiségét a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosz-
tályával egyezteti.

(2) A feleslegessé váló ingó vagyontárgyak honvédelmi
célra feleslegesnek minõsítésére és Afganisztánban vagy
Magyarországon történõ hasznosítására vonatkozóan a
HM IKH fõigazgató, az MH ÖLTP parancsnok és az MH
EüP parancsnok a HM vagyonkezelésében lévõ ingó
vagyon feleslegesnek minõsítésének, vagyonkezelésének
és hasznosításának szabályairól szóló HM utasítás1 és vég-
rehajtási intézkedései szerint tesz javaslatot a helyi igé-
nyek, lehetõségek, illetve helyi sajátosságok figyelembe-
vételével.

(3) A Magyarországról kiszállított, honvédelmi célra fe-
leslegesnek minõsített és Afganisztánban értékesítésre,
megsemmisítésre vagy más módon elidegenítésre szánt
anyagok, illetve az Afganisztánban beszerzett és Magyar-
országra hazaszállításra szánt anyagok listáját egységár,
összérték, darabszám és súly feltüntetésével a HM IKH fõ-
igazgatója, az MH ÖLTP parancsnoka és az MH EüP pa-
rancsnoka a HM BBBH részére megküldi.

(4) A katonai misszió használatában külföldön felesle-
gessé vált, honvédelmi célra feleslegesnek minõsített és
Magyarországra nem szállított ingó vagyont az államház-
tartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 109/K. § (16) bekezdése szerint a tárca külföldön ér-
tékesítheti, a környezetvédelemre és a hulladékok kezelé-
sére vonatkozó jogszabályok szerint megsemmisíttetheti,
illetve az Áht. 109/K. § (11) bekezdése alapján ingyenesen
átruházhatja. Az Áht. 109/K. § (11) bekezdése szerinti in-
gyenes vagyonátruházás esetén a Kormány döntését kell
kezdeményezni.

A holland féltõl átvett eszközök nyilvántartásával
kapcsolatos feladatok

17. §

(1) Az átvevõ honvédelmi szervezet a holland féltõl té-
rítés ellenében, vagy térítés nélkül átvett eszközöknek a
HM vagyonkezelésébe vételét a Számviteli Politika sze-
rint köteles végrehajtani.

1 Jelenleg a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium va-
gyonkezelésében lévõ ingó vagyon feleslegesnek minõsítésének, vagyonke-
zelésének és hasznosításának szabályairól, valamint a miniszteri biztos fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 98/2005. (HK 21.) HM utasítás.

(2) Az átvett eszközök analitikus nyilvántartását az MH
64. BSZJ log. e.-nek az „ESZKÖZ” program mûködtetésé-
vel kell végrehajtani a HM Központi Pénzügyi és Számvi-
teli Hivatal által 12/31 számon kiadott „Szakutasítás az
eszközök honvédelmi szerveknél történõ számítógépes
analitikus nyilvántartására” elõírásai szerint.

(3) A használatba vevõ honvédelmi szervezetnek azon
eszközökrõl, amelyek nem kerülnek a HM vagyonkezelé-
sébe elkülönítetten, mennyiségben és a lehetõségek függ-
vényében egyedi azonosítók alapján kell vezetni a nyil-
vántartást (idegen eszközök nyilvántartása).

(4) Az átvett eszközök nyilvántartásba vételéhez a be-
szerzési (nyilvántartási) ár kialakításánál a Számviteli
Politika 2. számú melléklete szerinti Értékelési Szabály-
zatban meghatározottakat kell alkalmazni.

Záró rendelkezés

18. §

(1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba.*
(2) A 17. § (1) bekezdésének részletes szabályaira

logisztikai eszközök vonatkozásában az MH ÖLTP pa-
rancsnoka, infrastrukturális (elhelyezési) anyagok vonatko-
zásában a HM IKH fõigazgatója külön intézkedést ad ki.

(3) Az MH PRT megalakításával, mûködésével, az MH
Könnyû Gyalog Század kivonásával, valamint a hadmûve-
leti területeken a nemzeti elemek tevékenységével kapcso-
latos, szakterületüket érintõ feladatokat a HM IKH fõigaz-
gató, az MH ÖLTP parancsnok és az MH EüP parancsnok
külön intézkedésben szabályozza.

(4) A szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti jogvi-
szonyon és munkaviszonyon kívüli tevékenységek díjazá-
sáról szóló 24/2002. (HK 11.) HM utasítás 2. § (5) bekez-
dése alapján a honvédelmi miniszter által átruházott jog-
körben a nem magyar állampolgárokkal a megbízási szer-
zõdések megkötésére az MH PRT tevékenységi területén
az MH PRT parancsnoka, Magyarországon az MH Mûve-
leti Irányító Központ parancsnoka jogosult.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2006. szeptember 20.
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Számla Számla száma 

Eladó neve és címe: 

Eladó aláírása 

Adóigazgatási azonosító száma: 

A vev  neve és címe: HUN PRT ISAF Pol-e-Khumri 

Afganisztán

 A fizetés módja:  A teljesítés id pontja:  A számla kelte:  A fizetés határideje: 

A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS 

megnevezése, besorolás száma,

egyéb jellemz i

menny. 

egysége mennyisége 

áfa nélküli 

egységár 

áfa nélküli

értéke

áfa

kulcs

áfa

összege

értéke áfaval 

együtt 

         

         

Számlában szerepl  áfa

 részletezése: 
 %  %  % Összesen: 

Számlaérték áfa nélkül:     

Az áfa összege:     Összesen=  

SZÁMLAÉRTÉK ÁFAVAL:     ÖSSZESEN FIZETEND =
        

Kiállító:

Jogásztiszt aláírása 

Dátum

Kifizet  (beszerzést végrehajtó személy aláírása 

Dátum



2. számú melléklet a 100/2006. (HK 19.) HM utasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG
PRT

sz. példány

Nyt. szám:

BESZERZÉS MEGRENDELÉS ENGEDÉLYEZÉSE

A MH PRT költségvetésben biztosított fedezet terhére kérem engedélyezni az alábbi beszerzést:
1. Beszerzés tárgya:
2. Beszerzés mennyisége, leírása:
3. Mûszaki követelmények:
4. Beszerzés költségigénye:
5. Teljesítés helye:
6. Teljesítés határideje:
7. Beszerzés célja:

Pol-e-Khomri, 200 -n

( )
igénytámasztó

MH PRT logisztikai fõnök záradéka:

A fedezet, a 200... évi jóváhagyott MH PRT költségvetésben ... (fõkönyvi számlaszám és név) kiadási elõirányzat
tételen biztosított. A felhasználás fõkönyvi számlaszáma: ....

Pol-e-Khomri, 200 -n

( )
logisztikai fõnök

MH PRT Pénzügyi tiszt záradéka:

A költségvetési fedezet biztosított.

Pol-e-Khomri, 200 -n

( )
PRT pénzügyi tiszt

MH PRT parancsnok záradéka:

A beszerzés végrehajtását engedélyezem!

Pol-e-Khomri, 200 -n

( )
parancsnok
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3. számú melléklet a 100/2006. (HK 19.) HM utasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG
PRT

sz. példány

Nyt. szám:

2006. június 21.

1. Jóváhagyva / elutasítva HUN PRT Pk.

Dátum:

CIMIC projekt javaslat

Projekt megnevezése:

Kategóriája:

Szektor:

Helyszín: Kerület:

Koordináta.:

Beszállító/Vállalkozó:

Várható költség:

Idõtartam:
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 HUN PRT-01 

HUN PRT CIMIC 

ISAF

Pol-e-Khumri 



Végrehajtó csoport:

Áttekintés:

Etnikai egyensúly és az érintett csoportok:

A Projekt leírása és idõrendje:

Célok:

HUN PRT érdeke:

Javasolt finanszírozó / pénzügyi forrás:

Fenntarthatóság, engedélyek:

Végrehajtás és ellenõrzés:

Egyéb kérdések

Dátum:

PRT CIMIC részlegvezetõ aláírása –

MH PRT Pénzügyi tiszt záradéka:

A költségvetési fedezet biztosított.

Pol-e-Khomri, 200 -n

( )

PRT pénzügyi tiszt
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Számla a CIMIC projektek kifizetésér l Számla száma 

Eladó (Átvev ) neve és címe: 

Eladó (Átvev ) aláírása 

Adóigazgatási azonosító száma: 

Szerz dés száma: 

Aláírás dátuma: 

Szerz dés teljes összege: 

A vev  neve és címe: HUN PRT ISAF Pol-e-Khumri 

Afganisztán

 A fizetés módja:  A teljesítés id pontja:  A számla kelte:  A fizetés határideje: 

A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS 

(CIMIC Projekt) 

megnevezése, besorolás száma, egyéb jellemz i

menny.

egysége mennyisége 

áfa nélküli 

egységár 

áfa nélküli

értéke

áfa

kulcs

áfa ösz-

szege

értéke áfaval 

együtt 

         

         

Számlában szerepl  áfa

 részletezése: 
 %  %  % Összesen: 

Számlaérték áfa nélkül:     

Az áfa összege:     Összesen=  

SZÁMLAÉRTÉK ÁFAVAL:     ÖSSZESEN FIZETEND =
        

Kifizet  (beszerzést végrehajtó személy aláírása 

Dátum

Kiállító:

Jogásztiszt aláírása 

Dátum

PRT CIMIC részlegvezet  aláírása 

Dátum



A honvédelmi miniszter
101/2006. (HK 19.) HM

u t a s í t á s a
a 2006. évi helyi önkormányzati képviselõi

és polgármesteri választásokon való részvétellel
(szavazással) kapcsolatos feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján – figyelemmel a választási eljá-
rásról szóló 1997. évi C. törvény rendelkezéseire, valamint
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
27–28. §-aira – a 2006. évi helyi önkormányzati képviselõi
és polgármesteri választásokon való részvétellel (szava-
zással) kapcsolatos feladatokról az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
riumra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, a Magyar Honvédség katonai szervezeteire,
valamint a miniszter közvetlen irányítása és fenntartói irá-
nyítása alá tartozó szervezetekre és azok személyi állomá-
nyára.

2. §

A helyi önkormányzati képviselõi és polgármesteri vá-
lasztásokon való részvétel, illetve a választójog gyakorlá-
sa az egyén szabad elhatározásán alapul, ezért a szavazá-
son történõ megjelenést jogellenesen akadályozni, vagy a
megjelenésre parancsot adni, illetõleg az egyén szabad
akaratát bármilyen formában és módon befolyásolni tilos.

3. §

Az állományilletékes parancsnokok tájékoztatják a sze-
mélyi állományt arról, hogy a helyi önkormányzati képvi-
selõi és polgármesteri választásokon való részvételi (sza-
vazási) jogát – a törvényben foglalt kivétellel – az állandó
lakóhelyén gyakorolhatja.

4. §

A választáson való részvételt – anélkül, hogy a szolgála-
ti feladatokat csökkentenék – az állomány számára lehetõ-
vé kell tenni. Azon személyi állomány számára, akik a
szolgálatukat állandó lakóhelyüktõl távol teljesítik, a szol-

gálat ellátását úgy kell megszervezni, hogy a személyi
állomány a lakóhelyén szavazhasson. Amennyiben az
állomány tagja számára a lakóhelyén való szavazás nem
lehetséges, lehetõvé kell tenni számára a jelen utasítás
8. §-a szerinti szavazáson való részvételt. A szavazáson
való részvételhez szükséges idõre a személyi állományt
szolgálatmentesség illeti meg.

5. §

Az állomány tagja kérelme alapján az állományilletékes
parancsnokok közremûködnek abban, hogy szavazáson
való részvételhez szükséges iratok és igazolások a szemé-
lyi állomány tagja részére való kiadása a megfelelõ határ-
idõkön belül megtörténjen.

6. §

Az állományilletékes parancsnokoknak úgy kell meg-
szervezniük a tevékenységeket, hogy a szavazás napján
éleslövészet, gyakorlat, jelentõsebb csapatmozgás végre-
hajtása nem engedélyezett.

7. §

A katonai szervezetek parancsnokai a készenléti, vala-
mint az ügyeleti és õrszolgálatok vezénylését és váltásá-
nak idõpontját a szavazás napjára az alábbiak szerint sza-
bályozzák:

a) szolgálat ellátására lehetõleg a helyõrségben lakókat
kell vezényelni;

b) a szolgálatváltás idõpontját úgy határozzák meg,
hogy a szolgálatot leadók, valamint a szolgálatba lépõk
szolgálat elõtt vagy után lakóhelyükön szavazhassanak.

8. §

Az állományilletékes parancsnokok 2006. szeptember
25-ig megtervezik a választás napjára az állomány elfog-
laltságát az alábbiak figyelembevételével:

a) azon személyeket, akik nem az állandó lakcímük
szerinti településen, hanem más, magyarországi tartózko-
dási helyükön kívánnak szavazni, tájékoztatják, valamint
segítik az alábbiakkal kapcsolatban:

A magyarországi tartózkodási helyen való szavazáshoz
szükséges igazolást az állomány érintett tagja az állandó
lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetõjétõl
(a helyi jegyzõ) kérheti személyesen, meghatalmazott út-
ján vagy ajánlott levélben. Az érintett személy az igazolás-
sal csak abban az esetben szavazhat, ha a tartózkodási he-
lyet legkésõbb a választást megelõzõ napon létesítette. Fi-
gyelemmel kell lenni arra, hogy az igazolást legkésõbb a
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szavazást megelõzõ második napon lehet kiadni (2006.
szeptember 29. 16.00 óráig), illetve, amennyiben az állo-
mány tagja az igazolást levélben kéri, annak az illetékes
helyi választási irodához legkésõbb a szavazást megelõzõ
5. napon (2006. szeptember 26-ig) meg kell érkeznie.

Az igazolás kiadásához az alábbi adatok közlése szük-
séges: név; személyi azonosító jel; állandó lakcím; a tar-
tózkodási hely pontos címe; az a cím, ahová az érintett sze-
mély az igazolás megküldését kéri. A levélben kért igazo-
lást a választási iroda az érintett számára tértivevényes le-
vélben küldi meg.

Ezen igazolással, valamint személyi azonosító igazol-
vánnyal és a lakcímet igazoló hatósági okmánnyal együtt
kérhetõ (a szavazás napja elõtt) a tartózkodási hely válasz-
tási irodájának vezetõjétõl, illetve a szavazás napján a sza-
vazatszámláló bizottságtól a szavazói névjegyzékbe törté-
nõ felvétel. A módosított névjegyzék 2006. szeptember
29-én 16.00 óráig tekinthetõ meg a polgármesteri hivatal-
ban.

b) a magyarországi tartózkodási helyen való szavazás-
hoz kapcsolódó kérelem iránymutató mintáját a jelen uta-
sítás Melléklete tartalmazza.

9. §

Azon katonák esetében, akik szolgálati viszonyát képvi-
selõjelöltként való nyilvántartásba vétel miatt szüneteltet-
ték, de nem szereztek képviselõi, vagy polgármesteri tiszt-
séget, illetve a jelöltségtõl visszaléptek, az állományilleté-
kes parancsnok – az érintett személy bejelentése alapján –
gondoskodik a szolgálati viszony szünetelésének meg-
szüntetésére irányuló eljárás kezdeményezésérõl.

10. §

A választási kampány során választási falragasz, hirde-
tés, felirat, szórólap, vetített kép, választási gyûlésrõl szóló
értesítés elhelyezése, terjesztése jelen utasítás hatálya alá
tartozó szervezetek objektumaiban, valamint a Honvédség

által mûködtetett intézmény területén (falon, kerítésen
stb.) nem engedélyezett.

11. §

Választási gyûlés rendezése nem engedélyezett a jelen
utasítás hatálya alá tartozó szervezetek objektumaiban, va-
lamint a Honvédség által mûködtetett intézményben.

12. §

A választási kampányhoz a pártok, jelöltek részére kü-
lönbözõ szolgáltatások (szállítás, hangosítás, nyomdai
bérmunka, technikai eszközök kölcsönzése stb.) nyújtása
nem engedélyezett.

13. §

A jelen utasítás hatálya alá tartozó szervezetek objektu-
maiban szavazókörök csak külön honvédelmi miniszteri
engedély alapján hozhatók létre és mûködtethetõk.

14. §

A jelen utasítás rendelkezéseit a teljes személyi állo-
mány elõtt ki kell hirdetni.

15. §

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

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2006. szeptember 21.
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Melléklet a 101/2006. (HK 19.) HM utasításhoz

IRÁNYMUTATÓ MINTA A TARTÓZKODÁSI HELYEN VALÓ SZAVAZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
KÉRELEMHEZ

Kérelem
tartózkodási helyen történõ szavazáshoz kapcsolódó igazolás kiadása iránt

Címzetti (állandó lakcím) szerinti helyi választási iroda és vezetõje: ................................................................................

Kérelmezõ neve: .................................................................................................................................................................
Személyi azonosító jele:......................................................................................................................................................
Kérelmezõ állandó lakcíme (település, utca, hsz., ir. sz.): ..................................................................................................

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 104. §-a alapján a 2006. évi helyi önkormányzati és polgármesteri
választások során ...................................................................... településen (mint tartózkodási helyen) kívánok szavazni.

Kérem továbbá, hogy a kiállított igazolást az alábbi címre szíveskedjenek megküldeni: (település, utca. hsz., ir. sz.)

Kelt: ..........................., 2006. ..................... hó ................ nap.

......................................
a kérelmezõ saját kezû aláírása

A honvédelmi miniszter
102/2006. (HK 19.) HM

u t a s í t á s a
a társadalmi szervezeteknek nyújtott költségvetési

támogatásokról szóló 45/2004. (HK 11.) HM utasítás
módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire – a
társadalmi szervezeteknek nyújtott költségvetési támoga-
tásokról szóló 45/2004. (HK 11.) HM utasítást (a továb-
biakban: Ut.) az alábbiak szerint módosítom:

1. §

Az Ut. 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendelt-
ségébe, közvetlen irányítása és fenntartói irányítása alá
tartozó szervekre, valamint a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.”

2. §

Az Ut. 2. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„b) a HM illetékes szakmai szerve: a HM Szervezeti és

Mûködési Szabályzatában a társadalmi szervezetekkel tör-
ténõ együttmûködésre, illetve a fejezeti kezelésû elõirány-
zatok felhasználásának rendjérõl szóló HM rendeletben a
társadalmi szervezetek támogatására biztosított elõirány-
zatokkal történõ gazdálkodásra kijelölt szakmai szerv.”

3. §

Az Ut. 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(5) A társadalmi szervezetek által ellátott, a honvédel-
mi tárca 2. § a) pontja szerinti feladatokkal összefüggés-
ben folyósított támogatásokra kizárólag a HM kabinet-
fõnöke vállalhat kötelezettséget a költségviselõ, mint har-
madik fél tudomásulvételével a végrehajtásra.”

4. §

Az Ut. a következõ 4/A–4/E. §-okkal egészül ki:
„4/A. § A társadalmi szervezetek pályázati úton történõ

támogatása esetén a 4/B–4/F. §-ok szerinti eljárási rendet
kell alkalmazni.



4/B. § A pályázó társadalmi szervezet (a továbbiakban:
pályázó) részére a pályázat kiírása után legalább 30 napot
kell biztosítani a pályázatok beküldésére.

4/C. § A pályázati kiírás tartalmi kellékei:
a) a pályázat kódszáma;
b) a pályázat témaköre;
c) az elérni kívánt célcsoportok;
d) pályázati kategóriák;
e) pályázók köre;
f) a pályázattal elnyerhetõ pályázati díj minimum és

maximum összege;
g) a pályázati összegbõl a szervezet mûködési költsé-

geire fordítható hányada, amely maximum az elnyert
összeg 15%-a lehet;

h) a pályázat benyújtásának módja, helye és határideje;
i) a pályázathoz csatolandó dokumentumok és cégsze-

rûen aláírt nyilatkozatok listája;
j) a pályázat bírálatának szempontrendszere;
k) a pályázat elbírálásának döntési mechanizmusa;
l) a pályázati adatlap 1. sz. melléklet szerinti formá-

tuma;
m) a pályázati elszámolás 2. sz. melléklet szerinti for-

mátuma;
n) egyéb szükséges specialitásra utaló rendelkezések.

4/D. § A pályázati elbírálás rendje:
(1) A beérkezett pályázatokról a HM Munkabizottsága

dönt;
(2) A HM Munkabizottság elnöke: a HM Kommuniká-

ciós és Toborzó Fõosztály (a továbbiakban: HM KTF) fõ-
osztályvezetõje, akadályoztatása esetén szervezetszerû he-
lyettese, tagjai: a HM Honvéd Vezérkar képviselõje, a HM
KPSZH képviselõje, a HM Jogi Fõosztály képviselõje, és a
HM KTF szakállományából 5 fõ;

(3) A HM Munkabizottság döntését a HM KTF hozza,
jogi szempontok tekintetében a HM JF, pénzügyi szem-
pontok tekintetében a HM KPSZH véleményének figye-
lembevételével;

(4) Az értékelésben csak a határidõre beérkezett, a
pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltött, a megjelölt
dokumentumokat hiánytalanul csatolt pályázatok vehet-
nek részt;

(5) A hiányos pályázatokat érvénytelennek kell nyilvá-
nítani;

(6) A HM Munkabizottság a beküldési határidõ napját
követõ 20 munkanapon belül hozza meg döntését, a nyer-
tes pályázók névsorát a HM KTF a www.honvedelem.hu
weboldalon – a döntést követõ 3 munkanapon belül – köz-
zéteszi, és ezzel egyidejûleg a HM Munkabizottság értesí-
tõ levelet küld a döntés eredményérõl a nyertes és a pályá-
zaton sikertelenül indult pályázóknak;

(7) A támogatási szerzõdés aláírásáról a pályázók a dön-
tést követõ 5 munkanapon belül írásbeli tájékoztatást kap-
nak;

(8) A HM a nyertes pályázókkal az elnyert pályázati
összeg erejéig a döntést követõ 20 munkanapon belül szer-
zõdést köt;

(9) A HM a pályázati összeget a támogatási szerzõdés-
ben foglaltak szerint, a feladat végrehajtását megelõzõen
utalja át, amennyiben a feladat végrehajtása azt indokolja
– különös tekintettel az elõkészítõ, felkészülést igénylõ
feladatokra – a társadalmi szervezet által megelõlegezett
összeget utólag elismeri a szerzõdés szerinti megítélt
összeg részeként.

4/E. § Az elbírálás szempontjai:
a) Tartalom:
aa) a pályázati kiírás céljának való megfelelés;
ab) a projekt megvalósíthatósága;
ac) szakmai színvonal;
ad) ötletesség;
b) Hatékonyság:
ba) a célcsoport nagysága, pontos célzása;
bb) társadalmi hasznosság;
bc) az ágazati (szakmai) célhoz való illeszkedés;
c) Költségvetés:
ca) költséghatékonyság;
cb) önrész nagysága;
d) Pályázó szervezet:
da) szakmai referenciák;
db) személyi háttér;
dc) együttmûködések más szervezetekkel;

4/F. § A pályázati összeg felhasználásának ellenõrzése:
(1) A szerzõdésben foglaltak teljesítését és az elnyert

összeg rendeltetésszerû felhasználását a szerzõdésben
meghatározott szervek jogosultak ellenõrizni, így a pályá-
zati összeg elõirányzati fedezetével rendelkezõ HM szer-
vezet; valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott
állami ellenõrzõ szervezetek;

(2) Amennyiben a pályázó szabálytalanul vette igénybe
az elnyert összeget, vagy azt az elfogadott céltól eltérõen
használta fel, köteles a folyósított összeget késedelmi ka-
mattal visszafizetni;

(3) A késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapka-
mat kétszerese.”

5. §

(1) Ez az utasítás a közzététel napján lép hatályba.
(2) Az Ut. 4. § (2) bekezdésében a „HM közigazgatási

államtitkárát (a továbbiakban: HM KÁT)” szövegrész he-
lyébe a „HM kabinetfõnökét”; a (3) bekezdésében a „jog-
címen” szövegrész helyébe a „jogcímcsoporton” szöveg; a
(6)–(9) bekezdésekben a „HM KÁT” szövegrész helyébe a
„HM kabinetfõnök” szöveg; a (8) bekezdésében a „HM
KPSZH” szövegrész helyében a HM Központi Pénzügyi
és Számviteli Hivatal (a továbbiakban: HM KPSZH)” szö-
veg; a (12) bekezdésében a „HM Költségvetési Ellenõrzési
Hivatal” szövegrész helyébe a „HM Központi Ellenõrzési
és Hatósági Hivatal” szöveg lép.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. számú melléklet a 102/2006. (HK. 19.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET

PÁLYÁZATI ADATLAP

Pályázat
(pontos cím meghatározás)

I. Pályázó adatai
II. Pályázat bemutatása
III. Költségvetés
IV. Mellékletek

A mellékleteket sorszámmal ellátva és sorszám szerint rendezve kell az adatlaphoz csatolni.
1. sz. hiteles másolat a pályázó bírósági nyilvántartásba vételérõl
2. sz. a pályázó képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának közjegyzõvel hitelesített másolata
3. sz. a pályázó számlavezetõ pénzintézetének nyilatkozata a pályázó fizetõképességérõl
4. sz. nyilatkozatok

I. PÁLYÁZÓ ADATAI

1. Pályázó neve

székhelye

postai címe

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

honlapja

2. Pályázó adószáma (saját)

3. Pályázó bankszámla száma (saját),
számlavezetõ bank neve

4. Pályázó statisztikai száma

5. Pályázó hivatalos,
kötelezettségvállalásra
jogosult képviselõjének

neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

6. Az elmúlt 1–3 évben
elnyert-e HM által kiírt
pályázatot?

év

összeg (e Ft)

pályázat tárgya

év

összeg (e Ft)

pályázat tárgya

év

összeg (e Ft)

pályázat tárgya
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II. PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA

1. Pályázat címe
(max. 60 karakter)

2. Kategória

3. A megjelölt programon
való részvétel
terjesztésének módja

4. Pályázat rövid leírása
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5. Pályázat célcsoportja(i)
és annak nagysága

célcsoport 1

– nagysága (fõ)

célcsoport 2

– nagysága (fõ)

célcsoport 3

– nagysága (fõ)

6. Pályázati program
szükségességének
indoklása

7. Melyek a pályázat
hosszú távú hatásai?

8. Megvalósítás idõtartama ......... év ............... hó ............ napjától

......... év ............... hó ............ napjáig
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III. KÖLTSÉGVETÉS

érték: (E Ft)

Tevékenységek megnevezése Saját erõforrás Az elnyerni kívánt pályázati összeg Összesen

1. Dologi költségek

1.1. Közvetlen mûködési költségek

– fénymásolás, papír

– telekommunikáció

– fordítás

– szállítás

– utazás

– egyéb

1.2. Szervezés, lebonyolítás költségei

– bérleti díj

– díszlet

– catering

– technika

– nyomdai elõkészítés

– nyomdai költség

– marketing költség

– szállás

– egyéb

2. Személyi költségek

– bérjellegû kifizetés

– szakértõi díj

– lektorálás

– egyéb

Összesen:

IV. MELLÉKLETEK

NYILATKOZAT

1. Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok valódiak és hitelesek.
2. Tudomásul veszem, hogy a pályázat elnyerése esetén, a pályázaton elnyerhetõ összeg kedvezményezettjének neve,

a pályázat tárgya, az elnyert összeg szabályozott módon nyilvánosságra hozható.
3. Kijelentem, hogy az általam képviselt pályázó szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csõd-, felszá-

molási eljárás nincs folyamatban, 60 napnál régebbi köztartozása nincs, illetve ezekre vonatkozólag a támogatási szerzõ-
dés lejártáig bejelentési kötelezettséget vállalok.

4. Hozzájárulok a pályázat szabályszerûségének és a pályázattal elnyert összeg rendeltetésszerû felhasználásának
szerzõdésben meghatározott szervek általi ellenõrzéséhez.

5. A pályamû tulajdonjogot és harmadik személy jogosultságát nem sérti.
6. A pályázati felhívást és útmutatót ismerem, a pályázat az abban foglaltak figyelembevételével készült.

200.... ..................... hó ........... nap

.............................................
cégszerû aláírás
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A honvédelmi miniszter
103/2006. (HK 19.) HM

u t a s í t á s a

a Honvédelmi Minisztérium részvételével alapított
közhasznú társaságok mûködése feletti tulajdonosi

és szakmai felügyeletgyakorlás és a szakmai
követelménytámasztás rendjérõl szóló

96/2005. (HK 20.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. §-ának (1) bekezdése f) pontja
alapján a Honvédelmi Minisztérium részvételével alapított
közhasznú társaságok mûködése feletti tulajdonosi és
szakmai felügyeletgyakorlás és a szakmai követelménytá-
masztás rendjérõl szóló 96/2005. (HK 20.) HM utasítást
(a továbbiakban: Ut.) az alábbiak szerint módosítom:

1. §

Az Ut. 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra

(a továbbiakban: HM), a miniszter alárendeltségébe, köz-
vetlen irányítása és fenntartói irányítása alá tartozó szerve-
zetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire terjed ki.”

2. §

Az Ut. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) A HM VGF közremûködik az Alapító a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti és az
egyéb polgári jogi döntéseinek elõkészítésében.”

3. §

Az Ut. 4. § (2) bekezdése j) pontjának helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

j) a Kht.-k évközi gazdálkodási tevékenységének
folyamatos figyelemmel kísérése, céljellegû, illetve átfogó
elemzések, közgazdasági értékelések készítése a likviditá-
si és egyéb jelentések, negyedéves mérlegadatok, valamint
a vezetõ tisztségviselõk, a felügyelõ bizottságok bekért
jegyzõkönyveinek vizsgálata alapján.”

4. §

Az Ut. 4. § (2) bekezdése a következõ új t) ponttal egé-
szül ki:

„t) elkészíti és a HM KPSZH részére megküldi az állam-
háztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 149/A. §-a szerinti értékelést a Kht.-król.”

5. §

Az Ut. melléklete helyébe a következõ melléklet lép:
„Melléklet a 96/2005. (HK 20.) HM utasításhoz
Az utasítás alkalmazásában illetékes HM és MH szak-

mai szervek és szervezetek az alábbiak:

1. A kht.-k használatába adott állami tulajdonú, és a
HM vagyonkezelésbe tartozó vagyonelemek vagyonkeze-
lésével összefüggõ szakkérdések tekintetében:

HM Ingatlankezelési Hivatal az ingatlanok tekintetében
HM VGF az egyéb vagyonelemek vonatkozásában
MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancs-

nokság, mindkettõ tekintetében a kapcsolódó feladatkörei-
ben.

2. A kht.-kat érintõ költségvetési kiadási és támogatási
elõirányzatok tervezése, a támogatási megállapodások el-
lenjegyzése és az azokban foglaltak szerint a pénzeszkö-
zök utalása, a kiadási és támogatási elõirányzatok és telje-
sítések figyelemmel kísérése, valamint a költségvetési be-
számolás tekintetében:

HM KPSZH

3. A kht.-k által nyújtott és a HM tárca által igényelt
szolgáltatások költségvetési fedezetével, a költségvetés-
bõl juttatott támogatások tervezésével és teljesítésével, va-
lamint a kötelezettségvállalások ellenjegyzésével össze-
függõ szakkérdések tekintetében:

HM Védelmi Tervezési Fõosztály
HM KPSZH
MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancs-

nokság

4. A kht.-k által nyújtott kulturális és médiaszolgáltatá-
sokkal összefüggõ szakkérdések tekintetében:

HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály
HM Személyzeti Fõosztály

5. Az üdültetési, egészségügyi, rekreációs és sportszol-
gáltatásokkal összefüggõ szakkérdések tekintetében:

HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály
HM Személyzeti Fõosztály
HM Nemzetközi és Rendezvényszervezõ Hivatal
HM VGF
HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály
MH Egészségügyi Parancsnokság

6. A rendezvényszervezési és protokoll szolgáltatások
szakkérdések tekintetében:

HM Védelempolitikai Fõosztály
HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály
HM Nemzetközi és Rendezvényszervezõ Hivatal
HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály

7. A térképészeti szakfeladatok, a térképészeti ellátás
és a kapcsolódó szolgáltatások tekintetében:

HM Technológiai Hivatal, Repülõgép Modernizációs
Programiroda

MH Mûveletirányító Központ
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MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancs-
nokság

MH Térképész Szolgálat

8. Az információ- és dokumentumvédelmi feladatok
tekintetében:

HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály

9. A kiemelt állami és honvédelmi feladatok tekinte-
tében:

HM Védelmi Hivatal
HM Nemzetközi és Rendezvényszervezõ Hivatal
MH Mûveletirányító Központ

MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancs-
nokság

MH Egészségügyi Parancsnokság.”

6. §

Ez az utasítás a közzététel napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉS

A Honvédelmi Minisztérium jogi szakállamtitkárának és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
97/2006. (HK 19.) HM JSZÁT–HVKF

i n t é z k e d é s e
a 2006. szeptember havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvédelmi Honvéd Vezérkar fõnökének
102/2006. (HK 19.) HVKF

p a r a n c s a
a XIV. Nemzetközi Katonai Megfigyelõ Tanfolyam

elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
100/2006. (HK 19.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Összhaderõnemi

Parancsnokság megalakításának elõkészítésével
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról**

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.
** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
101/2006. (HK 19.) HVKF

i n t é z k e d é s e
az egyes Honvéd Vezérkar fõnöki munkáltatói

jogkörök gyakorlásáról**

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
104/2006. (HK 19.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Honvéd Vezérkar felsõ szintû vezetõi

és munkaértekezleteinek rendjérõl, valamint az
azokkal összefüggõ egyes feladatokról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.



A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
105/2006. (HK 19.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség katonai szervezetei éves és havi feladattervének elkészítésével összefüggõ feladatokról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

MH FÕNÖKI RENDELKEZÉS

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató Parancsnok

667/2006. (HK 19.) MH ÖLTPK
i n t é z k e d é s e

a haditechnikai ágazatok általános és speciális
mérõeszközeinek átadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§ (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – a haditechnikai szolgálati ágak álta-
lános és speciális mérõeszközeinek tételes felmérése, ke-
zelésére, illetve az MH Mérésügyi Alosztály számára tör-
ténõ átadása vonatkozásában – az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya az MH Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató Parancsnokság (továbbiakban:
MH ÖLTP), MH Haditechnikai Fõnökség (továbbiakban:
MH HTF), szolgálatfõnökségeire, alosztályaira, a feladat-
ban érintett alárendeltjeikre, valamint az átadásra kijelölt
– az intézkedés mellékleteiben szereplõ – mérõeszközöket
üzemeltetõ MH szervezetekre terjed ki.

2. A logisztikai támogatás, ezen belül a haditechnikai
biztosítás anyagnem-felelõsi rendszerének profiltisztításá-
val összhangban, az MH HTF alárendeltségébe tartozó
anyagnemfelelõs szolgálati ágak általános és speciális mé-
rõeszközeinek az alábbiakban meghatározott része, az MH

Mérésügyi Alosztály (továbbiakban: MH MÉALO)
anyagnemfelelõsi körébe kerül át. A jelen intézkedés
hatálybalépése után, ezen mérõeszköztípusok beszerzése,
ellátása, nyilvántartása, hitelesítése, kalibrálása, javítása,
selejtezése és az ehhez szükséges források kezelése az MH
MÉALO feladat- és felelõsségi körébe tartozik.

3. A feladatban érintett szakágak hajtsák végre a mel-
lékletekben szereplõ adatbázisoknak megfelelõen – 2006.
december 31-i fordulónappal – a kijelölt mérõeszközök át-
adás-átvételét, illetve az MH Haditechnikai Ellátó Köz-
pont módosítsa az érintett mérõeszközök HETK számait,
pontosítsa az „Általános Mérõeszközök Jegyzékét” (Cikk-
lista).

4. Az átadás-átvételre kerülõ mérõeszközök 2006. évi
üzemeltetési költségeit még az anyagnemfelelõs szolgálati
ágak használják fel. Az átadott mérõeszközök teljeskörû
üzemeltetését az MH MÉALO 2007. január 1-tõl végezze.

5. Az intézkedés az aláírás napján lép hatályba,* és
ezzel egyidejûleg hatályát veszti a haditechnikai ágazatok
általános és speciális mérõeszközeinek átadásáról szóló
470/2005. számú MH haditechnikai fõnöki intézkedés,
valamint az annak módosításáról szóló 661/2005. számú
MH haditechnikai fõnöki intézkedés.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2006. szeptember 20.
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1. számú melléklet a 667/2006. (HK 19.) MH ÖLTPK intézkedéshez

KIMUTATÁS: az MH PCGTSZ-tól az MH MÉALO számára átadásra kerülõ mérõeszközökrõl

Fsz.
Mérõeszköz

Üzemeltetõ katonai szervezet Megjegyzés
Megnevezés Típus Egyedi azonosító HETK

1. Füstölésmérõ (diesel) AGS 200 031112000130 00458413123006 MH 1. Logisztikai és Támogató Zászlóalj Veszprém

2. Füstölésmérõ (diesel) AGS 200 020619000245 00458413123006 MH 12. Légvédelmi Rakétadandár Gyõr

3. Füstölésmérõ (diesel) AGS 200 031112000124 00458413123006 MH 24. Bornemissza Gergely Felderítõ Zászlóalj Eger

4. Füstölésmérõ (diesel) AGS 200 031112000127 00458413123006 MH 25. Klapka György Könnyûlövészdandár Tata

5. Füstölésmérõ (diesel) AGS 200 031112000131 00458413123006 MH 43. Vezetéstámogató Zászlóalj Székesfehérvár

6. Füstölésmérõ (diesel) AGS 200 031112000125 00458413123006 MH 43. Vezetéstámogató Zászlóalj Székesfehérvár

7. Füstölésmérõ (diesel) AGS 200 031112000129 00458413123006 MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis Kecskemét

8. Füstölésmérõ (diesel) AGS 200 031112000124 00458413123006 MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred Kaposvár külszolgálaton

9. Füstölésmérõ (diesel) AGS 200 020619000253 00458413123006 MH 86. Szolnok Helikopter Ezred Szolnok

10. Füstölésmérõ (diesel) AGS 200 031112000123 00458413123006 MH Haditechnikai Ellátó Központ 1. KÁR Kalocsa

11. Füstölésmérõ (diesel) AGS 200 031112000128 00458413123006 MH Haditechnikai Ellátó Központ LHR Budapest

12. Füstölésmérõ (diesel) AGS 200 03112000132 00458413123006 MH Szentendrei Kiképzõ Központ Szentendre

13. Füstgázelemzõ (benzines) INFRALIT 397/1283 00456145110104 MH 1. Logisztikai és Támogató Zászlóalj Veszprém

14. Füstgázelemzõ (benzines) INFRALIT 397/1221 00458145110104 MH 5/62 Könnyûlövészzászlóalj Hódmezõvásárhely

15. Füstgázelemzõ (benzines) INFRALIT 397/1415 00458145110104 MH 86. Szolnok Helikopter Ezred Szolnok

16. Füstgázelemzõ (benzines) INFRALIT 397/1217 00458145110104 MH Bocskai István Könnyûlövészdandár Debrecen

17. Füstgázelemzõ (benzines) INFRALIT 397/1200 00458145110104 MH Haditechnikai Ellátó Központ LHR Budapest

18. Füstgázelemzõ (benzines) INFRALIT 397/1198 00458145110104 MH Támogató Ezred Budapest

19. Füstgázelemzõ (benzines) OPA 100 031022000293 00458413123006 MH 1. Logisztikai és Támogató Zászlóalj Veszprém

20. Füstgázelemzõ (benzines) OPA 100 020618000143 00458413123006 MH 12. Légvédelmi Rakétadandár Gyõr

21. Füstgázelemzõ (benzines) OPA 100 031022000295 00458413123006 MH 24. Bornemissza Gergely Felderítõ Zászlóalj Eger

22. Füstgázelemzõ (benzines) OPA 100 031022000296 00458413123006 MH 25. Klapka György Könnyûlövészdandár Tata

23. Füstgázelemzõ (benzines) OPA 100 031022000291 00458413123006 MH 43. Vezetéstámogató Zászlóalj Székesfehérvár

24. Füstgázelemzõ (benzines) OPA 100 030911000226 00458413123006 MH 43. Vezetéstámogató Zászlóalj Székesfehérvár

25. Füstgázelemzõ (benzines) OPA 100 031022000292 00458413123006 MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis Kecskemét

26. Füstgázelemzõ (benzines) OPA 100 031022000295 00458413123006 MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred Kaposvár külszolgálaton

27. Füstgázelemzõ (benzines) OPA 100 020618000142 00458413123006 MH 86. Szolnok Helikopter Ezred Szolnok
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Fsz.
Mérõeszköz

Üzemeltetõ katonai szervezet Megjegyzés
Megnevezés Típus Egyedi azonosító HETK

28. Füstgázelemzõ (benzines) OPA 100 030911000215 00458413123006 MH Haditechnikai Ellátó Központ 1. KÁR Kalocsa

29. Füstgázelemzõ (benzines) OPA 100 031022000294 00458413123006 MH Haditechnikai Ellátó Központ LHR Budapest

30. Füstgázelemzõ (benzines) OPA 100 030911000222 00458413123006 MH Szentendrei Kiképzõ Központ Szentendre

31. Füstölésmérõ (diesel) OPACILIT 191/0938 00458411517006 MH 1. Logisztikai és Támogató Zászlóalj Veszprém

32. Füstölésmérõ (diesel) OPACILIT 191/0906 00458411517006 MH 5/62 Könnyûlövészzászlóalj Hódmezõvásárhely

33. Füstölésmérõ (diesel) OPACILIT 191/1127 00458411517006 MH 86. Szolnok Helikopter Ezred Szolnok

34. Füstölésmérõ (diesel) OPACILIT 191/0886 00458411517006 MH 5. Bocskai István Könnyûlövészdandár Debrecen

35. Füstölésmérõ (diesel) OPACILIT 191/0849 00458411517006 MH Haditechnikai Ellátó Központ LHR Budapest

36. Füstölésmérõ (diesel) OPACILIT 191/0376/98 00458411517006 MH Támogató Ezred Budapest

2. számú melléklet a 667/2006. (HK 19.) MH ÖLTPK intézkedéshez

KIMUTATÁS: az MH FVTSZ-tól az MH MÉALO számára átadásra kerülõ mérõeszközökrõl

Fsz.
Mérõeszköz

Üzemeltetõ katonai szervezet Megjegyzés
Megnevezés Típus Egyedi azonosító HETK

1. 2 PKZ feszültségmérõ monométer HZS 2 746004 SZP 10023 00000000000000 MH 86. Szolnok Helikopter Ezred

2. Ampermérõ TP-T1 1529 00000000000000 MH 54. Légtérellenõrzõ Ezred

3. Csõvoltmérõ KEV-1M 47503 00000000000000 MH 12. Arrabona légv. rak. dd.

4. Csõvoltmérõ KEV-1M 50548 00000000000000 MH 12. Arrabona légv. rak. dd.

5. Csõvoltmérõ KEV-1M 403208 00000000000000 MH 54. Légtérellenõrzõ Ezred

6. Digitális multiméter 70481 szn. 10900000132201 MH 25. Klapka György Könnyû Löv.dd.

7. Digitális tolómérõ Berner C 156541 00000000000000 MH 11. Hunyadi Mátyás Harckocsizászlóalj

8. Digitális multiméter DMM-916 138643 00000000000000 MH 12. Arrabona légv. rak. dd.

9. Digitális multiméter DMM-916 138644 00000000000000 MH 12. Arrabona légv. rak. dd.

10. Digitális multiméter DMM-916 138645 00000000000000 MH 12. Arrabona légv. rak. dd.

11. Digitális multiméter DT-830B szn. 00000000000000 MH 5/62 Könnyû Lövészzászlóalj

12. Digitális multi méter M3600 Metex CF 690666 00000000000000 MH 86. Szolnok Helikopter Ezred

13. Digitális multiméter M365 CR Metex BG 702113 00000000000000 MH 86. Szolnok Helikopter Ezred

14. Digitális multiméter M-890G 7845428 00000000000000 MH 5/62 Könnyû Lövészzászlóalj

15. Digitális multiméter M-9508 MASTECH S000400045 10990300012802 MH 54. Légtérellenõrzõ Ezred

16. Digitális multiméter M-9508 MASTECH S000400013 10990300012802 MH 54. Légtérellenõrzõ Ezred
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Fsz.
Mérõeszköz

Üzemeltetõ katonai szervezet Megjegyzés
Megnevezés Típus Egyedi azonosító HETK

17. Digitális multiméter Wolfcraft 4011674189 00000000000000 MH 5/62 Könnyû Lövészzászlóalj

18. Hídmérleg 20000 kg Tolósúlyos 785-72-98 10427432111305 MH Veszélyesanyag Ellátó Központ

19. Hõ- és páratartalommérõ hõ és páratartalom-
mérõ

Sz.n 109931700063 MH 86. Szolnok Helikopter Ezred

20. Hullámmérõ Cs2-37A 6715 668312256003 MH 86. Szolnok Helikopter Ezred

21. Hullámmérõ CS2-37A ——— 668312256003 MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

22. Hullámmérõ CS2-32 6592 668312256003 MH Pápa Bázisrepülõtér

23. Impulzusparaméter mérõ I4-5 7059 668432131004 MH 54. Légtérellenõrzõ Ezred

24. Kézimûszer 43103/2 1810 00000000000000 MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

25. Megaohm mérõ M-A 100/1 237224 00000000000000 MH 43. Vezetéstámogató Zászlóalj

26. Mérõmûszer AVO5M1 5567 00000000000000 MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

27. Mikrométer G5-54 ——— 00000000000000 MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

28. Mikroohm mérõ F-4104 625 00000000000000 MH Pápa Bázisrepülõtér

29. Multitester MF-133 szn. 10900000133705 MH 11. Hunyadi Mátyás Harckocsizászlóalj

30. Multitester MF-133 szn. 10900000133705 MH 11. Hunyadi Mátyás Harckocsizászlóalj

31. Nagyfesz. Átütés vizsgáló UPU-1M 1425 00000000000000 MH 54. Légtérellenõrzõ Ezred

32. Oszcilloszkóp AR-02 4717 00000000000000 MH 54. Légtérellenõrzõ Ezred

33. Oszcilloszkóp SZ-1-125 23390 10668118242009 MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

34. Radarteszter RIP-3 N511020 00000000000000 MH Pápa Bázisrepülõtér

35. Radarteszter RIP-3 8707253 00000000000000 MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

36. Szignálgenerátor G4-158 1547 668615265008 MH 54. Légtérellenõrzõ Ezred

37. Szignálgenerátor G4-76A 7732 00000000000000 MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

38. Szignálgenerátor G4-76A 17740 00000000000000 MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

39. Teljesítmény mérõ M3-10 7115 00000000000000 MH 86. Szolnok Helikopter Ezred

40. Tizedes mérleg 200 kg 735-68-565 10398000000100 MH Veszélyesanyag Ellátó Központ

41. Tizedes mérleg 500 kg 75-464 10398000000309 MH Veszélyesanyag Ellátó Központ

42. Univerzális mérõmûszer C-431/2 2446 00000000000000 MH 86. Szolnok Helikopter Ezred

43. Univerzális mérõmûszer 43103/2 4636 00000000000000 MH Pápa Bázisrepülõtér

44. Univerzális mérõ mûszer AV 0-5M1 1290 00000000000000 MH 86. Szolnok Helikopter Ezred

45. Univerzális mérõmûszer AV 0-5M1 1290 00000000000000 MH 86. Szolnok Helikopter Ezred

46. Univerzális mérõmûszer AV 0-5M1 1290 00000000000000 MH 86. Szolnok Helikopter Ezred

47. Univerzális mérõmûszer AVO-5M1 N13433 00000000000000 MH Pápa Bázisrepülõtér

48. Univerzális mérõmûszer F-4104 ——— 00000000000000 MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

49. Univerzális voltmérõ ESZD-30 ——— 00000000000000 MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis
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Fsz.
Mérõeszköz

Üzemeltetõ katonai szervezet Megjegyzés
Megnevezés Típus Egyedi azonosító HETK

50. Vasvázas tolósúlyos mérleg 200 kg 76-843 00000000000000 MH Veszélyesanyag Ellátó Központ

51. Vasvázas tolósúlyos mérleg 500 kg T43-5523 10403020400304 MH Veszélyesanyag Ellátó Központ

52. Volt mérõ V7-27A ——— 00000000000000 MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

53. Volt mérõ V7-27A P02482 00000000000000 MH 86. Szolnok Helikopter Ezred

54. Voltmérõ V-736 3726 00000000000000 MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

3. számú melléklet a 667/2006. (HK 19.) HM ÖLTPK intézkedéshez

KIMUTATÁS: Az MH ESZ-tól az MH MÉALO számára átadásra kerülõ mérõeszközökrõl

Fsz.
Mérõeszköz

Üzemeltetõ katonai szervezet Megjegyzés
Megnevezés Típus Egyedi azonosító HETK

1. Akkutöltõ TBK-hoz KAT-11 125215 0034 1819 1540 01 MH 5. BIKLDD
2. Akkutöltõ TBK-hoz KAT-11 szn 0034 1819 1540 01 MH 5. BIKLDD
3. Akkutöltõ TBK-hoz KAT-21 szn 0034 1819 2120 02 MH 5. BIKLDD CS-346 mûhelygk HM 24–62
4. Akkutöltõ Ezüst-Cink KAT-3/9 095–46/50 0034 1819 1520 05 MH 5. BIKLDD CS-346 mûhelygk HM 24–62
5. Akkutöltõ Ezüst-Cink KAT-3/9 095–46/46 0034 1819 1520 05 MH 5. BIKLDD CS-346 mûhelygk HM 24–62
6. Akkutöltõ 20A ÚT-36/20 212–201/83 0034 1812 1170 09 MH 5. BIKLDD CS-346 mûhelygk HM 24–62
7. Akkutöltõ 20A ÚT-36/20 212–202/116 0034 1812 1170 09 MH 5. BIKLDD CS-346 mûhelygk HM 24–62
8. Akkutöltõ 20A ÚT-36/20 203028/20 0034 1812 1170 09 MH 5. BIKLDD
9. Akkutöltõ 20A ÚT-36/20 203028/47 0034 1812 1170 09 MH 5. BIKLDD
10. Akkutöltõ 20A ÚT-36/20 212201 0034 1812 1170 09 MH 5. BIKLDD
11. Akkutöltõ 20A ÚT-36/20 203028/24 0034 1812 1170 09 MH 5. BIKLDD
12. Akkutöltõ és tápegység VST-2–24/10 2204/100 1934 1832 4140 02 MH BHK
13. Akkutöltõ és tápegység VST-2–24/10 0203/025 1934 1832 4140 02 MH BHK
14. Akkutöltõ és tápegység VST-2–24/10 032087 1934 1832 4140 02 MH BHK
15. Akkutöltõ és tápegység VST-2–24/10 2204/101 1934 1832 4140 02 MH KGYSZD
16. Akkutöltõ és tápegység VST-2–24/10 2204/040 1934 1832 4140 02 MH KGYSZD
17. Akkutöltõ és tápegység VST-2–24/10 3207/063 1934 1832 4140 02 MH KGYSZD
18. Akkutöltõ és tápegység VST-3–14/25 4216/099 0034 1832 4160 09 MH 5. BIKLDD
19. Akkutöltõ és tápegység VST-3–14/25 4216/106 0034 1832 4160 09 MH 5. BIKLDD
20. Akkutöltõ és tápegység VST-3–14/25 4216/178 0034 1832 4160 09 MH 5. BIKLDD
21. Akkutöltõ és tápegység VST-3–14/25 4216/024 0034 1832 4160 09 MH 5. BIKLDD
22. Akkutöltõ és tápegység VST-3–14/25 5219/49 0034 1832 4160 09 MH 5. BIKLDD
23. Cella vizsgáló ZECA szn 1250 8000 0369 10 MH 24. BG FZ
24. Cella vizsgáló XC-1 686401 1942 2429 6118 02 MH 54. VLE (log.z.)
25. Digitális multiméter DT-9205A MX253033195 1999 6390 1415 02 MH 86. SZHE
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Fsz.
Mérõeszköz

Üzemeltetõ katonai szervezet Megjegyzés
Megnevezés Típus Egyedi azonosító HETK

26. Digitális multiméter M 2000 szn 3199 6390 6535 08 MH 86. SZHE
27. Digitális multiméter M 92A szn 3199 6390 6534 09 MH 86. SZHE
28. Digitális multiméter M 92A szn 3199 6390 6534 09 MH 86. SZHE
29. Digitális multiméter M-3001 801–883 MH 5/62 KLZ
30. Digitális multiméter M-3650 CR BG710336 1900 0010 1199 04 MH HTEK RTAR
31. Digitális mérõmûszer M-3900 szn 1900 0006 2046 03 MH 64. BSZJLE
32. Digitális multiméter Mastech S010400086 MH 5. BIKLDD
33. Digitális multiméter Mastech S010400030 MH 5. BIKLDD
34. Digitális mérõmûszer Mastech 830 S041700719 MH ÖBZ
35. Digitális mérõmûszer Mastech M 92A S000408278 1999 0000 0230 04 MH 34 BL KMZ
36. Digitális mérõmûszer Mastech M 92A S000400276 1999 0000 0230 04 MH 34 BL KMZ
37. Digitális mérõmûszer Mastech M 92A S030300323 1999 0000 0230 04 MH HTEK 1. KÁR
38. Digitális mérõmûszer Metex M-4650B EB125462 MH 34 BL KMZ
39. Digitális mérõmûszer MP-12 68727 1999 6390 1415 02 MH 86. SZHE
40. Digitális multiméter MX 25301 98893582 MH KGYSZD
41. Digitális kézimûszer MY-64 szn 3125 7788 4455 07 MH 54. VLE (log.z.)
42. Digitális kézimûszer MY-64 500437 1999 6390 1290 08 MH 86. SZHE
43. Digitális kézimûszer MY-64 szn 1999 6390 1290 08 MH 86. SZHE
44. Digitális kézimûszer MY-64 S040500332 1966 8714 2340 08 MH PBRT
45. Digitális kézimûszer MY-64 S040500303 1966 8714 2340 08 MH PBRT
46. Digitális kézimûszer MY-64 S040500037 1966 8714 2340 08 MH PBRT
47. Digitális kézimûszer MY-64 S040500332 1966 8714 2340 08 MH PBRT
48. Digitális mérõmûszer MY-66 20001020083 0066 8118 5220 05 MH 12. ALRDD
49. Digitális kézimûszer PU-500 0725585 0066 8118 5670 03 MH PBRT HEL/G leszállító álls HF 24–48
50. Elektromos asztali csomagmérleg CMA-112–60 5943/03 1966 1272 1006 00 MH 64. BSZJLE
51. Elektromos levélmérleg DIJPROG PS-611 5937/03 1966 1272 1005 01 MH 64. BSZJLE
52. Érintésvéd. bevizsgáló ÉVB bevizsgáló szn 1993 3000 0008 05 MH 43. VTZ
53. ETHERNET kábel teszter LCT-300/BK szn 3140 9000 0502 03 MH HTEK SZJER
54. Ganz szervizpad GANZ A-406 3140 3421 0205 01 MH HTEK SZJER
55. Induktiv szig. vizsg. Terromet 151514 0066 8136 2240 09 MH 37/4 TI MÉZ R-142/G rada HI 24–00
56. Kábelvizsgáló Kábelvizsgáló szn 1999 1490 1107 00 MH 24. BG FZ
57. Kézimûszer M-830B szn 1999 6390 1240 04 MH 86. SZHE
58. Kézimûszer TES 2012 szn 3199 4220 5010 02 MH HTEK SZJER
59. Kézimûszer TES 2014 szn 3140 8014 0030 07 MH HTEK SZJER
60. Kézimûszer M-830B szn 3140 8014 0020 09 MH HTEK SZJER
61. Kézimûszer M-830B szn 3140 8014 0020 09 MH HTEK SZJER
62. Kézimûszer M-830B szn 3140 8014 0020 09 MH HTEK SZJER
63. Kézimûszer M-830B szn 3140 8014 0020 09 MH HTEK SZJER
64. Kézimûszer M-830B szn 3140 8014 0020 09 MH HTEK SZJER
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Fsz.
Mérõeszköz

Üzemeltetõ katonai szervezet Megjegyzés
Megnevezés Típus Egyedi azonosító HETK

65. Lakatfogó Maxwell MC256011254 1900 0000 0104 04 MH 5/3. BM KLZ
66. Maxvel digitális multiméter MX-25201 0757 MH ÖBZ
67. Maxvel digitális multiméter MX-25201 0658 MH ÖBZ
68. Maxvel digitális multiméter MX-25201 szn MH ÖBZ
69. Mérõmûszer CHECK 3–48V szn 1939 2212 4213 03 MH 24. BG FZ
70. Mérõmûszer Beta-1760 230977 MH ÖBZ
71. Multiméter Multiméter szn 1939 2212 4212 04 MH 24. BG FZ
72. Multiméter Multiméter szn 1999 2849 0015 00 MH BHK
73. Oszcilloszkóp 60 MHz Hitachi V 665 52179 3140 3999 0010 03 MH HTEK SZJER
74. Oszcilloszkóp SZ1–49 410081 0066 8411 2410 03 MH 59. SZDRB RSZBN-4N közelnav álls 76339
75. Oszcilloszkóp SZ1–67 408024 0066 8417 2230 08 MH 59. SZDRB PRMG leszállító rendszer
76. Oszcilloszkóp SZ1–67 H06944 0066 8417 2230 08 MH 59. SZDRB PAR-10 irányadó álls HR 01–59
77. Oszcilloszkóp SZ1–67 N403752 0066 8417 2230 08 MH PBRT ARP-11M iránymérõ HT 47-46
78. Oszcilloszkóp SZ1–67 NX09043 0066 8417 2230 08 MH PBRT PAR-10 rep irányadó 100839
79. Oszcilloszkóp SZ1–67 NX09022 0066 8417 2230 08 MH PBRT PAR-10 rep irányadó 1000840
80. Oszcilloszkóp SZ1–67 NP02126 0066 8417 2230 08 MH PBRT PAR-10 rep irányadó 100842
81. Oszcilloszkóp SZ1–67 NX09036 0066 8417 2230 08 MH PBRT PAR-10 rep irányadó 1000841
82. Oszcilloszkóp SZ1–73 NL02609 0066 8417 2180 01 MH 54. VLE (12.r.szd) R-844 M-5 repirányitó HE 02–01
83. Oszcilloszkóp SZ1–73 NL05261 0066 8417 2180 01 MH 54. VLE (12.r.szd) R-844 M-5 repirányitó HH 97–80
84. Oszcilloszkóp SZ1–73 P03443 0066 8417 2180 01 MH 54. VLE (22 r.szd) R-844 M-5 repirányitó HE 50–62
85. Oszcilloszkóp SZ1–73 K01626 0066 8417 2180 01 MH 54. VLE (22 r.szd) R-844 M-5 repirányitó HE 50–63
86. Oszcilloszkóp SZ1–73 CS01017 0066 8417 2180 01 MH 54. VLE (k.r.szd) R-844 M-5 repirányitó HE 02–56
87. Oszcilloszkóp SZ1–73 L10453 0066 8417 2180 01 MH 54. VLE (k.r.szd) R-844 M-5 repirányitó HE 02–59
88. Oszcilloszkóp SZ1–73 CS06494 0066 8417 2180 01 MH 54. VLE (k.r.szd) R-844 M-5 repirányitó HE 02–57
89. Oszcilloszkóp SZ1–73 CS01046 0066 8417 2180 01 MH 54. VLE (k.r.szd) R-844 M-5 repirányitó HE 02–58
90. Oszcilloszkóp SZ1–73 NCS02293 0066 8417 2180 01 MH PBRT VISZP-75T lesz. indikátor 23071
91. Oszcilloszkóp SZ1–76 NC02176 0066 8417 2210 01 MH PBRT DGRM siklószögadó HI 24–17
92. Oszcilloszkóp SZ1–76 NP05039 0066 8417 2210 01 MH PBRT DKRM irányszögadó HI 24–16
93. Oszcilloszkóp TR-4655 49006 MH ÖBZ M-E hir jav mûh
94. Sinometer MF-133 szn MH ÖBZ
95. Speciális mûszer IN-BLOK szn 1267 9999 9994 09 MH 86. SZHE
96. Spektrum analizátor PSA-5 szn MH KGYSZD
97. Szignálgenerátor NF jel G4–37/A 97109 0066 8616 3370 06 MH 59. SZDRB RSZBN-4N közelnav álls 76339
98. Tápegység Stabil DC 2x2,4 V táp szn 1993 3000 0018 03 MH 43. VTZ
99. Tápegység Stabil DC 2x2,4 V táp szn 1993 3000 0018 03 MH 43. VTZ
100. Tápegység Stabil DC TR-9120 szn MH 25. KGY KLDD
101. Univerzális csõvoltmérõ EMG-1344 322 0066 8127 2290 00 MH HTEK 1. KÁR 71. sz ezred csök mûh. felsz
102. Univerzális mérõmûszer C-4312 4200010100 MH 12. ALRDD R-142/G rada HI 24–69
103. Univerzális mérõmûszer C-4313 123983 0066 8118 2250 09 MH 59. SZDRB RSZBN-4N közelnav álls 76339
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Fsz.
Mérõeszköz

Üzemeltetõ katonai szervezet Megjegyzés
Megnevezés Típus Egyedi azonosító HETK

104. Univerzális mérõmûszer C-4315 N450366 0066 8118 2270 05 MH 12. ALRDD R-142/G rada HI 23–85
105. Univerzális mérõmûszer C-4315 102093 0066 8118 2270 05 MH 25. KGY KLDD R-142/G rada
106. Univerzális mérõmûszer C-4315 196439 0066 8118 2270 05 MH 25. KGY KLDD R-142/G rada
107. Univerzális mérõmûszer C-4315 785382 0066 8118 2270 05 MH 25. KGY KLDD R-142/G rada
108. Univerzális mérõmûszer C-4315 786918 0066 8118 2270 05 MH 37. II.RF MÛDD R-142/G rada HR 01–92
109. Univerzális mérõmûszer C-4315 888381 0066 8118 2270 05 MH 43. VTZ KHK-12 kiseg hir kp
110. Univerzális mérõmûszer C-4315 885745 0066 8118 2270 05 MH 43. VTZ R-142/G rada HI 23–19
111. Univerzális mérõmûszer C-4315 613115 0066 8118 2270 05 MH 5/3. BM KLZ R-142/G rada HP 67–60
112. Univerzális mérõmûszer C-4315 633612 0066 8118 2270 05 MH 54. VLE (12.r.szd) R-142/G rada HE 01–97
113. Univerzális mérõmûszer C-4315 675779 0066 8118 2270 05 MH 54. VLE (12.r.szd) R-844 M-5 repirányitó HH 97–80
114. Univerzális mérõmûszer C-4315 774292 0066 8118 2270 05 MH 54. VLE (12.r.szd) R-844 M-5 repirányitó HE 02–01
115. Univerzális mérõmûszer C-4315 IV122180 0066 8118 2270 05 MH PBRT R-142/G rada HI 24–20
116. Univerzális mérõmûszer C-4324 401313 0066 8118 2350 06 MH 12. ALRDD R-142/G rada HI 23–86
117. Univerzális mérõmûszer C-4324 430123 0066 8118 2350 06 MH 12. ALRDD R-130/G rada HA 88–08
118. Univerzális mérõmûszer C-4324 445212 0066 8118 2350 06 MH 12. ALRDD R-130/G rada HA 88–07
119. Univerzális mérõmûszer C-4324 430339 0066 8118 2350 06 MH 12. ALRDD
120. Univerzális mérõmûszer C-4324 400754 0066 8118 2350 06 MH 12. ALRDD
121. Univerzális mérõmûszer C-4324 440080 0066 8118 2350 06 MH 12. ALRDD
122. Univerzális mérõmûszer C-4324 904090 0066 8118 2350 06 MH 12. ALRDD
123. Univerzális mérõmûszer C-4324 422047 0066 8118 2350 06 MH 12. ALRDD
124. Univerzális mérõmûszer C-4324 430193 0066 8118 2350 06 MH 12. ALRDD
125. Univerzális mérõmûszer C-4324 402663 0066 8118 2350 06 MH 37. II.RF MÛDD R-142/G rada HI 23–70
126. Univerzális mérõmûszer C-4324 432091 0066 8118 2350 06 MH 37. II.RF MÛDD R-130/G rada HR 02–09
127. Univerzális mérõmûszer C-4324 420753 0066 8118 2350 06 MH 37. II.RF MÛDD K-1/G tb kp HF 26–43
128. Univerzális mérõmûszer C-4324 409461 0066 8118 2350 06 MH 37. II.RF MÛDD R-142/G rada HI 21–92
129. Univerzális mérõmûszer C-4324 430237 0066 8118 2370 02 MH 37/4 TI MÉZ R-130/G rada HI 02–14
130. Univerzális mérõmûszer C-4324 423060 0066 8118 2370 02 MH 37/4 TI MÉZ R-130/G rada HI 02–15
131. Univerzális mérõmûszer C-4324 400062 0066 8118 2370 02 MH 37/4 TI MÉZ R-130/G rada HI 02–17
132. Univerzális mérõmûszer C-4324 430291 0066 8118 2350 06 MH HTEK FVTR R-130/G rada HH 73–77
133. Univerzális mérõmûszer C-4324 712310 0066 8118 2350 06 MH HTEK KTR R-130/G rada HH 98–19
134. Univerzális mérõmûszer C-4353 686890 0066 8118 2420 09 MH PBRT ARP-11M iránymérõ HT 47–46
135. Univerzális mérõmûszer C-4353 931288 0066 8118 2420 09 MH PBRT DGRM siklószögadó HI 24–17
136. Univerzális mérõmûszer C-4353 NFI2742 0066 8118 2420 09 MH PBRT DKRM irányszögadó HI 24–16
137. Univerzális mérõmûszer C-4553 960981 MH 54. VLE (k.r.szd) R-844 M-5 repirányitó HE 02–56
138. Univerzális mérõmûszer Digitális mûszer szn 1999 6390 1415 02 MH 86. SZHE
139. Univerzális mérõmûszer Digitális mûszer szn 1999 6390 1415 02 MH 86. SZHE
140. Univerzális mérõmûszer Digitális mûszer szn 1999 6390 1415 02 MH 86. SZHE
141. Univerzális mérõmûszer Digitális mûszer szn 1999 6390 1415 02 MH 86. SZHE
142. Univerzális mérõmûszer Digitális mûszer szn 1999 6390 1415 02 MH 86. SZHE
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Mérõeszköz

Üzemeltetõ katonai szervezet Megjegyzés
Megnevezés Típus Egyedi azonosító HETK

143. Univerzális mérõmûszer Digitális mûszer szn 1999 6390 1415 02 MH 86. SZHE
144. Univerzális mérõmûszer Edison DM383 szn 1999 6390 5111 10 MH PBRT
145. Univerzális mérõmûszer Edison DM644 20030634161 1999 6390 5111 10 MH PBRT
146. Univerzális mérõmûszer Edison DM644 20011107005 1999 6390 5111 10 MH PBRT
147. Univerzális mérõmûszer Ganzuniv-2 60921 1950 0000 0131 06 MH 54. VLE (22 r.szd) R-844 M-5 repirányitó HE 50–62
148. Univerzális mérõmûszer Ganzuniv-2 59131 1950 0000 0131 06 MH 54. VLE (22 r.szd)
149. Univerzális mérõmûszer Ganzuniv-3 40653 0066 8118 4620 06 MH 37/4 TI MÉZ R-142/G rada HI 24–00
150. Univerzális mérõmûszer Ganzuniv-3 40736 0066 8118 4620 06 MH 37/4 TI MÉZ R-130/G rada HI 24–01
151. Univerzális mérõmûszer Ganzuniv-3 46070 0066 8118 4620 06 MH 37/4 TI MÉZ R-130/G rada HR 02–16
152. Univerzális mérõmûszer UNI szn MH 37. II.RF MÛDD R-130/G rada HA 88–14
153. Univerzális mérõmûszer UNI szn MH 37. II.RF MÛDD R-130/G rada HI 22–09
154. Univerzális mérõmûszer UNI-7 szn MH 25. KGY KLDD K-1M-III/G HI 21–78
155. Univerzális mérõmûszer UNIVO 202389 0066 8118 4260 10 MH 5/3. BM KLZ K-1 III tb kp HP 67–08
156. Univerzális mérõmûszer Voltcraft HC 1015 szn 1966 8712 1190 07 MH HTEK RTAR
157. Univerzális mérõmûszer Voltcraft HC 1015 szn 1966 8712 1190 07 MH HTEK RTAR
158. Univerzális mérõmûszer Voltcraft HC 1015 szn 1966 8712 1190 07 MH HTEK RTAR

4. számú melléklet a 667/2006. (HK 19.) MH ÖLTPK intézkedéshez

KIMUTATÁS: Az MH MÛTSZ-tól az MH MÉALO számára átadásra kerülõ mérõeszközökrõl

Fsz.
Mérõeszköz

Üzemeltetõ katonai szervezet Megjegyzés
Megnevezés Típus Egyedi

azonosító HETK

1. Ampermérõ 66 DA-1 688678 33422313618204 MH 37. R.F.mû.dd.
2. Ampermérõ 67 DA-1 742729 33422313618204 MH 37. R.F.mû.dd.
3. Ampermérõ 68 DA-1 742656 33422313618204 MH 37. R.F.mû.dd.
4. Ampermérõ 69 DA-1 851159 33422313618204 MH 37. R.F.mû.dd.
5. Digitális kézi mérõmûszer MASTECH MY64 S041700024 33422999154309 MH 37. R.F.mû.dd. 420–005 Nagyteljesítményû tábori

víztisztító állomás tartozéka
6. Digitális kézi mérõmûszer DM266 CLAMP METER 20020324528 33422999154309 MH HTEK 427–010 zászlóalj mobil viztisztító állomás

tartozéka
7. Digitális kézi mérõmûszer DM266 CLAMP METER 20020324575 33422999154309 MH HTEK 427–011 zászlóalj mobil viztisztító állomás

tartozéka
8. Digitális kézi mérõmûszer DM266 CLAMP METER 20010529741 33422999154309 MH HTEK 427–012 zászlóalj mobil viztisztító állomás

tartozéka
9. Digitális kézi mérõmûszer DM266 CLAMP METER 20000603878 33422999154309 MH 59.SZGYD Repülõbázis 427–007 zászlóalj mobil viztisztító állomás

tartozéka
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Üzemeltetõ katonai szervezet Megjegyzés
Megnevezés Típus Egyedi

azonosító HETK

10. Digitális kézi mérõmûszer DM266 CLAMP METER 20010529709 33422999154309 MH 5. B.I. kö.lö.dd. 427–004 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

11. Digitális kézi mérõmûszer M266 MASTECH S030400042 33422999154210 MH HTEK 427–008 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

12. Digitális kézi mérõmûszer M266 MASTECH S030400878 33422999154210 MH HTEK 427–009 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

13. Digitális kézi mérõmûszer M266 MASTECH 0492021 33422999154309 MH 37. R.F.mû.dd. 427–001 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

14. Digitális kézi mérõmûszer M266 MASTECH 20010429729 33422999154309 MH 37. R.F.mû.dd. 427–002 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

15. Digitális kézi mérõmûszer M266 MASTECH S030300042 33422999154210 MH 5/62 Kö.lö.z. 427–003 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

16. Digitális kézi mérõmûszer M266 MASTECH S030400022 33422999154309 MH 37. R.F.mû.dd. 420–001 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

17. Digitális kézi mérõmûszer M266 MASTECH S030400682 33422999154309 MH 37. R.F.mû.dd. 420–002 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

18. Digitális kézi mérõmûszer M266 MASTECH 041700413 33422999154309 MH 37. R.F.mû.dd. 420–003 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

19. Digitális kézi mérõmûszer M266 MASTECH 041700650 33422999154309 MH 37. R.F.mû.dd. 420–004 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

20. Digitális kézi mérõmûszer M266 MASTECH S040500030 33422999154309 MH 37. R.F.mû.dd. 420–006 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

21. Digitális kézi mérõmûszer MASTECH MY64 S030800174 33422999154309 MH 37. R.F.mû.dd. 427–006 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

22. Digitális kézi mérõmûszer MASTECH MY64 S03800173 33422999154309 MH 37. R.F.mû.dd. 427–005 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

23. Digitális kézi multiméter MY-68 S031100027 33991033005009 MH SZKK
24. Digitális multiméter M 266 S041700746 33422999151106 MH 5/62 Kö.lö.z. Tábori világító felszerelés tartozéka

(0380–216)
25. Digitális multiméter M 4650 CJ 294492 35668118327001 MH Pápa Bázisreptér
26. Digitális multiméter M 9508 AJ 024 911 33990000006103 MH Szolnok h.e.
27. Digitális multiméter MY-68 S031200078 33991033005009 MH SZKK
28. Hordozható PH mérõmûszer WTW pH 330 i 01120020 33432133113810 MH HTEK 427–008 zászlóalj mobil viztisztító állomás

tartozéka
29. Hordozható PH mérõmûszer WTW pH 330 i 03330022 33432133113810 MH HTEK 427–009 zászlóalj mobil viztisztító állomás

tartozéka
30. Hordozható PH mérõmûszer WTW pH 330 i 02410054 33432133113909 MH HTEK 427–010 zászlóalj mobil viztisztító állomás

tartozéka
31. Hordozható PH mérõmûszer WTW pH 330 i 02410055 33432133113909 MH HTEK 427–011 zászlóalj mobil viztisztító állomás

tartozéka
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Üzemeltetõ katonai szervezet Megjegyzés
Megnevezés Típus Egyedi

azonosító HETK

32. Hordozható PH mérõmûszer WTW pH 330 i 03330013 33432133113809 MH HTEK 427–012 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

33. Hordozható PH mérõmûszer WTW pH 330 i 02480071 33432133113909 MH 5/62 Kö.lö.z. 427–003 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

34. Hordozható PH mérõmûszer WTW pH 330 i 01480211 33432133113909 MH 59.SZGYD Repülõbázis 427–007 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

35. Hordozható PH mérõmûszer WTW pH 330 i 2903436 33432133113909 MH 37. R.F.mû.dd. 427–001 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

36. Hordozható PH mérõmûszer WTW pH 330 i 01390099 33432133113909 MH 37. R.F.mû.dd. 427–002 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

37. Hordozható PH mérõmûszer WTW pH 330 i 99320060 33432133113909 MH 37. R.F.mû.dd. 427–005 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

38. Hordozható PH mérõmûszer WTW pH 330 i 03330041 33432133113909 MH 37. R.F.mû.dd. 427–006 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

39. Hordozható PH mérõmûszer WTW pH 330 i 00310035 33432133113909 MH 5. B.I. kö.lö.dd. 427–004 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

40. Hordozható PH mérõmûszer WTW pH 330 i 0036026 33432133113909 MH 37. R.F.mû.dd. 420–003 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

41. Hordozható PH mérõmûszer WTW pH 330 i 04220121 33432133113909 MH 37. R.F.mû.dd. 420–004 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

42. Hordozható PH mérõmûszer WTW pH 330 i 04220115 33432133113909 MH 37. R.F.mû.dd. 420–005 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

43. Hordozható PH mérõmûszer WTW pH 330 i 04360048 33432133113909 MH 37. R.F.mû.dd. 420–006 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

44. Hordozható PH mérõmûszer WTW pH 330 i 04360044 33432133113909 MH 37. R.F.mû.dd. 420–001 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

45. Hordozható PH mérõmûszer WTW pH 330 i 03330012 33432133113909 MH 37. R.F.mû.dd. 420–002 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

46. Mérõmûszer C 4310 187941 33668118232001 MH 37. R.F.mû.dd.
47. Nagyellenállásmérõ NE-107 68031 33997990240109 ZMNE
48. Nagyellenállásmérõ NE-107 64162 33900018612801 MH 37. R.F.mû.dd.
49. Photometer PF-10 13958 33432133221807 MH 5. B.I. kö.lö.dd. 427–004 zászlóalj mobil viztisztító állomás

tartozéka
50. Photometer PF-10 13498 33432133221807 MH 5/62 Kö.lö.z. 427–003 zászlóalj mobil viztisztító állomás

tartozéka
51. Photometer PF-11 17019 33432133221807 MH HTEK 427–008 zászlóalj mobil viztisztító állomás

tartozéka
52. Photometer PF-11 17053 33432133221807 MH HTEK 427–009 zászlóalj mobil viztisztító állomás

tartozéka
53. Photometer PF-11 17105 33432133221807 MH HTEK 427–010 zászlóalj mobil viztisztító állomás

tartozéka
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54. Photometer PF-11 12442 33432133221807 MH HTEK 427–011 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

55. Photometer PF-11 13917 33432133221807 MH HTEK 427–012 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

56. Photometer PF-11 15619 33432133221807 MH 59.SZGYD Repülõbázis 427–007 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

57. Photometer PF-11 17344 33432133221807 MH 37. R.F.mû.dd. 427–001 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

58. Photometer PF-11 16088 33432133221807 MH 37. R.F.mû.dd. 427–002 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

59. Photometer PF-11 16697 33432133221807 MH 37. R.F.mû.dd. 427–005 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

60. Photometer PF-11 16193 33432133221807 MH 37. R.F.mû.dd. 427–006 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

61. Photometer PF-11 17614 33432133221807 MH 37. R.F.mû.dd. 420–001 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás

62. Photometer PF-11 17819 33432133221807 MH 37. R.F.mû.dd. 420–002 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

63. Photometer PF-11 17639 33432133221807 MH 37. R.F.mû.dd. 420–003 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

64. Photometer PF-11 15587 33432133221807 MH 37. R.F.mû.dd. 420–004 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

65. Photometer PF-11 16499 33432133221807 MH 37. R.F.mû.dd. 420–005 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

66. Photometer PF-11 17819 33432133221807 MH 37. R.F.mû.dd. 420–006 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

67. Univerzális mérõmûszer UMG-P 5053 33443357300000 MH 25.K.GY. kö.lö.dd.
68. Univerzális mérõmûszer UMG-P 5054 33443357300000 MH 25.K.GY. kö.lö.dd.
69. Vezetõképesség mérõmûszer LF 330 99150033 33432133248303 MH HTEK 427–008 zászlóalj típusú mobil viztisztító

állomás tartozéka
70. Vezetõképesség mérõmûszer LF 330 03190246 33432133248402 MH HTEK 427–009 zászlóalj mobil viztisztító állomás

tartozéka
71. Vezetõképesség mérõmûszer LF 330 02400105 33432133248402 MH HTEK 427–010 zászlóalj mobil viztisztító állomás

tartozéka
72. Vezetõképesség mérõmûszer LF 330 02400107 33432133248402 MH HTEK 427–011 zászlóalj mobil viztisztító állomás

tartozéka
73. Vezetõképesség mérõmûszer LF 330 01480025 33432133248402 MH HTEK 427–012 zászlóalj mobil viztisztító állomás

tartozéka
74. Vezetõképesség mérõmûszer LF 330 44037084 33432133248402 MH 5/62 Kö.lö.z. 427–003 zászlóalj mobil viztisztító állomás

tartozéka
75. Vezetõképesség mérõmûszer LF 330 02050020 33432133248402 MH 59.SZGYD Repülõbázis 427–007 zászlóalj mobil viztisztító állomás

tartozéka

1520
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

19.szám



Fsz.
Mérõeszköz

Üzemeltetõ katonai szervezet Megjegyzés
Megnevezés Típus Egyedi

azonosító HETK

76. Vezetõképesség mérõmûszer LF 330 00320029 33432133248402 MH 5. B.I. kö.lö.dd. 427–004 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

77. Vezetõképesség mérõmûszer LF 330 99290031 33432133248402 MH 37. R.F.mû.dd. 427–005 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

78. Vezetõképesség mérõmûszer LF 330 00290006 33432133248402 MH 37. R.F.mû.dd. 427–006 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

79. Vezetõképesség mérõmûszer ORION 32248036 33432133248402 MH 37. R.F.mû.dd. 427–001 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

80. Vezetõképesség mérõmûszer WTW COND 330 i 01290044 33432133248402 MH 37. R.F.mû.dd. 427–002 zászlóalj mobil viztisztító állomás
tartozéka

81. Vezetõképesség mérõmûszer WTW COND 330 i 03470059 33432133248402 MH 37. R.F.mû.dd. 420–001 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

82. Vezetõképesség mérõmûszer WTW COND 330 i 04890061 33432133248402 MH 37. R.F.mû.dd. 420–002 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

83. Vezetõképesség mérõmûszer WTW COND 330 i 03670043 33432133248402 MH 37. R.F.mû.dd. 420–003 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

84. Vezetõképesség mérõmûszer WTW COND 330 i 04090020 33432133248402 MH 37. R.F.mû.dd. 420–004 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

85. Vezetõképesség mérõmûszer WTW COND 330 i 04430010 33432133248402 MH 37. R.F.mû.dd. 420–005 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

86. Vezetõképesség mérõmûszer WTW COND 330 i 04430009 33432133248402 MH 37. R.F.mû.dd. 420–006 Nagyteljesítményû tábori
víztisztító állomás tartozéka

87. Villamos mérõmûszer REICH fogó 890065 33422999151106 MH 64. BSZJ log.e. villanyszerelõ szerszámkészlet tartozéka
88. Villamos mérõmûszer REICH fogó 890056 33422999151106 MH 64. BSZJ log.e. villanyszerelõ szerszámkészlet tartozéka
89. Villamos mérõmûszer REICH fogó 890034 33422999151106 MH 64. BSZJ log.e. villanyszerelõ szerszámkészlet tartozéka
90. Villamos mérõmûszer UNIVO 393966 33668118426010 MH 64. BSZJ log.e. villanyszerelõ szerszámkészlet tartozéka
91. Villamos mérõmûszer UNIVO 393895 33668118426010 MH 64. BSZJ log.e. villanyszerelõ szerszámkészlet tartozéka
92. Villamos mérõmûszer UNIVO 393950 33668118426010 MH 64. BSZJ log.e. villanyszerelõ szerszámkészlet tartozéka
93. Villamos mérõmûszer UNIVO 678199 33668118426010 MH 64. BSZJ log.e. tûzszerész egységkészlet tartozéka
94. Villamos mérõmûszer UNIVO 759926 33668118426010 MH 64. BSZJ log.e. tûzszerész egységkészlet tartozéka
95. Villamos mérõmûszer UNIVO 631860 33668118426010 MH 64. BSZJ log.e. tûzszerész egységkészlet tartozéka
96. Villamos mérõmûszer UNIVO 488722 33668118426010 MH Pápa Bázisreptér tûzszerész egységkészlet tartozéka
97. Villamos mérõmûszer UNIVO 238865 33668118426010 MH Pápa Bázisreptér tûzszerész egységkészlet tartozéka
98. Villamos mérõmûszer UNIVO 235852 33668118426010 MH Pápa Bázisreptér tûzszerész egységkészlet tartozéka
99. Villamos mérõmûszer UNIVO 488993 33900018613304 MH 25.K.GY. kö.lö.dd. Tábori világító felszerelés tartozéka

(0380–282)
100. Villamos mérõmûszer UNIVO 631631 33900018613304 MH 25.K.GY. kö.lö.dd. Tábori világító felszerelés tartozéka

(0380–341)
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi és Rendezvényszervezõ Hivatal

A szerzõdés
megnevezése (típusa) A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója*
A szerzõdés

értéke**

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Szállítmányozási
szerzõdés

szerzõdésmódosítás Penett Kft., adószám:
13249748-2-13

max. 3 420 2006.
szeptember 6.

2006.
szeptember 6.

2006.
december 31.

Szállítmányozási
szerzõdés

szerzõdésmódosítás Budmárk Kft.,
adószám:

11895680-2-42

max. 2 481 2006.
szeptember 6.

2006.
szeptember 6.

2006.
december 31.

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

*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése

Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ

A szerzõdés
megnevezése (típusa) A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója A szerzõdés értéke
A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Bérleti targonca bérlet Kiss-Ker Team Kft.
09-09-008346

5 159 2006. június 7. 2006. június 12. 2007. június 10.

Szállítási rakományrögzítõ heveder beszerzés Pfaff Silberblau
Hungária Kft.
13-09-080946

12 490 2006. március 31. 2006. március 31. 2006. június 15.

Szállítási térburkoló elem beszerzése AFV Kft.
09-09-002821

7 990 2006. március 30. 2006. március 30. 2006. június 15.

Szállítási targonca keréktárcsa beszerzése Kiss-Ker Team Kft.
09-09-008346

6 653 2006. március 31. 2006. március 31. 2006. június 31.

Szállítási szöges szõnyeg beszerzése AFV Kft.
09-09-002821

7 996 2006. március 30. 2006. március 30. 2006. június 5.

Magyar Honvédség Hadtápanyag Ellátó Központ

A szerzõdés
megnevezése (típusa) A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója A szerzõdés értéke
A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Vállalkozási
szerzõdés

HACCP rendszer karbantartása MH HTPEK–O.H.K.I.
Kht.

01-14-00289

9 800 2006.
szeptember 8.

2006.
szeptember 8.

2006.
november 30.

Szállítási szerzõdés Mikrohullámú sütõ, teafõzõ MH HTPEK–Wava Kft.
01-09-262611

3 509 2006.
szeptember 15.

2006.
szeptember 15.

2006.
november 30.
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KÖZLEMÉNYEK

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
98/2006 (HK 19.) HM VTI SZÁT

k ö z l e m é n y e

NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000 (HK 1.) HM Ut. 7. §-a alapján,
az egységes védelmi elõírások kidolgozása, az egységesí-
tési egyezményekben foglaltak megvalósítása és végrehaj-
tása érdekében az alábbi NATO dokumentumok magyar
elfogadására, illetve alkalmazásba vételére vonatkozó nyi-
latkozatot adom ki:

1. STANAG 4224 (Ed.4 RD 1) Large calibre artille-
ry and naval gun ammunition greater than 40 mm, sa-
fety and suitability for service evaluation (40 mm-nél
nagyobb kaliberû tüzérségi és haditengerészeti lõszerek
biztonsági és hadihasználhatósági értékelése)

– Fenntartás nélküli elfogadás;
– Részvétel nem tervezett

2. STANAG 4107 (Ed.7) Mutual acceptance of go-
vernment quality assurance and usage of the allied qu-
ality assurance publications (AQAP) (Megbízásos mi-
nõségbiztosítás kölcsönös elfogadása és a szövetséges mi-
nõségbiztosítási kiadványok alkalmazása)

– Fenntartás nélküli elfogadás;
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2007. 03.

3. STANAG 4427 (Ed.2 RD 1) Introduction of allied
configuration management publications (ACMP) [Szö-
vetséges konfigurációs irányítási kiadványok kézikönyve
(ACMP)]

– Fenntartás nélküli elfogadás;
– Alkalmazásba vétel nem tervezett

4. STANAG 4187 (Ed.4 RD 1) Fuzing systems:
safety design requirements (Gyújtó rendszerek biztonsá-
gi tervezési követelményei)

– Megjegyzéssel való fenntartás nélküli elfogadás;
Megjegyzés: Csak az új beszerzésû/fejlesztésû techni-

kai eszköz rendszeresítése esetén vesszük figyelembe a
dokumentum elõírásait

– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2007. 01.

5. STANAG 4236 (Ed.2 RD 1) Lightning environ-
ment (Villámlási viszonyok)

– Megjegyzéssel való fenntartás nélküli elfogadás;

Megjegyzés: Csak az új beszerzésû/fejlesztésû techni-
kai eszköz rendszeresítése esetén vesszük figyelembe a
dokumentum elõírásait

– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2007. 01.

6. STANAG 4175 Vol. II. (Ed.4 RD 1) Technical
characteristics of the multifunctional information dist-
ribution system (MIDS) – Volume II [A többfunkciós in-
formáció elosztó-továbbító rendszer (MIDS) technikai jel-
lemzõi]

– Fenntartás nélküli elfogadás;
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: a NATO ál-

tali hatályba léptetést
követõ 6 hónapon belül

7. STANAG 2510 (Ed.1 RD 1) Joint NATO waste
management requirements during NATO-led military
activities (Hulladékgazdálkodási követelmények a NATO
által vezetett katonai tevékenységek során)

– Fenntartás nélküli elfogadás;
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: a NATO ál-

tali hatályba léptetést
követõ 6 hónapon belül

8. STANAG 2347 (Ed.2 RD 1) Medical warning tag
(Egészségügyi figyelmeztetõ kártya)

– Fenntartás nélküli elfogadás;
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2008. 01.

EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere és a HM
Honvéd Vezérkar fõnöke, illetõleg a Honvédségi Dol-
gozók Szakszervezete (HODOSZ) a Honvédszakszervezet
(HOSZ) – mint a honvédelmi ágazatban reprezentatív
szakszervezetek –, továbbá érdekképviseleti feladatokat
ellátó egyesületként a Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetsége (BEOSZ) (a továbbiakban: Felek) – a folya-
matos együttmûködés (párbeszéd) fenntartása érdekében –
a honvédelmi tárca érdekegyeztetési rendszerérõl és rend-
jérõl a következõkben állapodott meg:

1. A jelen Megállapodás célja az alapvetõen ágazati
jelentõségû kérdésekben a honvédelmi miniszterrel történt
egyeztetés rendjének szabályozása; a Megállapodást kötõ
Felek által képviselt társadalmi, gazdasági, szociális érde-
kek, törekvések egyeztetése, megállapodások kialakítása,
az ezekre vonatkozó döntések elõkészítésének és végre-
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hajtásának keretein belül az érdekek egyeztetése, illetõleg
az álláspontok megfogalmazása, valamint az információ-
csere.

2. A Felek a jelen Megállapodással megújult formában
tovább mûködtetik a honvédelmi tárcánál a HONVÉ-
DELMI ÉRDEKEGYEZTETÕ FÓRUM-ot (a továb-
biakban: HÉF), amely az érdekegyeztetés és a tárca dön-
téselõkészítõ fóruma.

3. A HÉF hatáskörébe a Magyar Honvédség állomá-
nyába tartozó hivatásos, szerzõdéses, önkéntes tartalékos
katonák, a köztisztviselõk, a közalkalmazottak, munkavál-
lalók, valamint a honvédelmi ágazathoz tartozó gazdasági
társaságok és közhasznú társaságok munkavállalói élet-és
munkakörülményeire, foglalkoztatási feltételeire vonatko-
zó tárgykörök tartoznak. E fórumon történik az elõbbi jog-
viszonyokból nyugállományba (nyugdíjba) kerültek érde-
keinek egyeztetése is.

4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Honvédelmi
Minisztériumban, a honvédelmi miniszter alárendeltségé-
ben, valamint fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek-
ben, a honvédelmi miniszter által alapított gazdasági társa-
ságokban, közhasznú társaságokban, és a Magyar Hon-
védség katonai szervezeteinél – amennyiben az említett
szervezeteknél a munkavállalói oldal bejegyzett érdekkép-
viseleti szervezete, egyesülete mûködik – kétoldalú érdek-
egyeztetõ fórumokat mûködtetnek. A helyi együttmûkö-
dési megállapodások megkötésének alapját a jelen Meg-
állapodás képezi.

5. A HÉF-nek két oldala van. A munkáltatói oldalon a
honvédelmi tárca képviselõi, a munkavállalói oldalon pe-
dig a honvédelmi tárcánál mûködõ reprezentatív érdekvé-
delmi és érdekképviseleti szervezetek – a Honvédségi
Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ), a Honvédszakszer-
vezet (HOSZ), valamint érdekképviseleti feladatokat ellá-
tó egyesületként a Bajtársi Egyesületek Országos Szövet-
sége (BEOSZ) – képviselõi foglalnak helyet.

6. A HÉF a tevékenységét plenáris üléseken, szakértõi
és oldalegyeztetések keretében végzi. A Felek a zavartalan
együttmûködés érdekében a tárgyalásokra állásfoglalásra
és megállapodásra feljogosított képviselõket bíznak meg.

7. A HÉF szervezetét és mûködési rendjét – a jelen
Megállapodásban foglaltak figyelembevételével – a Felek
az Ügyrendben szabályozzák. A HÉF Ügyrendje a jelen
Megállapodás mellékletét képezi.

8. A Felek kölcsönösen biztosítják a megfelelõ tájéko-
zottsághoz és a megállapodáshoz szükséges információ-
kat. Az információk szolgáltatása vagy nyilvánosságra ho-
zatala nem sértheti az állami és szolgálati titok megõrzésé-
re, valamint a személyi adatok és a személyiségi jogok vé-
delmére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

9. A HÉF mûködésének zavartalan biztosítása céljából
a Honvédelmi Minisztérium Titkárságot mûködtet. A Tit-

kárság jogosult kapcsolatot tartani az érdekegyeztetés te-
rületén más tárcákkal is. A titkárságvezetõ személyére a
Honvédelmi Minisztérium államtitkára tesz javaslatot, ki-
nevezéséhez és felmentéséhez a munkavállalói oldal
egyetértése kell. A Titkárság mûködéséhez, valamint a
tanácskozások lebonyolításához szükséges mûködési fel-
tételeket a Honvédelmi Minisztérium biztosítja.

10. A Felek a jelen Megállapodás aláírásával egyidõ-
ben tudomásul veszik és elfogadják az érdekvédelmi és ér-
dekképviseleti szervezetenként 2003. augusztus 22-én alá-
írt kétoldalú Megállapodásokat, melyben rendezésre ke-
rültek a szervezetek mûködési feltételeinek biztosítására
vonatkozó munkáltatói vállalások.

11. A Felek kötelezik magukat, hogy ha a jelen Meg-
állapodásban foglaltak megszegésérõl tudomást szerez-
nek, soron kívül tájékoztatják egymást.

12. A munkáltatói és a munkavállalói szerep alapja a
Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény,
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvény,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tör-
vény, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-
déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény és a katonai és rendvédelmi felsõoktatási in-
tézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállá-
sáról szóló 1996. évi XLV. törvény, továbbá a honvéde-
lemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. tör-
vény.

13. A Honvédelmi Minisztérium a Megállapodást a
Honvédelmi Közlönyben soron kívül közzéteszi.

14. A Megállapodást felmondani, módosítását kezde-
ményezni a Felekhez intézett írásbeli nyilatkozattal lehet.
A felmondási idõ a felmondás közlésétõl számított 90 nap.
A felmondási idõn belül kötelezõ egyeztetésnek van helye.

15. Ez a Megállapodás az együttes aláírás napján lép
hatályba* és határozatlan idõre szól. Ezzel egyidejûleg a
Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum mûködésérõl szóló,
2002. december 19-én megkötött Együttmûködési Meg-
állapodás, valamint az annak mellékletét képezõ Ügyrend
hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k., Breuer László s. k.,
honvédelmi miniszter a HODOSZ vezetõ titkára

Havril Andrásvezérezredes s. k., Mészáros Géza s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök a HOSZ elnöke

Sipos Géza s. k.,
a BEOSZ elnöke

* A Megállapodás aláírásának napja 2006. szeptember 18.
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A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora

p á l y á z a t o t h i r d e t

oktatói munkakörökre

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

Bolyai János Katonai Mûszaki Kar

Vegyi-, Katasztrófavédelmi és Védelmi Igazgatási
Tanszék

Védelmi Tervezés és Igazgatás Szakcsoport
– egyetemi docens (1 fõ ka.)
– adjunktus (1 fõ ka.)

Vegyi-, Katasztrófavédelmi és Védelmi Igazgatási
Tanszék

ABV-védelmi Szakcsoport
– adjunktus (1 fõ ht.)

Katonai Mûszaki Tanszék
Mûszaki Alapképzési Szakcsoport
– adjunktus (1 fõ ht.)

Hadtáp, Pénzügyi és Közgazdasági Tanszék
Pénzügyi Szakcsoport
– tanársegéd (1 fõ ht.)

Villamos és Természettudományi Alapozó Tanszék
Matematika-fizika Szakcsoport
– tanársegéd (1 fõ ka.)

Repülõmûszaki Intézet
Repülõ-sárkányhajtómû Szakcsoport
– egyetemi docens (1 fõ ka.)

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Társadalomtudományi Intézet
Szociológia-pszichológia és Pedagógia Tanszék
Szociológia Szakcsoport
– egyetemi docens (1 fõ ht.)

Társadalomtudományi Intézet
Szociológia-pszichológia és Pedagógia Tanszék
Pedagógia Szakcsoport
– egyetemi docens (1 fõ ht.)

Társadalomtudományi Intézet
Szociológia-pszichológia és Pedagógia Tanszék
Pszichológia Szakcsoport
– adjunktus (1 fõ ht.)

Társadalomtudományi Intézet
Biztonság- és Politikatudományi Tanszék
Biztonsági és védelempolitikai Szakcsoport
– egyetemi docens (1 fõ ka.)

Légierõ Mûveleti Tanszék
Repülõ Szakcsoport
– adjunktus (1 fõ ka.)

Térképészeti és Geoinformációs Tanszék
Katonaföldrajzi Szakcsoport
– egyetemi docens (1 fõ ht.)
– adjunktus (1 fõ ka.)

Nyelvi Intézet

Általános és Szaknyelvi Képzési Központ
Angol nyelvi Szakcsoport
– egyetemi docens (1 fõ ka.)

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

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

b) az általa oktatott tudományterületen doktori fokozat-
tal rendelkezik, alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben
résztvevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos
munkájának vezetésére;

c) legalább 8 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik
(elvileg 4 év egyetemi tanársegédi és 4 év egyetemi ad-
junktusi);

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

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

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

g) önálló tudományos eredményei vannak, ezekrõl nem-
zetközi színvonalú szakmai produktumokban ad számot.

Adjunktussá az nevezhetõ ki, aki az alapkövetelmé-
nyeknek való megfelelésen túl:

a) legalább 4 éves szakmai, lehetõleg felsõoktatási ok-
tatói gyakorlattal rendelkezik;

b) teljesítette az egyetemi tanársegéddel szemben tá-
masztott követelményeket;

c) bizonyította alkalmasságát – ismeretátadói és neve-
lõi képességét – az egyetemi oktatómunkára;

d) szakterületének tudományos tevékenységében ön-
álló kutatási eredményeket is felmutató publikációkkal
(vagy ennek megfelelõ más szakmai produktumokkal)
rendelkezik;

e) legalább egy idegen nyelvbõl szakterületének meg-
felelõ szakmai anyaggal bõvített középfokú „C” típusú
állami nyelvvizsgával (vagy ennek megfelelõ nyelvvizsga
bizonyítvánnyal) rendelkezik.
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Tanársegéddé az nevezhetõ ki, aki az alapkövetelmé-
nyeknek való megfelelésen túl:

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

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

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

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

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

A munkakörök részletes feladatait a munkaköri leírások
tartalmazzák.

Sajátos követelmények:

Bolyai János Katonai Mûszaki Kar
Vegyi-, Katasztrófavédelmi és Védelmi Igazgatási

Tanszék
Védelmi Tervezés és Igazgatás Szakcsoport – egyetemi

docens
– rendelkezzen legalább 8 év katonai szakmai (okta-

tói), valamint nemzetközi katonai missziós (oktatói és tan-
anyag kidolgozói) tapasztalattal;

– legyen jártassága a biztonság, a haderõszervezés,
védelmi igazgatás és hadkiegészítés oktatása terén;

– vegyen részt a doktori képzésben, legyen doktoran-
dus témavezetõi tapasztalata.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a magasabb pa-
rancsnoki tanfolyam, valamint nemzetközi kapcsolatok és
tanfolyami végzettség.

Vegyi-, Katasztrófavédelmi és Védelmi Igazgatási
Tanszék

Védelmi Tervezés és Igazgatás Szakcsoport – adjunktus
– rendelkezzen legalább 4 év szakmai (oktatói), valamint

nemzetközi oktatói és tananyag kidolgozói tapasztalata;
– rendelkezzen PhD abszolutóriummal.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a nemzetközi kap-

csolatok, valamint az idegen nyelvû oktatói tapasztalat.

Vegyi-, Katasztrófavédelmi és Védelmi Igazgatási
Tanszék

ABV-védelmi Szakcsoport – adjunktus
– rendelkezzen egyetemi, vegyész vagy vegyészmér-

nöki, vagy nemzetvédelmi egyetem szakirányú végzett-
séggel (tudományos – PhD – fokozat, doktori képzésben
való részvétel elõnyt jelent);

– rendelkezzen legalább 5 év katonai felsõoktatási gya-
korlattal a vegyivédelem területén;

– rendelkezzen legalább két szakmai tárgy több éves
oktatási tapasztalatával;

– legyen képes szakmai publikációk, jegyzetek, tan-
könyvek készítésére;

– legyen képes az ABV-, katasztrófavédelem terén – a
NATO elvek ismeretével – oktatni (elméleti, gyakorlati
készség szintjén) a vegyivédelem és a katasztrófavédelem
témakör szakalapozó (kémia, radiológia) és szakmai (tech-
nikai és harcászati témájú) tárgyakat;

– legyen képes az oktatott tárgyakhoz tartozó külföldi
és magyar irodalom analitikus feldolgozására, bedolgozá-
sára az oktató munkába;

– folyamatos kutató- és tudományos munkával fej-
lessze képességeit, felkészültségét;

– vállalja a hallgatói tudományos munkájának segíté-
sét, TDK dolgozatok, szakdolgozatok konzultálását, bírá-
lását;

– legyen képes hallgatói tancsoportok tanulmányi
munkájának vezetésére, a tancsoport tagjainak nevelésére;

– érezzen késztetést magasabb oktatói fokozat eléré-
sére.

Katonai Mûszaki Tanszék
Mûszaki Alapképzési Szakcsoport – adjunktus
– rendelkezzen szakirányú mûszaki egyetemi végzett-

séggel;
– legyen felkészült az építõmérnöki tantárgyak (elsõ-

sorban mérnökgeológia, közmûvek, vízépítés, építõanya-
gok, közlekedésépítés, hídépítés, geodézia) oktatására;

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szakirányú kato-
nai oktatásban szerzett gyakorlat és a PhD-képzésben való
részvétel.

Hadtáp, Pénzügyi és Közgazdasági Tanszék
Pénzügyi Szakcsoport – tanársegéd
– rendelkezzen számvitel szakirányon szerzett közgaz-

daságtudományi egyetemi végzettséggel, legalább három-
éves szakmai gyakorlattal;

– rendelkezzen angol és német nyelvbõl középfokú
„C” típusú, katonai szakmai anyaggal bõvített nyelvvizs-
gával.

Villamos és Természettudományi Alapozó Tanszék
Matematika-fizika Szakcsoport – tanársegéd
– rendelkezzen okleveles védelmi igazgatási mene-

dzser és közgazdász végzettséggel;
– rendelkezzen angol felsõfokú „C” típusú „Arma” nyelv-

vizsgával;

Repülõmûszaki Intézet
Repülõ-sárkányhajtómû Szakcsoport – egyetemi docens
– rendelkezzen gépészmérnök és/vagy repülõ szakmér-

nöki egyetemi végzettséggel;
– rendelkezzen legalább ötéves gyakorlattal a „Repülõ-

szerkezetek automatikájának alapjai” tantárgy oktatásá-
ban, legalább hároméves gyakorlattal a Magyar Honvéd-
ségnél rendszeresített 1–1 forgó-, illetve merevszárnyú re-
pülõgép típus oktatásában;

– legyen igazolható gyakorlata szakmai tananyag mul-
timédiás fejlesztésében.
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Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Társadalomtudományi Intézet
Szociológia-pszichológia és Pedagógia Tanszék
Szociológia Szakcsoport – egyetemi docens
– rendelkezzen szakirányú szociálpolitikus egyetemi

végzettséggel, kellõ hadtudományi szakismeretekkel;
– rendelkezzen a feladatellátáshoz szükséges általános

és szakmai ismeretekkel a katonai szervezetek mûködése
terén; ismerje az általános szociológia, valamint szakszo-
ciológiák (elsõsorban a szervezet- és a katonaszociológia)
törvényszerûségeit;

– több éves elõzetes tapasztalataira alapozva legyen
képes a tanszék képzési programjaiban részt venni a
Szociológia (Bevezetés a szociológiába), a Szociál-
pszichológia, Kommunikáció, Public Relations (PR),
Humán erõforrás menedzsment, Deviancia szociológiája
elnevezésû tananyagának fejlesztésében;

– legyen képes oktatni a Szervezetszociológia, a Kato-
naszociológia, Szociálpszichológia, Üzleti és közéleti
kommunikációs, valamint a Szervezeti kommunikáció el-
nevezésû tantárgyakat;

– rendelkezzen a katonai szervezethez kapcsolódó em-
pirikus kutatási tapasztalattal;

– kutatói tapasztalatai alapján legyen képes aktívan
részt venni a tanszék elméleti és empirikus kutatási tevé-
kenységében.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a katonai felsõok-
tatásban szerzett legalább 5 éves tapasztalat; minimum
10 éves csapatgyakorlat, a pedagógia és a public relations
(PR) területén szerzett, megfelelõ okmányokkal igazol-
ható szakismeretek, valamint a hadtudományok területén
szerzett PhD-fokozat.

Társadalomtudományi Intézet
Szociológia-pszichológia és Pedagógia Tanszék
Pedagógia Szakcsoport – egyetemi docens
– legyen szakmailag felkészült a lélektani mûveletek és

a nem háborús katonai mûveletek terén oktató és kutató-
munka végzésére;

– rendelkezzen a hadtudomány területén szerzett tudo-
mányos fokozattal és kutatói munkája a hadtudományok-
hoz kötõdjön.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, a katonai felsõok-
tatatásban szerzett oktatói gyakorlat; a lélektani mûveletek
terén NATO országban szerzett tanfolyami képesítés, va-
lamint ha a pályázó alapdiplomája mellett szociálpolitiku-
si diplomával is rendelkezik.

Társadalomtudományi Intézet
Szociológia-pszichológia és Pedagógia Tanszék
Pszichológia Szakcsoport – adjunktus
– rendelkezzen szakpszichológusi diplomával, munka-

és szervezetpszichológia területén;
– rendelkezzen szakpszichológusi ismeretein kívül, a

feladat ellátáshoz szükséges katonai szakmai ismeretek-
kel, elsõsorban a külszolgálattal összefüggõ felkészítések
jellemzõk terén;

– legyen képes valamely NATO tagország nyelvén a
katonapszichológia, mûveleti pszichológia, valamint a ve-
zetés és döntéspszichológia szakirodalmának tanulmányo-
zására;

– legyen felkészült és személyiségében alkalmas a kép-
zésben szereplõ pszichológiai tréningek szakmai vezeté-
sére, fejlesztésére.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a katonai felsõokta-
tásban szerzett oktatói gyakorlat, a tréneri végzettség, vala-
mint a külszolgálatra történõ felkészítésen való részvétel.

Társadalomtudományi Intézet
Biztonság- és Politikatudományi Tanszék
Biztonsági és védelempolitikai Szakcsoport – egyetemi

docens
– rendelkezzen hazai, vagy külföldi katonai akadémiai

vagy egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal a vo-
natkozó törvények, illetve rendeleteknek megfelelõen;

– rendelkezzen felsõfokú oktatási tapasztalattal, kato-
nai vezetõi és oktatásszervezési gyakorlattal, tudomány-
szervezési jártassággal;

– rendelkezzen angol és még egy idegen nyelvbõl tár-
gyalóképes nyelvtudással.

Légierõ Mûveleti Tanszék
Repülõ Szakcsoport – adjunktus
– rendelkezzen hazai vagy külföldi akadémiai (egye-

temi) végzettséggel;
– rendelkezzen átfogó ismeretekkel a légierõ haderõnem

alkalmazása elméletének területén, különös tekintettel a
haderõnem részét képezõ repülõ csapatok alkalmazására;

– rendelkezzen számítógépes alkalmazói ismeretekkel;
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a doktori (PhD)

fokozat, több idegen nyelvbõl szakmai anyaggal bõvített
középfokú „C” típusú nyelvvizsga megléte.

Térképészeti és Geoinformációs Tanszék
Katonaföldrajzi Szakcsoport – egyetemi docens
– rendelkezzen hazai vagy külföldi akadémiai, vala-

mint földrajzszakos egyetemi végzettséggel;
– rendelkezzen több éves gyakorlattal a katonaföldrajzi

ismeretek oktatása terén, és rendelkezzen térképészeti is-
meretekkel;

– rendelkezzen magas szintû felkészültséggel a hallga-
tók tanulmányi és tudományos munkájának szervezésében
és irányításában, jártassággal a multimédiás anyagok ki-
dolgozásában és az oktatásban történõ alkalmazásában;

– legyen felkészült természeti, társadalmi, regionális
földrajzi vonatkozásban a különbözõ szakokon tanuló
hallgatók differenciált oktatására, a földrajzi környezet vé-
delmi felkészülésre gyakorolt hatásainak bemutatására.

Térképészeti és Geoinformációs Tanszék
Katonaföldrajzi Szakcsoport – adjunktus
– rendelkezzen szakirányú egyetemi végzettséggel, an-

gol és német nyelvbõl legalább középfokú nyelvvizsgával.
– rendelkezzen a szakiránynak megfelelõ legalább hat

éves szakmai gyakorlattal, legyen felkészült a hallgatók
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tanulmányi és tudományos munkájának irányítására, moti-
válására.

– földrajzi felkészültsége mellett rendelkezzen átfogó
térképészeti ismeretekkel, amelyek birtokában képes föld-
rajzi, biztonságföldrajzi, illetve katonaföldrajzi multimé-
diás háttéranyagok elkészítésére, szakmailag legyen fel-
készült a geoinformációs támogatás elméleti megalapozá-
sára, oktatására;

– legyen felkészült természeti, társadalmi, regionális
földrajzi vonatkozásban a különbözõ szakokon tanuló
hallgatók differenciált oktatására. A földrajzi környezet
védelmi felkészülésre gyakorolt hatásainak bemutatására.

Nyelvi Intézet

Általános és Szaknyelvi Képzési Központ
Angol nyelvi Szakcsoport – egyetemi docens
– rendelkezzen legalább 8 év katonai szaknyelvi okta-

tásban szerzett magas fokú angol nyelvi oktatási tapaszta-
lattal.

A munkakörök a pályázatok elnyerése után azonnal be-
tölthetõek.

Az egyetemi docens munkakörhöz rendszeresített rend-
fokozat alezredes, illetménykategória: I/V. speciális elõ-
meneteli rend alá tartozik. Az adjunktusi és tanársegédi
munkakörökhöz rendszeresített rendfokozat õrnagy, illet-
ménykategória: I/IV. speciális elõmeneteli rend alá tarto-
zik.

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

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

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

jegyzékét;

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

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

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

– az egyetemen kívüli pályázó esetén három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt és munkaköri alkal-
masságot tanúsító orvosi igazolást;

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

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl
számított 30. nap.

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

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, rektor
1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
Levélcím: ZMNE, 1581 Budapest, Pf. 15.

A borítékra rá kell írni:
„Pályázat .......................................................................

munkakörére”

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást az
alábbi helyen lehet kérni:

Személy- és Munkaügyi Igazgatóság
telefon: 06/1 432-9009; HM 29-009
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