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JOGSZABÁLY

A hon vé del mi mi nisz ter
46/2005. (XII. 22.) HM

r e n  d e  l e  t e

a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák,
valamint a honvédségi közalkalmazottak

egyes költségtérítéseirõl  szóló
21/2002. (IV. 10.) HM rendelet

módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) 287.  § (2) be kez dé sé nek f) pont -
jában ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a ka to -
nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek,
ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló 1996. évi
XLV. tör vény (a továb biak ban: Hft.) 41.  §-ában és a köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény
2.  §-ában fog lal tak ra – a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö -
te les ka to nák, va la mint a hon véd sé gi köz al kal ma zot tak
egyes költ ség té rí té se i rõl  szóló 21/2002. (IV. 10.) HM ren -
de let (a továb biak ban: R.) mó do sí tá sá ra a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

Az R. 2.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A ren de let 27.  §-ának, illetve 29.  §-ának al kal ma zá -
sá ban:

a) csa lád alatt a csa lád ta gok olyan kö zös sé gét kell ér te -
ni, mely ben csa lád tag a há zas társ, az élet társ, to váb bá az
olyan kö ze li hoz zá tar to zó, akit jog sza bály* sze rint a hi va -
tá sos ka to na kö te les el tar ta ni, és azt az át he lye zés, ve zény -
lés idõ pont já ban sa ját ház tar tá sá ban tény le ge sen el tar tot ta. 
Az élet tár si vi szonyt – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL.
tör vény sze rint ki adott – ha tó sá gi bi zo nyít vánnyal vagy
köz jegy zõi ok irat tal kell iga zol ni;

b) in do kol tan fel me rü lõ uta zá si költ ség nek kell te kin te -
ni a köz for gal mi tö meg köz le ke dé si esz kö zök (MÁV stb.)
me net rend sze rin ti já ra ta in fel me rü lõ, ked vez mény nél kü li 
díj sza bás ala cso nyabb kom fort fo ko zat sze rin ti össze get.
A ma ga sabb kom fort fo ko zat hoz kap cso ló dó uta zá si több -
let költ ség csak ak kor te kint he tõ in do kolt nak, ha azt nyo -
mós ok, kü lö nö sen az egész sé gi ál la pot, arány ta la nul
hosszú uta zá si idõ el ke rü lé se te szi szük sé ges sé.”

* A há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról szóló 1952. évi IV. tör vény
VII. fe je zet.

2.  §

Az R. 3.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel és
ezzel egy ide jû leg az ere de ti (5) be kez dés szá mo zá sa
(6) be kez dés re vál to zik:

„(5) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) mun ká ba já rás nak mi nõ sül a köz igaz ga tá si ha tá ron

kí vül rõl tör té nõ nap i – szol gá lat tel je sí tés cél já ból tör té nõ – 
mun ká ba já rás és hét vé gi ha za uta zás;

b) nap i mun ká ba já rás a hi va tá sos ka to na ál lan dó vagy
ide ig le nes lak he lye és a szol gá lat tel je sí tés he lye kö zöt ti
nap i, il le tõ leg a nap i mun ka rend tõl füg gõ gya ko ri sá gú
rend sze res oda- és vissza uta zás;

c) hét vé gi ha za uta zás, ha a hi va tá sos ka to na ide ig le ne -
sen szol gá lat tel je sí té si cél lal a szol gá lat tel je sí tés he lyé vel
azo nos hely ség be, il le tõ leg annak kö ze lé ben (nap i mun kába 
já rás sal el ér he tõ tá vol ság ra) köl tö zik, on nan he ten te egy -
sze ri ál lan dó la kó he lyé re tör té nõ oda- és vissza uta zása.”

3.  §

Az R. 9.  §-a (2) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A me net le ve let az állományille té kes pa rancs nok
(illetve az állományille té kes pa rancs nok jo ga it gya kor ló
ve ze tõ) vagy az ál ta la ki je lölt sze mély két pél dány ban
– e ren de let mel lék le te sze rin ti nyom tat vány haszná la -
tával – az adó jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott adattar -
talommal töl ti ki, illetve ír ja alá.”

4.  §

Az R. 16.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ mon dat tal:
„Az ügy rend ben kell sza bá lyoz ni a mun ká ba já rá si és

egyéb uta zá sok en ge dé lye zé sé nek bel sõ el já rá si rend jét, a jo -
gos ság meg ál la pí tá sá hoz, illetve a já ran dó ság folyósí tásához
szük sé ges bi zony la tok (pl. szám lák, nyug ták, iga zo lá sok, –
kü lö nö sen a lak ha tá si tá mo ga tá sok igénybe vételérõl, illetve
annak szán dé ká ról  szóló – nyi lat ko za tok stb.) be nyúj tá sá nak, 
ke ze lé sé nek és nyil ván tar tá sá nak rend jét.”

5.  §

Az R. 17.  §-ának (1) be kez dé se ki egé szül a kö vet ke zõ
mon dat tal:

„Az állományille té kes pa rancs nok en ge dé lyez he ti az
uta zá si és par ko lá si költ ség el szá mo lá sát a me net jegy
(nyug ta) alap ján, ha a szám la vagy egy sze rû sí tett szám la
be szer zé se költ ség több let tel jár, fi gye lem mel a szám vi te li
sza bá lyok nak a bi zony la ti rend re vo nat ko zó elõ írá -
saira is.”
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6.  §

Az R. 19.  §-ának (3) be kez dé se ki egé szül a kö vet ke zõ
mon dat tal:

„A lak ha tá si tá mo ga tás ra jo go sult hi va tá sos ka to na
 részére tar tós – há rom hó na pot meg ha la dó idõ tar ta mú –
 kiküldetése, ve zény lé se ese tén, amennyi ben az gaz da sá -
go sabb, annak kez dõ idõ pont já tól, az állományille té kes
pa rancs nok, költ ség té rí tés jel le gû jut ta tás ként al bér le ti díj
hoz zá já ru lás fo lyó sí tá sát en ge dé lyez he ti.”

7.  §

Az R. 21.  §-ának (4) be kez dé se ki egé szül a kö vet ke zõ
mon dat tal:

„Aki a szol gá lat tel je sí tés he lye sze rin ti te le pü lé sen
 részére fel aján lott, jo go sult sá gá nak meg fe le lõ la kást nem
fo gad ja el, azt is úgy kell te kin te ni, mint aki sa ját el ha tá ro -
zá sá ból nem köl tö zik át oda.”

8.  §

Az R. 24.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A lak ha tá si tá mo ga tás ra jo go sult hi va tá sos ka to na
ré szé re – az egyéb fel té te lek tel je sü lé se ese tén – en ge dé -
lyez he tõ a köl töz kö dé si költ sé gek meg té rí té se, a köz igaz -
ga tá si ha tá ron be lü li (he lyi), illetve hely kö zi köl töz kö dés
ese tén is, ha hi va tá sos ka to na 2005. már ci us 1-je után köl -
tö zik el sõ al ka lom mal ön ál ló la kás ba. Az en ge dé lye zés az
állományille té kes pa rancs nok ha tás kö ré be tar to zik.”

9.  §

(1) Az R. 27.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„27.  § (1) A ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ket tõs jog -

ál lá sú hall ga tó ja, il le tõ leg ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz -
mény be ve zé nyelt, de pol gá ri fel sõ ok ta tá si in téz mény ben
ál la mi lag fi nan szí ro zott, nap pa li ta go za tos kép zés ben
 tanulmányokat foly ta tó, lak ha tá si tá mo ga tás ra jo go sult
 hivatásos ka to na ré szé re al bér le ti díj hoz zá já ru lás fo lyó sít -
ha tó, ha

a) kol lé gi um ban, nõt len- vagy nõ vér szál lón, lak ta nyai
tisz ti, il le tõ leg tiszt he lyet te si szál lón tör té nõ el he lye zés re,
vagy más szál ló jel le gû** el he lye zés re nincs le he tõ sé ge,
il le tõ leg

b) a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény hez tör tént ve zény -
lé se kö vet kez té ben a csa lád já tól kü lön él ni kény sze rül.”

** 6/1994. (IV. 30.) HM ren de let 4. § (4) be kez dés.

(2) Az R. 27.  §-ának (2) be kez dé se ki egé szül a követ -
kezõ mon dat tal:

„Eze ket a sza bá lyo kat kell ér te lem sze rû en al kal maz ni a
19.  § (3) be kez dé se és a 25.  § (2) be kez dé se alap ján fo lyó -
sí tott al bér le ti díj hoz zá já ru lás ese té ben is.”

10.  §

Az R. 28.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„28.  § (1) A hon vé del mi szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó

hi va tá sos ka to na mun ká ba já rás sal kap cso la tos uta zá si
költ sé ge it – ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik –
az e ren de let, illetve a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló
– mó do sí tott – 1995. évi CXVII. tör vény (a továb biak ban:
Szja. tv.) sze rint adó men tes összeg ben meg ál la pít ha tó
mér ték alap ján kell fo lyó sí ta ni.

(2) A hon vé del mi szer ve zet meg té rí ti a hi va tá sos ka to -
ná nak a mun ká ba já rást szol gá ló bér let tel vagy a tel jes árú
me net jeggyel tör té nõ el szá mo lás el le né ben azok dí já nak

a) 86%-á t, ha or szá gos köz for gal mú vas út 2. ko csi osz -
tá lyon;

b) 80%-á t, ha elõ vá ro si vas úton, va la mint hely kö zi díj -
sza bás sal köz le ke dõ he lyi és tá vol sá gi au tó bu szon uta zik.

(3) A hi va tá sos ka to na ré szé re a mun ká ba já rás hoz az
Szja. tv.-be n fog lalt, a sa ját gép jár mû vel tör té nõ mun ká ba
já rás költ ség té rí té se cí mén el szá mol ha tó összeg gel azo nos 
költ ség té rí tés jár, ha

a) ál lan dó vagy ide ig le nes la kó he lye és mun ka he lye
kö zött nem köz le ke dik tö meg köz le ke dé si esz köz, vagy

b) szol gá lat tel je sí tés rend je  miatt tö meg köz le ke dé si
esz közt nem vagy csak hosszú vá ra ko zás sal tud na igény be
ven ni, vagy

c) moz gás kor lá to zott sá ga  miatt nem ké pes tö meg köz -
le ke dé si esz köz zel köz le ked ni.

(4) Az állományille té kes pa rancs nok – az összes kö rül -
mény mér le ge lé se alap ján – jo go sult dön te ni, hogy a
(3) be kez dés al kal ma zá sá ban mi lyen idõ tar ta mú vá ra ko -
zás, illetve uta zás mi nõ sül hosszú nak. Az állományille té -
kes pa rancs nok jo go sult en ge dé lyez ni a (3) be kez dés ben
em lí tett ese tek ben a köz igaz ga tá si ha tá ron be lü li mun ká ba
já rás költ sé ge i nek meg té rí té sét is.

(5) Az állományille té kes pa rancs nok, ké re lem re,
 parancsban en ge dé lye zi a hely kö zi mun ká ba já rá si költ sé -
gek meg té rí té sét azok ré szé re is, akik a hely kö zi mun ká ba
já rás hoz a tö meg köz le ke dé si esz kö zö ket nem ve szik
igény be, ha a Hjt. 18.  §-ában fog lal tak sze rint meg ha tá ro -
zott te le pü lé sen la kik. Ré szük re az Szja. tv. 25.  § (2) be -
kez dé sé nek bb) al pont já ban fog lal tak sze rint, a la kó hely és 
a szol gá lat tel je sí té si (mun ka-) hely kö zöt ti (szi lárd bur ko -
la tú köz úton mér t leg rö vi debb oda-vissza) tá vol ság ra egy -
sé ge sen 9 Ft/km nor ma költ sé get figye lembe vé ve kell fo -
lyó sí ta ni a költ ség té rí tést.

(6) E ren de let al kal ma zá sá ban hely kö zi uta zás nak kell
te kin te ni a köz le ke dé si gaz da sá gi tár sa ság, illetve annak
kör nyé ki (elõ vá ro si) já ra ta i val a köz igaz ga tá si ha tá ron
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 kívülrõl – át szál lás nél kül – a cél ál lo má sig tör té nõ mun ká -
ba já rást is, amennyi ben er re a he lyi díj sza bá son kí vül
 külön bér let vagy me net jegy vál tá sa kö te le zõ. A bu da pes ti
egye sí tett bér let rend sze re sí té se nem érin ti a he lyi uta zá si
költ sé gek meg té rí té sé nek e ren de let sze rin ti jo go sult sá gi
fel té te le it.

(7) A (3)–(5) be kez dés al kal ma zá sa szem pont já ból ál -
lan dó la kó hely nek kell te kin te ni annak a la kás nak a cí mét,
amely be a hi va tá sos ka to na ilyen szán dék kal – a pol gá rok
sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról  szóló
jog sza bá lyok sze rin ti – „Be je len tõ lap la kó hely vál to zás -
ról” el ne ve zé sû ok mánnyal be je lent ke zett. Az e jog sza bá -
lyok sze rint lé te sí tett tar tóz ko dá si he lyet ide ig le nes la kó -
hely nek kell te kin te ni. A szol gá lat tel je sí tés he lye alatt – el -
té rõ ren del ke zés hi á nyá ban – a hon vé del mi szerv ala pí tó
ok ira tá ban meg ha tá ro zott szék hely, illetve te lep hely  címét 
(ut ca, ház szám stb.) kell ér te ni.

(8) A 29.  § ha tá lya alá nem tar to zók ese té ben a hely kö zi
mun ká ba já rá si költ sé get a szol gá lat tel je sí tés he lyé hez a
tö meg köz le ke dé si esz köz leg kö ze lebb esõ ál lo má sá ig kell
meg ál la pí ta ni. Ha azon ban az igény jo go sult he lyi bérlet -
térítésre is jo go sult, Bu da pes ten a gaz da sá gos sá gi szem -
pon tok, illetve a (6) be kez dé sé ben fog lal tak figye lembe -
véte lével a pa rancs nok en ge dé lyez he ti az egye sí tett bér let
árá nak egész ben vagy rész ben tör té nõ meg té rí té sét.”

11.  §

Az R. ki egé szül a kö vet ke zõ 28/A.  §-s al:
„28/A.  § (1) A hon vé del mi szer ve zet ál lo má nyá ba tar to -

zó köz al kal ma zott és mun ka vál laló mun ká ba já rás sal kap -
cso la tos uta zá si költ sé ge it – ha jog sza bály más ként nem
ren del ke zik – az e tárgy ban ki adott kor mány ren de let***
(a továb biak ban: Korm. R.), illetve az Szja. tv. sze rint adó -
men tes összeg ben meg ál la pít ha tó mér ték alap ján kell fo -
lyó sí ta ni.

(2) A köz al kal ma zot tak és mun ka vál lalók mun ká ba
 járási költ ség té rí té sé nek meg ál la pí tá sa és fo lyó sí tá sa te -
kin te té ben ér te lem sze rû en al kal maz ni kell a 28.  §
(4)–(8) be kez dés, a 30.  § (2), (3) be kez dés, a 31.  § (2),
(3) be kez dés és a 32.  § ren del ke zé se it.”

12.  §

(1) Az R. 29.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Meg kell té rí te ni a mun ká ba já rás hely kö zi uta zá si
költ sé ge i nek in do kol tan fel me rü lõ tel jes össze gét, ha a hi -
va tá sos ka to na a szol gá lat ér de ké ben más hely ség ben le võ
szol gá la ti hely re (szol gá lat tel je sí tés hely re) tör tént át -
helyezés  miatt csa lád já tól kü lön él, ide ért ve azo kat is, akik 
e miatt nap i hely kö zi mun ká ba já rás ra kény sze rül nek.”

*** A mun ká ba já rás sal  kap cso la tos költ ség té rí té sek rõl szóló 78/1993.
(V. 12.) Korm. ren de let.

(2) Az R. 29.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (5)–(6) be kez -
dé sek kel:

„(5) Az (1)–(4) be kez dés ben fog lal tak alap ján, a lak ha -
tá si tá mo ga tás ra igény jo go sult hi va tá sos ka to na ré szé re a
tel jes össze gû uta zá si költ ség té rí tés, csak a szol gá lat tel je -
sí tés he lye sze rin ti te le pü lé sen HM ren del ke zé sû bér la kás,
vagy az azt he lyet te sí tõ lak ha tá si tá mo ga tás hi á nyá ról az
ar ra ille té kes szerv ál tal ki adott, iga zo lás alap ján ál la pít ha -
tó meg, amely összeg az adott vi szony lat ra vo nat ko zó, a
tö meg köz le ke dé si esz köz igény be vé te lét iga zo ló me net -
jegy vagy bér let – Bu da pes ten egye sí tett bér let – le adá sá -
val szá mol ha tó el. Az állományille té kes pa rancs nok in do -
kolt eset ben éves bér let el szá mo lá sát en ge dé lyez he ti.

(6) Amennyi ben a hi va tá sos ka to na tel jes össze gû költ -
ség té rí tés re jo go sult, de a hely kö zi mun ká ba já rás hoz a tö -
meg köz le ke dé si esz kö zö ket nem ve szi igény be, a té rí té si
dí jat ré szé re is a 28.  § (5) be kez dés sza bá lyai sze rint kell
meg ál la pí ta ni.”

13.  §

(1) Az R. 30.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 28.  § (5) be kez dés ben em lí tett ké re lem nek tar tal -
maz nia kell az en ge dé lye zés hez szük sé ges ada to kat, nyi -
lat ko za to kat, illetve iga zo lá so kat, fi gye lem mel a (3) be -
kez dés ben fog lal tak ra.”
 (2) Az R. 30.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A hely kö zi mun ká ba já rá si költ ség té rí tés re va ló
 jogosultság meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó pa rancs tar tal maz -
za a ked vez mé nye zett ne vét, ál lo mány vi szo nyát (ka to nák
ese té ben rend fo ko za tot), az uta zás cél ál lo má sa it, azok tá -
vol sá gát, az igény be ve he tõ köz le ke dé si esz közt (MÁV,
Vo lán vagy egyéb), az uta zá si költ ség té rí tés mér té két és
jog alap ját, for má ját (nap i mun ká ba já rás vagy hét vé gi
 hazautazás), az egy uta zás ra, vagy bér let vá sár lá sa ese tén
az egy hó nap ra el szá mol ha tó össze get (kö te le zett ség vál la -
lás). A jo go sult sá got szük ség sze rint, illetve a me net dí jak
vál to zá sa ese tén, de leg alább éven te egy szer (ja nu ár 1-jei
for du ló nap pal) fe lül kell vizs gál ni. A költ ség té rí tést
 havonta pa rancs ban vagy a ki fi ze tés alap já ul szol gá ló
 bizonylaton, a gaz dál ko dás ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá -
lyok sze rint kell ér vé nye sí te ni, utal vá nyoz ni.”

14.  §

(1) Az R. 31.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Nem szá mol ha tó el a mun ká ba já rá si költ ség té rí tés
annak, aki az adott vi szony lat ra bár mely más cí men, jog -
sze rû en té rí tés men tes sze mély szál lí tás ban ré sze sül – ki vé -
ve a 35.  §-ban meg ha tá ro zott rend kí vü li uta zá si költ sé get.”
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(2) Az R. 31.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel:
„(3) Nem szá mol ha tó el – sem he lyi, sem hely kö zi – uta -

zá si bér let, me net jegy ára (vagy hoz zá já ru lás) mun ká ba
 járás cí men azok ré szé re, akik a 28.  § (5) be kez dés sze rint
költ ség té rí tés ben ré sze sül nek.”

15.  §

Az R. ki egé szül a kö vet ke zõ 34/A.  §-s al:
„34/A.  § Az e fe je zet sze rin ti hely kö zi uta zá sok ese té -

ben a kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult pa rancs nok ki vé te -
le sen in do kolt eset ben [pl. a Korm. R. 3.  § (2) be kez dés
sze rin ti ese tek ben] is en ge dé lyez he ti a 28.  § (5) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott mér ték sze rin ti költ ség el szá mo lást.”

16.  §

Az R. 45.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Szol gá la ti (hi va ta li) uta zá sok al kal má val fel me rü lõ 
par ko lá si dí jak meg té rí té sét a me net le vél hez csa tolt
 bizonylat (szám la, egy sze rû sí tett szám la, nyug ta) alap ján a 
pa rancs nok en ge dé lye zi.”

17.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 40.  §-ának (2) be -
kez dé se és az R. 44.  §-ának utol só mon da ta.

 
(2) Amennyi ben az igény jo go sult szá má ra ked ve zõbb,

e ren de let 10–12.  §-ának és 14.  §-ának ren del ke zé se it
2005. jú li us 1-jé tõl kell al kal maz ni.

Ju hász Fe renc s. k.,

hon vé del mi mi nisz ter

HATÁROZAT

A honvédelmi miniszter
181/2005. (HK 2/2006.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér alapító
okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 89.  § (1) be kez dé sé ben, az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Korm. ren de let)
10.  §-ában, va la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról
 szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra
– a Ma gyar Hon véd ség Pá pa Bá zis re pü lõ tér 29/2002. (HK
16.) HM ha tá ro zat tal mó do sí tott, 51/2001. (HK 12.) HM
ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira tát az aláb bi ak sze rint mó -
do sí tom:

1. A ha tá ro zat 2. pont ja he lyé be az aláb bi 2. pont lép:
„2. A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd -

ség Pá pa Bá zis re pü lõ tér, rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH
PBRT.”

2. A ha tá ro zat 3. pont ja he lyé be az aláb bi 3. pont lép:
„3. Szék he lye: 8500 Pá pa, Va sza ri út 101.

Pos ta cí me: 8501 Pá pa, Pf: 35”
3. A ha tá ro zat 5. pont ja he lyé be az aláb bi 5. pont lép:
„5. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó

alap te vé keny sé ge:
A ké szen lét fo ko zá sa és a moz gó sí tá si kész ség fenn tar -

tá sa, a ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség nél rend sze re sí tett re pü lõ esz kö zök fo ga dá sa, a
Lé gi ku ta tó-men tõ szol gá lat te vé keny sé gé nek biz to sí tá sa,
illetve a fel so rol tak kal össze füg gõ szer ve zé si fel ada tok
vég re haj tá sa, a Ka to nai Re pü lõ té ri Irá nyí tó Kör zet ben
(Mi li ta ry Ter mi nal Cont rol Area: MTMA) a szol gál ta tá -
sok biz to sí tá sa, a sze mé lyi ál lo mány ki kép zé se, va la mint
az ob jek tum ál lag meg óvá sa.”

4. A ha tá ro zat 6. pont ja he lyé be az aláb bi 6. pont lép:
„6. Az alap te vé keny ség kö ré ben vég zett fõ fel ada tai:
a) a ké szen lét fo ko zá sa és a moz gó sí tá si kész ség meg -

szer ve zé se, be gya kor lá sa és fo lya ma tos biz to sí tá sa, fenn -
tart va az ügye le ti és ké szen lé ti szol gá la tok vá rat lan hely -
zet re va ló re a gá ló ké pes sé gét;

b) az ál lo mány ki kép zé sé nek fo lya ma tos biz to sí tá sa a
mû kö dõ ké pes ség, a bé ke és bé ke ál la pot tól el té rõ idõ szak -
ban tör té nõ al kal ma zás ér de ké ben;

c) a ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó re pü lõ esz kö zök fo ga -
dá sa és min den ol da lú ki szol gá lá sa;

d) a tar ta lék biz to sí tá sa, a bá zis re pü lõ tér rõl tör té nõ
üze mel te tés ese tén a re pü lé sek min den ol da lú biz to sí tá sa;

e) a baj ba ju tott re pü lõ esz kö zök ré szé re se gít ség nyúj tá sa;
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f) a Ma gyar Köz tár sa ság nyu ga ti ha tás kör ze té ben vég -
re haj tan dó Lé gi ku ta tó-men tõ szol gá lat ej tõ er nyõs és
egész ség ügyi szak ál lo má nyá nak el lá tá sa;

g) a NATO biz ton sá gi be ru há zás fel té te le i nek he lyi
biz to sí tá sa, a re pü lõ tér mun ka te rü le té nek kar ban tar tá sa;

h) a nem zet kö zi szer zõ dé sek és kö te le zett ség vál la lá -
sok tel je sí té sé bõl meg ha tá ro zott fel ada tok ter ve zé se, szer -
ve zé se és vég re haj tá sa.”

5. A ha tá ro zat 7. pont ja he lyé be az aláb bi 7. pont lép:
„7. A ka to nai szer ve zet ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz -

ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.”
6. A ha tá ro zat 8. pont ja he lyé be az aláb bi 8. pont lép:
„8. A ka to nai szer ve zet az MH lé gi erõ pa rancs nok szol -

gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.”
7. A ha tá ro zat 9. pont b) al pont já nak má so dik és har -

ma dik be kez dé se he lyé be az aláb bi be kez dé sek lép nek:
– ,,az alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso lat ban

gya ko rol ja a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses
ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény ben (a továb biak ban: Hjt.), va la mint a köz al kal ma -
zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény ben
(a továb biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott jo go kat, tel je sí ti a
kö te le zett sé ge ket;

– vég zi a mû kö dés hez biz to sí tott költ ség ve té si elõ irány -
zat ból a gaz dál ko dást és az el szá mo lást Áht., a Korm. ren -
de let, va la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál -
lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let elõ írásai  szerint,”

8. A ha tá ro zat 9. pont c) al pont ja he lyé be az aláb bi
c) al pont lép:

„c) fel ada tai:
– vég re hajt ja a Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály -

za tá ban a pa rancs nok szá má ra meg sza bott fel ada to kat;

– biz to sít ja Pá pa re pü lõ tér fo ga dó kész sé gét;
– fo lya ma to san biz to sít ja és ellen õr zi a re pü lés biz ton -

sá gi elõ írások be tar tá sát;
– szer ve zi és ve ze ti a ka to nai szer ve zet nap i te vé keny -

sé gét;
– el lát ja Pá pa Hely õr ség hely õr ség-pa rancs no ki te en dõ it.”
9. A ha tá ro zat 10. pont ja he lyé be az aláb bi 10. pont lép:
„10. A ka to nai szer ve zet nél a Hjt. ha tá lya alá tar to zó

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

10. A ha tá ro zat 13. pont ja he lyé be az aláb bi 13. pont lép:
„13. A költ ség ve té si szerv szer ve ze ti fel épí té sét, ve ze -

té si rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it tar tal ma zó
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd -
ség Pá pa Bá zis re pü lõ tér pa rancs no ka ezen ha tá ro zat ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja, és azt jó vá -
ha gyás ra fel ter jesz ti a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké hez.”

11. A ha tá ro zat 14. pont ja he lyé be az aláb bi 14. pont lép:
„14. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba

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

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

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2005. de cem ber 21.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
120/2005. (HK 2/2006.) HM

u t a  s í  t á  s a

a csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék
tartalmi és formai kö ve tel mé nye i rõl,

va la mint az el bí rá lás és en ge dé lye zés rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 52.  § (1) be -
kez dés f) pont ja alap ján a csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé -
nyek, csa pat ér mék tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl,
va la mint az el bí rá lás és en ge dé lye zés rend jé rõl az aláb bi

u t a  s í  t á s t

adom ki.

1.  §

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

2.  §

(1) Az MH ka to nai szer ve ze te i nél – a ka to na ál lo má -
nyuk ba tar to zók nak az adott szer ve zet hez va ló tar to zás jel -
zé sé re – a rend sze re sí tett csa pat kar jel zés (a továb biak ban:
kar jel zés) a ka to nai szer ve zet mint jo gi sze mély egye di sé -
gé nek, to váb bá az adott ka to nai szer ve zet tag jai fel is me ré -
sé nek és meg kü lön böz te té sé nek ki fe je zé sé re al kal mas jel -
kép bõl ál l.

(2) Az MH ka to nai szer ve ze tei a ha tá lyos MH Öltöz -
ködési Sza bály zat elõ írásainak figye lembe véte lével az
MH Csa pat kar jel zést Bí rá ló Bi zott ság ál tal ja va solt for má -
ban (a továb biak ban: MH CSBB) csa pat jel vényt rend sze -
re sít het nek.

(3) Az MH ka to nai szer ve ze tei sa ját költ ség ve té sük ter -
hé re az MH CSBB ál tal ja va solt for má ban csa pat ér mé ket
rend sze re sít het nek, illetve ado má nyoz hat nak.

3.  §

(1) Kar jel zést (gya kor ló kar jel zést) rend sze re sít het a
hon vé del mi mi nisz ter nek köz vet le nül alá ren delt szer ve -
zet, a HM HVKF-nek köz vet le nül alá ren delt szer ve zet, a
ha de rõ ne mi pa rancs nok ság, a dan dár, az ez red jog ál lá sú
ka to nai szer ve zet, az ön ál ló al egy ség (zász ló alj, szá zad), a
kö te lék ben lé võ zász ló alj, a re pü lõ szá zad.

(2) A kar jel zés anya ga tex tí lia, alak ja sza bá lyos sík -
idom (kör, el lip szis, há rom szög, négy szög stb.), vagy
( címer)pajzs, amely egy kép ze let be li 80 mil li mé ter át mé -
rõ jû kör ben áb rá zol ha tó. Cí mer pajzs ese tén a cí mer tan
(he ral di ka) sza bá lya it ma ra dék ta la nul al kal maz ni kell.

(3) A kar jel zés alak ja – a (2) be kez dés ren del ke zé se i re
fi gye lem mel –, va la mint alap szí ne és a raj ta áb rá zolt je lek,
jel ké pek az ar ra jo go sult ka to nai szer ve ze tek ál tal sza ba -
don meg vá laszt ha tók a 4.  § ren del ke zé se i nek figye lembe -
véte lével.

(4) A csa pat jel vé nye ket és a csa pat ér mé ket a kar jel zé -
sek min tá já ra kell fel ter jesz te ni vé le mé nye zés re az MH
CSBB ré szé re. A csa pat jel vény alak ja sza bá lyos sík idom
(kör, el lip szis, há rom szög, négy szög stb.), anya ga mû -
gyan ta fe lü let tel el lá tott acél le mez, mely nek szé les sé ge
ma xi mum 3 cm, hossza ma xi mum 4 cm, a bõr alá tét tel jes
hossza 8,5 cm, az akasz tó hossza 3,2 cm, az akasz tó szé les -
sé ge 2,2 cm, a jel vény tar tó hossza 5,3 cm, a jel vény tar tó
szé les sé ge 4,8 cm. A csa pat ér me alak ja, alap anya ga és mé -
re te nincs kor lá toz va.

4.  §

(1) A kar jel zés terv ki dol go zá sa a kar jel zés vi se lé sé re
jo go sult ka to nai szer ve zet fel ada ta. Az el gon do lás ki ala kí -
tá sá ba a sze mé lyi ál lo mányt – a hely ben szo ká sos mó don – 
be kell von ni. A ter vet a tisz ti, tiszt he lyet te si gyû lé sen szó -
több ség alap ján kell el fo gad ni.

(2) A kar jel zés ter ve ket éven ként két al ka lom mal, jú ni us 
1-ig és de cem ber 1-ig, köz vet le nül a szol gá la ti út be tar tá sa
nél kül a HM kom mu ni ká ci ós fõ osz tály ve ze tõ ré szé re kell
hét pél dány ban fel ter jesz te ni. A fel ter jesz tés hez mel lé kel -
ni kell a kar jel zés rö vid, tö mör le írá sát mé ret tel, szín kó -
dok kal együtt, va la mint a kar jel zés sel el lá tan dók szá mát, a 
kar jel zés ké pi áb rá zo lá sát ere de ti mé re tû, va la mint két sze -
res na gyí tá sú szí nes gra fi ká val. A csa pat jel vény ter ve ze te -
ket a csa pat kar jel zés re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint, a csa -
pat ér me ter ve ze te ket szí nes gra fi kus áb rá zo lás ban, rö vid
szö ve ges le írás sal el lát va kell fel ter jesz te ni.

(3) A ter ve ze tek hez mel lé kel ni kell to váb bá:

a) a ka to nai szer ve zet pa rancs no ká nak, ön ál ló ál lo -
mány táb la hi á nya ese tén a jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ
ka to nai szer ve zet elöl já ró pa rancs no ká nak kar jel zést rend -
sze re sí tõ bel sõ ren del ke zés ter ve ze tét;

b) a ka to nai szer ve zet ala pí tó ok ira tá nak má so la tát;

c) a kar jel zés sel el lá tan dók pon tos szá mát;

d) cí mer, illetve cí mer ele mek hasz ná la ta ese tén a
 címertulajdonos írá sos en ge dé lyét, hoz zá já ru lá sát.

(4) Jel kép ként hasz nál ha tó (1. szá mú mel lék let):

a) a ka to nai szer ve zet jel le gét, ren del te té sét ki fe je zõ
jel zés,
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b) a ka to nai szer ve zet nek helyt adó föld raj zi ré gió, tör -
té nel mi táj egy ség szim bó lu ma,

c) a név adó ul vá lasz tott sze mély re uta ló jel zés,
d) a jog elõd (vagy jog elõ dül vá lasz tott) ala ku lat ra

vissza uta ló jel zés,
e) be tû jel vagy pik to gram,
f) a fegy ver ne mi jel zés rend sze re sí tett for má ja (ameny -

nyiben nem mi nõ sít he tõ össz fegy ver ne mi ka to nai szer ve -
zet nek).

(5) Ti los jel kép ként fel hasz nál ni:
a) a til tott ön kény ural mi jel ké pe ket,
b) a nem ze ti, ál lam i jel ké pe ket,
c) a jog sza bály ál tal vé de lem ben ré sze sü lõ szim bó lu -

mo kat, va la mint min den olyan jel ké pet, jel zést, je let, pik -
to gra mot, amely jog vé de lem alá esik,

d) a név adó sze mé lyek arc má sát,
e) a Ma gyar Hon véd sé get sér tõ jel zé se ket,
f) a köz íz lést vagy köz er köl csöt sér tõ áb rát, raj zo la tot,

fel ira tot.

5.  §

(1) A kar jel zés ter ve ket, csa pat jel vény és csa pat ér me
ter ve ze te ket a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök vé le mé nye -
zõ-ja vas lat te võ szer ve ként – a HM Kom mu ni ká ci ós Fõ -
osz tály, a HM HVK Ve zér ka ri Iro da, az MH Össz ha de rõ -
ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság (a továb -
biak ban: MH ÖLTP), va la mint a HM Had tör té ne ti In té zet
és Mú ze um szak ér tõ i bõl ál ló – MH CSBB vé le mé nye zi a
4.  § (2) be kez dé sé ben meg je lölt idõ pon tok tól szá mí tott
30 na pos ha tár idõn be lül.

(2) A HM kom mu ni ká ci ós fõ osz tály ve ze tõ in téz ke dik
az MH CSBB össze hí vá sá ra, ve ze tõ jé nek és tag ja i nak
meg bí zá sá ra, to váb bá fel ter jesz ti jó vá ha gyás ra az MH
CSBB ügy rend jét a HM HVKF-nek.

(3) A HM kom mu ni ká ci ós fõ osz tály ve ze tõ az elfo -
gadásra je lölt kar jel zés és csa pat jel vény ter ve ze te ket
– a Bi zott ság szak vé le mé nyé vel és az in téz ke dés ter ve ze -
tek kel együtt – jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd
 Vezérkar fõ nö ké nek. A jó vá ha gyott kar jel zé se ket és csa -
pat jel vé nye ket az érin tett ka to nai szer ve zet pa rancs no ka
– ön ál ló szá zad ese té ben az elöl já ró szer ve zet parancs -
noka – bel sõ ren del ke zés sel rend sze re sí ti (a min tát a 2. szá mú
mel lék let tar tal maz za). Az MH CSBB ál tal rend sze re sí tés re és
ado má nyo zás ra ja va solt csa pat ér mék a  véleményezést köve -
tõen rend sze re sít he tõk és ado má nyoz ha tók.

6.  §

(1) A rend sze re sí tett kar jel zé se ket és csa pat jel vé nye ket
az MH ÖLTP szak anya ga ként kell ke zel ni. A fel adat tal
kap cso la tos költ ség ve tés ter ve zé sé ért, a be szer zé sért és az
el sõ el lá tás za var ta lan vég re haj tá sá ért az MH ÖLTP
 parancsnoka a fe le lõs.

(2) A csa pat ér mék költ ség ve té sé nek ter ve zé sé ért, a be -
szer zés, gyár tás, el lá tás és ado má nyo zás vég re haj tá sá ért a
rend sze re sí tõ ka to nai szer ve zet pa rancs no ka a fe le lõs.

7.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg a csa pat kar jel zés tar tal mi és for mai kö ve tel -
mé nye i rõl, az el bí rá lás és en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló
48/2002. (HK 14.) HM HVKF in téz ke dés a ha tá lyát vesz ti.

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

1. számú melléklet
a 120/2005. (HK 2/2006.) HM utasításhoz

Útmutató a karjelzésként használható jelképekrõl
[4.  § (4) bekezdéshez]

a) Nem azo nos a fegy ver ne mi jel zés sel, an nál ál ta lá no -
sabb jel le gû. Hasz nál ha tó bár mely, az euró pai kul túr kör -
bõl is mert ka to nai jel kép, je l, vagy jel zés, va la mint bár -
mely olyan je l, ame lyik az adott ala ku lat jel le gé re utal.
(pél dá ul a fegy ver nem vagy had erõ nem vé dõ szent jé nek
att ri bú tu ma, az ala ku lat ne vé re vagy jel mon da tá ban sze -
rep lõ fo ga lom ra uta ló áb ra, a ka to nai szer ve zet ál tal fo gal -
mi szin ten hasz nált tárgy vagy élõ lény ké pe, illetve a ka to -
nai szer ve zet hez vagy annak meg ne ve zé sé hez kap cso ló dó
fo ga lom, tárgy vagy élõ lény egy ér tel mû áb rá zo lá sa).

Az áb rá zolt ké pi meg je le ní té sek nek a meg ha tá ro zott mé -
ret (80 mil li mé ter) figye lembe véte lével tá vo labb ról is egy -
ér tel mû nek, jól lát ha tó nak, azo no sít ha tó nak kell len nie. Ke -
rül ni kell a mo tí vu mok túl zsú folt sá gát. Tö re ked ni kell az
egy sze rû ség re és az alap szí nek ki zá ró la gos al kal ma zá sá ra.

b) Fel hasz nál ha tó az adott hely ség, me gye cí me re,  színe
vagy cí me ré nek va la me lyik ele me, a név adó ra vagy annak
mel lék ne vé re uta ló jel zés. Fel hasz nál ha tó to váb bá a név adó 
jel mon da ta, bár mely, a név adó ra jel lem zõ tárgy áb rá ja, a
név adó va la mely tet té hez kap cso ló dó áb ra vagy szín.

c), e), f) Ér te lem sze rû en hasz ná lan dó.
d) A jog elõd jel zé se [3.  § (2) be kez dés figye lembe véte -

lével], annak bár mely mo tí vu ma, szí ne vagy jel mon da ta.
A fen ti e ken túl hasz nál ha tó a ka to nai szer ve zet ne vé -

nek, illetve a szer ve zet nek helyt adó te rü let ne vé nek kez -
dõ be tû je, a ka to nai szer ve zet szá ma. Fel hasz nál ha tó to -
váb bá bár mi lyen, a cí mer tan ban mes ter alak nak ne ve zett
ge o met ri ai for ma (ha sí tás, vá gás, ru tá zás stb.) és a cí mer -
tan ban hasz nált áb ra (ke reszt, csil lag, hold stb.).

Fel hasz nál ha tó to váb bá bár mi lyen, a cí mer tan ban a
 címerpajzs-hasítással és/vagy vá gás sal tör té nõ osz tá sa
ered mé nye ként lét re jö võ mes te ra lak (pó lya, ha ránt pó lya,
ru ta stb.) és a cí mer tan ban hasz nált cí mer kép (ke reszt, csil -
lag, fél hold, kard stb.).
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2. számú melléklet a 120/2005. (HK 2/2006.) HM utasításhoz

A csapatkarjelzést rendszeresítõ belsõ rendelkezés mintája
(MINTA)

  MAGYAR HONVÉDSÉG
32. KÖNNYÛ LÖVÉSZDANDÁR sz. pél dány

    Jó vá ha gyom:

(Hav ril And rás ve zér ez re des)
 HM Hon véd Ve zér kar fõ nök

A Magyar Honvédség
32. Könnyû Lövészdandár

parancsnok

122/2005. (HK .........) MH 32. KL DD PK
i n  t é z  k e  d é  s e

a MH 32. Könnyû Lövészdandár csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
 engedélyezés rend jé rõl  szóló .../2005. (HK...) HM uta sí tás ban (a továb biak ban: (Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30) HM ren de let ren del -
ke zé se i re – az MH 32. Könnyû Lö vész dan dár (a továb biak ban: MH 32. kl.dd.) csa pat kar jel zé sé nek rend sze re sí té sé rõl az
aláb bi

i n  t é z  k e  d é s t

adom ki:

1. Az Uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és fel ter jesz tett kar jel zést rend sze re sí tem, vi se lé sét az MH 32. kl.
dd. hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re en ge dé lye zem.

2. Az MH 32. kl. dd. pk. ál tal rend sze re sí tett csa pat kar jel zé sé nek szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két sze res mé -
re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal maz za.

3. Az Uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa rancs no -
ka gon dos ko dik a jó vá ha gyott kar jel zés rend sze re sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, be szer zé sé rõl, gyár tá sá ról
és az MH 32. kl.dd. sze mé lyi ál lo má nyá nak csa pat kar jel zés sel va ló el lá tá sá ról.

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

Mel lék le tek: 1. szá mú mel lék let: A csa pat kar jel zés szö ve ges le írá sa
2. szá mú mel lék let: A csa pat kar jel zés ké pi áb rá zo lá sa ere de ti mé ret ben
3. szá mú mel lék let: A csa pat kar jel zés ké pi áb rá zo lá sa két sze res mé ret ben

Bu da pest, 200...............- én.

Ko vács La jos ez re des
pa rancs nok  
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1. számú melléklet a 122/2005. (HK ...........) MH 32. KL DD. PK. intézkedéshez

A csapatkarjelzés szöveges leírása

A kar jel zés alap for má ja ke rek tal pú, ál ló, kö zé pen ha sí tott, a bal ol da li rész kö zé pen vá gott, lo va gi cí mer pajzs pi -
ros-arany sze géllyel.

A cí mer pajzs jobb ol da li rész e: ezüst ala pon ál ló zöld sár kány kék fegy ver zet tel. A cí mer pajzs bal ol da lá nak fel sõ
rész e: kék me zõ ben egy sti li zált vá r, amely ezüst víz tü kör ben ál l.

A cí mer pajzs bal ol da lá nak al só rész e: vö rös me zõ ben arany har minc ket tes szám ál l.

Mé ret (szé les ség× ma gas ság): 65 mm×800 mm-es  téglalapban el he lyez he tõ.

Szín kó dok:
A sze gély: 80%-os fe ke te. Pan to ne C 1256.
A jobb ol dal alap szí ne: ezüst. Pan to ne CVC 3X 2689.
A jobb ol da lon lé võ sár kány szí ne: zöld. Pan to ne Yel low 013 4589.
A jobb ol da lon lé võ vö rös fegy ver zet szí ne: kék. Pan tone: 3116.
A bal ol dal fel sõ rész szí ne: kék Pan to ne 3119.
A vá r szí ne: vö rös Pan to ne 2995 C.
Az ezüst víz tü kör szí ne: ezüst Pan to ne 1919 B.

Kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 1250 fõ.

2. számú melléklet a 122/2005. (HK ............) MH 32. KL. DD. PK. intézkedéshez

Csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben

3. számú melléklet a 122/2005. (HK ............) MH 32. KL. DD. PK. intézkedéshez

Csa pat kar jel zés ké pi áb rá zo lá sa két sze res mé ret ben
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A honvédelmi miniszter
121/2005. (HK 2/2006.) HM

u t a  s í  t á  s a

a munkáltató által biztosított egyes béren kívüli
juttatások nyilvántartásához szükséges

adatszolgáltatás rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  § (1) be kez dé sé nek n) pont jában 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – figye lembe vé ve a sze mé lyi 
jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tv. (a továb biak -
ban: SZJA tv.) 71.  §-ában fog lal ta kat – a mun kál ta tó ál tal
biz to sí tott egyes bé ren kí vü li jut ta tá sok (a továb biak ban:
bé ren kí vü li jut ta tá sok) nyil ván tar tá sá hoz szük sé ges adat -
szol gál ta tá sok rend jé re a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len
irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re a Zrí nyi
Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem ösz tön dí jas hall ga tói ki -
vé te lé vel, va la mint a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: 
MH) szer ve ze te i re (a továb biak ban együtt: hon vé del mi
szer ve ze tek) ter jed ki.

2.  §

A hon vé del mi szer ve ze tek sze mé lyi ál lo má nyá nak
Szja tv. 71.  § sze rin ti egyes bé ren kí vü li jut ta tá sai nyil ván -
tar tá sát, va la mint az azok után ke let ke zõ mun kál ta tói köz -
ter hek (Szja, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék stb.) be val lá sát
és be fi ze té sét a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la -
pí tó Igaz ga tó ság (a továb biak ban: HM PSZNYI) vég zi.

3.  §

(1) A nyil ván tar tás tel jes kö rû sé gé nek biz to sí tá sá nak
 érdekében a HM PSZNYI ré szé re:

a) az is ko la rend sze rû kép zés ben va ló rész vé telt el ren -
de lõ pa rancs, ha tá ro zat, vagy a rész vé tel re meg kö tött
 tanulmányi szer zõ dés alap ján a kép zés hez kap cso ló dó
 kiadásokról, így kü lö nö sen a tan díj, vagy költ ség té rí tés,
be i rat ko zá si és vizs ga díj, az uta zá si, szál lás és – sa ját tu laj -
don ba ke rü lõ – tan könyv-, jegy zet költ sé gek tel je sí té sé rõl,
a költ ség vi se lõ hon vé del mi szer ve zet pénz ügyi és szám vi -
te li szer ve, illetve a hon vé del mi szer ve ze tet el lá tó pénz -
ügyi és szám vi te li re fe ra tú ra a HM Költ ség ve té si Gaz dál -
ko dá si és In for má ció Rend szer In teg rált Sze mély ügyi és
Bér szám fej tõ al rend sze ré ben (HM HRMS) adat rög zí tést
vé gez. Az is ko la rend sze rû kép zés mi nõ sí té sét az el ren de lõ 
pa rancs ban, ha tá ro zat ban, vagy a ta nul má nyi szer zõ dés -
ben a sze mély ügyi szer vek vég zik.

b) az igény jo go sul tak ré szé re nyúj tott üdü lé si ked -
vezmény mér té ké rõl az Ala pí tó ha tá ro zat alap ján a HM
Re Creativ Üdül te té si Egész ség meg õr zõ és Ren dez vény -
szer ve zõ Köz hasz nú Tár sa ság elekt ro ni kus for má ban
(On- line, CD, flop py), az adott tur nus vé gét köve tõen
 soron  kívül, de leg fel jebb 15 na pon be lül igény jo go sul tan -
ként és össze sít ve ada tot szol gál tat a HM PSZNYI ré szé re. 
Az Ala pí tói ha tá ro zat elõ ké szí té se és ki adá sa a HM Vé de -
lem gaz da sá gi Fõ osz tály fel ada ta.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja al kal ma zá sá ban az igény -
jo go sul tak ré szé re nyúj tott üdü lé si ked vez mény mér té ke a
tár sa ság ál tal al kal ma zott ke res ke del mi ár és a ked vez mé -
nyes ár kü lön bö ze te, szo roz va a tár sa ság nál az adott igény -
jo go sult ál tal el töl tött üdü lé si na pok szá má val. A ke res ke -
del mi ár az az ár, ame lyen a tár sa ság az adott mi nõ sé gû
szol gál ta tást, az adott üdü lé si sze zon ban a nem igény jo go -
sul tak ré szé re nyújt.

4.  §

A HM PSZNYI a más szer vek hez ve zé nyelt hi va tá sos
ál lo mány ré szé re HM ál tal biz to sí tott bé ren kí vü li jut ta tá -
sok ról be ér ke zõ adat szol gál ta tást, a be ér ke zést köve tõen
so ron kí vül, de leg fel jebb 5 mun ka na pon be lül to váb bít ja a 
ve zé nyel tet fog lal koz ta tó más szerv ré szé re.

5.  §

A bé ren kí vü li jut ta tá sok hoz 2006. év ben kap cso ló dó
Szja és já ru lék be fi ze té sek fe de ze tét a HM PSZNYI pót elõ -
irány zat igény lé sé vel szük ség sze rint kez de mé nye zi.

6.  §

Ez az uta sí tás 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. Az uta -
sítás 3.  § (1) be kez dé se sze rin ti adat szol gál ta tás csak a
2006. ja nu ár 1-je után ki adott pa ran csok, ha tá ro za tok,
illetve meg kö tött ta nul má nyi szer zõ dé sek alap ján meg -
kez dett is ko la rend sze rû kép zé sek re vo nat ko zik.

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

A honvédelmi miniszter
122/2005. (HK 2/2006.) HM

u t a  s í  t á  s a

az egyes külföldön szolgálatot teljesítõ személyek
vendéglátási és reprezentációs tevékenységérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
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ka pott fel ha tal ma zás alap ján a NA TO-ban, az EU-ban,
illetve egyéb nem zet kö zi szer ve ze tek ben, az azok mel lé
ren delt nem ze ti kép vi se le te ken és az ön ál ló nem ze ti be -
osz tá sok ban szol gá la tot tel je sí tõk ven dég lá tá si és rep re -
zen tá ci ós (a továb biak ban: rep re zen tá ci ós) te vé keny sé gé -
rõl a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Köz tár sa ság
 Állandó NATO Kép vi se le te (to váb bi ak ban: MK ÁNK)
ke re te in be lül mû kö dõ Ka to nai Kép vi se lõ Hi va ta lá nál,
Vé de lem po li ti kai Rész leg nél, az MH Nem ze ti Ka to nai
Kép vi se let nél, az MH Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se let nél, a 
HM Nem zet kö zi Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal (a továb -
biak ban: HM NRH) Nem ze ti Tá mo ga tó Szer vé nél
(a továb biak ban: NTSZ), a Ma gyar EBESZ Misszió Ka to -
nai Kép vi se let nél (a továb biak ban együtt Kép vi se le tek),
va la mint az egyes NATO, EU, vagy nem ze ti be osz tá sok -
ban szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyi ál lo mány ra.

2.  §

Ezen uta sí tás al kal ma zá sá ban
a) rep re zen tá ció: a hi va ta los ren dez vé nyek ke re té ben

nyúj tott ven dég lá tás;
b) aján dé ko zás: a hi va ta los kap cso lat tar tás so rán

– a vi szo nos ság el ve alap ján – a kül föl di ek ré szé re em lék-
és aján dék tár gyak át adá sa;

c) nor ma: a ren dez vény tí pu son ként al kal ma zott 1 fõ
meg hí vott hi va ta los ven dég lá tá sá ra fel hasz nál ha tó összeg;

d) sze mé lyi rep re zen tá ci ós ke ret: a rend sze res rep re -
zen tá ci ós te vé keny sé get vég zõ ál lo mány ré szé re biz to sí -
tott ke ret összeg, amely a be osz tás el lá tá sá hoz kap cso ló dó
hi va ta los rep re zen tá ci ós te vé keny ség költ sé ge i hez já rul
hoz zá;

e) szer ve ze ti rep re zen tá ci ós ke ret: a nem ze ti ün nep és a 
hon vé del mi nap, va la mint az ese ti rep re zen tá ci ós te vé -
keny ség re jo go sult sze mé lyi ál lo mány ren dez vé nyei és
aján dé ko zá si (a ha zán kat, a hon véd sé get és a tár cát rep re -
zen tá ló ki ad vá nyok, em lék tár gyak, il le tõ leg aján dék tár -
gyak) költ sé ge i hez já rul hoz zá;

f) ren dez vé nyi rep re zen tá ci ós ke ret: a nem ze ti ün nep és 
a hon vé del mi nap meg tar tá sá nak költ sé ge it tar tal maz za.

3.  §

(1) A hi va ta los rep re zen tá ci ós fel ada tok vo nat ko zá sá ban a
sze mé lyi ál lo mányt az aláb bi ka te gó ri ák ba kell  sorolni:

I. ka te gó ria: sze mé lyi rep re zen tá ci ós ke ret tel ren del ke -
zõ ki emelt vagy rend sze res rep re zen tá ci ós te vé keny ség re
jo go sult ál lo mány (a továb biak ban: ki je lölt ve ze tõk):

– MK ÁNK Ka to nai Kép vi se lõ Hi va ta la ka to nai kép -
viselõje

– MK ÁNK Vé de lem po li ti kai Rész leg ve ze tõ je
– MH Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let ka to nai kép vi se lõ je
– MH Nem ze ti Össze kö tõ Ka to nai Kép vi se let ka to nai

kép vi se lõ je
– Ma gyar EBESZ Misszió Ka to nai Kép vi se let ve ze tõ je
– Nem ze ti fegy ver ze ti igaz ga tó kép vi se lõ je
– Tá bor no ki rend fo ko zat tal rend sze re sí tett be osz tást

be töl tõk
– Adott hely õr ség ben (ka to nai szer ve ze ten ként) ki -

jelölt nem ze ti rang idõs
II. ka te gó ria: a szer ve ze ti rep re zen tá ci ós ke ret ter hé re

ese ti rep re zen tá ci ós te vé keny ség re jo go sult ál lo mány:
– MK ÁNK Ka to nai Kép vi se lõ Hi va ta la ka to nai kép -

viselõ he lyet te sek
– MK ÁNK Vé de lem po li ti kai Rész leg ve ze tõ helyet tesek
– MH Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let ka to nai kép vi se lõ

he lyet te se
– MH Nem ze ti Össze kö tõ Ka to nai Kép vi se let ka to nai

kép vi se lõ he lyet te se
– Ma gyar EBESZ Misszió Ka to nai Kép vi se let ve ze tõ

he lyet te se
– a NATO/EU és más nem zet kö zi szer ve ze tek fõ bi zott -

sá ga i ban, bi zott sá ga i ban és mun ka cso port ja i ban Ma gyar -
or szág kép vi se le tét el lá tó ál lo mány

III. ka te gó ria: rep re zen tá ci ós te vé keny ség re kor lá to zot -
tan jo go sult ál lo mány:

a) az I. és II. ka te gó ri á ba nem tar to zó NATO/EU vagy
nem ze ti be osz tást be töl tõ tisz tek, I. be so ro lá si osz tály ba
tar to zó köz tiszt vi se lõk és az F és afe let ti fi ze té si osz tály ba
tar to zó köz al kal ma zot tak;

b) az I. és II. ka te gó ri á ba nem tar to zó NATO/EU vagy
nem ze ti be osz tást be töl tõ tiszt he lyet te sek, II. és III. be so -
ro lá si osz tály ba tar to zó köz tiszt vi se lõk és az A-E fi ze té si
osz tály ba tar to zó köz al kal ma zot tak.

(2) Az I. ka te gó ri á ba tar to zó sze mé lyi ál lo mány, illetve
az ál ta luk ve ze tett szer ve zet ré szé re éven te, az aláb bi sze -
mé lyi és szer ve ze ti rep re zen tá ci ós ke re te ket ál la pí tom
meg:
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Be osz tá sok meg ne ve zé se
Sze mé lyi

rep re zen tá ci ós ke ret
Szer ve ze ti rep re zen tá ci ós ke ret

Nem ze ti be osz tá sok: I. ka te gó ria Ren dez vé nyi II. ka te gó ria

MK ÁNK Ka to nai Kép vi se lõ 
Hi va ta la ka to nai kép vi se lõ je

1 400 000 Ft 1 250 000 Ft a II. ka te gó ri á ba tar tó zó be osz tot ti
ál lo mány lét szá ma×250 000 Ft

MK ÁNK Vé de lem po li ti kai Rész leg ve ze tõ je 1 100 000 Ft – a II. ka te gó ri á ba tar tó zó be osz tot ti
ál lo mány lét szá ma ú250 000 Ft

MH Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let  katonai
kép vi se lõ je

1 100 000 Ft 1 250 000 Ft a II. ka te gó ri á ba tar tó zó be osz tot ti
ál lo mány lét szá ma×250 000 Ft



(3) A sze mé lyi rep re zen tá ci ós ke ret tar tal maz za az I. ka -
te gó ri á ba so rolt ál lo mány hi va ta los rep re zen tá ci ós te vé -
keny sé gé nek (rep re zen tá ci ós ren dez vé nyek, nap i mun ka -
kap cso lat so rán tör té nõ ven dég lá tás: fris sí tõ, ká vé, ás -
vány víz stb. be szer zé sei, em lék- és aján dék tár gyak, a kül -
föl di part ner ál tal tar tott hi va ta los ren dez vény hez tör té nõ
hoz zá já ru lás) költ sé ge it. A sze mé lyi rep re zen tá ci ós ke ret -
bõl az I. ka te gó ri á ba tar to zó ál lo mány szük ség ese tén a
szer ve ze ti rep re zen tá ci ós ke ret be át cso por to sít hat, a szer -
ve ze ti ke ret bõl a sze mé lyi rep re zen tá ci ós ke ret azon ban
nem egé szít he tõ ki.

(4) A szer ve ze ti rep re zen tá ci ós ke ret tar tal maz za a nem -
ze ti ün nep (már ci us 15. vagy ok tó ber 23.) és a hon vé del mi
nap (má jus 21.) al kal má ból meg tar tott ren dez vé nyek költ -
sé ge it. E költ sé gek ter ve zé se és el szá mo lá sa so rán je len
uta sí tás elõ írásait kell al kal maz ni és a 8.  § sze rint el jár ni.
A szer ve ze ti rep re zen tá ci ós ke ret tar tal maz za to váb bá a
II. ka te gó ri á ba so rolt sze mé lyi ál lo mány után fel szá mí tott
éves rep re zen tá ci ós ke re tet is. A II. ka te gó ri á ba tar to zó ál -
lo mány a II. ka te gó ria ré szé re meg ál la pí tott ke ret ere jé ig
jo go sult rep re zen tá ci ós te vé keny sé gé nek (rep re zen tá ci ós
ren dez vé nyek, em lék- és aján dék tár gyak, a kül föl di part -
ner ál tal tar tott hi va ta los ren dez vény hez tör té nõ hoz zá já -
ru lás) költ sé ge it el szá mol ni.

(5) A III. ka te gó ria a) cso port já ba so rolt sze mé lyi ál lo -
mány a ha zán kat, a hon véd sé get és a tár cát rep re zen tá ló em -
lék- és aján dék tár gyak fel hasz ná lá sá hoz a ki kül de tés so rán
egy sze ri 60 000 Ft-os ke ret tel, a b) cso port ba so rolt sze mé -
lyi ál lo mány egy sze ri 30 000 Ft-os ke ret tel ren del ke zik.

(6) Egy ki kül dött után csak egy jog cí men le het rep re -
zen tá ci ós ke re tet fel szá mí ta ni.

(7) A rep re zen tá ci ós ke re tek nem hasz nál ha tó ak fe l:

a) nem hi va ta los prog ra mok ra;

b) szol gá la ti la ká son tar tott ren dez vény re. Ki vé te le sen
– a szol gá la ti elöl já ró ese ti en ge dé lyé vel – az I. ka te gó ri á -
ba so rolt sze mé lyi ál lo mány tart hat szol gá la ti la ká son hi -
va ta los rep re zen tá ci ós ren dez vényt.

(8) A (2) be kez dés sze rin ti ke re tek nem tar tal maz zák a
rep re zen tá ci ós te vé keny ség gel össze füg gõ ki adá sok köz -
ter he it (ki vé ve az ál ta lá nos for gal mi adót). A mun kál ta tót
ter he lõ adók és já ru lé kok be val lá sa, va la mint meg fi ze té se
ér de ké ben a ter mé szet be ni és egyes pénz be ni jut ta tá sok
után a hon véd sé get ter he lõ adók és já ru lé kok be val lá sá hoz 
és meg fi ze té sé hez szük sé ges adat szol gál ta tás tel je sí té sé -
rõl  szóló HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal
(a továb biak ban: HM KPSZH) fõ igaz ga tó já nak intézke -
dése1 sze rint kell el jár ni.

4.  §

(1) A ven dég lá tás, illetve az aján dé ko zás az aláb bi sze -
mé lyek re ter jed het ki:

a) a nem zet kö zi szer ve ze tek és a part ner or szá gok azon
kép vi se lõ i re, akik kel a rep re zen tá ci ó ra jo go sult ki kül dött
(meg hí vó) hi va ta los mun ka kap cso lat ba ke rül;

b) az ál lam i ve ze tõk re és az ilyen jut ta tá sok ra jo go sul -
tak ra a hi va ta los prog ram ja ik al kal má val;

c) az a) és b) pon tok ban meg ha tá ro zot tak (meg hí vot -
tak) há zas tár sa i ra.

(2) A ren dez vé nyen részt ve het nek még a reprezentá -
cióra jo go sult ki kül dött azon mun ka tár sai, akik nek a je len -
lé te a meg hí vó meg íté lé se sze rint el en ged he tet len (ven -
dég látók).

(3) Amennyi ben a ren dez vény re va ló meg hí vás ki ter jed
az (1) be kez dés sze rin ti meg hí vot tak há zas tár sa i ra is, ak -
kor a ren dez vé nyen va ló rész vé tel ki ter jed het a (2) be kez -
dés sze rin ti ven dég lá tók há zas tár sa i ra is.

(4) A ven dég lá tók szá ma nem ha lad hat ja meg a meg hí -
vot tak lét szá mát.

1 Je len leg az 50/2004. (HK 24.) és az azt mó do sí tó 20/2005. (HK 9.) HM
KPSZH fõ igaz ga tói in téz ke dés.
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Be osz tá sok meg ne ve zé se
Sze mé lyi

rep re zen tá ci ós ke ret
Szer ve ze ti rep re zen tá ci ós ke ret

MH Nem ze ti Össze kö tõ Ka to nai Kép vi se let
ka to nai kép vi se lõ je

750 000 Ft 500 000 Ft a II. ka te gó ri á ba tar tó zó be osz tot ti
ál lo mány lét szá ma×250 000 Ft

Ma gyar EBESZ Misszió Ka to nai Kép vi se let
ve ze tõ je

750 000 Ft 500 000 Ft a II. ka te gó ri á ba tar tó zó be osz tot ti
ál lo mány lét szá ma×250 000 Ft

Nem ze ti fegy ver ze ti igaz ga tó  képviselõje 500 000 Ft – –

NATO, EU és egyéb be osz tá sok:

Tá bor no ki rend fo ko zat tal  rendszeresített be -
osz tást be töl tõk*

500 000 Ft – –

Adott hely õr ség ben (ka to nai szer ve ze ten -
ként) ki je lölt nem ze ti rang idõs

– 250 000 Ft –

* Ha a tá bor no ki rend fo ko zat tal rend sze re sí tett be osz tást be töl tõ egy ben ki je lölt nem ze ti rang idõs is, ak kor a nem ze ti rang idõs re vo nat ko zó ren dez vé nyi
rep re zen tá ci ós ke re tet is ke ze li.



5.  §

(1) A 3.  § (2) be kez dés sze rin ti rep re zen tá ci ós ke re te ket
ter he li:

a) a ha zai be szer zé sû – el sõ sor ban nem ze ti jel le gû –
ita lok, éte lek, ha zán kat nép sze rû sí tõ ki ad vá nyok, em lék-
és aján dék tár gyak stb. ér té ke, va la mint

b) a ven dég lá tás sal kap cso la to san az a) pont ban fog lalt
ki adá so kon túl fel me rü lõ azon ki adá sok, me lye ket a nem -
zet kö zi együtt mû kö dés sel össze füg gõ egyes pro to kol lá ris
és ven dég lá tá si kér dé sek rõl  szóló HM uta sí tás2 tar tal maz.

(2) A ha zai be szer zé sû ter mé ke ket, va la mint a he lyi
vagy ha zai be szer zé sû szol gál ta tá so kat a HM NRH az
NTSZ út ján biz to sít ja.

(3) A ven dég lá tás a rep re zen tá ci ó ra jo go sult ki kül dött ja -
vas la tá ra, az NTSZ szer ve zé sé ben, a szol gá la ti elöl já ró dön -
té sé tõl és a he lyi le he tõ sé gek tõl füg gõ en meg va ló sul hat:

a) a rep re zen tá ci ó ra jo go sult ki kül dött la ká sán vagy
bé relt hely szí nen, illetve party-ser vi ce szol gál ta tás igény -
be vé te lé vel, vagy

b) he lyi ven dég lá tó egy ség ben.

6.  §

A 3.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt rep re zen tá ci ós ke ret ter -
hé re le het a kül föl di part ne rek ré szé re em lék- és aján dék -
tár gya kat igé nyel ni. Az aján dé ko zás mér té ké re vonat -
kozóan a nem zet kö zi együtt mû kö dés sel össze füg gõ egyes
pro to kol lá ris és ven dég lá tá si kér dé sek rõl  szóló HM uta sí -
tás ban2 fog lal ta kat kell irány adó nak te kin te ni.

7.  §

(1) A 3.  § (2) be kez dés sze rin ti rep re zen tá ci ós ke re tek
költ ség ve té si elõ irány za ta it az adott szer ve zet, illetve az
el lá tá sért fe le lõs szer ve zet költ ség ve té se tar tal maz za.

(2) A 3.  § (1) be kez dés sze rin ti III. ka te gó ri á hoz tar to zó
rep re zen tá ci ós ke re tek hez szük sé ges költ ség ve té si elõ -
irány za to kat a HM NRH költ ség ve té sé ben kell ter vez ni.

(3) A 3.  § (2) be kez dés sze rin ti rep re zen tá ci ós ke re tek
ter ve zé sé nek, el szá mo lá sá nak és in do kolt sá gá nak alá tá -
masz tá sá ra tárgy év ja nu ár 31-ig éves rep re zen tá ci ós ter -
vet, az egyes ren dez vé nyek meg tar tá sa elõtt rep re zen tá ci -
ós ter vet kell ké szí te ni. Az I. ka te gó ri á ba tar to zó ál lo mány
rep re zen tá ci ós te vé keny sé gét a szol gá la ti elöl já ró, a szer -
ve ze ti rep re zen tá ci ós ke ret – amely a II. ka te gó ri á ba tar to -
zó sze mé lyi ál lo mány össze vont rep re zen tá ci ós ke re te it is
tar tal maz za – fel hasz ná lá sát a 3.  § (2) be kez dé sé ben ki je -
lölt ve ze tõ en ge dé lye zi a je len uta sí tás ren del ke zé se i nek
meg fele lõen.

2 Je len leg a 11/2002. (HK 7.) HM uta sí tás.

(4) Amennyi ben va la mely be osz tás ban év köz ben vál tás
tör té nik, ak kor az adott év re, az adott be osz tás ra jó vá ha -
gyott rep re zen tá ci ós ke ret ne gyed éves bon tás sze rin ti idõ -
ará nyos rész e hasz nál ha tó fel.

(5) A 3.  § (2) sze rin ti rep re zen tá ci ós ke ret bõl be szer zett
ter mé kek rõl) szol gál ta tá sok ról az el lá tá sért fe le lõs szer ve -
zet nek a sze mé lyi rep re zen tá ci ós ke ret tel ren del ke zõ ál lo -
mány, va la mint a szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban ana li ti kus
nyil ván tar tást kell ve zet nie.

(6) A ven dég lá tás sal kap cso la to san fel me rült költ sé gek el -
szá mo lá sá hoz a rep re zen tá ci ó ra jo go sult ki kül dött nek csa tol -
nia kell a ren dez vé nyen részt ve võ meg hí vot tak és ven dég lá -
tók ne vét és nem ze ti ho va tar to zá sát tar tal ma zó lis tát.

(7) Az NTSZ az éves költ ség ve té sé ben kü lön so ron ter -
vez ze meg az aján dék tár gyak be szer zé sé hez szük sé ges
költ ség ve té si elõ irány za tot. A ter ve zés nél és a vég re haj -
tás nál – a gaz da sá gos sá gi szem pon to kat figye lembe
 véve – elõny ben kell ré sze sí te ni a ha zai be szer zést.

(8) Az NTSZ jó vá ha gyott éves költ ség ve té sé ben sze rep lõ,
(7) be kez dés sze rint meg ter ve zett ha zai be szer zé sû aján dék tár -
gya kat a HM NRH szer zi be és gon dos ko dik az NTSZ ré szé re
tör té nõ ki szál lít ta tás ról. Az eset le ge sen kül föl dön be szer zett
em lék- és aján dék tár gyak be szer zé sé ért és a kap cso ló dó szol -
gál ta tá so kért (pl. gra ví roz ta tás stb.) az NTSZ fe le lõs.

8.  §

(1) Éven te egy nem ze ti ün nep és a hon vé de lem nap ja al kal -
má ból le het nem ze ti fo ga dást tar ta ni. Más al kal mak kor nem -
ze ti fo ga dást – a ki je lölt ve ze tõk kez de mé nye zé sé re – a HM
vé de lem po li ti kai he lyet tes ál lam tit kár en ge dé lyez het, ki zá ró -
lag a meg ál la pí tott szer ve ze ti rep re zen tá ci ós ke ret ter hé re.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ ren dez vé nyek meg tar -
tá sát a 3.  § (1) be kez dé sé ben ki je lölt ve ze tõk a rep re zen tá -
ci ós terv alap ján, a ren dez vény meg tar tá sa elõtt en ge dé -
lye zik. A ren dez vé nyek költ sé ge it ezen uta sí tás mel lék le te 
sze rin ti ál ló fo ga dás ra meg ál la pí tott nor mák és a meg -
hívottak lét szá ma alap ján kell fel szá mí ta ni.

(3) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ ren dez vé nye ket az
adott hely õr ség ki je lölt nem ze ti rang idõ se tart ja a meg ál la -
pí tott szer ve ze ti rep re zen tá ci ós ke ret ter hé re. A ki emelt
hely õr sé gek ben, Brüsszel ben a MK ÁNK Ka to nai Kép vi -
se lõ Hi va ta la ka to nai kép vi se lõ je együtt mû köd ve az MK
ÁNK Vé de lem po li ti kai Rész leg ve ze tõ jé vel, Mons ban a
MH Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let ka to nai kép vi se lõ je,
Nor folk ban a MH Nem ze ti Össze kö tõ Ka to nai Kép vi se let
ka to nai kép vi se lõ je, Bécs ben a Ma gyar EBESZ Misszió
Ka to nai Kép vi se let ve ze tõ je tart ja.

9.  §

(1) A hi va ta los ven dég lá tás sal kap cso la tos nor má kat
ezen uta sí tás mel lék le te tar tal maz za.

(2) Ezen uta sí tás ban sze rep lõ nor mák szük ség sze rin ti
mó do sí tá sá ra a HM KPSZH fõ igaz ga tó ja a HM NRH fõ -
igaz ga tó já val va ló egyez te tést köve tõen tesz ja vas la tot.
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(3) Fel ha tal ma zom a HM KPSZH fõ igaz ga tó ját, hogy a
rep re zen tá ci ós ki adá sok ter ve zé sé re, a ke re tek ke ze lé sé re
és el szá mo lá sá ra szak mai in téz ke dést ad jon ki.

(4) Fel ha tal ma zom a HM NRH fõ igaz ga tó ját, hogy a
3.  § (2) be kez dés sze rin ti III. ka te gó ri á ba tar to zó sze mé lyi
ál lo mány rep re zen tá ci ós ki adá sa i ról, el szá mo lá sá ról, a
nyil ván tar tá si ok má nyok ról és a nyil ván tar tás rend jé rõl
szak mai in téz ke dést ad jon ki.

10.  §

(1) Ez az uta sí tás köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
 rendelkezéseit azon ban 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal -
maz ni.

(2) Az egyes kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek
ven dég lá tá si és rep re zen tá ci ós te vé keny sé gé rõl  szóló
13/2002. (HK 7.) HM uta sí tás 2005. de cem ber 31-ével ha -
tá lyát vesz ti.

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

Melléklet
a 122/2005. (HK 2/2006.) HM utasításhoz

Reprezentációs rendezvények normái

1. Az I. ka te gó ri á ba tar to zó sze mé lyi rep re zen tá ci ós
ke ret tel ren del ke zõ ál lo mány rep re zen tá ci ós rendez -
vényeinek nor mái:

Ren dez vény tí pu sa

Nor ma

La ká son
(vagy bé relt 
hely szí nen)

Vendég -
látóipari

egy ség ben

Ül te té ses ebéd, -va cso ra,
Mun ka ebéd, -va cso ra, 
vil lás  reggeli 9 600 Ft/fõ 12 000 Ft/fõ

Ál ló fo ga dás 2 500 Ft/fõ 2 500 Ft/fõ

2. A ren dez vé nyek és a II. ka te gó ri á ba tar to zó ál lo -
mány szer ve ze ti rep re zen tá ci ós ke ret ter hé re meg tar tott
ren dez vé nye i nek nor mái:

Ren dez vény tí pu sa

Nor ma

La ká son
(vagy bé relt 
hely szí nen)

Vendég -
látóipari

egy ség ben

Ül te té ses ebéd, -va cso ra,
Mun ka ebéd, -va cso ra, 
vil lás reg ge li 5 600 Ft/fõ 7 000 Ft/fõ

Ál ló fo ga dás 2 500 Ft/fõ 2 500 Ft/fõ

A honvédelmi miniszter
123/2005. (HK 2/2006.) HM

u t a  s í  t á  s a

a LINK–16 munkacsoport létrehozásáról  szóló
8/2005. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a LINK–16 mun ka cso port lét -
re ho zá sá ról  szóló 8/2005. (HK 4.) HM uta sí tást (a to váb bi -
ak ban: Uta sí tás) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az Uta sí tás 1.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(1) A mun ka cso por tot a HM vé de lem gaz da sá gi he lyet -
tes ál lam tit kár ál tal ki je lölt fõ ta nács adó ve ze ti.

(2) A mun ka cso port ál lan dó tag jai:
– HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség
– HM Had fel sze re lés Fej lesz té si Fõ osz tály
– MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság
– MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság
– HM TH Lég vé del mi Fej lesz té si Prog ram iro da
– HM TH Re pü lõ gép Mo der ni zá ci ós Prog ram iro da
– HM TH Hír adó és In for ma ti kai Prog ram iro da
– MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó

 Parancsnokság
ve ze tõi ál tal ki je lölt sze mé lyek.
Meg hí vott tag jai:
– HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály
– HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal
– HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal
– Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal
– HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály
ve ze tõi ál tal ki je lölt sze mé lyek.”

2.  § 

Az Uta sí tás 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(1) A mun ka cso port te vé keny sé gét a HM vé de lem gaz da -
sá gi he lyet tes ál lam tit kár irá nyít ja, a HM had fel sze re lés fej -
lesz té si fõ osz tály ve ze tõ és a ha di tech ni kai fõ ta nács adó út ján.”

3.  § 

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

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2005. de cem ber 22.
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A honvédelmi miniszter
124/2005. (HK 2/2006.) HM

u t a  s í  t á  s a

a HM fejezet államháztartási belsõ ellenõrzési
rendjének szabályairól, a HM fejezet egységes

államháztartási belsõ ellenõrzési kézikönyvének
kiadásáról szóló 91/2004. (HK 26.) HM utasítás,
valamint a külföldi szolgálatot teljesítõ katonai

szervezetek ellenõrzési rendjérõl szóló
95/2004. (HK 26.) HM utasítás

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 97. § (1) be kez dé sé nek k) és
p) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az ál lam ház tar -
tás ról szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban:
Áht.) 49. § b) és c) pont ja i ban meg fo gal ma zott fel adat el lá -
tá sa ér de ké ben, az Áht. 97. §-a (1) be kez dé sé ben és a
121/A. §-a (1) be kez dé sé ben, a költ ség ve té si szer vek bel sõ 
el len õr zé sé rõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let
(a to váb bi ak ban: Ber.) 5. §-ában elõ írt kö te le zett sé gek
vég re haj tá sa ér de ké ben, a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je -
zet fel ügye le tét el lá tó szerv egyes bel sõ el len õr zé si jo go -
sít vá nya i nak át ru há zá sá ról szóló 23/2004. (IX. 3.) HM
ren de let (a to váb bi ak ban: HM ren de let) elõ írá sa i val össz -
hang ban, a pénz ügy mi nisz ter ál tal a Pénz ügyi Köz löny
2004. má jus 20-ai (PK 8.) szá má ban ki adott „Bel sõ el len -
õr zé si ké zi könyv min tá”-ban fog lal tak ra is fi gye lem mel, a
HM fe je zet ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si rend jé nek
sza bá lya i ról, a HM fe je zet egy sé ges ál lam ház tar tá si bel sõ
el len õr zé si ké zi köny vé nek ki adá sá ról szóló 91/2004.
(HK 26.) HM uta sí tást (a to váb bi ak ban: Ut.) az aláb bi ak
sze rint módo sítom:

1. § 

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

„(2) A hon vé del mi szer vek ál lam ház tar tá si bel sõ el len -
õr zé sé nek vég zé se so rán – a 6. § (2) be kez dé sé ben fog lal -
tak ra is fi gye lem mel – az aláb bi ak ké pez nek fel ada tot:”

(2) Az Ut. 2. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si te vé keny ség
so rán a Ber. 2. § a)–f) pont ja i ban fog lal tak nak meg fe le lõ
sza bály sze rû sé gi, pénz ügyi, rend szer- és tel je sít mény-el -
len õr zé se ket, illetve in for ma ti kai rend szer el len õr zé se ket,
va la mint az éves ele mi költ ség ve té si be szá mo lók ra vo nat -
ko zó meg bíz ha tó sá gi el len õr zé se ket kell vé gez ni. A te vé -
keny sé get meg fe le lõ mi nõ ség biz to sí tás mel lett kell el -
látni.”

2. §

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

„(1) A fe je zet szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zést a
funk ci o ná lis füg get len ség re vo nat ko zó elõ írá sok fi gye lem -
be vé te le mel lett a hon vé del mi mi nisz ter fel ügye le te, a HM
köz igaz ga tá si ál lam tit kár köz vet len irá nyí tá sa alatt a HM
ren de let 1. § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lal tak nak
meg fe le lõ en mû kö dõ fe je zet szin tû köz pon ti el len õr zé si
szer ve zet, a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal
(a to váb bi ak ban: HM KEHH) ál ta lá nos ér vénnyel vég zi.” 

(2) Az Ut. 4. § (4) be kez dé sé nek ba) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„ba) az ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé sek kö zül a fe je -
zet szin tû tel je sít mény el len õr zé sek, illetve in for ma ti kai
rend szer el len õr zé sek, va la mint az éves ele mi költ ség ve té -
si be szá mo lók ra vo nat ko zó an a meg bíz ha tó sá gi el len õr zé -
sek szer ve zé sé re, vég zé sé re;”

3. §

(1) Az Ut. 6. § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A hon vé del mi szerv ve ze tõ je az ál lam ház tar tá si
bel sõ el len õr zé si egy ség, illetve az ál lam ház tar tá si bel sõ
ellen õr ren del te té sét, fel adat- és ha tás kö rét, jo go sult sá gát
a HM fe je zet sa já tos gaz dál ko dá si sza bá lya i ra1 fi gye lem -
mel, az ér vé nyes el lá tá si utalt sá gi rend függ vé nyé ben a
 helyi vi szo nyok nak meg fe le lõ en ha tá roz za meg a szer ve -
ze ti mû kö dé si sza bály zat ban, a mun ka kö ri le írás ban,
illetve a bel sõ el len õr zé si ké zi könyv ben. A fel adat- és ha -
tás kör,  valamint a jo go sult ság meg ha tá ro zá sa so rán alap -
elv ként kell ke zel ni:

a) az ál lam ház tar tá si bel sõ ellen õr te vé keny sé gé nek a
hon vé del mi szerv ve ze tõ je fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó irá -
nyí tá si rend szer re kell irá nyul nia és ez ál tal el sõ sor ban
annak a mun kál ta tói jog kö ré be tar to zó szol gá la ti sze mé -
lyek, al kal ma zot tak te vé keny sé gé re kell ki ter jed nie;

b) a hon vé del mi szerv ve ze tõ jé nek fe le lõs sé gi kö ré be
tar to zó gaz dál ko dá si fo lya ma tok tel jes kö rû meg íté lé se ér -
de ké ben lo gisz ti kai, el he lye zé si, va la mint pénz ügyi és
szám vi te li utalt ság ese tén az el lá tást vég zõ hon vé del mi
szer vek kö te le sek az utalt hon vé del mi szerv ál lam ház tar -
tá si bel sõ el len õre ré szé re a ná luk ke let ke zett meg bíz ha tó,
va lós ada to kat, in for má ci ó kat, ok ira to kat ren del ke zés re
bo csá ta ni;

c) az utalt hon vé del mi szerv ál lam ház tar tá si bel sõ el len -
õré nek nem ké pe zi fel ada tát az el lá tó hon vé del mi szerv fe -
le lõs sé gi kö ré be tar to zó te vé keny ség tel jes kö rû szak mai
meg íté lé se, az az el lá tó hon vé del mi szerv ál lam ház tar tá si
bel sõ el len õré nek fel ada tát ké pe zi; 

d) az utalt hon vé del mi szerv ál lam ház tar tá si bel sõ el len -
õré nek az el len õr zé sek so rán meg kell tud ni gyõ zõd nie ar -
ról, hogy a sa ját szer ve ze ti ér dek nem csor bult, a hon vé del -
mi szer vet érin tõ fo lya ma tok ered mé nye ren de zett nek, ki -
elé gí tõ nek te kint he tõ;

1 Je len leg a 226/2004. (VII. 27.) Kor mány ren de let, va la mint a 9/1998.
(HK 4.) HM uta sí tás
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e) az el lá tás te kin te té ben utalt sá gi vi szony ban ál ló hon -
vé del mi szer vek ál lam-ház tar tá si bel sõ el len õrei, illetve
azok ja vas la tai alap ján az érin tett ve ze tõk kö te le sek a
meg fe le lõ mû kö dést elõ se gí tõ, a gaz da sá gos, ered mé nyes
és ha té kony fel adat el lát ást biz to sí tó meg ol dá sok ér de ké -
ben a szük sé ges együtt mû kö dést meg va ló sí ta ni.

(2) Az Ut. 6. § (4) be kez dé sé nek c) pont ja az aláb bi szö -
veg gel egé szül ki:

„Ez eset ben a fel adat vég zés re vo nat ko zó kö te le zett ség
kö zött a Ber. 4. § (5) be kez dé sé ben fog lal tak kal össz hang -
ban ren del kez ni kell ar ról, hogy a Ber. 12. §-ában fog lalt
te vé keny sé get is el kell lát ni a meg bí zás ke re tei kö zött.”

(3) Az Ut. 6. §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) Az ál lam ház tar tá si bel sõ ellen õr zés so rán a Ber.
4. § (7) be kez dé sé ben fog lal tak kal össz hang ban – az ál -
lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si egy ség ka pa ci tá sá nak ki -
egé szí té sé re – a je lent ke zõ fel ada tok mennyi sé gé re, spe ci -
á lis szak ér tel met igény lõ hely ze té re te kin tet tel az össze -
fér he tet len sé gi, illetve az ér vé nyes ti tok vé del mi sza bá lyok 
fi gye lem be vé te lé vel ve he tõ(k) igény be kül sõ szak ér tõ(k).
A kül sõ szak ér tõ ket is min den eset ben meg bí zó le vél lel
kell el lát ni.”

4. §

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

„(1) A KGIR mû köd te té se és to vább fej lesz té se so rán
biz to sí ta ni kell, hogy az a kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en
szol gál tas sa a költ ség ve té si-, a hu mán erõ for rás-, a tár gyi
esz köz- és a kész let gaz dál ko dás ról az ál lam ház tar tá si bel -
sõ el len õr zés hez szük sé ges ada to kat, illetve azok az el len -
õr zés re jo go sul tak ré szé re hoz zá fér he tõk le gye nek.”

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

„(3) A köz pon to sí tott gaz dál ko dá si rend re te kin tet tel a
fe je zet szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ ellen õr zés vég re haj tá sa 
so rán az el len õr zött hon vé del mi szer vet érin tõ fo lya ma tok, 
ada tok, és in for má ci ók te kin te té ben min den eset ben a HM
KEHH ál tal kell vizs gál ni a HM szer vek, a HM In gat lan -
ke ze lé si Hi va tal, a HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há -
zá si Hi va tal, a HM Tech no ló gi ai Hi va tal, a HM KPSZH,
va la mint az át ru há zott ha tás kör rel ren del ke zõ szer ve ze tek
te vé keny sé gét.”

(3) Az Ut. 7. §-a az aláb bi (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az in téz mé nyi ál lam ház tar tá si bel sõ ellen õr zés

vég re haj tá sa so rán a hon vé del mi szer vet érin tõ fo lya ma -
tok, ada tok és in for má ci ók te kin te té ben az utalt sá gi rend -
nek meg fe le lõ en a lo gisz ti kai, az el he lye zé si, va la mint a
pénz ügyi és szám vi te li el lá tást vég zõ hon vé del mi szer vek -
tõl a ter vek alap ján egyez te tett ke re tek kö zött tör té nik a
szük sé ges adat szol gál ta tás meg ké ré se, illetve a vo nat ko zó
ok ira tok hely szí ni vizs gá la tá nak meg szer ve zé se.”

5. § 

Az Ut. 8. §-á t meg elõ zõ cím he lyé be a kö vet ke zõ cím lép:
„III. A HM fe je zet szin tû köz pon ti el len õr zé si szer ve ze -

té nek ki emelt ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si fel ada tai” 

6. § 

Az Ut. 9. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„(1) A hon vé del mi szer vek koc ká zat elem zé sen és ka pa -

ci tás szám ve té sen ala pu ló stra té gi ai és éves ál lam ház tar tá si 
bel sõ el len õr zé si ter vet ké szí te nek, ame lyet a bel sõ el len -
õr zé si ve ze tõ elõ ter jesz té se alap ján a hon vé del mi szerv ve -
ze tõ je hagy jó vá. A ter vek egy más ra épü lé sét, fo lya ma tos -
sá gát és kel lõ ak tu a li zált sá gát biz to sí ta ni kell.

(2) Az át ru há zott ha tás kör rel ren del ke zõ hon vé del mi
szer vek fel ügye le te alá tar to zó hon vé del mi szer vek a
tárgy évet kö ve tõ év re vo nat ko zó éves ál lam ház tar tá si bel -
sõ el len õr zé si ter vü ket a HM ren de let 3. § (6) be kez dé sé -
ben elõ ír tak kal össz hang ban az elöl já ró szerv ré szé re az ál -
ta la meg ha tá ro zott – min den év ok tó ber 31. elõt ti – ha tár -
idõ re kül dik meg.” 

(3) Az át ru há zott ha tás kör rel ren del ke zõ hon vé del mi
szer vek fel ügye le te alá nem tar to zó hon vé del mi szer vek a
tárgy évet kö ve tõ év re vo nat ko zó éves ál lam ház tar tá si bel -
sõ el len õr zé si ter vü ket min den év ok tó ber 31-éig köz vet le -
nül a HM KEHH fõ igaz ga tó ré szé re kül dik meg.

(4) A hon vé del mi szerv ve ze tõ je a jó vá ha gyott in téz mé -
nyi ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ter vek tar tal má ról az
el lá tást vég zõ szer vek ve ze tõi ré szé re a rá juk vo nat ko zó
mér té kû tá jé koz ta tást biz to sít ja.” 

7. § 

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

„(1) A HM KEHH koc ká zat elem zés és ka pa ci tás szám -
ve tés alap ján fe je zet szin tû stra té gi ai és éves ál lam ház tar tá -
si bel sõ el len õr zé si ter ve ket ké szít, ame lye ket a hon vé del -
mi mi nisz ter hagy jó vá. A ter vek ki dol go zá sá ban a pár hu -
za mos fel adat vég zés el ke rü lé se ér de ké ben az át ru há zott
ha tás kör rel ren del ke zõ hon vé del mi szer vek a HM KEHH
ko or di ná ci ó ja mel lett vesz nek részt. Az át ru há zott ha tás -
kör ben ter ve zett el len õr zé si fel ada tok a fe je zet szin tû éves
és stra té gi ai ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ter vek ben el -
kü lö ní tet ten meg je le ní tés re ke rül nek.” 

(2) Az Ut. 10. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A koc ká zat elem zés re és ka pa ci tás szám ve tés re ala -
poz va elõ ké szí tett fe je zet szin tû stra té gi ai és éves ál lam -
ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ter ve ket a HM KEHH fõ igaz -
ga tó a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár és a HM Hon véd
 Vezérkar fõ nök egyet ér té se mel lett ter jesz ti elõ a hon vé -
del mi mi nisz ter ré szé re jó vá ha gyás ra.” 
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(3) Az Ut. 10. §-ának (5) és (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(5) A „HM igaz ga tá sa” költ ség ve té si al cím re vo nat ko -
zó stra té gi ai és éves ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ter -
vet a HM KEHH fõ igaz ga tó a HM köz igaz ga tá si ál lam tit -
kár egyet ér té se mel lett ter jesz ti elõ a hon vé del mi mi nisz ter 
ré szé re jó vá ha gyás ra.

(6) Az (1)–(5) be kez dé sek ben fog lal tak sze rint össze ál -
lí tott éves ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ter ve ket olyan
üte me zés sel kell jó vá ha gyás ra elõ ké szí te ni, hogy azok a
jó vá ha gyást kö ve tõ en a Ber. 22. § (2) be kez dé sé ben elõ ír -
tak alap ján a pénz ügy mi nisz ter ré szé re a tárgy év de cem ber 
15-éig meg kül dés re ke rül hes se nek.”

8. § 

Az Ut. 11. §-ának (13), (14) és (15) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(13) Az ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si je len tés ter -
ve ze tét a Ber. 28. § (1)–(2) be kez dés ben fog lal tak ra fi gye -
lem mel az el len õr zött szerv (szer ve ze ti egy ség) vezetõ -
jének, illetve a meg ál la pí tá sok vagy ja vas la tok te kin te té -
ben érin tet tek ré szé re kell egyez te tés cél já ból meg kül de ni. 
A je len tés ter ve ze tet olyan zá ra dék kal kell el lát ni, amely
tar tal maz za, hogy a kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 nap tá ri
na pon be lül kell az ész re vé te le ket az el len õr zést vég zõ
szerv ré szé re meg kül de ni és a jel zett ha tár idõ el mu lasz tá -
sát egyet ér tés nek kell te kin te ni.

(14) A meg ál la pí tá sok vi ta tá sa ese tén a Ber. 28. §
(3)–(6) be kez dé se i re fi gye lem mel kell egyez te tõ meg be -
szé lést tar ta ni, a tet t ész re vé te lek el fo ga dá sá ról vagy el uta -
sí tá sá ról dön te ni, ar ról az érin tet te ket – el uta sí tás ese tén
in dok lás sal – írás ban tá jé koz tat ni, az el fo ga dott ész re vé te -
lek alap ján az el len õr zé si je len tést mó do sí ta ni.

(15) Az ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si je len tés le zá -
rá sá ra a Ber. 28. § (7)–(8) be kez dé se i ben fog lal tak ra fi gye -
lem mel ke rül sor. Az el len õr zé si je len tést a vizs gá lat ve ze -
tõ és a vizs gá la tot vég zõ va la mennyi ál lam ház tar tá si bel sõ
ellen õr alá ír ja, amely tar tal maz za az el len õr zöt tek ré szé rõl
alá írt el já rá si ren det meg is me rõ zá ra dé kot, a tet t ész re vé te -
le ket, az adott vá la szo kat, va la mint az ál lam ház tar tá si bel -
sõ el len õr zé si ve ze tõ ré szé rõl a le zá ró-fel ter jesz tõ zá ra dé -
kot. A le zárt el len õr zé si je len tést a bel sõ el len õr zé si ve ze tõ 
a Ber. 28. § (8) be kez dés a), illetve b) pont já ban fog lal tak -
kal össz hang ban kül di meg az el len õr zött szerv, illetve
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek, va la mint a meg ál la pí tá sok
vagy ja vas la tok te kin te té ben érin tet tek ré szé re.”

9. § 

(1) Az Ut. 12. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A hon vé del mi szer vek éves ál lam ház tar tá si bel sõ
el len õr zé si je len tést ké szí te nek, amely ben a Ber. 31. §

(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tar ta lom mal a pénz ügy -
mi nisz ter ál tal a 162/2005. (VIII. 16.) Korm. ren de let
15. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján köz zé té tel re 
ke rü lõ út mu ta tó fi gye lem be vé te lé vel a HM köz igaz ga tá si
ál lam tit kár ál tal elõ ír tak alap ján szá mol nak be a tárgy év -
ben vég zett ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si tevékeny -
ségrõl.” 

(2) Az Ut. 12. §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Az át ru há zott ha tás kör rel ren del ke zõ hon vé del mi
szerv fel ügye le te alá tar to zó hon vé del mi szerv ve ze tõ je a
fe le lõs az éves ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si je len tés
el ké szí té sé ért és annak a HM ren de let 5. §-ában elõ ír tak kal 
össz hang ban az elöl já ró hon vé del mi szerv ve ze tõ je ré szé -
re az ál ta la meg ha tá ro zott – a Ber. 31. § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak ra fi gye lem mel a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár
28-áig szóló ha tár idõt meg elõ zõ – ha tár idõ re a Ber. 31. §
(3) be kez dé sé ben fog lalt tar ta lom mal tör té nõ megkül -
déséért. 

(4) Az át ru há zott ha tás kör rel ren del ke zõ hon vé del mi
szerv fel ügye le te alá nem tar to zó hon vé del mi szerv ve ze -
tõ je fe le lõs az éves ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si je len -
tés el ké szí té sé ért és annak a Ber. 31. § (3) be kez dé sé ben
fog lalt tar ta lom mal köz vet le nül a HM KEHH fõ igaz ga tó
ré szé re a Ber. 31. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem -
mel a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 28-áig tör té nõ meg kül -
dé sé ért.” 

10. § 

Az Ut. 1. szá mú mel lék le tét ké pe zõ, a HM fe je zet egy -
sé ges ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ké zi köny vét (a to -
váb bi ak ban: HM FEBEK) és füg ge lé ke it a kö vet ke zõk
sze rint mó do sí tom:

a) A HM FEBEK Be ve ze tés fe je zet „A HM fe je zet
 államháztartási bel sõ ellen õr zése” cím alatt a „Fe je zet -
szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zést vég zõk” al cí met
kö ve tõ fel so ro lá sa (5. ol dal) he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép: 

– „a Ber.-be n a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ál lam ház -
tar tá si bel sõ el len õr zé si egy sé ge ré szé re meg ha tá ro zott fel -
ada to kat vég zõ fe je zet szin tû köz pon ti el len õr zé si szer ve zet:

= a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal (HM
KEHH)

– az át ru há zott ha tás kör rel ren del ke zõ hon vé del mi
szer vek ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si egy sé gei:

= az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa -
rancs nok ság (MH ÖLTP) El len õr zé si osz tály

= az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság (MH SZFP) Bel sõ 
el len õr zé si al osz tály 

= az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság (MH LEP) Bel sõ el -
len õr zé si al osz tály”

b) A HM FEBEK Be ve ze tés fe je zet „Ko or di ná ció, har -
mo ni zá ció” cí met kö ve tõ utol só be kez dé se (7. ol dal) he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

92 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 2. szám



„A HM fe je ze tet az Ál lam ház tar tá si Bel sõ Pénz ügyi
 Ellenõrzési Tár ca kö zi Bi zott ság ban, va la mint annak Bel sõ 
el len õr zé si al bi zott sá gá ban a HM KEHH fõ igaz ga tó
I.  helyettes kép vi se li.” 

c) A HM FEBEK Be ve ze tés fe je zet „A HM fe je zet egy -
sé ges ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ké zi köny vé nek
al kal ma zá sa” cím utol só so rá ban sze rep lõ e-ma il cím
(7. ol dal) he lyett a kö vet ke zõ e-ma il cí met kell fel ven ni: 

„E-ma il: hmkehh fo ig1h@hm.gov.hu”.
d) A HM FEBEK III. fe je zet 1. pont alatt sze rep lõ áb rá -

ján (20. ol dal): az „OPEVAL” ki fe je zés he lyé re a
„CREVAL” ki fe je zés lép.

e) A HM FEBEK III. fe je zet 2.1. pont já nak cí me
(21. ol dal) he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.1. A HM fe je zet szin tû köz pon ti el len õr zé si szer vé -
nek ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si sze re pe”

f) A HM FEBEK III. fe je zet 2.1.1. al pont ja (21. ol dal)
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.1.1. A HM KEHH ala pí tó ok ira ta 
Az ala pí tó ok irat szá ma: 61/2005. (HK 9.) HM ha tá ro zat. 
Az ala pí tó ok irat kel te: 2005. áp ri lis 7. 
Az ala pí tás idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján: 1994.

no vem ber 1.”
g) A HM FEBEK III. fe je zet 2.1.2. al pont cí me, va la -

mint az el sõ, má so dik és ne gye dik be kez dé sé nek (21. ol -
dal) he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.1.2. A HM KEHH jog ál lá sa és jo go sult sá ga
„A hon vé del mi mi nisz ter a HM uta sí tás 4. § (1)–(5) be -

kez dé se i ben a Ber.-be n a fe je zet ál lam ház tar tá si bel sõ el -
len õr zé si egy sé ge ré szé re meg ha tá ro zott fel ada to kat vég -
zõ fe je zet szin tû köz pon ti el len õr zé si szerv jog ál lá sát és jo -
go sult sá gát az ala pí tó ok irat ban fog lal tak kal össz hang ban
rög zí tet te. 

En nek meg fe le lõ en a HM KEHH a fe je zet szin tû ál lam -
ház tar tá si bel sõ el len õr zést a funk ci o ná lis füg get len ség re
vo nat ko zó elõ írá sok fi gye lem be vé te le mel lett a hon vé del -
mi mi nisz ter fel ügye le te, a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár
köz vet len irá nyí tá sa alatt mû kö dõ fe je zet szin tû köz pon ti
el len õr zé si szerv ként ál ta lá nos ér vénnyel vég zi.” 

h) A HM FEBEK III. fe je zet 2.1.2. al pont ba) bekez -
dése (22. ol dal) he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„ba) az ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé sek kö zül a fe je -
zet szin tû tel je sít mény-el len õr zé sek, illetve in for ma ti kai
rend szer el len õr zé sek, to váb bá az éves ele mi költ ség ve té si
be szá mo lók ra vo nat ko zó an a meg bíz ha tó sá gi el len õr zé -
sek szer ve zé sé re, vég zé sé re;”

i) A HM FEBEK III. fe je zet 2.1.2. al pont utol só be kez -
dé se (22. ol dal) he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A HM uta sí tás 7. § (1) be kez dé se alap ján a köz pon to sí -
tott gaz dál ko dá si rend re te kin tet tel a fe je zet szin tû ál lam -
ház tar tá si bel sõ ellen õr zés vég re haj tá sa so rán az el len õr -
zött hon vé del mi szer vet érin tõ fo lya ma tok, ada tok, és in -
for má ci ók te kin te té ben min den eset ben a HM KEHH ál tal
kell vizs gál ni a HM szer vek, a HM In gat lan ke ze lé si Hi va -

tal, a HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal, a
HM Tech no ló gi ai Hi va tal, a HM KPSZH, va la mint az át -
ru há zott ha tás kör rel ren del ke zõ hon vé del mi szer vek te vé -
keny sé gét.”

j) A HM FEBEK III. fe je zet 2.1.3. al pont ja (22. ol dal)
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.1.3. A jó vá ha gyott SZMSZ sze rint a HM KEHH
ren del te té se kö ré ben sze re pel

A Ber.-be n a fe je zet ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si
egy sé ge ré szé re meg ha tá ro zott fel ada tok vég zé se ke re té -
ben a Hon vé del mi Mi nisz té rium mint in téz mény ál lam -
ház tar tá si bel sõ el len õr zé sé nek el lá tá sa, el len õr zé sek vég -
re haj tá sa a HM fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer -
vek nél, a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok nál, a HM több -
ségi tu laj do ná ban lé võ gaz dál ko dó szer ve ze tek nél, to váb -
bá a költ ség ve tés bõl cél jel leg gel jut ta tott tá mo ga tá sok fel -
hasz ná lá sá val kap cso la to san a ked vez mé nye zet tek nél és a
tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá sá ban részt ve võ szer ve ze tek nél a
vo nat ko zó sza bá lyo zók sze rint.”

k) A HM FEBEK III. fe je zet 2.1.4. al pont ja (22–25. ol -
dal) he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.1.4. A jó vá ha gyott SZMSZ sze rint a HM KEHH
fõ fel ada tai köz é tar to zik

(1) Az ál lam ház tar tá si bel sõ ellen õr zés fe je zet szin tû
nor má i nak (ren de let, uta sí tás), a fe je zet szin tû egy sé ges
 államháztartási bel sõ el len õr zé si ké zi könyv ki dol go zá sa,
jó vá ha gyás ra, ki adás ra tör té nõ elõ ké szí té se, és fo lya ma tos 
fej lesz té se.

(2) Az ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé sek ke re té ben sza -
bály sze rû sé gi, pénz ügyi, rend szer- és tel je sít mény el len õr -
zé sek, illetve in for ma ti kai rend szer el len õr zé sek vég zé se a
koc ká zat elem zés alap ján ki vá lasz tott szer ve ze tek nél,
 továbbá az éves ele mi költ ség ve té si be szá mo lók ról meg -
bíz ha tó sá gi el len õr zé sek ke re té ben iga zo lá sok ki bo csá tá -
sa. A „HM igaz ga tá sa” költ ség ve té si al cím koc ká zat elem -
zé sen ala pu ló ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé sé nek vég zé -
se. A koc ká za ti té nye zõk ke ze lé se és a hi á nyos sá gok meg -
szün te té se ér de ké ben aján lá sok és ja vas la tok meg fo gal -
ma zá sa, a tet t in téz ke dé sek nyo mon kö ve té se. 

(3) A fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi
 ellenõrzési rend sze rek ki épí tett sé gé nek, mû kö dé sé nek,
va la mint a jog sza bá lyok nak és bel sõ ren del ke zé sek nek
 való meg fe le lé sé nek vizs gá la ta és ér té ke lé se.

(4) A pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze rek mû -
kö dé se gaz da sá gos sá gá nak, ha té kony sá gá nak és ered mé -
nyes sé gé nek vizs gá la ta és ér té ke lé se. A ren del ke zés re ál ló 
erõ for rá sok kal va ló gaz dál ko dás nak, a va gyon meg óvá sá -
nak és gya ra pí tá sá nak, va la mint az el szá mo lá sok, be szá -
mo lók meg bíz ha tó sá gá nak vizs gá la ta. Ezen be lül:

(4.1) A fe je zet szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé sek
so rán a hon vé del mi szerv ál tal el lá tott fel ada tok és a ren -
del ke zés re ál ló erõ for rá sok össz hang já nak, a költ ség ve té -
si, a hu mán erõ for rás- és szak anyag-gaz dál ko dás sza bá -
lyo zott sá gá nak, szer ve zett sé gé nek, ve ze té sé nek, irá nyí tá -
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sá nak, a gaz dál ko dá si ha tás kö rök (be szer zés engedélye -
zése, kö te le zett ség vál la lás, utal vá nyo zás, szak mai tel je sí -
tés iga zo lás, el len jegy zés, ér vé nye sí tés) meg fe le lõ sé gé -
nek, a kincs tá ri va gyon vé del mé nek, hasz no sí tá sa éssze rû -
sé gé nek, to váb bá a vál lal ko zá si te vé keny ség vég zé sé nek,
a tar ta lé kok fel hasz ná lá sá ra meg ha tá ro zott el vek nek,
illetve az el szá mo lás lé nye ges ele mei ér vé nye sü lé sé nek, a
költ ség ve tés gaz dál ko dá si in for má ci ós rend szer mû kö dé -
sé nek (KGIR) vizs gá la ta.

(4.2) A vé del mi ké pes sé gek, kész sé gek te kin te té ben a
Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend szer alap ján tör té nõ ér vé nye -
sü lés nek, a vé del mi ké pes sé gek re a li zá lá sá nak vizs gá la ta
a költ ség ve tés ter ve zé sé ben és fel hasz ná lá sá ban.

(4.3) Az anyag nem fe le lõ si ága za ti gaz dál ko dás ban a
vé del mi igé nyek és ké pes sé gek meg va ló su lá sa, a tár gyi
esz köz- és kész let gaz dál ko dás, a szük ség let ter ve zés,
 mûszaki fej lesz tés, újí tás, rend sze re sí tés, rend szer be ál lí -
tás, köz be szer zés, köz pon to sí tott köz be szer zés, az Or szág -
gyû lés Hon vé del mi Bi zott sá ga ál tal köz be szer zés alól
men te sí tett, va la mint a ti tok vé del mi, biz ton sá gi okok
miatt al kal ma zott kü lön el já rá si sza bá lyok ke re té ben meg -
va ló su ló be szer zé sek ha tá sos sá ga, az el lá tás, üze mel te tés,
ja ví tás, fel újí tás, tech ni kai ki szol gá lás, ki vo nás, se lej te zés, 
ér té ke sí tés, hasz no sí tás ki ala kí tott rend jé nek és a vég re -
haj tás cél sze rû sé gé nek ér té ke lé se.

(4.4) Az el lá tá si, kész le te zé si, fel hasz ná lá si, üze mel te -
té si, fenn tar tá si, ja ví tá si, tá ro lá si, fris sí té si nor mák hely ze -
té nek fel mé ré se, azok sza bá lyo zott sá gá nak, szer ve zett sé -
gé nek, illetve a szak te rü let irá nyí tott sá gá nak, mû kö dé sé -
nek elem zé se.

(4.5) A ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa, va la mint a
had ki egé szí tés te rén a sze mé lyi, el he lye zé si, lo gisz ti kai,
pénz ügyi, költ ség ve té si biz to sí tás fel ada ta i nak, a mi nõ sí -
tett idõ sza ki igé nyek biz to sí tott sá gá nak el len õr zé se.

(4.6) A hu mán erõ for rás-, lét szám-, il let mény- és bér -
gaz dál ko dás te rén a vég re haj tás ered mé nyes sé gé nek, a
mun kál ta tói jog kör gya kor lás sza bály sze rû sé gé nek költ -
ség ve té si ki ha tá sú vizs gá la ta.

(4.7) Az épí tés-be ru há zás, az in gat lan- és la kás gaz dál -
ko dás, illetve kör nye zet vé de lem te rén a tár ca szin tû te vé -
keny ség sza bá lyo zott sá gá nak, irá nyí tott sá gá nak, a vég re -
haj tás hely ze té nek a fel mé ré se.

(4.8) A de vi za gaz dál ko dá si, az adó- és a tár sa da lom biz -
to sí tá si jog sza bá lyok be tar tá sá nak, al kal ma zá sá nak, va la -
mint a sze mély- és va gyon biz to sí tás meg va ló su lá sá nak el -
len õr zé se.

(4.9) A pénz for ga lom, a kincs tá ri kár tya, a kincs tá ri és
egyéb en ge dé lye zett bank szám la-ke ze lés rend jé nek, az
érin tett kincs tá ri szám lák hasz ná la tá nak el len õr zé se.

(4.10) A szám vi te li po li ti ka, a lel tá ro zá si és lel tár ké szí -
té si sza bály zat, az ér té ke lé si sza bály zat, az ön költ ség szá -
mí tá si sza bály zat, a pénz ke ze lé si sza bály zat, a szám la -
rend, a szám la össze füg gé sek, a bi zony la ti rend ki ala kí tott -
sá gá nak és meg va ló sí tá sá nak, a költ ség ve té si be szá mo ló,

az elõ irány zat-ma rad vá nyok és az ered mény le ve ze tés va -
ló di sá gá nak és sza bály sze rû sé gé nek vizs gá la ta.

(4.11) A hon vé del mi szer vek gaz da sá gi hely ze té nek,
ezen be lül a be vé te lek és a ki adá sok ala ku lá sá nak, a be vé -
tel be fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé nek, az el té rõ fel hasz -
ná lás mér té ké nek elem zé se és oka i nak fel tá rá sa, a kö ve te -
lé sek nyil ván tar tá sa sza bály sze rû sé gé nek és be sze dé sé nek 
el len õr zé se.

(4.12) A tár gyi esz kö zök és a kész le tek ál la po tá nak, a
tár gyi esz köz és kész let gaz dál ko dás ered mé nyes sé gé nek
fel mé ré se, ér té ke lé se. 

(4.13) A pénz ke ze lés, a pénz gaz dál ko dás és pénz fel -
hasz ná lás, va la mint a kincs tá ri va gyon vé del mé nek el len -
õr zé se.

(4.14) A sze mé lyi ál lo mány élet-, szol gá la ti és mun ka -
fel té te le i nek vizs gá la ta.

(4.15) A NATO tag ság ból adó dó, elõ írt kö te le zett sé gek
tel je sí té sé hez, a ké pes sé gek ki ala kí tá sá hoz, illetve a kész -
ség meg va ló sí tá sá hoz, va la mint a nem zet kö zi ka to nai fel -
ada tok vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó költ ség ve tés biz to sí -
tott sá gá nak, a költ ség ve té si tá mo ga tás ren del te tés sze rû és
ered mé nyes fel hasz ná lá sá nak vizs gá la ta.

(4.16) A nem zet kö zi se gé lyek, tá mo ga tá sok fel hasz ná -
lá sá nak, nyil ván tar tá sá nak, az egyéb prog ra mok és cél jel -
le gû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak, ha té kony sá gá nak el -
len õr zé se.

(4.17) A költ ség ve tés bõl az ál lam ház tar tá son kí vü li
szer ve ze tek nek, ma gán sze mé lyek nek cél jel leg gel jut ta tott 
tá mo ga tá sok ren del te tés sze rû és ered mé nyes fel hasz ná lá -
sá nak vizs gá la ta.

(5) A füg get len, tár gyi la gos, bi zo nyos sá got adó és
 tanácsadó te vé keny ség el lá tá sa ér de ké ben a vizs gált fo lya -
ma tok kal, az el len õr zött hon vé del mi szer ve ze tek kel kap -
cso la to san meg ál la pí tá sok és aján lá sok té te le, va la mint
elem zé sek, ér té ke lé sek ké szí té se a HM fel sõ ve ze té se szá -
má ra a fo lya ma tok, illetve a szer ve ze tek mû kö dé sé nek fej -
lesz té se, ered mé nyes sé gé nek nö ve lé se, va la mint a fo lya -
mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zé si, és a
bel sõ el len õr zé si rend sze rek ja ví tá sa, to vább fej lesz té se ér -
de ké ben. 

(6) A koc ká za ti té nye zõk, a hi á nyos sá gok meg szün te té -
se, ki kü szö bö lé se ér de ké ben aján lá sok és ja vas la tok meg -
fo gal ma zá sa. Az el len õr zé si je len té sek aján lá sai és ja vas -
la tai alap ján meg tett in téz ke dé sek, illetve a vég re haj tás
nyo mon kö ve té se. A jog sza bály ban elõ írt el len õr zé si nyil -
ván tar tá sok ve ze té se. 

(7) Az ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si te vé keny ség
mi nõ ség biz to sí tá sa az irány adó jog sza bá lyok, a nem zet kö -
zi bel sõ el len õr zé si stan dar dok és a pénz ügy mi nisz ter ál tal
köz zé tett bel sõ el len õr zé si mód szer ta ni út mu ta tók alap ján
ki ala kí tott fe je zet szin tû rend sze rint.

(8) A fe je zet ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si egy sé gei,
illetve ál lam ház tar tá si bel sõ el len õrei mun ká já nak szak -
mai har mo ni zá lá sá val, ko or di ná lá sá val, va la mint a kép -
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zés, to vább kép zés ko or di ná lá sá val kap cso la tos te vé keny -
ség vég zé se.

(9) A koc ká zat elem zé sen és a ka pa ci tás szám ve té sen
ala pu ló fe je zet szin tû stra té gi ai és éves ál lam ház tar tá si bel -
sõ el len õr zé si ter vek el ké szí té se. A fe je zet szin tû és az
össze fog la ló éves ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ter vek
elõ ter jesz té se a hon vé del mi mi nisz ter hez a pénz ügy mi -
nisz ter ré szé re tör té nõ meg kül dés ér de ké ben.

(10) Éves je len tés és össze fog la ló éves je len tés el ké szí -
té se a HM fe je zet ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé se i nek
hely ze té rõl, annak elõ ter jesz té se a hon vé del mi mi nisz ter -
hez a pénz ügy mi nisz ter ré szé re szóló be szá mo ló meg kül -
dé se ér de ké ben, va la mint az éves meg bíz ha tó sá gi je len té -
sek össze ál lí tá sa és meg kül dé se a Pénz ügy mi nisz té rium
ré szé re.

(11) Az Ál la mi Szám ve võ szék és a Kor mány za ti El len -
õr zé si Hi va tal HM tár ca fe lé irá nyuló el len õr zé si te vé -
keny sé gé hez kap cso ló dó an el ren delt adat szol gál ta tá sok,
vég re haj tott hely szí ni vizs gá la tok, az el len õr zé sek rõl el -
ké szí tett je len tés ter ve ze tek vé le mé nye zé se, illetve egyez -
te té se, to váb bá az ellen õr zés ál tal ja va solt fel ada to kat tar -
tal ma zó in téz ke dé si ter vek egyez te tett ki dol go zá sa, va la -
mint a re a li zá lás nyo mon kö ve té se so rán je lent ke zõ fel -
ada tok fe je zet szin tû ko or di ná ci ó já nak vég zé se.”

l) A HM FEBEK III. fe je zet 2.1.5. al pont ja (26. ol dal)
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.1.5. A HM KEHH irá nyí tá sa és szer ve ze ti fel épí té se:
(A HM KEHH funk ci o ná lis füg get len sé gét be mu ta tó

szer ve ze ti áb ra)

Fõ igaz ga tó: fel ügye li a Ber.-be n a fe je zet szin tû ál lam -
ház tar tá si bel sõ el len õr zé si egy ség ré szé re 
meg ha tá ro zott fel ada tok vég zé sét.

Fõ igaz ga tó I. 
he lyet tes: 

ve ze ti a HM KEHH ál lam ház tar tá si bel sõ 
el len õr zés sel fog lal ko zó szak mai osz tá -
lya i nak te vé keny sé gét a szak te rü le té nek
el lá tá sá val kap cso la tos fel ada tok so rán,
me lyek az aláb bi ak:

 KGEO: Köz pon ti Gaz dál ko dá si El len õr zé si
 Osztály

 IGEO: In téz mé nyi Gaz dál ko dá si El len õr zé si
Osz tály

 PSZEO: Pénz ügyi Sza bály sze rû sé gi El len õr zé si
Osz tály

A HM KEHH to váb bi szer ve ze ti ele me i nek meg ne ve -
zé se:
 ÁEO: Ál ta lá nos El len õr zé si Osz tály
 KTO: Ko or di ná ci ós és Ter ve zé si Osz tály
 EHO: Épí tés ha tó sá gi Osz tály
 MHO: Mun ka vé del mi Ha tó sá gi Osz tály
 KTHO: Ka taszt ró fa és Tûz vé del mi Ha tó sá gi

 Osztály”
m) A HM FEBEK III. fe je zet 2.2.1. al pont el sõ és má so -

dik be kez dé sé nek (27. ol dal) he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„A fe je zet szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé sek ma -
ra dék ta lan meg va ló sí tá sa ér de ké ben a HM ren de let 2. §
(1)–(6) be kez dé se i ben fog lal tak sze rint az ala pí tó ok ira tuk
ér tel mé ben az alá ren delt hon vé del mi szer vek gaz dál ko dá -
sa te kin te té ben kö zép irá nyí tó jo go sult ság gal ren del ke zõ
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aláb bi kö zép szin tû ve ze tõ szer vek kap tak a HM KEHH
ko or di ná ci ó ja mel lett fe je zet szin ten ál lam ház tar tá si bel sõ
el len õr zé si jo go sult sá got:

a) az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó
 Parancsnokság, 

b) az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság, 
c) az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság. 

Az át ru há zott ha tás kör rel ren del ke zõ hon vé del mi szer -
vek jo go sul tak a szol gá la ti alá ren delt sé gük be tar to zó hon -
vé del mi szer vek nél – ki vé ve az MH, illetve a ha de rõ ne mi
szin tû lo gisz ti kai el lá tást vég zõ, va la mint az át ru há zott ha -
tás kör rel ren del ke zõ hon vé del mi szer vek lo gisz ti kai el lá -
tá sát, költ ség ve té sé nek ke ze lé sét vég zõ hon vé del mi szer -
ve ket – a Ber. 9. §-ban sze rep lõ el len õr zé sek kö zül a Ber.
2. § a), b) és c) pont jai sze rin ti fe je zet szin tû sza bály sze rû -
sé gi, pénz ügyi és rend szer el len õr zé sek vég zé sé re. Ameny -
nyiben az át ru há zott ha tás kör rel ren del ke zõ hon vé del mi
szerv fe je zet szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé se az
alá ren delt sé gé be tar to zó nem zet kö zi bé ke misszi ós te vé -
keny sé get vég zõ hon vé del mi szerv re irá nyul, annak ke re -
té ben a ki vé tel ként em lí tett alá ren delt hon vé del mi szerv
ál tal az el len õr zött el lá tá sa ér de ké ben vég zett fel ada ta it is
vizs gál ni kell.”

n) A HM FEBEK III. fe je zet 2.2.2.2.2. rész (29. ol dal)
láb jegy ze té ben az „MH HEK” szö veg rész he lyé be az
„MH VEK” szö veg rész ke rül.

o) A HM FEBEK III. fe je zet 2.2.2.2.5. rész (32. ol dal)
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.2.2.2.5. Az MH ÖLTP El len õr zé si osz tály irá nyí -
tá sa, szer ve ze ti fel épí té se, kap cso la ta a HM fe je zet ál -
lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si rend jé ben

(Az MH ÖLTP El len õr zé si osz tály funk ci o ná lis füg get -
len sé gét be mu ta tó szer ve ze ti áb ra.)

p) A HM FEBEK III. fe je zet 2.2.2.3.2., illetve
2.2.2.3.3. ré szek (33. ol dal) he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„2.2.2.3.2. Az MH SZFP jog ál lá sa és jo go sult sá ga

A hon vé del mi mi nisz ter ál tal a HM ren de let 2. §
(1)–(3) be kez dé se i ben meg ha tá ro zot tak sze rint az MH
SZFP az alá ren delt ka to nai szer ve ze tek te kin te té ben – két
alá ren delt ka to nai szer ve zet2 ki vé te lé vel – jo go sult fe je -
zet szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ ellen õr zés vég zé sé re, sza -
bály sze rû sé gi, pénz ügyi és rend szer el len õr zés ke re té ben.
Amennyi ben az MH SZFP fe je zet szin tû ál lam ház tar tá si
bel sõ el len õr zé se az alá ren delt sé gé be tar to zó nem zet kö zi
bé ke misszi ós te vé keny sé get vég zõ hon vé del mi szerv re
irá nyul, annak ke re té ben a ki vé tel ként em lí tett alá ren delt
hon vé del mi szerv ál tal az el len õr zött el lá tá sa ér de ké ben
vég zett fel ada ta it is vizs gál ni kell.

2 je len leg: MH 64. Lo gisz ti kai Ez red és az MH 43. Ve ze tés tá mo ga tó
Zász ló alj
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2.2.2.3.3. Az MH SZFP Bel sõ el len õr zé si al osz tály
ren del te té se 

Az MH SZFP szer ve ze ti rend jé ben az ál lam ház tar tá si
 belsõ el len õr zé si fel ada to kat az MH SZFP pa rancs nok köz -
vet len irá nyí tá sa alá tar to zó Bel sõ el len õr zé si al osz tály vég zi.

Az MH SZFP Bel sõ el len õr zé si al osz tály rendelte -
tése: az MH SZFP in téz mé nyi szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ
el len õr zé sét el lát ni és fe je zet szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ
el len õr zést vé gez ni az alá ren delt ka to nai szer ve ze tek nél
– be le ért ve az alá ren delt ség be tar to zó nem zet kö zi bé ke -
misszi ós te vé keny sé get el lá tó szer ve ket is – a jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zot tak, a nem zet kö zi bel sõ el len õr zé si
stan dar dok, a fe je ze ten be lül egy sé ge sen ér vé nyes bel sõ
el len õr zé si sza bá lyo zók, illetve a HM fe je zet egy sé ges
 államháztartási bel sõ el len õr zé si ké zi köny vé nek az MH
SZFP ré szé re jó vá ha gyott ki egé szí té se sze rint.”

q) A HM FEBEK III. fe je zet 2.2.2.3.5. al pont (36. ol dal)
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.2.2.3.5. Az MH SZFP Bel sõ el len õr zé si al osz tály
szer ve ze ti fel épí té se, ve ze té se és kap cso la tai a HM
 fejezet ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si rend jé ben

(Az MH SZFP Bel sõ el len õr zé si al osz tály funk ci o ná lis
füg get len sé gét be mu ta tó szer ve ze ti áb ra.)

r) A HM FEBEK III. fe je zet 2.2.2.3.2., illetve
2.2.2.3.3. al pon tok (33. ol dal) he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„2.2.2.3.2. Az MH LEP jog ál lá sa és jo go sult sá ga

A hon vé del mi mi nisz ter ál tal a HM ren de let 2. §
(1)–(3) be kez dé se i ben meg ha tá ro zot tak sze rint az MH

LEP az alá ren delt ka to nai szer ve ze tek te kin te té ben – egy
alá ren delt ka to nai szer ve zet3 ki vé te lé vel – jo go sult fe je -
zet szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ ellen õr zés vég zé sé re, sza -
bály sze rû sé gi, pénz ügyi és rend szer el len õr zés ke re té ben.
Amennyi ben az MH LEP fe je zet szin tû ál lam ház tar tá si
bel sõ el len õr zé se az alá ren delt sé gé be tar to zó nem zet kö zi
bé ke misszi ós te vé keny sé get vég zõ hon vé del mi szerv re
irá nyul, annak ke re té ben a ki vé tel ként em lí tett alá ren delt
hon vé del mi szerv ál tal az el len õr zött el lá tá sa ér de ké ben
vég zett fel ada ta it is vizs gál ni kell.

2.2.2.3.3. Az MH LEP Bel sõ el len õr zé si al osz tály ren -
del te té se 

Az MH LEP szer ve ze ti rend jé ben az ál lam ház tar tá si  belsõ
el len õr zé si fel ada to kat az MH LEP pa rancs nok  közvetlen
irá nyí tá sa alá tar to zó Bel sõ el len õr zé si al osz tály vég zi.

Az MH LEP Bel sõ el len õr zé si al osz tály rendelte tése: az
MH LEP in téz mé nyi szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé sét
el lát ni és fe je zet szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zést vé gez -
ni az alá ren delt ka to nai szer ve ze tek nél – be le ért ve az alá ren -
delt ség be tar to zó nem zet kö zi bé ke misszi ós te vé keny sé get el -
lá tó szer vet is – a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot tak, a nem zet -
kö zi bel sõ el len õr zé si stan dar dok, a fe je ze ten be lül egy sé ge sen 

ér vé nyes bel sõ el len õr zé si sza bá lyo zók, illetve a HM fe je zet
egy sé ges ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si kézi köny vének az
MH LEP ré szé re jó vá ha gyott ki egé szí té se sze rint.”
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s) A HM FEBEK III. fe je zet 2.2.2.3.5. al pont (36. ol dal)
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.2.2.3.5. Az MH LEP Bel sõ el len õr zé si al osz tály szer -
ve ze ti fel épí té se, ve ze té se és kap cso la tai a HM  fejezet
 államháztartási bel sõ el len õr zé si rend jében

(Az MH LEP Bel sõ el len õr zé si al osz tály funk ci o ná lis
füg get len sé gét be mu ta tó szer ve ze ti áb ra.)

t) A HM FEBEK IV. fe je zet A. rész f) al pont já nak
(45. ol dal) he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„f) amennyi ben az ál lam ház tar tá si bel sõ ellen õr zés
 során bün te tõ-, sza bály sér té si, kár té rí té si, illetve fe gyel mi
el já rás meg in dí tá sá ra okot adó cse lek mény, mu lasz tás
vagy hi á nyos ság gya nú ja ese tén az Áht. 121/A. § (9) be kez -
dés, a Ber. 26. § (3) be kez dé sé ben, a HM uta sí tás 11. §
(10) be kez dé sé ben, a HM fe je zet egy sé ges ál lam ház tar tá si
bel sõ el len õr zé si ké zi köny vé nek IV. E. fe je zet 8. pont -
jában, illetve IV. H. fe je ze té ben fog lal tak ra fi gye lem mel a
hon vé del mi szerv ve ze tõ jé nek, illetve a hon vé del mi szerv
ve ze tõ jé nek érin tett sé ge ese tén az elöl já ró hon vé del mi
szerv ve ze tõ jé nek ha la dék ta lan tá jé koz ta tá sa és ja vas lat té -
tel a meg fe le lõ el já rá sok meg in dí tá sá ra;”

u) A HM FEBEK IV. fe je zet A. rész 1. pont ja har ma dik 
idé ze té nek (46. ol dal) he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) Bel sõ el len õr zé si te vé keny sé get leg alább az aláb bi
kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ bün tet len elõ éle tû ma gyar ál -
lam pol gár lát hat el:

a) szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (közgazda -
sági, jo gi, ál lam igaz ga tá si), vagy

b) más fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség ese tén a kö vet ke zõ
ké pe sí té sek va la me lyi ké vel ren del ke zik:

ba) ok le ve les pénz ügyi re vi zo ri,
bb) pénz ügyi-szám vi te li szak el len õri,
bc) ok le ve les könyv vizs gá lói,

bd) költ ség ve té si el len õri,

be) mér leg ké pes köny ve lõi, illetve az zal egyen ér té kû ké -
pe sí tés,

bf) a Bel sõ El len õrök Nem zet kö zi Szer ve ze te ok le ve les
bel sõ el len õri ké pe sí té se,

bg) ok le ve les in for ma ti kai rend szer ellen õr,

bh) köz igaz ga tá si gaz dál ko dá si és el len õr zé si szak ér tõ;

va la mint az a) , illetve a b) pont ban meg ha tá ro zott kép -
zett ség és ké pe sí tés mel lett leg alább két éves mun ka vi -
szony, köz tiszt vi se lõi, illetve köz al kal ma zot ti jog vi szony,
hi va tá sos ál lo má nyú szol gá la ti vi szony meg lé te költ ség ve -
té si, pénz ügyi vagy szám vi te li mun ka kör ben.

(2) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je in do kolt eset ben az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott is ko lai vég zett ség vagy ké -
pe sí tés meg szer zé sé re 2008. de cem ber 31-ig ha lasz tást,
illetve az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ alól fel men -
tést ad hat.

(3) Amennyi ben a költ ség ve té si szerv bel sõ el len õr zé si
egy ség gel ren del ke zik, a költ ség ve té si szerv ve ze tõ je fel sõ -
fo kú vég zett sé gû ek nek fel men tést ad hat az (1) be kez dés ben 
fog lal tak alól, de kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy a bel sõ
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el len õr zé si egy ség ren del kez zen mind az zal a szak tu dás sal, 
gya kor lat tal és egyéb is me ret tel, amely a fel ada tok el vég -
zé sé hez szük sé ges.”

v) A HM FEBEK IV. fe je zet A. rész 1. pont ja 48. ol da -
lon sze rep lõ el sõ be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„Amennyi ben a hon vé del mi szerv nél egy fõ lát ja el az
ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zést, ab ban az eset ben az a
sze mély a Ber. 2. § n) pont ja alap ján el vég zi a Ber.
12. §-ában fog lalt te vé keny sé ge ket.”

z) A HM FEBEK IV. fe je zet A. rész 1.4. al pont ja 52. ol -
da lon sze rep lõ el sõ be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„Az egyé ni kép zé si terv ben sze rep lõ kép zé se ket a sze -
mély ügyi, illetve hu mán szer vek kel együtt mû köd ve a hon -
vé del mi szerv éves kép zé si ter vé ben, va la mint a HM
 Humánpolitikai Fõ osz tály ál tal ké szí tett „A Hon vé del mi
Mi nisz té rium, a HM hi va ta lai és hát tér in téz mé nyei és a
Ma gyar Hon véd ség ha zai be is ko lá zá si terv”-ében is meg
kell je le ní te ni.”

aa) A HM FEBEK IV. fe je zet A. rész 4. pont ja 58. ol da -
lon sze rep lõ 5-6. be kez dé se i nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„Amennyi ben a hon vé del mi szerv nem ren del ke zik
 államháztartási bel sõ el len õr zé si egy ség gel, a hon vé del mi
szerv ve ze tõ je kö te les gon dos kod ni a bel sõ el len õr zé si te -
vé keny ség kül sõ erõ for rá sok be vo ná sá val tör té nõ meg -
szer ve zé sé rõl.

A hon vé del mi szerv ve ze tõ je a kül sõ szak ér tõ vel írás be -
li szer zõ dést kö t, amely rész le te sen meg ha tá roz za a tel je sí -
ten dõ szol gál ta tá so kat, az irány adó jog sza bá lyo kat
(Áht., Ber. stb.), va la mint az egyéb fel té te le ket (pl.: kap -
cso lat tar tás, ha tár idõk, dí ja zás). Az ilyen meg ál la po dá sok
for má ja annak cél já ra te kin tet tel a meg bí zá si szer zõ dés.
A szer zõ dés ben ki kell köt ni, hogy a meg bí zás ke re tei kö -
zött a Ber. 12. §-ában fog lalt te vé keny sé get is el kell lát ni.”

ab) A HM FEBEK IV. fe je zet C. rész 3.1. pont ja el -
sõ be kez dé sé nek (71. ol dal) he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„3.1. A Ber. 18. §, illetve a 21. § (1) be kez dé se alap ján
az ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ve ze tõ a stra té gi ai el -
len õr zé si terv vel össz hang ban ál lít ja össze a tárgy évet kö -
ve tõ év re vo nat ko zó éves el len õr zé si ter vet.”

ac) A HM FEBEK IV. fe je zet C. rész 3.4. al pont ja má -
so dik be kez dé sé nek (73. ol dal) he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„A hon vé del mi szer vek ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si
ve ze tõi a Ber. 22. § (1) be kez dé sé ben elõ ír tak kal össze füg -
gés ben a HM fe je zet ter ve zé si rend jé re fi gye lem mel a tárgy -
évet kö ve tõ év re vo nat ko zó éves ál lam ház tar tá si bel sõ el len -
õr zé si ter ve i ket min den év ok tó ber 31-éig az aláb bi rend ben
kül dik meg a HM fe je zet szin tû köz pon ti el len õr zé si szer ve -
ze té nek ve ze tõ je, a HM KEHH fõ igaz ga tó ré szé re:” 

ad) A HM FEBEK IV. fe je zet C. rész 3.4. al pont má so -
dik be kez dé se má so dik al be kez dé sé nek (73. ol dal) he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

– „en nek ér de ké ben az át ru há zott ha tás kör rel ren del ke -
zõ hon vé del mi szer vek alá ren delt jei az elöl já ró ré szé re az
ál tal meg ha tá ro zott – a tárgy év ok tó ber 31-ét meg elõ zõ –
idõ re a HM uta sí tás 9. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján 
kül dik meg a sa ját éves ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si
ter vü ket;”

ae) A HM FEBEK IV. fe je zet C. rész 3.5. al pont ne gye -
dik be kez dé se (74. ol dal) he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„A HM KEHH ál tal a fe je zet szin tû, a HM fe je zet össze -
fog la ló és a „HM igaz ga tá sa” költ ség ve té si al cí met érin tõ
éves ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ter ve ket olyan üte -
me zés sel kell jó vá ha gyás ra elõ ké szí te ni, hogy azok a jó vá -
ha gyást kö ve tõ en a Ber. 22. § (2) be kez dé sé ben elõ ír tak
alap ján a pénz ügy mi nisz ter ré szé re a tárgy év de cem ber
15-éig meg kül dés re ke rül hes se nek.” 

af) A HM FEBEK IV. fe je zet F. rész 1.4. al pont já nak
(97. ol dal) he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.4. Az ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si je len tés
meg kül dé se egyez te tés re és a meg is me ré si zá ra dék

Az ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ve ze tõ a Ber. 28. §
(1) be kez dé se alap ján az ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si
je len tés ter ve ze tét vé le mé nye zés cél já ból meg kül di az el -
len õr zött hon vé del mi szerv, szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé -
nek, illetve annak, aki re vo nat ko zó an a je len tés meg ál la pí -
tást vagy ja vas la tot tar tal maz.

Az el len õr zött hon vé del mi szerv ve ze tõ je, illetve a nyi -
lat ko zat té tel ben érin tett sze mé lyek a Ber. 28. § (2) be kez -
dé se alap ján a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 15 nap tá ri na pon
be lül te het nek ész re vé telt. 

A meg is me ré si zá ra dék: az el len õr zött hon vé del mi
szerv, szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, illetve azon sze mé lyek
ré szé re akik re vo nat ko zó an az ál lam ház tar tá si bel sõ el len -
õr zé si je len tés ter ve ze te meg ál la pí tást tar tal maz, olyan zá -
ra dé kot kell elõ ké szí te ni, amely ben fel hív ják a fi gyel mét,
hogy a vé le mé nye zé si ha tár idõ el mu lasz tá sát egyet ér tés -
nek kell te kin tet ni.” 

ag) A HM FEBEK IV. fe je zet F. rész 1.5. al pont el -
sõ  bekezdésének (98. ol dal) he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„Az el len õr zött hon vé del mi szerv, illetve szer ve ze ti
egy ség amennyi ben vi tat ja az ál lam ház tar tá si bel sõ ellen -
õr zés meg ál la pí tá sa it a Ber. 28. § (3) be kez dé se sze rint az
ész re vé te lek kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 mun ka na pon be -
lül egyez te tõ meg be szé lést kell tar ta ni, amely nek cél ja a
meg ál la pí tá sok és kö vet kez te té sek elem zé se, va la mint az
össze ál lí tott aján lá sok egyez te té se.” 

ah) A HM FEBEK 98. ol dal IV. fe je zet F. rész 1.5. al -
pont har ma dik be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:
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„Az ész re vé tel el fo ga dá sá ról vagy el uta sí tá sá ról a Ber.
28. § (5) be kez dé se alap ján a vizs gá lat ve ze tõ dönt, amely -
rõl az egyez te tõ meg be szé lés tõl szá mí tott 5 mun ka na pon
be lül az érin tet tek nek írás be li tá jé koz ta tást ad, és az el nem 
fo ga dott ész re vé te le ket meg in do kol ja.” 

ai) A HM FEBEK IV. fe je zet F. rész 1.6. al pont a he te -
dik be kez dé sét kö ve tõ en (99. ol dal) a kö vet ke zõ két be -
kez dés sel bõ vül:

„Az el len õr zé si je len tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
15 nap tá ri na pon be lül kell el ké szí te ni az el len õr zött szerv
ré szé rõl az „In téz ke dé si terv”-et. In do kolt eset ben a ha tár -
idõt a bel sõ el len õr zé si ve ze tõ 30 nap tá ri nap ban is meg ál -
la pít hat ja. 

Az „In téz ke dé si terv”-et a bel sõ el len õr zé si ve ze tõ a
kéz hez vé tel tõl szá mí tott 8 mun ka na pon be lül vé le mé nye -
zi. Vi ta ese tén a Ber. 28. § (4) be kez dés sze rint meg be szé -
lést kell tar ta ni.” 

aj) A HM FEBEK IV. fe je zet F. rész 1.7. al pont vég e
(100. ol dal) a kö vet ke zõ be kez dés sel egé szül ki:

„A fe je zet szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ ellen õr zés ese tén
az in téz ke dé si terv jó vá ha gyá sa a Ber. 30. § (1) be kez dé sé -
ben fog lal tak ra fi gye lem mel a HM köz igaz ga tá si ál lam tit -
kár ha tás kö ré ben tör té nik, a HM KEHH elõ ze tes vé le mé -
nye zé se mel lett.” 

ak) A HM FEBEK IV. fe je zet F. rész 2.1. al pont nak a
101. ol dal ele jén sze rep lõ el sõ fel so ro lá sa ne gye dik be kez -
dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

– „az el len õr zé sek so rán bün te tõ-, sza bály sér té si, kár -
té rí té si, illetve fe gyel mi el já rás meg in dí tá sá ra okot adó
cse lek mény, mu lasz tás vagy hi á nyos ság gya nú ja kap csán
tet t je len té sek szá ma és rö vid össze fog la lá sa;” 

al) A HM FEBEK IV. fe je zet F. rész 2.1. al pont 7-9. be -
kez dé se i nek (101-102. ol da lak) he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„Az át ru há zott ha tás kör rel ren del ke zõ hon vé del mi
szerv fel ügye le te alá tar to zó hon vé del mi szerv ve ze tõ je a
fe le lõs az éves ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si je len tés
el ké szí té sé ért és annak az elöl já ró hon vé del mi szerv ve ze -
tõ je ré szé re az ál ta la meg ha tá ro zott – a Ber. 31. § (1) be -
kez dé se sze rint a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 28-áig szóló
ha tár idõt meg elõ zõ – ha tár idõ re a Ber. 31. § (3) be kez dé sé -
ben fog lalt tar ta lom mal tör té nõ meg kül dé sé ért.” 

Az át ru há zott ha tás kör rel ren del ke zõ hon vé del mi szerv
ve ze tõ je az éves el len õr zé si je len tés ke re té ben a Ber. 31. §
(1) be kez dé sé ben  fog lal tak ra fi gye lem mel a tárgy évet kö -
ve tõ év feb ru ár 28-áig szóló ha tár idõ ig a Ber. 31. § (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott tar ta lom mal be szá mol az át ru -
há zott ha tás kör ben vég re haj tott ál lam ház tar tá si bel sõ el -

len õr zé sek rõl, illetve el ké szí ti a sa ját szer ve ze tét érin tõ és
a szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zó hon vé del mi szer vek
össze fog la ló éves ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si je len -
té sét, ame lyet – az éves el len õr zé si je len té sek kel együtt – a 
HM KEHH fõ igaz ga tó ja út ján ter jeszt fe l a hon vé del mi
mi nisz ter ré szé re.

Az át ru há zott ha tás kör rel ren del ke zõ hon vé del mi szerv
fel ügye le te alá nem tar to zó hon vé del mi szerv ve ze tõ je fe -
le lõs az éves ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si je len tés el -
ké szí té sé ért és annak a Ber. 31. § (3) be kez dé sé ben fog lalt
tar ta lom mal köz vet le nül a HM KEHH fõ igaz ga tó ja ré szé -
re a Ber. 31. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem mel a
tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 28-áig tör té nõ megküldé -
séért.” 

am) A HM FEBEK IV. fe je zet F. rész 2.1. al pont 11. be -
kez dé sé nek (102. ol dal) he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„Az el ké szí tett je len té se ket a HM köz igaz ga tá si ál lam -
tit kár és a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök egyet ér té se mel lett
ter jesz ti elõ a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re jó vá ha gyás ra,
illetve a Ber. 31. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tárgy -
évet kö ve tõ év má jus 31-éig a pénz ügy mi nisz ter ré szé re
tör té nõ meg kül dés ér de ké ben.”

an) A HM FEBEK IV. fe je zet F. rész 2.2. al pont el -
sõ be kez dé sé nek (102. ol dal) he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„A Ber. 2. § e) pont ja sze rint:
»meg bíz ha tó sá gi ellen õr zés: a költ ség ve té si szerv ál tal

mû köd te tett fo lya mat ba épí tett elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi 
el len õr zé si és a bel sõ el len õr zé si rend szer meg fe le lõ sé gé -
nek, az éves ele mi költ ség ve té si be szá mo lók szám vi te li
alap el vek nek va ló meg fe le lõ sé gé nek, illetve a be szá mo lá si 
idõ szak költ ség ve té si gaz dál ko dá sa sza bály sze rû sé gé nek
mi nõ sí té se az Áht. 121/A. §-ának (5) be kez dé sé ben fog lal -
tak alap ján;«

ao) A HM FEBEK IV. fe je zet H. rész 2. pont má so -
dik be kez dé sé nek (109. ol dal) he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„Az ál lam ház tar tá si bel sõ ellen õr, illetve a sa ját ma ga
ál tal ész lelt sza bály ta lan ság gya nú ja ese tén az ál lam ház -
tar tá si bel sõ el len õr zé si ve ze tõ az Áht. 121/A. § (9) be kez -
dé se, illetve a Ber. 12. § f) pont já ban fog lal tak alap ján kö -
te les a hon vé del mi szerv ve ze tõ jét, a hon vé del mi szerv ve -
ze tõ jé nek érin tett sé ge ese tén, a fel ügye le ti szerv ve ze tõ jét
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni, va la mint a meg fe le lõ el já rá -
sok meg in dí tá sá ra ja vas la tot ten ni.”

ap) A HM FEBEK 5. szá mú füg ge lé ké ben (VI. Egy sé -
ges irat min ták) a 28. szá mú se géd let „Zá ra dék”-a (84. ol -
dal) he lyé be a kö vet ke zõ „Zá ra dék” lép:
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HM fe je zet egy sé ges ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ké zi köny ve 28. szá mú irat min ta

Záradék

Az el len õr zé si je len tés ter ve zet tar tal mát meg is mer tem, egy pél dá nyát át vet tem. Tu do má sul ve szem, hogy a költ ség -
ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let 28. § (2) be kez dé se ér tel mé ben 

– a je len tés ter ve zet kéz hez vé te lé tõl szá mí tott kö te les 15 nap tá ri na pon be lül va gyok ész re vé te le i met meg kül de ni az
el len õr zést vég zõ szer ve zet ve ze tõ jé nek;

– a fen ti ha tár idõ el mu lasz tá sát egyet ér tés nek kell te kin te ni.

Dá tum: 

…...........................................................……
(név, rend fo ko zat)

el len õr zött hon vé del mi szerv ve ze tõ je*

Ügy vi te li zá ra dék 

* nyi lat koz nia kell az el len õr zött hon vé del mi szerv, illetve szer ve ze ti egy ség, te rü let ve ze tõ jé nek, illetve mind azok -
nak, akik re vo nat ko zó an a je len tés meg ál la pí tást vagy ja vas la tot tar tal maz.”

aq) A HM FEBEK 6. szá mú füg ge lé ké ben (VII. Se géd le tek) a 11. szá mú se géd let (72-73. ol dal) he lyé be a kö vet ke zõ
11. szá mú se géd let lép.

„Alkalmazott rövidítések jegyzéke

Rö vi dí tés Tel jes meg ne ve zés, ma gya rá zat

ÁBPE Ál lam ház tar tá si Bel sõ El len õr zé si Tár ca kö zi Bi zott ság

Áht. Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény

ÁSZ Ál la mi Szám ve võ szék

BE Bel sõ ellen õr zés

Be. A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény

Ber. A költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let

CARTA Az ál lam ház tar tá si bel sõ ellen õr zés ha tás kö rét, fel ada ta it és cél ja it meg ha tá ro zó alap sza bály

ERFF Pénz ügy mi nisz té rium El len õr zé si Rend szer Fej lesz té si Fõ osz tály

FEUVE Fo lya mat ba épí tett elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi ellen õr zés

CREVAL 
prog ram

A CREVAL (Com bat Re a di nes Eva u la ti on of Land HQs and Units) a NATO Szö vet sé ges
 Mûveleti Pa rancs nok ság ál tal, az alá ren delt sé gé be tar to zó erõk re meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye i -
ben (ACO FORCESS STANDARS) elõ írt prog ram, amely a prog ram ban meg ha tá ro zott ké pes sé -
gek, va la mint a harc ké szült ség fel mé ré se és ér té ke lé se cél já ból ke rült be ve ze tés re a NA TO-ba
fel aján lott erõk nél a szá raz föl di had erõ vo nat ko zá sá ban.

TACEVAL
prog ram

A TACEVAL (Tac ti cal Eva u la ti on) a NATO Szö vet sé ges Mû ve le ti Pa rancs nok ság ál tal a lé gi erõ
ré szé re az AFS-ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je sí té sét fel mé rõ és ér té ke lõ prog ram.

CREVAL)
TACEVAL
prog ra mok

A Har cá sza ti Ér té ke lõ Prog ra mok el sõd le ges esz kö zök az MH ka to nai szer ve ze te i nek
 szövetségesi kö te le zett sé ge i bõl adó dó fel ada tok ra va ló fel ké szült sé ge el len õr zé sé nek és fel mé ré -
sé nek. A prog ra mok NATO és nem ze ti CREVAL/TACEVAL el len õr zé sek ke re té ben va ló sul nak
meg, ame lyek vég re haj tá si rend jét a Har cá sza ti Ér té ke lõ Prog ra mok al kal ma zá sá ról  szóló
42/2004. (HK 10.) HM uta sí tás, va la mint annak vég re haj tá sá ról  szóló 43/2004. (HK 10.)
HM KÁT–HM HVKF együt tes in téz ke dés sza bá lyoz za. Az MH ka to nai szer ve ze tei, szak te rü le tei 
NATO nor mák ban al kal ma zott ér té ke lé sé nek (osz tá lyo zá sá nak) és mi nõ sí té sé nek kö ve tel mé nye it 
és rend jét az „Ide ig le nes szak uta sí tás a ka to nai szer ve ze tek ren del te té sé vel össze füg gõ el len õr zé -
sek kö ve tel mé nye i re és ér té ke lé si rend jé re” cí mû szol gá la ti könyv ki adá sá ról  szóló 72/2003.
(HK 14.) HVKF in téz ke dés ha tá roz za meg.
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Rö vi dí tés Tel jes meg ne ve zés, ma gya rá zat

Hjt. Az MH hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény

HM Hon vé del mi Mi nisz té rium

HM BBBH HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal

HM KPSZH HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal

HM PSZSZ HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat

HM TPSZI HM Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó ság

HM ren de let 23/2004. (IX. 3.) HM ren de let a HM fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv egyes bel sõ el len õr zé si
 jogosítványainak át ru há zá sá ról

HM uta sí tás 91/2004. (HK 26.) HM uta sí tás a HM fe je zet ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si rend jé nek sza bá -
lya i ról, a HM fe je zet egy sé ges ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ké zi köny vé nek ki adá sá ról

IIA Bel sõ El len õrök Nem zet kö zi Szer ve ze te

IT in for ma ti kai

KEHI Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal

KGIR költ ség ve tés gaz dál ko dá si in for má ci ós rend szer

Kjt. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény

KKM Koc ká zat elem zé si kri té ri um mat rix

KTM Kulcs fon tos sá gú tel je sít mény mu ta tók

Ktv. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény

MH Ma gyar Hon véd ség

MH LEP MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság

MH SZFP MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság

MH ÖLTP MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság

Mt. Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény

PM Pénz ügy mi nisz té rium

pü. re f. pénz ügyi re fe rens

Ptk. A Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény

TVTR Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend szer
”
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11.  § 

(1) Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
(2) A ha tály ba lé pés sel egy ide jû leg az Ut. 4.  § (3) be kez -

dé se, az Ut. 10.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja, a HM
FEBEK 70–71. ol da lon sze rep lõ IV. C. 2. rész, a HM
FEBEK 74. ol dal har ma dik be kez dé se, a HM FEBEK 98.
ol dal utol só be kez dé se, va la mint a HM FEBEK – je len uta -
sí tás 10.  §-ában meg fo gal ma zot ta kon kí vül esõ – szö ve gé -
ben is a „közép távú” szö veg rész, a HM FEBEK 5. szá mú
füg ge lé ké ben (VI. Egy sé ges irat min ták) a 15. szá mú irat -
min ta II. rész e, a 17. szá mú irat min ta, HM FEBEK 6. szá -
mú füg ge lé ké ben (VII. Se géd le tek) az 1. szá mú se géd let -
ben sze rep lõ „2.3. Kö zép tá vú terv el ké szí té se” te vé keny -
ség, va la mint a 3.2. se géd let ben a 2. pont ban sze rep lõ
„a kö zép tá vú” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(3) Az Ut. 4.  § (2) és (4) be kez dé sé ben, 8.  §-ában, 11.  §
(16) be kez dé sé ben, va la mint a HM FEBEK és füg ge lé ke i -
nek – a je len uta sí tás 10.  §-ában meg fo gal ma zot ta kon kí -
vül esõ – szö ve gé ben is „a HM KVEH” szö veg rész he lyé -
be „a HM KEHH” szö veg rész lép; az Ut. 6.  § (6) be kez dé -
sé ben, 10.  § (4) és (7) be kez dé sé ben, 11.  § (4) és (16) be -
kez dé sé ben, 13.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 16.  § (5) be kez -
dé sé ben, 17.  § (5) be kez dé sé ben, va la mint a HM FEBEK
és füg ge lé ke i nek – a je len uta sí tás 10.  §-ában meg fo gal -
ma zot ta kon kí vül esõ – szö ve gé ben is „a HM KVEH
 fõigazgatója” szö veg rész he lyé be „a HM KEHH fõigazg -
ató” szö veg rész, va la mint a „moz gó sí tás” szö veg rész
 helyébe a „had ki egé szí tés” szö veg rész lép; az Ut. 6.  §
(6)–(7) be kez dé sé ben, va la mint a 17.  § (4) be kez dé sé ben a
„HM KPSZH fõ igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be a „HM
KPSZH fõ igaz ga tó” szö veg rész lép; a HM FEBEK és füg -
ge lé ke i nek – a je len uta sí tás 10.  §-ában meg fo gal ma zot ta -
kon kí vül esõ – szö ve gé ben sze rep lõ „HM Költ ség ve té si
El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be „HM Köz pon ti
El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal” szö veg rész lép.

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2005. de cem ber 21.



(4) A kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ ka to nai szer ve ze tek
el len õr zé si rend jé rõl  szóló 95/2004. (HK 26.) HM uta sí tás
2.  § (7) és (14) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„(7) A HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal
(a továb biak ban: HM KEHH), illet ve alá ren delt je ik re
 vonatkozóan a vo nat ko zó jog sza bály ban4 meg ha tá ro zott
át ru há zott ha tás kö rû hon vé del mi szer vek koc ká zat elem -
zés alap ján ter ve zik, és hajt ják vég re a fe je zet szin tû ál lam -
ház tar tá si bel sõ el len õr zé se ket, ame lyek be szük ség sze rint 
a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal (a továb biak ban: HM
IKH), HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal
(a továb biak ban: HM KPSZH) és az MH Össz ha de rõ ne mi
Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság (a továb biak ban:

MH ÖLTP) ál lo má nyá ból – az adott szer ve zet ve ze tõ jé vel
tör té nõ elõ ze tes egyez te tést köve tõen – egy-egy fõ szak -
értõ von ha tó be.

(14) Az el len õr zé sek vég re haj tá sá ra ellen õr zõ bi zott ság
(cso port) hoz ha tó lét re, mely nek össze té te lét az ellen õr zés
el ren de lé sé re jo go sult ve ze tõ, pa rancs nok ha tá roz za meg.
A bi zott ság tag ja it a vizs gá lan dó te rü le tek, te vé keny sé gek
fel mé ré sét és ér té ke lé sét biz to sí tó, meg fe le lõ szak mai fel -
ké szült ség gel ren del ke zõ sze mé lyek bõl kell ki je löl ni.
A bi zott sá gok össze ál lí tá sa kor figye lembe kell ven ni azt,
hogy a HM KEHH és az át ru há zott ha tás kö rû hon vé del mi
szer vek ál tal vég re haj tott fe je zet szin tû ál lam ház tar tá si
bel sõ el len õr zé sek füg get len sé gét jog sza bá lyi elõ írások
biz to sít ják.”

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

ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának 

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
180/2005. (HK 2/2006.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t  t e s  i n  t é z  k e  d é  s e

a 2006. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról*

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

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

183/2005. (HK 2/2006.) HM KÁT–HM HVKF

e g y ü t  t e s  i n  t é z  k e  d é  s e

a Katonai Általános Biztonsági és Egészségvédelmi
Szabályzat kidolgozásának részletes feladatairól

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 100.  §-ának (3) be kez dé se és a

101.  §-ának (4) be kez dé se alap ján a Ka to nai Ál ta lá nos
Biz ton sá gi és Egész ség vé del mi Sza bály zat ki dol go zá sá -
nak rész le tes fel ada ta i ról  szóló 152/2005. (HK 23.) HM
KÁT–HM HVKF együt tes in téz ke dés (a továb biak ban:
In t.) mó do sí tá sá ra az aláb bi

e g y ü t  t e s  i n  t é z  k e  d é s t

ad juk ki.

1. Az In t. 2. pont já nak har ma dik mon da ta he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ja vas la tot e-mai len vagy mág nes le me zen 2006. már -
ci us 31-ig a HM KEHH ré szé re kell meg kül de ni”

2. Ez az együt tes in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha -
tály ba.*

Hav ril And rás
Dr. Fa pál Lász ló s. k., ve zér ez re des s. k.,
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2005. de cem ber 23.
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(IX. 3.) HM ren de let



HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek
106/2005. (HK 2/2006.) HVKF

p a  r a n  c s a

a Hon véd Ve zér kar fõ nök el sõ he lyet tes he lyet te sí té sé rõl*

* A pa ran csot az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
107/2005. (HK 2/2006.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a NATO és az EU intézményeinél lévõ katonai
képviseletek, valamint az egyes szövetséges országok
vezérkaránál lévõ összekötõk és a kapcsolattartásban

érintett HM és MH szervek közötti jelentési
és információs rendszer mûködtetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (4) be kez dé sé ben ka pott
 felhatalmazás alap ján a Ma gyar Hon véd ség NATO és
EU tag ság gal já ró kö te le zett sé gé nek tel je sí té sét, a NATO
és EU kap cso lat tar tás ban érin tett MH szer ve ze tek együtt -
mû kö dé sét, a szö vet ség esi és uni ós kö te le zett ség vál la lás -
sal össze füg gõ szak fel ada tok el lá tá sát tá mo ga tó ha té kony, 
gyors je len té si és in for má ci ós rend szer mû köd te té se ér de -
ké ben az aláb bi

i n  t é z  k e  d é s t

adom ki:
Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a HM Hon véd Ve zér kar,

az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság, az MH Lé gi erõ
 Parancsnokság, az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és
Tá mo ga tó Pa rancs nok ság, az MH Egész ség ügyi Pa rancs -
nok ság va la mint az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs -
nok ság szer ve ze te i re, a Ma gyar Köz tár sa ság Ál lan dó
NATO Kép vi se le tén mû kö dõ Ka to nai Kép vi se lõ Hi va ta -
lá ra, a NATO Szö vet sé gi Mû ve le ti Pa rancs nok sá gán
(ACO) te le pült Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let re, a NATO
Szö vet sé gi Transz for má ci ós Pa rancs nok sá gán (ACT) te le -
pült Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se let re és azok sze mé lyi
 állományára, illetve ki ter jed az egyes szö vet sé ges or szá -
gok ve zér ka rá hoz ki he lye zett össz ha de rõ ne mi össze kö tõ
fõ tisz tek re.

1. A je len té si rend szer be be vont szer ve ze tek és sze -
mélyek:

a) A HM Hon véd Ve zér kar Ve zér ka ri Iro da, Szövetsé -
gesi Kap cso lat tar tó Re fe ra tú ra (HM HVK VKI SzKR),

amely a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök I. he lyet tes szak mai
irá nyí tá sa alatt mû kö dõ köz pon ti kap cso lat tar tó és koor -
dináló szerv.

b) A HM HVK Ka to nai Ter ve zé si Fõ cso port fõ nök ség, a 
HM HVK Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség, az MH Száraz -
földi Pa rancs nok ság, az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság, az
MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs -
nok ság, az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság va la mint az
MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság.

c) A Ma gyar Köz tár sa ság Ál lan dó NATO Kép vi se le tén
mû kö dõ Ka to nai Kép vi se lõ Hi va tal, a NATO Szö vet sé gi
Mû ve le ti Pa rancs nok sá gán (ACO) te le pült Nem ze ti Ka to -
nai Kép vi se let, a NATO Szö vet sé gi Transz for má ci ós
 Parancsnokságán (ACT) te le pült Nem ze ti Össze kö tõ Kép -
vi se let, az egyes szö vet sé ges or szá gok ve zér ka rá hoz ve zé -
nyelt össz ha de rõ ne mi össze kö tõ fõt isz tek.

2. Az 1. c) pont ban fel so rolt ma gyar ka to nai kép vi se le -
tek je len tést ter jesz te nek fe l a HM HVK fõ nök nek
(HVKF) a HM HVK fõ nök I. he lyet tes (HVKF I. h.) út ján,
szük ség ese tén a HM Vé de lem po li ti kai he lyet tes állam -
titkár (VPHÁT) egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett, az aláb bi
té mák ban:

a) a HVKF dön té sét, illetve sze mé lyes tá jé koz ta tá sát
igény lõ kér dé sek rõl;

b) a NATO, illetve az EU Ka to nai Bi zott ság szint jén na -
pi rend re ke rült vagy ke rü lõ ügyek rõl, jó vá ha gyá si el já rá -
sok ról, do ku men tu mok ról.

3. A HVKF köz vet le nül kül d uta sí tást az 1. c) pont ban
fel so rolt ma gyar ka to nai kép vi se le tek nek (e jog kör gya -
kor lá sát a HVKF I. h. ré szé re át ru ház hat ja).

4. Az 1. c) pont ban fel so rolt ma gyar ka to nai kép vi se le -
tek szak mai kér dé sek ben köz vet le nül kap cso la tot tar ta nak
az 1. b) pont ban fel so rolt HM és MH szer vek kel, illetve a
szer vek kap cso lat tar tás ra ki je lölt sze mé lye i vel – a
VPHÁT és a HM HVK VKI SzKR egy ide jû tá jé koz ta tá sa
mel lett – az aláb bi té mák ban:

a) a NATO és az EU ka to nai szer vei ál tal szö ve ge zé si
fá zis ban lé võ do ku men tu mok kal kap cso lat ban;

b) fo lya mat ban lé võ mû ve le tek kel kap cso la tos ügyek ben;

c) szak te rü le ti je len té sek kel, ügyek kel kap cso lat ban.
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5. Az 1. b) pont ban fel so rolt MH szer vek a 4. a) , b) és
c) pon tok ban fel so rolt té mák ban, az ille té kességükbe tar -
to zó szak mai ész re vé te le ket, ál lás fog la lá so kat, vé le mé -
nye ket köz vet le nül kül dik meg az 1. c) pont ban fel so rolt
ma gyar ka to nai kép vi se le tek nek – a VPHÁT és a HM
HVK VKI SzKR egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett.

6. A je len té sek rend je:
a) Az 1. c) pont ban fel so rolt ma gyar ka to nai kép vi se le -

tek írás ban ese ti és idõ sza kos (ha vi je len tés, éves össze -
fog la ló je len tés), to váb bá szó be li be szá mo ló je len té sek
meg té te lé re kö te le zet tek. Az ese ti je len té sek alap ve tõ for -
má ja az elekt ro ni kus adat for ga lom ke re té ben tör té nõ fel -
ter jesz tés.

b) Ese ti je len tést ter jessze nek fe l:
ba) a NATO és EU szer ve ze tek ben meg tar tott ta nács ko -

zá sok ról, ame lye ken a kép vi se lõk vagy mun ka tár sa ik a
Hon véd Ve zér kar fõ nö két, illetve Ma gyar Hon véd sé get
kép vi se lik;

bb) nem ze ti ál lás fog la lást, ve ze tõi dön tést, tá jé koz ta tást 
igény lõ ügyek rõl, ese mé nyek rõl;

bc) dön té sek rõl, fo lya mat ban lé võ ügyek rõl, ame lyek a
Ma gyar Hon véd ség rész vé te lét, ál lás fog la lá sát igény lik,
illetve a mû kö dé sét be fo lyá sol ják;

bd) min den olyan, a NATO és az EU mû kö dé sé re ha tó
és a Ma gyar Hon véd sé get érin tõ ese mény rõl, új koncep -
cióról, adat ról, dön té si és cse lek vé si igény rõl, amely rõl
meg íté lé sük sze rint az 1. a) és b) pon tok ban fel so rolt szer -
ve ze tek nek tu do mást kell sze rez ni ük;

be) a NATO, EU és a be fo ga dó nem zet ka to nai szer ve -
ze te i nél tet t lá to ga tá sok ról;

bf) két- vagy több ol da lú hi va ta los és in for má lis kon zul -
tá ci ók ról, egyez te té sek rõl, meg be szé lé sek rõl.

c) A ha vi je len té sek ben:
ca) fog lal ják össze az adott idõ szak leg fon to sabb ese -

mé nye it, mun ka- és dön té si fo lya ma ta it, uta lás sze rû en tér -
je nek ki az ese ti je len té sek in for má ci ó i ra;

cb) je lent sék a kö vet ke zõ idõ szak ter ve zett ese mé nye it,
azok vég re haj tá sá ban fel me rü lõ ha zai ál lás fog la lás, in for -
má ci ós igény, se gít ség nyúj tás szük sé ges sé gét;

cc) tér je nek ki a kép vi se le ti te vé keny ség tar tal mi kér dé -
se i re, a fel me rült prob lé mák ra és a ve ze tõi dön tést igény lõ
ügyek re;

cd) je lent sék a ka to nai kép vi se le tek ve ze tõi, va la mint
az alá ren delt ség ben lé võ nem ze ti rang idõs sze mé lyek
szol gá la ti uta zá sai idõ pont ját és a szol gá la ti fel ada tok
tar tal mát.

d) Éves össze fog la ló je len tés ben, amely egész ül jön ki
szó be li je len tés sel az éves fel adat sza bó elõtt, min den év -
ben de cem ber 1-jé ig:

da) je lent sék az éves idõ szak alatt foly ta tott kép vi se le ti
te vé keny sé get, ele mez zék a te vé keny sé gi kö rö ket, ér té kel -
jék a kép vi se let mû kö dé sét;

db) fog lal ják össze és ér té kel jék az adott idõ szak leg -
fon to sabb ese mé nye it, fo lya ma ta it, te gye nek ja vas la tot a
kö vet ke zõ idõ szak ra vo nat ko zó an;

dc) ér té kel jék a kép vi se le ti te vé keny ség ha zai szak mai
tá mo ga tott sá gát, ér té kel jék a je len té si és kap cso lat tar tá si
ren det.

e) Szó be li je len tés for má já ban je lent se nek min den
olyan eset ben, ami kor azt az adott té ma hely ze te indo kolja.

f) Az írá sos je len té sek ben a fel dol go zás, dön tés elõ -
készítés, tá jé koz ta tás cél já ból fel ter jesz tés re ke rü lõ sa ját
ké szí té sû ügy ira to kon az érin tett szer vek tün tes sék fe l a
csa tolt ere de ti (NATO, EU stb...) do ku men tum rö vid tar -
tal mi ki vo na tát, te gye nek ja vas la tot a té má val kap cso la tos
in téz ke dés re.

7. A ka to nai nem zet biz ton sá gi szer ve ze tek 1. c) pont -
ban fel so rolt ma gyar ka to nai kép vi se le tek ál lo má nyá ban
szol gá la tot tel je sí tõ kép vi se lõi/ki kül döt tei a kül dõ szerv
ál tal meg ha tá ro zott for má ban és mó don köz vet le nül je len -
te nek szak mai elöl já ró ik nak.

8. A NATO Fõ bi zott sá gi szin tû szer ve ze te i nek ma -
gyar or szá gi kép vi se lõi szak te rü le tük vo nat ko zá sá ban köz -
vet le nül ad hat nak uta sí tá so kat és ál lás fog la lá so kat az
1. c) pont ban fel so rolt szer ve ze tek nél szol gá la tot tel je sí tõ,
Fõ bi zott ság ba de le gált szak ér tõ ré szé re, aki je len té se it
– a Kép vi se let ille té kes ve ze tõ i nek tá jé koz ta tá sa mel lett –
szin tén köz vet le nül te he ti meg a ma gyar or szá gi fõ bi zott -
sá gi kép vi se lõ ré szé re.

9. Az 1. c) pont ban fel so rolt ma gyar ka to nai kép vi se -
le tek a fel ada ta ik el lá tá sa so rán NATO és EU, illetve
nem ze ti szak mai kér dé sek ben köz vet len kap cso la tot tart -
hat nak a HM egyéb szer ve ze te i vel és annak hát tér in téz -
mé nye i vel.

10. Az 1. c) pont ban fel so rolt szer ve ze tek az in téz ke dés
hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül ál lít sák össze az
együtt mû kö dé si szak te rü le tek rész le tes fel so ro lá sát és
küld jék meg az 1. a) és b) pont ban fel so rolt szerveze -
teknek.

11. Az 1. a) és b) pont ban fel so rolt szer ve ze tek az in téz -
ke dés hatályba lépését kö ve tõ 60 na pon be lül szak te rü le -
tük re vo nat ko zó an ké szít sék el az együtt mû kö dõ szak ér -
tõk jegy zé két és küld jék meg az 1. c) pont ban fel so rolt
szer ve ze tek, sze mé lyek ré szé re. Az együtt mû kö dõ szak ér -
tõk mun ka kö ri le írá sa i ba ve gyék fe l a kap cso lat tar tás sal
össze füg gõ fel ada to kat.

12. Je len in téz ke dést a ka to nai szer ve ze tek pa rancs no -
kai (ve ze tõi) tel jes mér ték ben, a be osz tott sze mé lyi ál lo -
mány a rá vo nat ko zó mér ték ben is mer je meg.

13. Je len in téz ke dés az alá írá sát kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.*

14. Je len in téz ke dés hatályba lépésével egy ide jû leg a
30/2001. (HK 3.) MHPK in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2005. de cem ber 21.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
108/2005. (HK 2/2006.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a szerzõdéses legénységi szolgálatra alkalmas
jelentkezõk bevonulásának végrehajtásával

kapcsolatos szakfeladatokról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  §-a (4) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a le gény sé gi szol gá lat ra al kal mas
je lent ke zõk be vo nul ta tá sá nak vég re haj tá sá val kap cso la tos 
szak fel ada tok ról az aláb bi

intézkedést

adom ki:

I.

Általános rendelkezések

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium, a 
hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó,
va la mint a Ma gyar Hon véd ség (a továbbiak ban MH) szer -
ve ze te i re ter jed ki.

2. A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök ál tal éven ként ki -
adás ra ke rü lõ – a le gény sé gi szol gá lat ra al kal mas je lent ke -
zõk be vo nu lá sá nak rend jét sza bá lyo zó – in téz ke dés ben
meg ha tá ro zott idõ pon tok ban a le gény sé gi szol gá lat ra al -
kal mas je lent ke zõk (a továb biak ban: be vo nu ló) be vo nul -
ta tá sát a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ ren de li el.

II.

A középszintû irányító szerv, haderõnemi
parancsnokság feladata

3. A HM Sze mély ze ti Fõ osz tály (a továb biak ban: HM
SZF) ré szé re – 60 nap pal a be vo nu lás elõtt – meg kül di az
alá ren delt ka to nai szer ve ze tek után pót lá si igé nyét és fel -
töl té si pri o ri tá sát.

4. A HM SZF ál tal – a be vo nu lás idõ pont ja elõtt
20 nap pal – meg kül dött név jegy zék alap ján leg ké sõbb a
be vo nu lás elõt ti 10. na pig tá jé koz tat ja az alá ren delt ka to -
nai szer ve ze te ket a be vo nu lás ról és uta sít ja az alá ren delt
ka to nai szer ve ze te ket a be vo nu lók sze mé lyi át vé te lét és ál -
lo mány ba vé te lét vég re haj tó sze mély ügyi szak em ber vagy 
sze mé lyi át ve võ bi zott ság (a továb biak ban: sze mé lyi át ve -
võ bi zott ság) ki ren de lé sé re.

5. Ko or di nál ja és ellen õr zi az alá ren delt ka to nai szer ve -
ze tek tõl – a ki kép zõ köz pont ba be vo nul ta tott ál lo mány át -
vé te lé re – ki ren delt sze mé lyi át ve võ bi zott sá gok mun káját.

6. A ka to nai szer ve ze tek je len té se alap ján – a be vo nu -
lás vég re haj tá sát kö ve tõ 10. na pig – tá jé koz tat ja a HM
SZF-t a be vo nu lók át vé te lé nek vég re haj tá sá ról, a le gény -

sé gi ál lo mány ba vett, el uta sí tott sze mé lyek lét szá má ról és
az el uta sí tás – pon tos jog sza bá lyi hi vat ko zás sal meg je -
lölt – oká ról.

III.

Megyei (fõvárosi) hadkiegészítõ parancsnokság
feladata

7. A HM SZF ál tal a be vo nu lás elõtt 40 nap pal meg kül -
dött in téz ke dés alap ján tá jé koz tat ja a je lent ke zõ ket a be vo -
nu lás ter ve zett ide jé rõl és hely szí né rõl, va la mint az ál lo -
mány ba vé tel hez (szer zõ dés kö tés hez) és a szer zõ dé ses
szol gá la ti jog vi szony ból ere dõ jo go sult sá gok biz to sí tá sá -
hoz szük sé ges jog sza bá lyok ban elõ írt ok má nyok ról
(a továb biak ban: elõ írt ok má nyok).

8. Ellen õr zi a be vo nu lást vál la ló je lent ke zõk elõ írt ok -
má nya i nak (vagy azok hi te les má so la tá nak) meg lé tét, ér -
vé nyes sé gét.

9. A HM SZF ré szé re – 25 nap pal a be vo nu lás elõtt –
meg kül di a be vo nu lás ra ter ve zett sze mé lyek elõ ze tes név -
jegy zé két.

10. A HM SZF ál tal a be vo nu lás elõtt 20 nap pal meg -
kül dött vég le ges be vo nu lá si név jegy zék alap ján meg kül di
(át ad ja) a be vo nu lás ra ter ve zett je lent ke zõk ré szé re a be -
vo nu lás nap já ra ér vé nyes „Fel hí vást”. A be ér ke zés pon tos
idõ pont ját – az ál lam pol gár la kó he lye és a ki kép zõ köz -
pont kö zöt ti tá vol ság figye lembe véte lével – úgy ha tá roz za
meg, hogy a be vo nul ta tott ál lo mány a ki kép zõ köz pont ba
10.00–15.00 óra kö zöt ti idõ szak ban be ér kez zen.

11. A be vo nu lás ra ter ve zett je lent ke zõk elõ írt ok má nya -
i nak má so la tát – 10 nap pal a be vo nu lás elõtt – meg kül di a
je lent ke zõ ter ve zett szol gá la ti he lye sze rin ti ka to nai szer -
ve zet ré szé re.

12. A HM SZF in téz ke dé se alap ján a to bor zó iro da ál lo -
má nyá ból sze mé lyi át adó bi zott sá got je löl ki a ki kép zõ
köz pont ba tör té nõ be vo nu lás nap já ra.

13. A be vo nu lás nap ján fo lya ma to san tá jé koz tat ja a sze -
mé lyi át adó bi zott sá got a tá vol ma ra dók ne vé rõl és a tá vol -
ma ra dás oká ról. Amennyi ben a ki kép zés re be vo nu ló ál lo -
mány át adá sa nem fe je zõ dik be a mun ka idõ vé gé ig, a had -
ki egé szí tõ pa rancs nok ság biz to sít ja, hogy az át adás be fe -
je zé sé ig a to bor zó iro dán megfele lõen fel ké szí tett to bor zó
szak em ber se gít se a sze mé lyi át adó bi zott ság mun ká ját.

14. A be vo nu lás vég re haj tá sát kö ve tõ 3. nap a sze mé lyi
át adó bi zott ság je len té se alap ján je len ti a HM SZF ré szé re
a ki kép zõ köz pont ban meg je lent és a ka to nai szer ve ze tek
ré szé re át adott be vo nu lók lét szá mát.

IV.

A jelentkezõ tervezett szolgálati helye szerinti katonai
szervezet feladata

15. A je lent ke zõ ter ve zett szol gá la ti he lye sze rin ti ka to -
nai szer ve zet (a továb biak ban: ille té kes ka to nai szer ve zet)
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pa rancs no ka a ki kép zõ köz pont ba be vo nu ló ál lam pol gá -
rok kal tör té nõ szer zõ dés kö tés vég re haj tá sa ér de ké ben sze -
mély ügyi szak em bert (fõt isz tet, tisz tet, zász lóst, tiszt he -
lyet test), vagy sze mé lyi át ve võ bi zott sá got je löl ki.

16. A HM SZF, az ille té kes kö zép irá nyí tó szerv, had -
erõnemi pa rancs nok ság és a ki kép zõ köz pont ré szé re
– 3 nap pal a be vo nu lás elõtt – meg kül di a be vo nu ló ál lam -
pol gá rok át vé te lé re ki je lölt sze mé lyek ada ta it (név, rend -
fo ko zat, szü le té si idõ, any ja ne ve, ka to nai iga zol vány
 száma).

17. A be vo nu lást kö ve tõ 5. na pig a sze mé lyi át ve võ bi -
zott ság je len té se alap ján írá sos je len tést ké szít a je lent ke -
zõk át adás-át vé te lé nek vég re haj tá sá ról, az ál lo mány ba
vett, vagy el uta sí tott sze mé lyek rõl, az el uta sí tás – pon tos
jog sza bá lyi hi vat ko zás sal meg je lölt – oká ról, va la mint a
be vo nu lás egyéb ta pasz ta la ta i ról és azt meg kül di a kö -
zép szin tû irá nyí tó szerv, ha de rõ ne mi pa rancs nok ság ré -
szé re.

V.

Kiképzõ központ feladata

18. A HM SZF ré szé re – 60 nap pal a be vo nu lás elõtt –
meg kül di a ki kép zés re be vo nul tat ha tó lét szá mot.

19. A HM SZF ál tal – a be vo nu lás idõ pont ja elõtt
20 nap pal – meg kül dött vég le ges be vo nu lá si név jegy zék
alap ján elõ ké szí ti a be vo nu ló ál lo mány fo ga dá sát.

20. A be vo nu lás ide jé re az át adás-át vé tel fel té te le i nek
biz to sí tá sa ér de ké ben for ga lom sza bály zó pon tot, ellen õr -
zõ pon tot, át adó he lyet, át ve võ he lyet, va la mint drog szû rõ
he lyet ren dez be.

21. A for ga lom sza bály zó pont ál lo má nyát a ki kép zõ
köz pont biz to sít ja. A for ga lom sza bály zó pont ren del te té se 
a be vo nu lók ellen õr zõ pont hoz tör té nõ irá nyí tá sa.

22. Az ellen õr zõ pont fel ada ta a for ga lom sza bá lyo zók -
tól ér ke zõk el len õr zé se és a sze mé lyi át adó hely re irá nyí tá -
sa, ál lo má nyát a ki kép zõ köz pont biz to sít ja.

23. A sze mé lyi át adó hely ren del te té se a ki kép zõ köz -
pont ban meg je lent be vo nu lók tá jé koz ta tá sa, elõ írt ok má -
nya ik el len õr zé se, és át adá sa az ille té kes ka to nai szer ve zet
ré szé re. A sze mé lyi át adó hely ál lo má nyát a HM SZF ál tal
ki je lölt had ki egé szí tõ pa rancs nok ság és a ki kép zõ köz pont 
biz to sít ja. A sze mé lyi át adó hely pa rancs no ka a had ki egé -
szí tõ pa rancs nok ság ál lo má nyá ból ki je lölt fõ tiszt, tiszt.

24. A sze mé lyi át ve võ he lyen ke rül sor a ki kép zõ köz -
pont ban meg je lent be vo nu lók át vé te lé re, a szer zõ dé sek
meg kö té sé re, az ál lo mány ba vé te li és ki ne ve zé si ok má -
nyok el ké szí té sé re. Ál lo má nya az ille té kes ka to nai szer ve -
zet pa rancs no ka ál tal a be vo nu lók át vé te lé vel meg bí zott
sze mély ügyi szak em ber és a ki kép zõ köz pont sze mély ügyi 
tiszt je. A sze mé lyi át ve võ hely pa rancs no ka a ki kép zõ
köz pont sze mély ügyi tiszt je.

25. A drog szû rõ hely ál lo má nyát a ki kép zõ köz pont
egész ség ügyi köz pont ja biz to sít ja. Fel ada ta a be vo nu ló ál -
lo mány drog szû ré se.

VI.

Személyi átadó hely részei és feladata

26. A sze mé lyi át adó hely a ké szen lé tet a fel adat vég re haj -
tás meg kez dé sé hez a szer zõ dés kö tés nap ján 09.00 órá ig éri el.

27. Ré szei: a gyü le kez te tõ-tá jé koz ta tó-, és okmány -
ellenõrzési pon tok.

a) A gyü le kez te tõ-tá jé koz ta tó pont:
Zárt he lyi ség ülõ he lyek kel, a lép csõ ze te sen be vo nu ló

szer zõ dé ses ka to nák gyü le kez te té sé re.
Ál lo má nya a sze mé lyi át adó bi zott ság sza kem be re, a ki -

kép zõ köz pont sze mély ügyi tiszt je vagy ki je lölt ügy in té -
zõ je, va la mint 1–2 fõ le gény sé gi ál lo má nyú ka to na.

Fel ada ta a fo lya ma to san be ér ke zõ je lent ke zõk gyü le -
kez te té se és az ál ta lá nos tá jé koz ta tó meg tar tá sa.

A sze mé lyi át adó bi zott ság sza kem be re és a ki kép zõ
köz pont kép vi se lõ je ál ta lá nos tá jé koz ta tást ad a sze mé lyi
át adás-át vé tel, és az ál lo mány ba vé tel fo lya ma tá ról, va la -
mint a ki kép zõ köz pont ról és a so ron kö vet ke zõ fel ada tok -
ról. Ezt köve tõen a je lent ke zõ ket az ok mány el len õr zé si
pont hoz kí sé rik.

A ki kép zõ köz pont tól és a had ki egé szí tõ pa rancs nok -
ság tól az ok mány el len õr zé si pont ra be osz tott ál lo mány ve -
ze ti az át adá si név jegy zé ket.

b) Az ok mány el len õr zé si pont:
Zárt he lyi ség asz ta lok kal, szé kek kel és te le fon ké szü lék -

kel el lát va.
Ál lo má nya a sze mé lyi át adó bi zott ság sza kem be re, a ki -

kép zõ köz pont ál lo má nyá ból ki je lölt sze mély ügyi szak -
em ber és a kí sé ré si fel ada tot el lá tó sze mé lyek.

Fel ada ta a be ér ke zett je lent ke zõk re giszt rá ci ó ja és az
elõ írt ok má nyok el len õr zé se.

Az ok mány el len õr zé si pont ra be osz tott ál lo mány vég re -
hajt ja a be ér ke zett je lent ke zõk re giszt rá lá sát, va la mint az
elõ írt ok má nyok el len õr zé sét.

Hi á nyos ság ese tén azt azon nal je len ti a HM SZF-nek és
fel ve szi a kap cso la tot az ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs -
nok ság ügy le tes to bor zó já val a hi á nyos ság meg szûn te té se
ér de ké ben, va la mint jel zi az ille té kes ka to nai szer ve zet
szá má ra a fel me rü lõ prob lé mát.

Az ok má nyok hi ány ta lan sá ga ese tén a je lent ke zõ ket a
sze mé lyi át ve võ hely re kí sé rik.

VII.

Személyi átvevõhely részei és feladata

28. A sze mé lyi át ve võ hely a ké szen lé tet a fel adat vég re -
haj tás meg kez dé sé hez a szer zõ dés kö tés nap ján 09.00 órá ig
éri el.
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29. Ré szei: a sze mé lyi át adó-át ve võ és az elosztó -
pontok.

a) A sze mé lyi át adó-át ve võ pont:
Zárt he lyi ség asz ta lok kal, szé kek kel és te le fon ké szü lék -

kel el lát va.
Ál lo má nya a sze mé lyi át adó bi zott ság ból ki je lölt szak -

em ber, az ille té kes ka to nai szer ve zet pa rancs no ka ál tal a
sze mé lyi át vé tel vég re haj tá sá val meg bí zott sze mély ügyi
szak em ber, va la mint a ki kép zõ köz pont tól kí sé rés re be -
osz tott 1–2 fõ le gény sé gi ál lo má nyú ka to na.

Fel ada ta a be ér ke zett je lent ke zõk név jegy zé ken tör té nõ
sze mé lyi át adás-át vé te le, va la mint az ál lo mány ba vé tel lel
kap cso la tos sze mély ügyi el já rás le foly ta tá sa.

A sze mé lyi át adó-át ve võ pont ra be osz tott át adó bi zott -
ság és az át ve võ bi zott ság vég re hajt ja a je lent ke zõk nek az
ille té kes ka to nai szer ve zet ré szé re – név jegy zé ken – tör té -
nõ át adás-át vé te lét. Az ille té kes sze mély ügyi szak em ber
le foly tat ja az ál lo mány ba vé tel hez szük sé ges sze mély ügyi
el já rást. Az ál lo mány ba vé telt köve tõen a szer zõ dést kö tött 
sze mé lye ket az el osz tó pont hoz kí sé rik.

b) El osz tó pont:
Az ál lo mány ba vett szer zõ dé ses ka to nák gyü le ke zé si

he lye, tag jai a ki kép zõ köz pont tól ki je lölt 2–3 fõ le gény sé -
gi ál lo má nyú ka to na. Biz to sít ja a ka to nai szer ve ze tek ál tal
át vett szer zõ dé ses ka to nák el he lye zé si kör le tek be tör té nõ
kí sé ré sét.

30. Az át adás-át vé tel be fe je zé se kor az át ve võ sze mély -
ügyi szak ál lo mány az át adó had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
szak ál lo má nyá val, va la mint a ki kép zõ köz pont kép vi se lõ -
jé vel egyez te ti az át vett sze mé lyek ada ta it, és ezzel egy -
ide jû leg át ad ja a ki kép zõ köz pont sze mély ügyi fõ nö ké nek
a szer zõ dést kö töt tek ve zény lé si pa ran csát.

VIII.

Záró rendelkezések

31. Az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó
pa rancs nok ság – a ki kép zõ köz pont ál tal fel ter jesz tett
anyag igény lés alap ján – in téz ke dik a sze mé lyi át adó át ve -
võ he lyek be ren de zé sé hez, mû kö dé sé hez szük sé ges esz -
kö zök ki kép zõ köz pont ré szé re tör té nõ ki adá sá ra.

32. A be vo nu lás nap ján a fel adat vég re haj tá sá ban érin -
tett hi va tá sos, szer zõ dé ses, köz al kal ma zott ál lo mány va la -
mint a be vo nu lók ré szé re az I. szá mú élel me zé si nor ma
sze rin ti el lá tás ter mé szet ben jár. A fel adat vég re haj tá sá ra
más ka to nai szer ve zet tõl ér ke zõ hi va tá sos, szer zõ dé ses és
köz al kal ma zot ti ál lo mány a Hjt. 121.  § (1) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott na pi díj ra nem jo go sult.

33. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép
 hatályba.

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

A Honvéd Vezérkar fõnökének
1/2006. (HK 2.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a terrorizmus elleni küzdelem katonai feladataira
való felkészítés rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (3) be kez dés d) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, kü lö nös te kin tet tel a Ma gyar
Köz tár sa ság nem zet biz ton sá gi stra té gi á já ra „A ter ro riz -
mus el le ni küz de lem is me ret anya gá nak a ki kép zé si rend -
szer be tör té nõ be épí té sé re” az aláb bi

i n  t é z  k e  d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed az MH ka to nai szer -
ve ze te i re.

2. A ter ro riz mus el le ni küz de lem ka to nai fel ada tai ma -
guk ban fog lal ják a meg elõ zést, a fel szá mo lást és a kö vet -
kez mé nyek ke ze lé sét.

3. A ter ro riz mus el le ni harc ka to nai fel ada ta i ra va ló fel -
ké szí tés – az MH ka to nái és al egy sé gei ré szé re az alap ren -
del te té sük nek meg fe le lõ dif fe ren ci ált ság gal, az ér vény ben 
lé võ ki kép zé si rend szer ke re té ben – kí sér le ti jel leg gel
2006. már ci us 1-jé vel, vég le ges for má ban 2006. szep tem -
ber 1-jé vel há rom szin tû ki kép zé si rend ben ke rül be ve ze -
tés re.

I. szint: Az MH min den ka to ná ja ré szé re
4. Az alap ki kép zés so rán a ka to nák 2–3 nap idõ tar tam -

ban ke rül nek fel ké szí tés re a ter ro riz mus el le ni küz de lem
ka to nai fel ada ta i ra, amely a meg elõ zés hez és a kö vet kez -
mé nyek ke ze lé sé hez kap cso ló dó ala po zó is me ret anya got
fog lal ja ma gá ban.

A ki kép zés kö ve tel mé nyei:
5. Meg is me rik:
– a ter ro riz mus ki ala ku lá sá nak oka it, azok tár sa dal mi

hát te rét, meg nyil vá nu lá si for má it nap ja ink ban és az el le -
nük va ló harc fon to sabb el já rá sa it;

– az erõ és a fegy ver al kal ma zá sá nak rend jét;
– az in for má ció vé de lem elõ írásait.
6. Be gya ko rol ják:
a) A meg elõ zés fel ada tai kö zül:
– az õr- és a jár õr fel ada ta it;
– a sze mé lyek és gép jár mû vek ki- és be lép te té sé nek

sza bá lya it;
– a sze mé lyek és a jár mû vek át vizs gá lá sá nak sza bá lya it,

az át vizs gá lás hoz hasz nált esz kö zök ke ze lé sét;
– az ön vé del met;
– a ha di tech ni kai- és más esz kö zök, va la mint a fon to -

sabb ob jek tu mok vé del mé ben va ló rész vé tel alap fel ada ta it.
b) A kö vet kez mé nyek ke ze lé se fel ada tai kö zül:
– a sé rül tek el lá tá sát;
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– a men té si mun kák ban va ló rész vé telt;
– kor do nok te le pí té sét.
– te rü le tek zá rá sá ban va ló rész vé telt;
– a ke re sés és a ku ta tás alap fel ada ta it.
7. II. szint: A kö te lék ki kép zést vég re haj tó alegy -

ségek ré szé re vagy zöld idõ szak ban:
A kö te lék ki kép zés idõ sza ká ban a ka to nák és az al egy sé -

gek 13–15 nap ke re té ben ke rül nek fel ké szí tés re a ter ro riz -
mus el le ni harc ál ta lá nos és szak fel ada ta i ra, amely ma gá -
ban fog lal ja a meg elõ zés és a kö vet kez mé nyek ke ze lé se
fõbb ele me it.

8. A ki kép zés kö ve tel mé nyei:
– az alap ki kép zés ke re té ben szer zett is me re tek meg szi -

lár dí tá sa, bõ ví té se, az al egy ség szin tû fel ada tok el sa já tí tá sa.
9. Meg is me rik:
– a ter ro riz mus el le ni harc ka to nai fel ada tai vég re haj tá -

sá nak jo gi sza bá lyo zá sát;
– az erõ és a fegy ver hasz ná lat jo gi ke re te it.
10. Be gya ko rol ják:
a) A meg elõ zés fel ada tai kö zül:
– az Ellen õr zõ Át eresz tõ Pont (a továb biak ban: EÁP),

va la mint az ál ló és moz gó fi gye lõ pont te le pí té sét és mû -
köd te té sét;

– EÁP szol gá lat ban a sze mé lyek és a gép jár mû vek át -
ku ta tá sá nak rend jét, va la mint a gya lo gos és gép jár mû for -
ga lom irá nyí tá sát;

– a sze mé lyek és gép jár mû vek ki- és be lép te té sé nek,
va la mint a sze mé lyek azo no sí tá sá nak rend jét;

– õr zé si fel ada tok vég re haj tá sát (tá bor, sze rel vény, ob -
jek tum), a fel ál lí tott és a kí sé rõ õr fel ada tát;

– fon tos sze mé lyek (VIP) és kon vo jok kí sé ré sét;
– nem rob ba nó mû sza ki zá rak lé te sí té sét;
– ak na me zõ fel de rí té sét, meg je lö lé sét, je len té sét.
b) A kö vet kez mé nyek ke ze lé se fel ada tai kö zül:
– a ka taszt ró fa el há rí tó te vé keny sé gek vég zé sé nek rend jét,

= men té si mun ká la tok;
= sé rül tek el lá tá sa;
= a kö vet kez mé nyek to vább ter je dé sé nek, sú lyos bo -

dá sá nak meg aka dá lyo zá sa;
= men tõk, tûz ol tók stb. te vé keny sé gé nek biz to sí tá -

sa;
= szak ér te lem, spe ci á lis erõk biz to sí tá sa;
= ká rok, illetve a vesz te ség fel mé ré se.

– a ter ro ris ták el szi ge te lé sé nek, me ne kü lé sük meg aka -
dá lyo zá sá nak fel ada ta it,

= kor don te le pí tés;
= utak, vas utak, te rü le tek zá rá sa;
= szol gá la ti cso por tok (fel de rí tõ-ku ta tó) csap da,

les hely szol gá la tok;
= a ter ror cse lek mé nyek fel szá mo lá sá ra ki ér ke zõ kü -

lön le ges erõk te vé keny sé gé nek a tá mo ga tá sa.

– az újabb ter ror cse lek mé nyek be kö vet ke zé sé nek meg -
elõ zé sét szol gá ló fel ada to kat,

= fi zi kai biz to sí tá si-, illetve az õr zés-vé de lem ben
ke let ke zett vesz te sé gek pót lá sa;

= biz to sí tó erõk meg erõ sí té se, illetve új ra szer ve zé se.
– a hu ma ni tá ri us fel ada tok vég zé sé ben va ló rész vé telt.
11. Ké pes sé vál nak:
A ter ro riz mus el le ni harc meg elõ zõ és a kö vet kez mé -

nyek ke ze lé se szak fel ada tai vég re haj tá sá ra egyé ni leg és
kö te lék ben.

12. III. szint: A misszi ó ba ter ve zett al egy sé gek ré szé re
vagy pi ros idõ szak ban.

A misszi ó ba ter ve zett ka to nák a kö te lék ki kép zés re elõ -
írt kö ve tel mé nyek tel je sí té sén túl, azok ra ala poz va, a vár -
ha tó al kal ma zá si hely szín sa já tos sá ga i nak figye lembe -
véte lével 3–5 nap idõ tar tam ban spe ci á lis fel ké szí tés ben
ré sze sül nek.

A ki kép zés kö ve tel mé nyei:
13. Meg is me rik:
A vár ha tó al kal ma zá si te rü le ten az egyes nép cso por tok

kö zöt ti el len té te ket, az erõ- és a fegy ver al kal ma zá sá nak
ese te it, a ter ro riz mus leg jel lem zõbb mód ja it, for má it.

14. Be gya ko rol ják:
A II. szint fel ada ta it, a vár ha tó al kal ma zá si te rü let,

illetve az adott vál ság tér ség ter ror fe nye ge tett ség sa já tos -
sá gai figye lembe véte lével.

15. Ké pes sé vál nak:
A ter ro riz mus el le ni küz de lem spe ci á lis fel ada tai vég re -

haj tá sá ra egyé ni leg és kö te lék ben.
16. Az MH 34. B.L. kü lön le ges mû ve le ti zász ló alj ka -

to nái és al egy sé gei ré szé re
A kö te lék ki kép zés idõ sza ká ban a ka to nák és az al egy sé -

gek fel ké szí tés re ke rül nek a ter ro riz mus el le ni harc ál ta lá -
nos-, szak- és spe ci á lis fel ada tai szak sze rû vég re haj tá sá ra.

17. Ki kép zé si kö ve tel mé nyek:
– meg szi lár dít ják és bõ ví tik az alap- és a kö te lék ki kép -

zés ke re té ben szer zett is me re te ket.
18. Meg is me rik:
– a II. szint fel ada ta it;
– a mû ve le ti te rü le ten vég zen dõ fel de rí té si fel ada tok

vég re haj tá sá nak és je len té sé nek rend jét;
– a ter ror cse lek mé nyek meg elõ zé sét, illetve ki zá rá sát

cél zó ak tív- és passzív vé del mi rend sza bá lyok kom plex al -
kal ma zá sát;

– ki emelt sze mé lyek vé del mé nek, kö zel biz to sí tá sá nak
vég re haj tá sát;

– az in for má ci ós mû ve le tek, va la mint lé lek ta ni had vi -
se lé si mû ve le tek alap ja it, azok je len té sét.

19. Be gya ko rol ják:
a) A meg elõ zés fel ada tai kö zül:
– a II. szint fel ada ta it;
– a mû sza ki és tech ni kai vé del mi rend szer ki épí té sét és

al kal ma zá sát;
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– a harc ál lás pont, illetve más ve ze té si pon tok, ob jek tu -
mok õr zés-vé del mét.

b) A fel szá mo lás fel ada tai kö zül:
– a ter ro ris ta lé te sít mé nyek meg sem mi sí té sé nek rend jét,

= fegy ver, lõ szer és rob ba nó anyag rak tá rak;
= bú vó he lyek;
= ki kép zé si lé te sít mé nyek, ob jek tu mok, esz kö zök.

– ter ro ris ták ál tal zsák má nyolt vagy va la mi lyen más
úton meg szer zett ki e mel ten fon tos, illetve ve szé lyes anya -
gok vissza szer zé sé nek rend jét,

= fegy ver, lõ szer, rob ba nó anyag;
= in for má ció hor do zók;
= hír adó esz kö zök;
= ve szé lyes anya gok (RBV).

– tú szok men té sét;
– ter ro ris ta ele mek fel de rí té sét, fel ku ta tá sát, harc kép te -

len né té te lét (meg sem mi sí té sét).
c) A kö vet kez mé nyek ke ze lé sé nek spe ci á lis szak fel -

ada ta it:
– a II. szint fel ada ta it;
– a ka taszt ró fa el há rí tó te vé keny sé gek vég zé sé nek

rend jét,
= spe ci á lis men té si mun ká la tok (alap ren del te té sé -

bõl adó dó spe ci á lis ké pes sé gek alap ján);
= sé rül tek el lá tá sa.

20. Ké pes sé vál nak:
– a raj nál, rész leg nél, cso port nál lé võ fegy ve rek al kal -

ma zá sá ra, a hír adó esz kö zök hasz ná la tá ra, a jár mû vek ve -
ze té sé re és ki szol gá lá sá ra, egy más he lyet te sí té sé re;

– a ter ro riz mus ka to nai fel ada tai kom plex vég re haj tá -
sá ra egyé ni leg és kö te lék ben.

21. A ter ro riz mus el le ni harc ka to nai fel ada ta i ra
 való fel ké szí tés 2006-ban tör té nõ be ve ze té sé ig az aláb bi 
fõbb fel ada tok ke rül nek vég re haj tás ra:

a) A csapat szin tû ki kép zést ter ve zõ, szer ve zõ és a ki -
kép zés vég re haj tá sá ra ter ve zett sze mé lyek fel ké szí té se
2006. feb ru ár hó nap ban az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság 
szer ve zé sé ben ke rül vég re haj tás ra. Ezt köve tõen a fel ké -
szí tés éven te egy al ka lom mal ke rül vég re haj tás ra.

b) Az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság, az MH Lé gi erõ
Pa rancs nok ság, ja vas la ta i nak ki dol go zá sa a ki kép zé si
prog ra mok tar tal má ra és idõ gaz dál ko dá sá ra, az esz köz -
szük ség let meg ter ve zé se, az igé nyek anyag ne men kén ti
fel ter jesz té se az MH ÖLTP fe lé 2006. már ci us 01-ig.

c) A ter ro riz mus el le ni harc ka to nai fel ada tai ok ta tá -
sá hoz szük sé ges ki ad vány ki dol go zá sa a HM HVK Ka -
to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség irá nyí tá sá val, 2006
vé gé ig.

d) A ha di tech ni kai, a ki kép zés tech ni kai és más esz kö -
zök biz to sí tá sa, hi á nyok pót lá sa az MH ÖLTP köz re mû kö -
dé sé vel 2006. már ci us 15-ig.

22. Az érin tett szer ve ze tek pa rancs no kai a meg ha tá ro -
zott fel ada tok vég re haj tá sá ról 2006. már ci us 15-ig je len -
tést ter jesz te nek fe l a HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso -
port fõ nök út ján.

23. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,

Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

MH FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató Parancsnokának

681/2005. (HK 2/2006.) MH ÖLTP

i n  t é z  k e  d é  s e

a repülõ és helikopter mûszaki üzembentartó pótlék
folyósítására jogosító nómenklatúrájáról szóló

408/2005. (HK 15.) MH ÖLTP intézkedés
módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a ka to nák il let mé nyé rõl
és il let mény jel le gû jut ta tá sa i ról, va la mint a köz al kal ma -
zot tak ju tal ma zá sá ról szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren de let

49. és 50. §-á ra, a re pü lõ és he li kop ter mû sza ki üzem ben -
tar tó pót lék fo lyó sí tá sá ra jo go sí tó nó menk la tú rá já ról szóló 
408/2005. (HK 15.) MH ÖLTP in téz ke dés (to váb bi ak ban:
In téz ke dés) mó do sí tá sá ra  aláb bi ak sze rint

i n  t é z  k e  d e m :

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság
alá ren delt sé gé ben lé võ MH Lé gi jár mû Ja ví tó üzem, az MH 
Lé gi erõ Pa rancs nok ság, va la mint az MH Lé gi erõ Pa rancs -
nok ság alá ren delt sé gé ben lé võ ala ku la tok igény jo go sult
hi va tá sos és a szer zõ dé ses ál lo má nyá ra.
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2. Az In téz ke dés 2. pont já ban az igény jo go sult be osz -
tá sok fel so ro lá sát az aláb bi be osz tá sok kal egé szí tem ki:

Sor szám Be osz tás meg ne ve zé se MAK Szak mai szám

1. raj pa rancs nok 53Va 10831
2. raj pa rancs nok 53Va 11031
3. raj pa rancs nok he lyet tes 53Vb 10831
4. raj pa rancs nok he lyet tes 53Vb 11031
5. rak tá ros 53Er 04175
6. rak tár ve ze tõ 53Er 04451
7. szá zad pa rancs nok 53Aa 04003
8. szá zad pa rancs nok 53Aa 04004
9. zász ló alj pa rancs nok he lyet tes 53Bb 04003

3. Az MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis
 parancsnoka a ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû
jut ta tá sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról
szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren de let 49. és 50. §-a, illetve a
be osz tás el lá tá sá ban érin tett ál lo mány fo lya ma tos pótlék -
jogosultsága fenn tar tá sa fi gye lem be vé te lé vel, ön ál ló
 parancsban in téz ked jen a pót lék szám fej té sé re.

4. A je len nó menk la tú ra alap ján vissza me nõ le ges ki -
fizetésre a vo nat ko zó ál lo mány táb la ha tály ba lép te té sé -
nek, illetve a mó do sí tó ívek meg je le né sé nek idõ pont já tól
van le he tõ ség.

5. Az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs no ka

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató Parancsnokának

686/2005. (HK 2/2006.) MH ÖLTP

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH Élelmezési Szolgálatának
pénz és anyagnormáit tartalmazó normafüzet

kiadásáról és egyes élelmezési szakfeladatokról

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

i n  t é z  k e  d e m

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség (to váb -
bi ak ban: MH), va la mint a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len 
irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek élel me zé si 
pénz nor má i val gaz dál ko dó szer ve ze te i re ter jed ki.

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2005. de cem ber 16.

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

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

4. A Magyar Hon véd ség Hír adó pa rancs nok ság
(a továb biak ban: MH HIP) az „El szá mo lás és Je len tés a
ne gyed éves élel me zé si gaz dál ko dás ról” ok mányt min den
ne gye dé vet kö ve tõ 15. na pig el len õr zés re és el szá mol ta -
tás ra a Ma gyar Hon véd ség Had táp anyag El lá tó Köz pont
(a továb biak ban: MH HTPEK) ré szé re ter jessze fe l.

5. Az MH HTPEK El len õr zé si Rész le ge az MH HIP el -
szá mol ta tá sát és élel me zé si gaz dál ko dá sá nak el len õr zé sét
a szá má ra elõ irt idõ pon tig hajt sa vég re.

6. Az élel me zé si pénz ke ret gaz dál ko dás sal kap cso la tos 
fel ada tok:

A ka to nai szer ve ze tek élel me zé si szol gá la tai, va la -
mennyi ve ze té si szin ten az egyes élel me zé si gaz dál ko dá si
fel ada tok ról  szóló 6/2002. (HK 6.) in téz ke dé sem ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint vé gez zék fel ada ta i kat.

7. A tár gyi esz köz gaz dál ko dás fel ada tai:

a) A tár gyi esz köz gaz dál ko dás alap ja a NORMA -
FÜZET VIII. fe je ze té ben sze rep lõ kony ha és egyéb gé pek, 
esz kö zök nor má ja (a továb biak ban: gép nor ma).

b) A ka to nai szer ve ze tek a kony há juk be so ro lá sa figye -
lembe véte lével, az ér vény ben lé võ gép nor ma alap ján 2006.
ja nu ár 30-ig mér jék fe l a meg lé võ gép és esz köz mennyi sé -
gü ket. A fel mé rés ered mé nyét az 1. szá mú mel lék let sze rin ti 
bon tás ban a szol gá la ti út be tar tá sá val 2006. feb ru ár 10-ig
ter jesszék fe l az MH HTPEK pa rancs nok  részére.

c) Az MH HTPEK Köz pon ti Élel me zé si Anyag el lá tást
Ter ve zõ Rész leg (a továb biak ban: MH HTPEK KÉATR) a 
be ér ke zett ada tok, va la mint az MH HTPEK KÉATR meg -
lé võ gép és esz köz mennyi sé ge alap ján 2006. feb ru ár 28-ig
ál lít sa össze az MH ÉSZF ál tal kü lön meg adott út mu ta tó
sze rint a Ma gyar Hon véd ség kony ha ipa ri esz köz be szer zé -
si, fel újí tá si ter vét (a továb biak ban: Terv) és ter jessze fe l
az MH Élel me zé si Szol gá lat fõ nök ré szé re.

d) Az MH Élel me zé si Szol gá lat fõ nök ség (a továb biak -
ban: MH ÉSZF-ség) a Ter vet 2006. már ci us 15-ig bí rál ja
el és hagy ja jó vá.

8. Tea kony ha el lá tás sal kap cso la tos fel ada tok, sza bá lyok:

a) Je len in téz ke dés 2. szá mú mel lék le te tar tal maz za a
Hon vé del mi Mi nisz té rium In gat lan ke ze lé si Hi va tal
(a továb biak ban: HM IKH) ál tal a ka to nai szer ve ze tek nél
nyil ván tar tás ba vett tea kony hák da rab szá mát.

b) A tea kony hák el lá tá si alap ját a NORMAFÜZET
X. fe je ze té ben meg ha tá ro zott tea kony ha nor ma ké pe zi.

c) A tea kony hák fel sze re lé sét az MH Élel me zé si Szol -
gá lat fõ nök en ge dé lye zi.

d) A fel sze re lé si en ge dély ki adá sá nak fel té te le a tea -
kony hák nyil ván tar tás ba vé te le a HM IKH ál tal.
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e) A HM IKH nyil ván tar tá sá ban nem sze rep lõ tea kony -
hák élel me zé si fel sze re lés sel tör té nõ el lá tá sát az el lá tó ka -
to nai szer ve zet élel me zé si fel sze re lé si pénz ke re te ter hé re
en ge dé lye zem.

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

9. Az élel mi szer be szer zé sek rend je:
a) Cent ra li zált köz be szer zés sel meg va ló su ló élel mi -

szer be szer zé sek:
Az MH egé sze ré szé re az aláb bi ter mék fé le sé gek be szer -

zé se va ló sul meg cent ra li zált köz be szer zé si el já rás ke re té ben:
– Hús és hús ipa ri ter mé kek
– Ba rom fi ter mé kek
– Zöld ség és gyü mölcs ter mé kek
– Ke nyér és pék áru ter mé kek
– Mi re lit ter mé kek
– Tej és tej ter mé kek
– Egyéb élel mi sze rek
A be szer zé sek vég re haj tá sá ért az MH ÉSZF-ség, mint

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

Az egyéb élel mi sze rek be szer zé se alatt a cent ra li zált
köz be szer zés sel meg va ló su ló 6 ter mék cso port (hús és hús -
ipa ri-, ba rom fi-, zöld ség és gyü mölcs-, ke nyér és pék áru-,
mi re lit-, tej és tej ter mé kek), va la mint ezen in téz ke dés
9. b) pont já ban meg ha tá ro zott csa pat ha tás kör ben be szer -
zés re ke rü lõ ter mék cso por tok ki vé te lé vel, va la mennyi
élel mi szer be szer zé se ér ten dõ.

A ka to nai szer ve ze tek fel ada ta:
– A szol gá la ti út be tar tá sá val tárgy év má jus 20-ig ter -

jesszék fel mennyi ség ben és ér ték ben je len in téz ke dés 9.
a) pont já ban meg ha tá ro zott ter mék fé le sé gek kö vet ke zõ
évi szük ség le tét a kö zép irá nyí tói szint (el szá mol ta tói elöl -
já ró) ré szé re.

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

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

Pa rancs nok ság, az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság, az
MH Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság, az MH HIP és az
MH ÖLTP Lo gisz ti kai Fõ nök ség élel me zé si szak tiszt jei
az alá ren delt sé gük be tar to zó ka to nai szer ve ze tek ál tal fel -
ter jesz tett je len té se ket az ellen õr zés meg tör tén tét iga zo ló
zá ra dék kal el lát va ere det ben az MH HTPEK ré szé re tárgy -
év má jus 30-ig küld jék meg.

– Az alá ren delt sé gük be tar to zó ka to nai szer ve ze tek
kép vi se le te a köz be szer zé si el já rá sok bi zott sá gi ülé se in,
va la mint azok tá jé koz ta tá sa az el hang zot tak ról.

Az MH HTPEK fel ada ta:
– A kö zép irá nyí tói szin tû ka to nai szer ve ze tek ál tal fel -

ter jesz tett mennyi sé gi ada tok össze sí té se és meg kül dé se
az MH ÉSZF-ség ré szé re tárgy év jú ni us 15-ig.

– Kép vi se let a bi zott sá gi ülé se ken.
Az MH ÉSZF-ség fel ada ta:
– A ka to nai szer ve ze tek ré szé re tárgy év áp ri lis 15-ig

küld je meg a kö vet ke zõ évi be szer zé si szük ség le tek ki töl -
té si táb lá za tát.

– Az el já rá sok bí rá la ti szem pont ja i nak ki dol go zá sa a
Hon vé del mi Mi nisz té rium Tech no ló gi ai Hi va tal és az MH 
ÖLTP kö zöt ti együtt mû kö dé si meg ál la po dást sza bály zó
278/2005. nyt. szá mon ki adott, együt tes in téz ke dés alap -
ján tárgy év má jus 30-ig.

– Az MH HTPEK KÉATR ál tal fel ter jesz tett össze sí -
tett ada tok alap ján a köz be szer zé si el já rá sok meg bí zá sa i -
nak el ké szí té se és a HM BBBH ré szé re tör té nõ meg kül dé -
se tárgy év jú li us 1-ig.

– Mint meg bí zó az MH szer ve ze te i nek kép vi se le te a
köz be szer zé si el já rá so kon.

– Tá jé koz ta tó meg kül dé se a köz be szer zé si el já rás ra ér -
ke zett aján la tok bon tá sá ról, va la mint az ered mény hir de -
tés rõl az MH ka to nai szer ve ze tei ré szé re.

b) Csapat ha tás kör ben le foly ta tás ra ke rü lõ köz be szer -
zé si el já rá sok:

Az ön ál ló gaz dál ko dást foly ta tó ka to nai szer ve ze tek
szük ség le te ik ere jé ig az aláb bi ter mék fé le sé ge ket ön ál ló -
an, csa pat ha tás kör ben sze rez zék be:

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

– Üdí tõ ital – ás vány víz
– Hi deg kony hai ter mé kek
– Ese ten kén ti, elõ re nem ter vez he tõ élel mi sze rek

(a min den ko ri egy sze rû köz be szer zé si el já rás ér ték ha tá rá ig)
Az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság alá ren delt sé gé be

tar to zó szer ve ze tek a spe ci á lis be teg élel me zés hez szük sé -
ges be szer zé se i ket ön ál ló an foly tat hat ják le.

A be szer zé se ket az MH, va la mint a hon vé del mi mi nisz ter
köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek
be szer zé se i nek el já rá si rend jé rõl  szóló 102/2005. (HK 22.)
HM uta sí tás ban meg ha tá ro zot tak alap ján hajt sák vég re.

10. A ka to nai szer ve ze tek a 9. a)–b) pont ban meg je lölt
élel mi szer ter mék cso port meg ne ve zé se ket kö te le sek al -
kal maz ni az Éves Be szer zé si Terv össze ál lí tá sa so rán.

Az in téz ke dés ben nem sze rep lõ élel mi szer be szer zé sek
sze re pel te té sét a ka to nai szer ve zet be szer zé si ter vé ben
meg til tom.

A be szer zé si terv ben sze re pel te tett ér té kek egyez ze nek
meg az MH HTPEK KÉATR ré szé re tárgy év má jus 30-ig
fel ter jesz tés re ke rü lõ ér ték ada tok kal.

11. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,*
de ren del ke zé se it 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.
Egy ide jû leg az 5/1331. nyt. szá mú NORMAFÜZET ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs no ka

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2005. de cem ber 21.
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1. számú melléklet a 686/2005. (HK 2/2006.) MH ÖLTP intézkedéshez

Kimutatás a katonai szervezet konyhaipari eszközállományáról

Fsz. Esz köz meg ne ve zé se

Üze mel te tett kony hák nor ma sze rin ti
szük ség le te

Meg lé võ 
kész let
ja nu ár
1-jén

El té rés
a nor -

mák hoz
ké pest
(db)

Az üze mel te tett esz kö zök mû sza ki ál la po ta

Meg jegyzés
1–500
adag

501–1000 
adag

1001–
adag

össze sen ki vá ló jó hasz nál-
ha tó

ja ví tás ra
váró

se lejt

1. E. kony ha gép
2. E. da gasz tó gép
3. E. hús da rá ló gép
4. E. fel vá gott sze le te lõ (nagy telj.)
5. E. fel vá gott sze le te lõ (kis telj.)
6. E. hab ve rõ és ke ve rõ gép (20 li te res)
7. E. ke nyér sze le te lõ gép (nagy telj.)
8. E. ke nyér sze le te lõ gép (kis telj.)
9. Olaj sü tõ (2×10 li te res)

10. Kom bi gõz pá ro ló
11. Zöld ség sze le te lõ gép
12. Bur go nya kop ta tó gép
13. Szik víz ke ve rõ gép
14. Tá nyér mo so ga tó gép (alag utas)
15. Tá nyér mo so ga tó gép (sza ka szos)
16. Po hár mo so ga tó gép
17. Kés ste ri li zá ló gép
18. Di gi tá lis mér leg asz ta li (15 kg-os)
19. Di gi tá lis mér leg (150 kg-os)
20. Sa lá ta hû tõ pult
21. Elekt ro mos Mély hû tõ lá da
22. Mik ro hul lá mú sü tõ
23. Tur mix gép (nagy telj.)
24. Tur mix gép (kis telj.)
25. Ga lus ka szag ga tó gép

2. számú melléklet a 686/2005. (HK 2/2006.) MH ÖLTP intézkedéshez

Kimutatás a HM IKH által nyilvántartásba vett teakonyhákról

Fsz Ka to nai Szer ve zet meg ne ve zé se

HK IKH ál tal
2005. 11. 23-ig

hi te le sí tett
tea kony hák

Meg jegy zés

1 MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár 8

2 MH 5/62. Könnyû Lö vész zász ló alj 13

3 MH 25. Klap ka György Könnyû Lö vész dan dár 13

4 MH 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Dan dár 6

5 MH 24. Bor nem issza Ger gely Fel de rí tõ Zász ló alj 6

6 MH 43. Ve ze tés tá mo ga tó Zász ló alj 11

MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság össze sen 57

1 MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis 13

2 MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red 37

3 MH 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Zász ló alj 3

4 MH Pá pa Bá zis re pü lõ tér 4

5 MH 12. Lég vé del mi Ra ké ta dan dár 10

MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság össze sen 67

1 MH Tá mo ga tó Ez red 18

2 MH Hír adó pa rancs nok ság 3

MH ÖLTP alá ren del tek és egyéb össze sen 21

Ka to nai szer ve ze tek mind össze sen 145
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MAGYAR HONVÉDSÉG
ÖSSZHADERÕNEMI LOGISZTIKAI
ÉS TÁMOGATÓ PARANCSNOKSÁG
MH Élel me zé si Szol gá lat fõ nök ség
Nyt.szám: 5/1555

NORMAFÜZET

A Magyar Honvédség Élelmezési Szolgálatának

PÉNZ- ÉS ANYAGNORMÁI

I.

FÜGGELÉK

A Csapathadtáp Szabályzat VI. részhez

A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉLELMEZÉSI SZOLGÁLATFÕNÖKSÉG KIADVÁNYA

ÉRVÉNYBEN 2006. január 1-jétõl

I. ALAPÉLELMEZÉSI NORMÁK

Kód száma A jog cí mek meg ne ve zé se El szá mol ha tó
(net tó Ft)

Ki fi zet he tõ
( Élelmiszer
utalványban

 kiadható)

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

áfa kulcs

Mó do sí tás kel te: szá ma:

El szá mol ha tó
(net tó Ft)

Ki fi zet he tõ
(Élel mi szer
utal vány ban

ki ad ha tó)

Té rí té si díj
Költ ség ve tés
 tervezéshez
áfa kulcs %

Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

110 I. szá mú nor ma té rí tés nél kül, az igény jo go sult hi va tá sos,
 szerzõdéses, köz tiszt vi se lõ és köz al kal ma zott ál lo mány ré szé re

669 770 –

15%

111 I. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 200 230 –

112 I. szá mú nor ma, ebéd há nyad 269 310 –

113 I. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 200 230 –

114 Ügye le ti szol gá lat ré szé re reg ge li há nyad 200 230 (1) –

115 Ügye le ti szol gá lat ré szé re ebéd há nyad 269 310 (1) –

116 Ügye le ti szol gá lat ré szé re va cso ra há nyad 200 230 (1) –

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

669 – 770

121 I. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 200 – 230 (2)
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Kód száma A jog cí mek meg ne ve zé se El szá mol ha tó
(net tó Ft)

Ki fi zet he tõ
( Élelmiszer
utalványban

 kiadható)

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

áfa kulcs

Mó do sí tás kel te: szá ma:

El szá mol ha tó
(net tó Ft)

Ki fi zet he tõ
(Élel mi szer
utal vány ban

ki ad ha tó)

Té rí té si díj
Költ ség ve tés
 tervezéshez
áfa kulcs %

Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

122 I. szá mú nor ma, ebéd há nyad 269 – 310 (2)

15%

123 I. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 200 – 230 (2)

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

669 – 770

131 I. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 200 – 230 (2)

132 I. szá mú nor ma, ebéd há nyad 269 – 310 (2)

133 I. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 200 – 230 (2)

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

(2) A té rí té si dí jak reg ge li nél és va cso rá nál azo no sak a nor ma rész ér té ké vel, ebéd nél a rész nor ma ér té ke + 60 Ft.

Kód száma A jog cí mek meg ne ve zé se El szá mol ha tó
(net tó Ft)

Ki fi zet he tõ
( Élelmiszer
utalványban

 kiadható)

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

áfa kulcs

Mó do sí tás kel te: szá ma:

El szá mol ha tó
(net tó Ft)

Ki fi zet he tõ
(Élel mi szer
utal vány ban

ki ad ha tó)

Té rí té si díj
Költ ség ve tés
 tervezéshez
áfa kulcs %

Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

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

756 – –

15%

151 VI. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 226 – –

152 VI. szá mú nor ma, ebéd há nyad 304 – –

153 VI. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 226 – –

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

756 – –

161 VI. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 226 – –

162 VI. szá mú nor ma, ebéd há nyad 304 – –

163 VI. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 226 – –

170 VI. szá mú nor ma a Ki kép zé si-Ok ta tá si és Re ge ne rá ló Köz pon tok -
ban té rí tés el le né ben igény jo go sult (1) ál lo mány ré szé re

756 – 870

171 VI. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 226 – 260

172 VI. szá mú nor ma, ebéd há nyad 304 – 350

173 VI. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 226 – 260
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Kód száma A jog cí mek meg ne ve zé se El szá mol ha tó
(net tó Ft)

Ki fi zet he tõ
( Élelmiszer
utalványban

 kiadható)

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

áfa kulcs

Mó do sí tás kel te: szá ma:

El szá mol ha tó
(net tó Ft)

Ki fi zet he tõ
(Élel mi szer
utal vány ban

ki ad ha tó)

Té rí té si díj
Költ ség ve tés
 tervezéshez
áfa kulcs %

Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

180 VI. sz. nor ma két sze res szor za ta a hi va tá sos, szer zõ dé ses, köz -
tiszt vi se lõ és köz al kal ma zott igény jo go sult ál lo mány ré szé re

1512 – –

15%

181 VI. szá mú nor ma két sze res szor zat, reg ge li há nyad 452 – (2)

182 VI. szá mú nor ma két sze res szor zat, ebéd há nyad 608 – (2)

183 VI. szá mú nor ma két sze res szor zat, va cso ra há nyad 452 – (2)

190 VI-os szá mú nor ma két sze res szor za ta a ter mé sze ti ka taszt ró fák
el le ni vé de ke zés re, el há rí tás ra ki ren delt hi va tá sos, szer zõ dé ses,
tan in té ze ti hall ga tó és köz al kal ma zott ál lo mány ré szé re

1512 – –

(1) Je len leg a ked vez mé nyes üdül te tés rend jé rõl szóló 35/2002. (V.10.) HM ren de let sza bá lyoz za.
(2) A törzs ve ze té si és csa pat gya kor la to kon, ha di já té ko kon részt ve võ kül föl di sze mé lyek a meg kö tött egyez mény sze rin ti össze get fi ze tik, USA dol lár ban.

Kód száma A jog cí mek meg ne ve zé se El szá mol ha tó
(net tó Ft)

Ki fi zet he tõ
( Élelmiszer
utalványban

 kiadható)

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

áfa kulcs

Mó do sí tás kel te: szá ma:

El szá mol ha tó
(net tó Ft)

Ki fi zet he tõ
(Élel mi szer
utal vány ban

ki ad ha tó)

Té rí té si díj
Költ ség ve tés
 tervezéshez
áfa kulcs %

Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

210 II. szá mú nor ma a hi va tá sos, szer zõ dé ses igény jo go sult ál lo mány
ré szé re

808 930 (1) –

15%

211 II. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 243 280 –

212 II. szá mú nor ma, ebéd há nyad 365 420 –

213 II. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 200 230 –

220 III. szá mú nor ma a hi va tá sos, szer zõ dé ses igény jo go sult ál lo mány 
ré szé re

1305 1500 (1) –

221 III. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 383 440 –

222 III. szá mú nor ma, ebéd há nyad 539 620 –

223 III. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 383 440 –

230 Ese ten kén ti élel me zé si pénz nor ma – – –

231 Re pü lõ mû sza ki élel me zé si tá mo ga tás – 16500 (2) –

240 Adag szám nél kü li ese ten kén ti pénz nor ma (3) – –

241 A la car te ebéd nor ma (4) (4) – –

310 IV. szá mú nor ma, hon véd kór ház ba be utal tak ré szé re 585 (5) – –

311 IV. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 165 – –

312 IV. szá mú nor ma, ebéd há nyad 260 – –

313 IV. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 155 – –

320 V/a. szá mú nor ma, hon véd re ha bi li tá ci ós in té zet be be utal tak ré szé re 685 (5) – –
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Kód száma A jog cí mek meg ne ve zé se El szá mol ha tó
(net tó Ft)

Ki fi zet he tõ
( Élelmiszer
utalványban

 kiadható)

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

áfa kulcs

Mó do sí tás kel te: szá ma:

El szá mol ha tó
(net tó Ft)

Ki fi zet he tõ
(Élel mi szer
utal vány ban

ki ad ha tó)

Té rí té si díj
Költ ség ve tés
 tervezéshez
áfa kulcs %

Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

321 V/a. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 215 – –

15%322 V/a. szá mú nor ma, ebéd há nyad 267 – –

323 V/a. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 203 – –

(1) Csak az évi ren des sza bad sá gon, kór há zi-, sza na tó ri u mi vizs gá la ton és ke ze lé sen, szol gá la ti úton, va sár nap és mun ka szü ne ti na pon, ka to nai ün ne pen, szol gá -
lat men tes na pon, he ti pi he nõ na pon tá vol lé võk ré szé re ad ha tó ki utal vány ban.

(2) Na pon kén ti há nya da 550 Ft.
(3) Az MH ÉSZF ál tal kü lön en ge dé lye zett összeg.
(4) A ka to nai szer ve zet ál tal ha von ta kal ku lált és a lo gisz ti kai fõ nök ál tal – ét lap sze rint – jó vá ha gyott net tó ér ték, illetve té rí tés nél az áfa-val nö velt összeg + 60 Ft.
(1) A kór ház, in té zet (Fõ-) Igaz ga tó ja ál tal be teg osz tá lyon ként éven te meg ál la pí tott dif fe ren ci ált összeg.

II. EGYÉB ÉLELMEZÉSI PÉNZNORMÁK

Kód száma A jog cí mek meg ne ve zé se El szá mol ha tó
(net tó Ft)

Ki fi zet he tõ
( Élelmiszer
 utalványban

 kiadható)

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

áfa kulcs

Mó do sí tás kel te: szá ma:

El szá mol ha tó
(net tó Ft)

Ki fi zet he tõ
(Élel mi szer
utal vány ban

ki ad ha tó)

Té rí té si díj
Költ ség ve tés
 tervezéshez
áfa kulcs %

Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

500 Ki egé szí tõ élel me zé si pénz nor ma

15%

511 I. szá mú élel me zé si nor ma ki egé szí té se tel jes kis ke res ke del mi (ven -
dég lá tó vál la la ti) be szer zé si ár miatt

(1) – –

520 Pót élel me zé si nor ma (fo ko zott fi zi kai igény be vé tel miatt) – – –

521 Törzs ve ze té si és csa pat gya kor la ton, ha di já té ko kon éj sza kai szol gá -
lat tel je si tést vég zõk

140 – –

522 Ka to nai szál lít mány-kí sé rést vég zõk 140 – –

523

524

525 Ak na ku ta tó, tûz sze rész vagy mû sza ki fel ada tot el lá tók 140 – –

526 Lég vé del mi és lég tér el len õr zõ szer ve ze tek ál lo má nyá ból éj sza kai re -
pü lést ki szol gá lást vég zõ hi va tá sos, szer zõ dé ses ál lo mány

140 – –

527 Start élel me zé si pót nor ma (start nor ma/nap/fõ) 470 – –

528

529 A MK vé del mi ter vé nek ki dol go zá sát vég zõk 140 – –

(1) El szá mol ha tó az MH ÉSZF kü lön en ge dé lye alap ján.
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Kód száma A jog cí mek meg ne ve zé se El szá mol ha tó
(net tó Ft)

Ki fi zet he tõ
( Élelmiszer
utalványban

 kiadható)

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

áfa kulcs

Mó do sí tás kel te: szá ma:

El szá mol ha tó
(net tó Ft)

Ki fi zet he tõ
(Élel mi szer
utal vány ban

ki ad ha tó)

Té rí té si díj
Költ ség ve tés
 tervezéshez
áfa kulcs %

Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

530 Pót élel me zé si nor ma (egyéb ese tek ben)

15%

531 Ál lan dó õr ség ál lo má nya ré szé re 140 – –

532 Az MH 32. Bu da pest Õr- és Dísz ez red dísz zász ló alj és a ze ne kar
ht., szerz. dí szel gõ ál lo má nya ré szé re, a dí szel gé sek és az azok ra
tör té nõ fel ké szü lé sek nap ja in

140 – –

533 Az MH sport baj nok ság dön tõ in részt ve võk ré szé re 140 – –

534 Tan in té ze ti pót nor ma a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ben és a
ka to nai kö zép is ko lá ban ta nu ló hall ga tók és nö ven dé kek ré szé re

60 – –

535 Tan kony hai élel me zé si nor ma 670 – –

540 Vér adó pót nor ma

541 Vér adók pót nor má ja, sa ját kony há val ren del ke zõ csa pat nál, in té zet nél 247 – –

542 Vér adók pót nor má ja sa ját kony há val nem ren del ke zõ csa pat nál,
in té zet nél

267 – –

550 Élel me zé si fel ja ví tá si nor ma (ün ne pé lyes al kal mak ra)
20%

551 Élel me zé si fel ja ví tás igény jo go sul tak ré szé re 114 – –

560 Vé dõ ital nor ma

15%

563 1. sz. vé dõ ital 82 – –

564 2. sz. vé dõ ital 28 – –

565 3. sz. vé dõ ital 52 – –

566

ÉTKEZÉSTÉRÍTÉSRE KÖTELEZETT DOLGOZÓK ELSZÁMOLHATÓ PÉNZNORMÁI ÉS KÖTELEZÕ TÉRÍTÉSI DÍJAI

Kód száma A jog cí mek meg ne ve zé se El szá mol ha tó
(net tó Ft)

Ki fi zet he tõ
( Élelmiszer
 utalványban

 kiadható)

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

áfa kulcs

Mó do sí tás kel te: szá ma:

El szá mol ha tó
(net tó Ft)

Ki fi zet he tõ
(Élel mi szer
utal vány ban

ki ad ha tó)

Té rí té si díj
Költ ség ve tés
 tervezéshez
áfa kulcs %

Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

140 Ét ke zés té rí tés re kö te le zett, igény jo go sult dol go zók lét szá má -
ra az I., II., III. sz. élel me zé si nor ma sze rint gaz dál ko dó ka to -
nai szer ve ze tek nél I. szá mú nor ma alap ján

15%141 – reg ge li igény be vé te lé nél 200 165 65

142 – ebéd igény be vé te lé nél 269 226 (1) 84

143 – va cso ra igény be vé te lé nél 200 165 65
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Kód száma A jog cí mek meg ne ve zé se El szá mol ha tó
(net tó Ft)

Ki fi zet he tõ
( Élelmiszer
 utalványban

 kiadható)

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

áfa kulcs

Mó do sí tás kel te: szá ma:

El szá mol ha tó
(net tó Ft)

Ki fi zet he tõ
(Élel mi szer
utal vány ban

ki ad ha tó)

Té rí té si díj
Költ ség ve tés
 tervezéshez
áfa kulcs %

Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

140 Ét ke zés té rí tés re kö te le zett, igény jo go sult dol go zók lét szá má -
ra IV. szá mú élel me zé si nor ma sze rint gaz dál ko dó ka to nai
szer ve ze tek nél I. szá mú nor ma alap ján

15%

141 – reg ge li igény be vé te lé nél 200 165 65

142 – ebéd igény be vé te lé nél 269 226 (1) 84

143 – va cso ra igény be vé te lé nél 200 165 65

140 Ét ke zés té rí tés re kö te le zett, igény jo go sult dol go zók lét szá má ra
az V/a. szá mú élel me zé si nor ma sze rint gaz dál ko dó ka to nai
szer ve ze tek nél I. szá mú nor ma alap ján

141 – reg ge li igény be vé te lé nél 200 165 65

142 – ebéd igény be vé te lé nél 269 226 (1) 84

143 – va cso ra igény be vé te lé nél 200 165 65

(1) A nem kö te le zõ té rí té si dí jak reg ge li nél és va cso rá nál azo no sak a meg ál la pí tott I. sz. nor ma rész ét ke zés brut tó ér té ké vel, PÜSZ in téz ke dés alap ján az ét ke -
zés té rí tés re kö te le zet tek a 60 Ft-ot nem kell, hogy fi zes sék.

HELYESBÍTÕ TÉTELEK

Kód -
szá ma

A jog cí mek meg ne ve zé se
El szá mol ha tó Mó do sí tás kel te: szá ma

net tó brut tó el szá mol ha tó
összeg Ft net tó brut tó

580 Élel me zé si gaz dál ko dás
581 Lel tár több let élel mi sze rek bõl
582 Lel tár több let be tét dí jas gön gyö le gek bõl
583 El szá molt el is mert hi ány élel mi sze rek bõl
584 El szá molt el is mert hi ány be tét dí jas gön gyö le gek bõl
585 Lel tár hi ány élel mi sze rek bõl
586 Lel tár hi ány be tét dí jas gön gyö le gek bõl

590 He lyes bí tõ té te lek
591 Élel me zé si il let mény nö ve lés té ves fel szá mí tás miatt
592 Élel me zé si il let mény csök ken tés té ves fel szá mí tás miatt

2
. szám

H
O

N
V

É
D

E
L

M
I K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

1
1

9



III. TISZTÍTÓSZER, TISZTÁLKODÁSI SZER PÉNZNORMÁK

Kód -
száma

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
net tó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés

ter ve zés hez
áfa kulcs

Mó do sí tás kel te: szá ma:

összeg Ft
El szá mol ha tó

net tó
Ki fi zet he tõ

brut tó

Költ ség ve tés
ter ve zés hez
áfa kulcs %

610 Tisz tál ko dó szer nor ma (sze mé lyi já ran dó ság) egy hó nap ra

20%

611 Pi pe re szap pan 1 db (a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény hall ga tó i nak
és a ka to nai kö zép is ko la nö ven dé ke i nek)

– 110

612 Pi pe re szap pan 1 db (10 na pot meg nem ha la dó idõ re be vo nult tar ta lé kos
ál lo mány ré szé re)

92 –

613 Pi pe re szap pan 1 db azok nak a dol go zók nak, ka to nák nak, akik nél a szennye -
zõ dés szap pa nos, me leg vi zes mo sás sal el tá vo lít ha tó

92 110 (1)

614 Pi pe re szap pan 1 db (egész ség ügyi szol gá lat nál dol go zók ré szé re) 92 –

620 Tisz tál ko dó szer nor ma (mun ka hely hez kö tött já ran dó ság) egy hó nap ra

621 Pi pe re szap pan kony ha ré szé re, 500 fõ ig 6 db 542 –

622 Pi pe re szap pan kony ha ré szé re, 501–1000 fõ ig 10 db 906 –

623 Pi pe re szap pan kony ha ré szé re 1001 fõn fe lül 15 db 1354 –

624 Pi pe re szap pan ma gas sá gi ál lo má sok für dõi ré szé re 20 db 1802 –

625 Szap pan, ipar i kéz tisz tí tó szer és bõr ápo ló ké szít mény (1-1-1 db) 521 –

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

Kód -
száma

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
net tó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés

ter ve zés hez
áfa kulcs

Mó do sí tás kel te: szá ma:

összeg Ft
El szá mol ha tó

net tó
Ki fi zet he tõ

brut tó

Költ ség ve tés
ter ve zés hez
áfa kulcs %

630 Tisz tál ko dó szer pénz nor ma: Össze vont tisz tál ko dó szer pénz nor ma az MH
Ka to nai Fog ház ban õri zet be vett, elõ ze tes le tar tóz ta tá sát vagy
 szabadságvesztését töl tõ hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák ré szé re

20%

631 – egy hó nap ra 1260 –

632 – fél hó nap ra 630 –

640 Tisz tí tó szer pénz nor ma, (mo so ga tó sze rek), ebéd lét szám/fõ/nap

641 Tisz tí tó szer pénz nor ma hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, va la mint egyéb
 jogosultak ebéd lét szá ma után

8 –

642 Tisz tí tó szer pénz nor ma ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ben és ka to nai kö zép -
is ko lá ban ta nu ló hall ga tók, nö ven dé kek ebéd lét szá ma után

8 –

643 Tisz tí tó szer pénz nor ma re pü lõ ha jó zó ál lo mány ebéd lét szá ma után 8 –
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Kód -
száma

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
net tó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés

ter ve zés hez
áfa kulcs

Mó do sí tás kel te: szá ma:

összeg Ft
El szá mol ha tó

net tó
Ki fi zet he tõ

brut tó

Költ ség ve tés
ter ve zés hez
áfa kulcs %

644 Tisz tí tó szer pénz nor ma kor ház ba, re ha bi li tá ci ós in té zet be be utal tak ebéd -
létszáma után

8 –

20%

645 Tisz tí tó szer pénz nor ma az MH Ki kép zá si Ok ta tá si és Re ge ne rá ló Köz pont ba
be utal tak ebéd lét szá ma után

8 –

646

647

650 Hû té si pénz nor ma (1)

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

IV. ÁLLATTÁP PÉNZNORMÁK

Kód -
száma

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
net tó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés

ter ve zés hez
áfa kulcs

Mó do sí tás kel te: szá ma:

összeg Ft
El szá mol ha tó

net tó
Ki fi zet he tõ

brut tó

Költ ség ve tés
ter ve zés hez
áfa kulcs %

710 Ló táp nor ma 355 (1) –

15%

711

720 Ku tya táp nor ma

721 Szol gá la ti ku tya (élel me zõ ka to nai szer ve zet nél) 215 –

722 Kö lyök ku tya 135 –

723 Szol gá la ti ku tya (nem élel me zõ ka to nai szer ve zet nél) 265 –

724 BM szer ve i nél ki kép zé sen lé võ ku tyák ré szé re (2) –

730 Kí sér le ti ál lat nor ma (3)

750 Fek szal ma 5 kg/fõ/gyak. (4)

(1) El szá mol ha tó az ál lo mány táb lá ban rend sze re sí tett lo vak után, na pon ta.
(2) El szá mol ha tó a BM szám la alap ján.
(3) El szá mol ha tó a tény le ges fel hasz nált összeg.
(4) Az MH ÉSZF kü lön en ge dé lye alap ján.
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V. EGYÉB ÉLELMEZÉSI ANYAGOK (KONYHA- ÉS ÉTTERMI FELSZERELÉSEK, EGYÉB FOGYÓ ANYAGOK) PÉNZNORMÁI

Kód -
száma

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
net tó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés

ter ve zés hez
áfa kulcs

Mó do sí tás kel te: szá ma:

összeg Ft
El szá mol ha tó

net tó
Ki fi zet he tõ

brut tó

Költ ség ve tés
ter ve zés hez
áfa kulcs %

800 Kony ha – ét ter mi fel sze re lés és egyéb anyag után pót lá si nor ma – –

20%

801 Után pót lá si nor ma: kony ha- és ét ter mi fel sze re lés és egyéb fo gyó anyag után -
pót lá si nor ma hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, köz al kal ma zot tak, va la mint
egyéb jo go sul tak ebéd lét szá ma után

26 –

802 Után pót lá si nor ma: kony ha és ét ter mi fel sze re lés és egyéb fo gyó anyag után -
pót lá si nor ma ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ben és ka to nai kö zép is ko lá ban
ta nu ló hall ga tók, nö ven dé kek lét szá ma után

26 –

803 Után pót lá si nor ma: kony ha és ét ter mi, start bü fé fel sze re lés és egyéb fo gyó -
anyag után pót lá si nor ma re pü lõ ha jó zó ál lo mány ebéd adag-szá ma után

31 –

804 Után pót lá si nor ma: kony ha és ét kez de fel sze re lés és egyéb fo gyó anyag után -
pót lá si nor ma kór ház ba, re ha bi li tá ci ós in té zet be be utal tak ebéd adag-szá ma után

28 –

805 Után pót lá si nor ma: kül föl dön üze mel te tett kony ha és ét kez de fel sze re lés és
egyéb fo gyó anyag után pót lá si nor ma az ál lo mány ebéd lét szá ma után

31 –

806 Után pót lá si nor ma: kony ha és ét ter mi fel sze re lés és egyéb fo gyó anyag után -
pót lá si nor ma a Ki kép zé si-Ok ta tá si és Re ge ne rá ló Köz pon tok ba be utal tak
ebéd adag-szá ma után

26 –

807 Után pót lá si nor ma: el dob ha tó élel me zé si fel sze re lé si után pót lá si nor ma ha zai és
nem zet kö zi gya kor la to kon részt ve võ igény jo go sult ál lo mány ebéd lét szá ma után

208 –

808

810 Tea kony ha után pót lá si nor ma

811 Után pót lá si nor ma: szer zõ dé ses, le gény sé gi épü let ben el he lye zett tea kony ha
fel sze re lés és egyéb fo gyó anyag után pót lá si nor ma tea kony hán ként éven te

31 250 –

812 Után pót lá si nor ma: nõt len szál ló épü let ben el he lye zett tea kony ha fel sze re lés
és egyéb fo gyó anyag után pót lá si nor ma tea kony hán ként éven te

26 041 –

813 Után pót lá si nor ma: pa rancs no ki és törzs épü let ben, in téz mé nyi iro da épü let -
ben el he lye zett tea kony ha fel sze re lés és egyéb fo gyó anyag után pót lá si nor ma 
tea kony hán ként éven te

20 833 –

820 Szak tech ni kai- és egyé ni me le gí tõ esz köz után pót lá si nor ma

821 Után pót lá si nor ma: hû tõ-, ke nyér- és víz szál lí tó gép ko csik, kar ban tar tá sá hoz
(tar to zé kok és ki egé szí tõ cik kek, va la mint egyé ni me le gí tõ esz köz be szer zé sé -
hez) csa pat nál, in té zet nél tá rolt szak gép jár mû vek fel épít mé nye i nek da rab szá -
mai után éven te

6 250 –
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Kód -
száma

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
net tó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés

ter ve zés hez
áfa kulcs

Mó do sí tás kel te: szá ma:

összeg Ft
El szá mol ha tó

net tó
Ki fi zet he tõ

brut tó

Költ ség ve tés
ter ve zés hez
áfa kulcs %

822 Egyé ni me le gí tõ esz köz nor ma el sõ el lát mány ként a ka to nai szer ve ze tek hez
be vo nu ló, új on nan ava tott hi va tá sos tisz tek és tiszt he lyet te sek, va la mint a
szer zõ dé ses ál lo mány ré szé re

312 –

20%

823 Ka to nai szer ve ze tek nél tá rolt moz gó kony ha és víz szál lí tó után fu tó da rab szá -
ma után, éven te

2 865 –

830 Egyéb után pót lá si nor ma

831 Után pót lá si nor ma élel me zé si fel sze re lé si pót nor ma (a sze mé lyi rep re zen tá ci -
ó ra):Ven dég lá tá si fel sze re lé sek után pót lá sá hoz min den meg kez dett 1 Ft után
1 év re

– 4

840 Kony ha és ét ter mi fel sze re lés, és fo gyó anyag pót nor ma egyéb he lye ken
(ese tek ben)

841 Ál lo mány táb lá ban rend sze re sí tett meg lé võ ál lo mány táb lás ki szol gá ló ha di -
tech ni kai esz kö zök, szak gép jár mû vek, (víz szál lí tó gép ko csi, hû tõ- és ke nyér -
szál lí tó gép ko csi) szak fel épít mé nyé nek fel újí tá sá ra éven te

520 833 (1) –

842 Ál lo mány táb lá ban rend sze re sí tett meg lé võ ál lo mány táb lás ki szol gá ló tá bo ri
szak tech ni kai esz kö zök (moz gó kony ha, hû tõ után fu tó, víz szál lí tó után fu tó)
fel újí tá sá ra éven te 

100 417 (1) –

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

Kód -
száma

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
net tó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés

ter ve zés hez
áfa kulcs

Mó do sí tás kel te: szá ma:

összeg Ft
El szá mol ha tó

net tó
Ki fi zet he tõ

brut tó

Költ ség ve tés
ter ve zés hez
áfa kulcs %

843 Kül föl di ka to nák rész vé te lé vel meg tar tás ra ke rü lõ törzs ve ze té si és csapat -
gyakorlatokon, ha di já té ko kon a részt ve võ kül föl di ka to nák és egyéb cí men
jo go sul tak ál tal az élel me zé si el lá tá sért té rí tett összeg, a kony ha és ét ter mi
fel sze re lés, fo gyó anyag után pót lá sá ra

5%-a

20%
844 Kár el já rás so rán tény le ge sen meg té rült összeg 100%-a

845 Le írá si ta nú sít vány alap ján ren de zett összeg 70%-a

846 Élel me zé si fel sze re lé si pénz il let mény nö ve lés té ves fel szá mí tás miatt

847 Élel me zé si fel sze re lé si pénz il let mény csök ken tés té ves fel szá mí tás miatt

848

849
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VII. PÉNZKERETNORMÁK (FELSZÁMÍTÁSI ALAP A PÉNZKERET SZÁMÍTÁSÁHOZ)

Fsz. Meg ne ve zés
Fo rint

net tó brut tó

1. Nem rom lan dó élel mi sze rek „be szer zé sé hez”

I., II., III. és VI. sz. élel me zé si nor ma sze rin ti egész na pos el lá tás ese tén
(Ft/ebéd lét szám/nap)

139 160

VI. sz. élel me zé si nor ma két sze re sé vel fo lya ma to san, illetve ese ten ként gaz dál ko dó
 katonai szer ve ze tek ese tén (Ft/ebéd lét szám/nap)

183 210

I., II., III. és VI. sz. élel me zé si nor ma sze rin ti ebéd el lá tás ese tén (Ft/ebéd lét szám/nap) 55 63

2. Tisz tí tó sze rek és tisz tál ko dá si sze rek „be szer zé sé hez”

Tisz tí tó szer nor má ból (Ft/ebéd adag szám/nap) 6 7,2

Tisz tál ko dá si szer nor ma, a Nor ma fü zet ben jo go sult ság és nor ma kó don ként elõ írt
 nettó pénz nor ma/fõ/hó nap

 nor ma kód
sze rint

–

3. Egyéb élel me zé si anya gok (kony ha-ét ter mi fel sze re lés, egyéb fo gyó anyag) nor má ból
(Ft/ebéd lét szám/nap)

20 24

4. A kül föl dön üze mel te tett kony ha és ét kez de fel sze re lés és egyéb fo gyó anyag után pót lá si
nor má ból (az ál lo mány ebéd lét szá ma után)

20 24

5. Köz pon ti el lá tá sú kész le tek „be szer zé sé hez” (1)

(1) IV., V. sz. élel me zé si nor mák alap ján fel szá mí tott pénz il let mény bõl a tárgy hó nap ra kü lön igé nyelt ke ret összeg,
 fõkönyvi szám la bon tás ban.

VIII. KONYHA ÉS EGYÉB GÉPEK, ESZKÖZÖK ANYAGNORMÁJA

Fsz Esz köz meg ne ve zé se Me.

Esz köz nor ma tí pu sok
Fõ zõ kony hák

1–500
adag

501–1000
adag

1001–
adag

1 E. kony ha gép db 1 2 2
2 E. da gasz tó gép db 1 2 2
3 E. hús da rá ló gép db 0 1 1
4 E. fel vá gott sze le te lõ (nagy telj) db 1 1 2
5 E. fel vá gott sze le te lõ (kis telj) db 1 2 2
6 E. hab ve rõ és ke ve rõ gép (20 li te res) db 1 1 1
7 E. ke nyér sze le te lõ gép (nagy telj.) db 1 1 1
8 E. ke nyér sze le te lõ gép (kis telj.) db 1 1 2
9 Olaj sü tõ fri tou (2×10 li te res) db 1 2 4
10 Kom bi gõz pá ro ló db 1 2 2
11 Zöld ség sze le te lõ gép db 1 2 2
12 Bur go nya kop ta tó gép db 1 1 1
13 Szik víz ke ve rõ gép db 1 1 1
14 Tá nyér mo so ga tó gép (alag utas) db 1 1 1
15 Tá nyér mo so ga tó gép (sza ka szos) db 0 1 1
16 Po hár mo so ga tó gép db 1 1 2
17 Kés ste ri li zá ló gép db 1 1 1
18 Di gi tá lis mér leg asz ta li (15 kg-os) db 5 5 5
19 Di gi tá lis mér leg (150 kg-os) db 1 1 1
20 Sa lá ta hû tõ pult db 1 2 2
21 Elekt ro mos mély hû tõ lá da db 4 8 10
22 Mik ro hul lá mú sü tõ db 2 2 2
23 Tur mix gép (nagy telj.) db 1 1
24 Tur mix gép (kis telj.) db 1 1 1
25 Ga lus ka szag ga tó gép db 1 1 2
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IX. KIMUTATÁS AZ ÁLLOMÁNYTÁBLÁS
SZAKTECHNIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSI ÉRTÉKÉRÕL

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

798332200003 Ke nyér szál lí tó gép ko csi ZIL-130-G al vá zon klt. 2 360 000 Ft

798331200008 Hû tõ gép ko csi ZIL-130-G al vá zon klt. 3 062 000 Ft

798342000005 Víz szál lí tó gép ko csi 5000 li te res DAC-665 T al vá zon klt. 2 550 000 Ft

453356573302 Hû tõ gép ko csi URAL-4320 al vá zon klt. 4 559 356 Ft

798331300004 Hû tõ gép ko csi 8t RÁBA H 25.206 DAE-000 al vá zon klt. 24 568 125 Ft

798346000007 Víz szál lí tó gép ko csi 8000 li te res RÁBA H 25.206 DAE-000 al vá zon klt. 25 594 375 Ft

798343000000 Víz szál lí tó után fu tó 1000 li te res klt. 425 000 Ft

798345000001 Víz szál lí tó tar tály 600 li te res klt. 157 500 Ft

798313300006 69 M ve gyes tü ze lé sû moz gó kony ha klt. 394 000 Ft

798332300010 Hû tõ után fu tó 500 kg-os klt. 782 000 Ft

X. TEAKONYHA ESZKÖZ ÉS ANYAGNORMA

Fsz Esz köz, anyag meg ne ve zé se

Szer zõ dé ses
 legénységi
 épületben

Nõt len szál ló ban
Pa rancs no ki

és törzs
 épületben (1)

In téz mé nyi iro -
da épü le tek ben

(2) Meg jegy zés

szin ten ként (db)

1 Mik ro hul lá mú sü tõ 1 1 1 1

2 Presszó ká vé fõ zõ 1 0 1 0

3 Tea fõ zõ 1 1 1 0

4 Te ás csé sze + alj * 20 10 10 10

5 Ká vés csé sze + alj * 20 10 10 10

6 Mok kás ka nál RM * 20 10 10 10

7 Ká vés ka nál RM * 20 10 10 10

8 Cu kor tar tó tál ka por ce lán * 5 2 2 1

9 Cu kor csi pesz * 5 2 2 1

10 Tál ca 40???30 cm 2 2 2 3

11 Kon zerv nyi tó * 2 2 2 1

12 Sör bon tó, du gó hú zó * 5 3 2 2

13 Mély tá nyér por ce lán 20 10 10 10

14 La pos tá nyér por ce lán 20 10 10 10

15 Cse me gés tá nyér por ce lán 20 10 10 10

16 Le ve ses tál ka + alj por ce lán 20 10 0 0

17 Ke nyér vá gó desz ka 1 1 0 0

18 Ke nyér vá gó kés 1 1 0 0

19 Sze le te lõ kés 0 0 1 1

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

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

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

A 2–3 fo lyó szá mon sze rep lõ té te lek köz pon ti kész let hi á nya ese tén együt te sen he lyet te sít he tõk kom bi nált tea és kávé -
fõzõvel.
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Az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokának
669/2005. (HK 2/2006.) MH ÖLTP

i n  t é z  k e  d é  s e

az EVE STANAG 4438
„A NATO Raktári Számokkal kapcsolatos adatok terjesztésének egységes rendszere”

(EDITION 2) NATO Egységesítési Egyezmény nem ze ti be ve ze té sé rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott jog -
körömnél fog va fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NATO egy sé ge sí té si do ku men tu -
mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a HM VGHÁT 168/2005. (HK 25.) szá -
mú, a NATO egy sé ge sí té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és be ve ze té sé rõl  szóló köz le mé nyé ben fog lal tak ra, az EVE
STANAG 4438 „A NATO Rak tá ri Szá mok kal kap cso la tos ada tok ter jesz té sé nek egy sé ges rend szer e” (EDITION 2)
NATO Egy sé ge sí té si Egyez mény nem ze ti be ve ze té sé rõl az aláb bi ak sze rint

i n  t é z  k e  d e m :

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi  Minisz térium és hát tér in téz mé nye i re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re.

2. Az EVE STANAG 4438 (EDITION 2) „A NATO Rak tá ri Szá mok kal kap cso la tos ada tok ter jesz té sé nek egy sé ges
rend szer e (UNIFORM SYSTEM OF DISSEMI NATION OF DATA ASSOCIATED WITH NATO STOCK
NUMBERS)” do ku men tu mot az érin tet tek szá má ra fel hasz ná lás ra ki adom.

3. Az EVE STANAG 4438 biz to sít ja a NATO Rak tá ri Szá mok hoz kap cso la tos ada tok ter jesz té sé nek egy sé ges rend -
sze rét a NATO tag or szá gok Fegy ve res Erõ i nél. Ren del ke zé se it va la mennyi, a NATO Ko di fi ká ci ós Rend szer sza bá lyai
sze rint azo no sí tott és a nem zet kö zi adat-kom mu ni ká ci ó ba be vo nás ra ke rü lõ el lá tá si cikk re al kal maz ni kell.

4. Az EVE STANAG 4438 (EDITION 2) ren del ke zé se it 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.
5. Az in téz ke dés sel együtt ki adás ra ke rül az EVE STANAG 4438 „A NATO Rak tá ri Szá mok kal kap cso la tos ada tok

ter jesz té sé nek egy sé ges rend szer e” cí mû do ku men tum.
6. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs no ka

EVE STANAG 4438

A NATO Raktári Számokkal kapcsolatos adatok terjesztésének egységes rendszere

STANAG 4438 EDITION 2

CODIFICATION OF EQUIPMENT
UNIFORM SYSTEM OF DISSEMINATION OF DATA ASSOCIATED WITH NATO STOCK NUMBERS

Tartalomjegyzék

Elõ szó 
Ma gya rá za tok 

Meg álla po dás 
Ra ti fi ká lás, vég re haj tás és fenn tar tá sok
Vissza jel zés 

A NATO Rak tá ri Szá mok kal kapcso latos ada tok ter jesz té sé nek egy sé ges rend szere
Vo nat ko zó do ku men tu mok 
Cél ki tû zés 
Meg álla po dás 
Az egyez mény be ve ze té se 

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2005. de cem ber 14.
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Elõszó

Ez az EVE STANAG 4438 jel zé sû, „A NATO RAKTÁRI SZÁMOKKAL KAPCSOLATOS ADATOK
TERJESZTÉSÉNEK EGYSÉGES RENDSZERE” cí mû Egy sé ges Vé del mi Elõ írás biz to sít ja a NATO Rak tá ri Szá -
mok kal (NSN) kap cso la tos ada tok el osz tá sá nak egy séges rend sze rét a NATO tag or szá gok Fegy ve res Erõi  között. A
STANAG sza bá lyoz za, hogy egy NATO tag or szág ho gyan ad hat ja to vább a töb bi tag or szág nak, vagy a NAM SA-nak,
vagy egy nem-NA TO or szág nak az ál ta la ko di fi kált El lá tá si Cik kek NSN-je i vel kap cso la tos NATO ko di fi ká ci ós és
anyag ke ze lé si ada to kat, a sa ját tu laj do nú, jog vé dett ada ta it, a sa ját NATO ko di fi ká ci ós vagy anyag ke ze lé si ada ta it,
illetve az ál ta la, vagy más or szá gok ál tal ko di fi kált El lá tá si Cik kek NSN-je i vel kap cso la tos sa ját ad mi niszt ra tív és el já -
rás mód ra vo nat ko zó ada ta it. Sza bá lyoz za to váb bá azt is, hogy a ko di fi ká ci ós vagy anyag ke ze lé si ada tok, illetve az ad mi -
niszt ra tív és el já rás mód ra  vonatkozó ada tok kö zül mit ti los to vább ad ni. Meg fo gal maz za, hogy a NATO Adat ter jesz té si
Rend szer e al kal maz ha tó va la mennyi, NSN-ek kel kap cso la tos ada tok kal ren del ke zõ NATO Szer ve zet re.

Ké szült a NATO STANAG 4438 jel zé sû „A NATO RAKTÁRI SZÁMOKKAL KAPCSOLATOS ADATOK
TERJESZTÉSÉNEK EGYSÉGES RENDSZERE” cí mû NATO Egy sé ge sí té si Egyez mény alap ján, az zal szer ke ze té ben
és tar tal má ban tel je sen meg egye zik.

Az EVE STANAG 4438 jel zé sû „A NATO RAKTÁRI SZÁMOKKAL KAPCSOLATOS ADATOK TER JESZ TÉ -
SÉNEK EGYSÉGES RENDSZERE” cí mû NATO  Egységes Vé del mi Elõ írást az MH ÖLTP pa rancs nok 669/2005.szá mú
in téz ke dé se lép tet te ha tály ba.

MAGYARÁZATOK

MEGÁLLAPODÁS
1. Ez a NATO Egy sé ge sí té si Egyez mény (STANAG) a NATO Szab vá nyo sí tá si Szer ve zet Alap sza bá lyá ban meg ha -

tá ro zott fel ha tal ma zás alap ján a NATO Szab vá nyo sí tá si Ügy nök ség (NSA) igaz ga tó ja ál tal ke rült ki hir de tés re.
2. Sem mi lyen el té rés nem al kal maz ha tó a meg ál la po dás tól, a fe le lõs szer ve zet nek a fenn tar tás ra vo nat ko zó ér te sí té se

nél kül. A nem ze tek bár mi kor ja va sol hat nak vál toz ta tást a fe le lõs szer ve zet ré szé re, ahol ugyan olyan el já rás so rán ke rül -
nek fel dol go zás ra mint az ere de ti meg álla po dás.

3. A ra ti fi ká ló nem ze tek meg egyez tek ab ban, hogy a je len STANAG vég re haj tá sá ra ki adott nem ze ti ren de le tek, ké zi -
köny vek és uta sí tá sok azo no sí tás cél já ból a je len STANAG szám ra vo nat ko zó hi vat ko zást fog nak tar tal maz ni.

RATIFIKÁLÁS, VÉGREHAJTÁS ÉS FENNTAR TÁSOK
4. A Ra ti fi ká lás, Vég re haj tás és Fenn tar tá sok fo gal mak rész le tes le írá sa kü lön ké rés re meg kap ha tó, illetve meg ta lál -

ha tó a NSA we bol da lán (in ter net: http://nsa.na to.in t; NATO biz ton sá gi WAN: http://nsa.hq.na to.in t)

VISSZAJELZÉS
5. Bár mely er re a ki ad vány ra vo nat ko zó ész re vé tel meg küld he tõ a: NATO/NSA – Bvd Le o pold III – 1110 Brüs sels –

BE cím re
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STANAG 4438
(2. ki adás)

HADITENGERÉSZET/
SZÁRAZFÖLDI ERÕK/LÉGIERÕ

STANAG 4438
NATO EGYSÉGESÍTÉSI EGYEZMÉNY

ESZKÖZÖK KODIFIKÁCIÓJA
A NATO RAKTÁRI SZÁMOKKAL KAPCSOLATOS ADATOK

TERJESZTÉSÉNEK EGYSÉGES RENDSZERE

Vo nat ko zó do ku men tu mok:

STANAG 3151 – Ko di fi ká ció 
– A cikk azo no sí tás egy sé ges rend szer e

STANAG 4199 – Ko di fi ká ció 
– Az anyag gaz dál ko dá si ada tok cse ré jé nek egy sé ges rend szer e

ACodP–1 
– NATO Ko di fi ká ci ós Ké zi könyv

CÉLKITÛZÉS
1. A je len egyez mény cél ja, hogy a NATO tag or szá gok Fegy ve res Erõ i nél a NATO Rak tá ri Szá mok kal (NSN) kap -

cso la tos ada tok ter jesz té sé hez egy sé ges rend szert biz to sít son.

MEGÁLLAPODÁS
2. A részt ve võ nem ze tek meg egyez nek az aláb bi ak ban:
a) Egy NATO tag or szág az ál ta la ko di fi kált El lá tá si Cik kek NSN-je i vel kap cso la tos NATO ko di fi ká ci ós és anyag gaz -

dál ko dá si ada to kat a NATO Ko di fi ká ci ós Ké zi könyv – ACodP–1 112.2 és a 132.1 Be kez dé se i ben le ír tak nak meg fele -
lõen ad hat ja to vább a töb bi tag or szág nak, vagy a NAM SA-nak.

b) Egy NATO tag or szág sa ját be lá tá sa sze rint ad hat ja to vább a töb bi NATO tag or szág nak, vagy a NAM SA-nak az ál -
ta la, vagy más or szá gok ál tal ko di fi kált El lá tá si  Cikkek NSN-je i vel kap cso la tos sa ját tu laj do nú jog vé dett ada ta it, illetve
sa ját ad mi niszt ra tív és el já rás mód ra vo nat ko zó ada ta it.

c) Egy NATO tag or szág nem ze ti ha tás kör ben ad hat ja to vább a nem-NA TO or szá gok nak az ál ta la, vagy más  országok
ál tal ko di fi kált El lá tá si Cik kek NSN-je i vel kap cso la tos sa ját tu laj do nú jog vé dett ada ta it, a sa ját NATO ko di fi ká ci ós
vagy anyag gaz dál ko dá si ada ta it, illetve sa ját ad mi niszt ra tív és el já rás mód ra vo nat ko zó ada ta it.

d) Egy tag or szág to vább ad hat ja más tag or szá gok szá má ra egy el lá tá si cikk NSN-jét, cikk ne vét és re fe ren ci á ját. Ti los
to vább ad ni:

– egy má sik tag or szág ál tal ko di fi kált El lá tá si Cikk NSN-jé vel kap cso la tos bár mi lyen más NATO kodifiká ciós vagy
anyag gaz dál ko dá si ada tot;

– az adott or szág, vagy a töb bi tag or szág ál tal kodi fikált El lá tá si Cikk NSN-jé vel kap cso la tos, a má sik or szág ad mi -
niszt ra tív és el já rás mód já ra vo nat ko zó ada to kat;

– más or szá gok jog vé dett ada ta it.
Egy tag or szág a je len Egyez mény alap ján meg szer zett ada to kat ki ad hat ja sa ját kor mány za ti, pol gá ri és ka to nai szer ve ze -

tei ré szé re amennyi ben azok lo gisz ti kai cél ból igény lik, illetve olyan szer zõ dé ses fe lek ré szé re, akik kö te le zet tek az ada tok
meg õr zé sé re, és akik nek szük sé gük van ilyen ada tok hoz va ló hoz zá fé rés hez a fent em lí tett szer ve ze te ket tá mo ga tó szer zõ -
dé si kö te le zett sé ge ik tel je sí té se ér de ké ben. A NAMSA nem ad hat ki ilyen ada to kat, ki vé ve a NATO Ko di fi ká ci ós Rend -
szert Tá mo ga tó NAMSA Szol gál ta tá so kat érin tõ Egyet ér té si Nyi lat ko zat (MOU) sze rin ti ese te ket. Egy tag or szág be le -
egyez het ab ba, hogy az ál ta la meg fe le lõ nek ítélt meg kö té sek kel az ada ta it más tag or szá gok, vagy a NAMSA ki ad ják.

e) A NATO Nem ze ti Ko di fi ká ci ós Igaz ga tók Cso port ja (AC/135) el fo ga dás ra ke rül, mint az ada tok ter jesz té sé nek
egy sé ges sé gét biz to sí tó irány el vek ki dol go zá sá ért, fenn tar tá sá ért és ér tel me zé sé ért fe le lõs szer ve zet.

f) A tag or szá gok a je len STANAG és a NATO Kodi fikációs Ké zi könyv ki egé szí té sé ül lét re hoz hat nak kü lön meg ál la -
po dá so kat, de azok meg kell, hogy fe lel je nek a  jelen STA NAG-nek és a Ké zi könyv nek és nem tar tal maz hat nak azok nak
el lent mon dó ren del ke zé se ket.
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g) A NATO tag or szá gok je len tõs egy más ra utalt sá ga a ko di fi ká ci ós rend szer ben – be le ért ve ada tok ter jesz té sé nek te rü le -
tét is – szük sé ges sé te szi az ér de kek ál lan dó  koordinációját. Ezért a part ne rek ál tal ter ve zett bár mi lyen na gyobb fej lesz tést
vagy vál toz ta tást, amely érin ti az ada tok ter jesz té sé nek je len STA NAG-ben le írt mód ját, kel lõ idõ ben kö zöl ni kell a töb bi
alá író val, hogy meg vizs gál has sák annak von za ta it és ha tá sa it, illetve, hogy ki dol goz has sák a be ve ze tés rész le te it.

h) A NATO Adat ter jesz té si Rend szer e al kal ma zan dó va la mennyi NATO Szer ve zet re, amely NSN-ek kel kap cso la tos
ada to kat dol go z fe l.

i) A vál to zá si igé nyek rõl ho zan dó dön té sek sza bá lya it a Nem ze ti Ko di fi ká ci ós Igaz ga tók Cso port ja ál tal kar ban tar tott
NATO Ko di fi ká ci ós Ké zi könyv tar tal maz za.

j) A je len STANAG egyes NATO tag or szá gok ban tör té nõ al kal ma zá sá nak mód sze re és be ve ze té sé nek üte me nem ze ti
ha tás kör be tar to zik.

k) Az alá írók a je len egyez ményt nem mond ják fe l anél kül, hogy elõt te há rom hó nap pal hi va ta lo san ne ér te sí te nék a
töb bi alá írót.

AZ EGYEZMÉNY BEVEZETÉSE

3. Je len Egyez mény ak kor van be ve zet ve, ami kor az Egyez mény ben rész le te zett ren del ke zé se ket a vo nat ko zó nem -
ze ti do ku men tá ci ók ba be dol goz ták.
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Az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokának
670/2005. (HK 2/2006.) MH ÖLTP

i n  t é z  k e  d é  s e

az EVE STANAG 4199
„Az anyaggazdálkodási adatok cseréjének egységes rendszere” (EDITION 4)

NATO Egységesítési Egyezmény nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö -
röm nél fog va fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NATO egy sé ge sí té si do ku men tu mok
ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a HM VGHÁT 168/2005. (HK 25.) szá mú, a
NATO egy sé ge sí té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és be ve ze té sé rõl  szóló köz le mé nyé ben fog lal tak ra, az EVE STANAG
4199 „Az anyag gaz dál ko dá si ada tok cse ré jé nek egy sé ges rend szer e” (EDITION 4) NATO Egy sé ge sí té si Egyez mény
nem ze ti be ve ze té sé rõl az aláb bi ak sze rint

i n  t é z  k e  d e m :

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi  Minisztérium és hát tér in téz mé nye i re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re.

2. Az EVE STANAG 4199 (EDITION 4) „Az anyag gaz dál ko dá si ada tok cse ré jé nek egy sé ges rend szer e (UNI FORM
SYSTEM OF EXCHANGE OF MATERIEL MANAGEMENT DATA)” do ku men tu mot az érin tet tek szá má ra fel hasz -
ná lás ra ki adom.

3. Az EVE STANAG 4199 biz to sít ja az anyag gaz dál ko dá si ada tok cse ré jé nek egy sé ges rend sze rét a NATO tag or szá -
gok Fegy ve res Erõ i nél. Ren del ke zé se it va la mennyi, a NATO Ko di fi ká ci ós Rend szer sza bá lyai sze rint azo no sí tott és a
nem zet kö zi adat-kom mu ni ká ci ó ba be vo nás ra ke rü lõ el lá tá si cikk re al kal maz ni kell.

4. Az EVE STANAG 4199 (EDITION 4) ren del ke zé se it 2006. ja nu ár 01-jétõl kell al kal maz ni.
5. Az in téz ke dés sel együtt ki adás ra ke rül az EVE STANAG 4199 „Az anyag gaz dál ko dá si ada tok cse ré jé nek egy sé -

ges rend szer e” cí mû do ku men tum.
6. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs no ka

EVE STANAG 4199

Az anyag gaz dál ko dá si ada tok cse ré jé nek
egy sé ges rend szer e

STANAG 4199 EDITION 4

CODIFICATION

UNIFORM SYSTEM OF EXCHANGE OF MATERIEL MANAGEMENT DATA

Tartalomjegyzék

Elõ szó 
Ma gya rá za tok 

Meg álla po dás 
Ra ti fi ká lás, vég re haj tás és fenn tar tá sok 
Vissza jel zés 

Az anyag gaz dál ko dá si ada tok cse ré jé nek egy sé ges rend szer e 
Vo nat ko zó do ku men tu mok 
Cél ki tû zés 
Meg álla po dás 
Az egyez mény be ve ze té se 

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2005. de cem ber 14.
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Elõszó

Ez az EVE STANAG 4199 jel zé sû, „AZ ANYAGGAZDÁLKODÁSI ADATOK CSERÉJÉNEK EGYSÉGES
RENDSZERE” cí mû Egy sé ges Vé del mi Elõ írás biz to sít ja az anyag gaz dál ko dá si adat cse re egy séges rend sze rét a
NATO tag or szá gok Fegy ve res Erõi kö zött. Ezt a cél ki tû zést úgy éri el, hogy el fo gad ja az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
„Anyag gaz dál ko dá si Adat fel dol go zó Rend sze rét”, a NATO Anyag gaz dál ko dá si Adat cse re Rend sze re ként. A NATO
Anyag gaz dál ko dá si Adat cse re Rend szer e a NATO Ko di fi ká ci ós Rend szer rel (STANAG 3150 és STANAG 3151)
együtt ké pe zi a NATO Ka ta lo gi zá lá si Rend sze ré nek alap ját. A NATO Anyag gaz dál ko dá si Adat cse re Rend szer e azon az
el ven ala pul, hogy az az or szág szol gál tas sa az anyag gaz dál ko dá si ada to kat a töb bi fel hasz ná ló or szág nak és ügy nök ség -
nek, ame lyik a STANAG 3150 és 3151 egyez mé nyek ben rög zí tett sza bá lyok nak meg fele lõen ko di fi kál egy El lá tá si
 Cikket.

Ké szült a NATO STANAG 4199 jel zé sû „AZ ANYAG GAZDÁLKODÁSI ADATOK CSERÉJÉNEK EGYSÉ GES
RENDSZERE” cí mû NATO Egy sé ge sí té si Egyez mény alap ján, az zal szer ke ze té ben és tar tal má ban tel je sen meg -
egyezik.

Az EVE STANAG 4199 jel zé sû „AZ ANYAG GAZDÁLKODÁSI ADATOK CSERÉJÉNEK EGYSÉ GES
RENDSZERE” cí mû NATO Egy sé ges Vé del mi Elõ írást az MH ÖLTP pa rancs nok 670/2005. szá mú in téz ke dé se lép tet te 
ha tály ba.

MAGYARÁZATOK

MEGÁLLAPODÁS
1. Ez a NATO Egy sé ge sí té si Egyez mény (STANAG) a NATO Szab vá nyo sí tá si Szer ve zet Alap sza bá lyá ban meg ha -

tá ro zott fel ha tal ma zás alap ján a NATO Szab vá nyo sí tá si Ügy nök ség (NSA) igaz ga tó ja ál tal ke rült ki hir de tés re.
2. Sem mi lyen el té rés nem al kal maz ha tó a meg ál la po dás tól, a fe le lõs szer ve zet nek a fenn tar tás ra vo nat ko zó ér te sí té se

nél kül. A nem ze tek bár mi kor ja va sol hat nak vál toz ta tást a fe le lõs szer ve zet ré szé re, ahol ugyan olyan el já rás so rán ke rül -
nek fel dol go zás ra mint az ere de ti meg álla po dás.

3. A ra ti fi ká ló nem ze tek meg egyez tek ab ban, hogy a je len STANAG vég re haj tá sá ra ki adott nem ze ti ren de le tek, ké zi -
köny vek és uta sí tá sok azo no sí tás cél já ból a je len STANAG szám ra vo nat ko zó hi vat ko zást fog nak tar tal maz ni.

RATIFIKÁLÁS, VÉGREHAJTÁS ÉS FENNTAR TÁSOK
4. A Ra ti fi ká lás, Vég re haj tás és Fenn tar tá sok fo gal mak rész le tes le írá sa kü lön ké rés re meg kap ha tó, illetve meg ta lál -

ha tó a NSA we bol da lán (in ter net: http://nsa.na to.in t; NATO biz ton sá gi WAN: http://nsa.hq.na to.in t)
VISSZAJELZÉS
5. Bár mely er re a ki ad vány ra vo nat ko zó ész re vé tel meg küld he tõ a: NATO/NSA – Bvd Le o pold III – 1110 Brüs sels –

BE cím re
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STANAG 4199

(4. ki adás)

HADITENGERÉSZET/

SZÁRAZFÖLDI ERÕK/LÉGIERÕ

STANAG 4199
NATO EGYSÉGESÍTÉSI EGYEZMÉNY

KODIFIKÁCIÓ
AZ ANYAGGAZDÁLKODÁSI ADATOK CSERÉJÉNEK EGYSÉGES RENDSZERE

Vo nat ko zó do ku men tu mok:

STANAG 3150 – Ko di fi ká ció

– Az el lá tá si cik kek osz tá lyo zá sá nak egy sé ges rend szer e

STANAG 3151 – Ko di fi ká ció

– A cikk azo no sí tás egy sé ges rend szer e

ACodP–1

– NATO Ko di fi ká ci ós Ké zi könyv

CÉLKITÛZÉS

1. A je len egyez mény cél ja az anyag gaz dál ko dá si adat cse re egy sé ges rend sze ré nek biz to sí tá sa a NATO tag or szá gok
Fegy ve res Erõi kö zött.

MEGÁLLAPODÁS

2. A részt ve võ nem ze tek meg egyez nek az aláb bi ak ban:

a) Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Anyag gaz dál ko dá si Adat fel dol go zó Rend szer e át vé tel re ke rül mint a NATO
Anyag gaz dál ko dá si Adat cse re Rend sze ré nek alap ja.

b) A NATO Anyag gaz dál ko dá si Adat cse re Rend szer a NATO Ko di fi ká ci ós Rend szer rel (STANAG 3150 és
STANAG 3151) együtt ké pe zi az alap ját a NATO Ka ta lo gi zá lá si Rend szer nek.

c) A je len egyez mény ben részt ve võ va la mennyi alá író hasz nál ni fog ja a NATO Anyag gaz dál ko dá si Adat cse re Rend -
szert.

d) A Nem ze ti Ko di fi ká ci ós Igaz ga tók NATO Cso port ja (AC/135) fe le lõs a rend szer irány el vei nek ki dol go zá sá ért,
fenn tar tá sá ért és ér tel me zé sé ért.

e) A NATO Anyag gaz dál ko dá si Adat cse re Rend szer re vo nat ko zó rend sza bá lyo kat és el já rá so kat a NATO  Nemzeti
Ko di fi ká ci ós Igaz ga tók Cso port ja (AC/135) pub li kál ja a NATO Ko di fi ká ci ós Ké zi könyv ben (ACodP–1). A tag or szá -
gok az AcodP–1 ki egé szí té sé ül lét re hoz hat nak kü lön meg ál la po dá so kat, de azok meg kell, hogy fe lel je nek a Ké zi könyv -
nek és nem tar tal maz hat nak annak el lent mon dó ren del ke zé se ket.

f) A NATO Anyag gaz dál ko dá si Adat cse re Rend szer  valamennyi, az alá írók ne vé ben az el lá tá si cik kek ke ze lé sét vég -
zõ NATO Szer ve zet re al kal maz ha tó.

g) A NATO Anyag gaz dál ko dá si Adat cse re Rend szer e azon az el ven ala pul, hogy az az or szág szol gál tas sa az anyag -
gaz dál ko dá si ada to kat a töb bi fel hasz ná ló or szág nak és ügy nök ség nek, ame lyik a STANAG 3150 és 3151 meg ál la po dá -
sok ban rög zí tett sza bá lyok nak meg fele lõen ko di fi kál egy El lá tá si Cik ket.

h) A je len STANAG egyes NATO tag or szá gok ban tör té nõ al kal ma zá sá nak mód sze re és be ve ze té sé nek üte me nem ze ti 
ha tás kör be tar to zik.

i) Az alá írók a je len egyez ményt nem mond ják fe l anél kül, hogy elõt te há rom hó nap pal hi va ta lo san ne ér te sí te nék a
töb bi alá írót.

AZ EGYEZMÉNY BEVEZETÉSE

3. Je len STANAG ak kor van be ve zet ve, ami kor az egyez mény ben rész le te zett ren del ke zé se ket a vo nat ko zó nem ze ti
do ku men tá ci ók ba be dol goz ták.
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Az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokának
671/2005. (HK 2/2006.) MH ÖLTP

i n  t é z  k e  d é  s e

az EVE STANAG 3151 „A cikkazonosítás egységes rendszere”, (EDITION 9)
NATO Egységesítési Egyezmény nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö -
röm nél fog va fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NATO egy sé ge sí té si do ku men tu mok
ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a HM VGHÁT 168/2005. (HK 25.) szá mú, a
NATO egy sé ge sí té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és be ve ze té sé rõl  szóló köz le mé nyé ben fog lal tak ra, az EVE STANAG
3151 „A cikk azo no sí tás egy sé ges rend szer e” (EDITION 9) NATO Egy sé ge sí té si Egyez mény nem ze ti be ve ze té sé rõl az
aláb bi ak sze rint

i n  t é z  k e  d e m :

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi  Minisztérium és hát tér in téz mé nye i re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re.

2. Az EVE STANAG 3151 (EDITION 9) „A cikk azonosítás egy sé ges rend szer e (UNIFORM SYSTEM OF ITEM
IDENTIFICATION)” do ku men tu mot az érin tet tek szá má ra fel hasz ná lás ra ki adom.

3. Az EVE STANAG 3151 biz to sít ja a cikk azo no sí tás egy sé ges rend sze rét a NATO tag or szá gok Fegy ve res  Erõinél.
Ren del ke zé se it va la mennyi, a NATO Kodifiká ciós Rend szer sza bá lyai sze rint azo no sí tott ter mék re al kal maz ni kell.

4. Az EVE STANAG 3151 (EDITION 9) ren del ke zé se it 2006. ja nu ár 01-jétõl kell al kal maz ni.
5. Az in téz ke dés sel együtt ki adás ra ke rül az EVE STANAG 3151 „A cikk azo no sí tás egy sé ges rend szer e”  cí mû do ku -

men tum.
6. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs no ka

EVE STANAG 3151

A cikk azo no sí tás egy sé ges rend szer e

STANAG 3151 EDITION 9

CODIFICATION

UNIFORM SYSTEM OF ITEM
IDENTIFICATION

Tartalomjegyzék

Elõ szó 
Ma gya rá za tok 

Meg álla po dás 
Ra ti fi ká lás, vég re haj tás és fenn tar tá sok 
Vissza jel zés 

A cikk azo no sí tás egy sé ges rend szer e 
Vo nat ko zó do ku men tu mok 
Cél ki tû zés 
Meg álla po dás 
Az egyez mény be ve ze té se 

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2005. de cem ber 14.
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Elõszó

Ez az EVE STANAG 3151 jel zé sû, „A CIKK AZONOSÍTÁS EGYSÉGES RENDSZERE” cí mû Egy séges Vé del mi
Elõ írás biz to sít ja az el lá tá si cik kek azo no sí tá sá nak egy sé ges rend sze rét a NATO tag or szá gok Fegy ve res Erõ i nél. Ezt a
cél ki tû zést úgy éri el, hogy el fo gad ja az Ame ri kai Egye sült Ál la mok „Szö vet sé gi Cikk azo no sí tá si Rend sze rét”, a NATO
Cikk azo no sí tá si Rend sze re ként. Az el lá tá si cik kek NA TO-n be lü li egy sé ges azo no sí tá si rend szer e az el lá tá si cik kek osz -
tá lyo zá sá nak egy sé ges rend sze ré vel (STANAG 3150) együtt ké pe zi a NATO  Kodifikációs Rend szer alap ját. A NATO
Cikk azo no sí tá si Rend szer ke ze lé se az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ra van rá ru ház va.

Ké szült a NATO STANAG 3151 jel zé sû „A CIKK AZONOSÍTÁS EGYSÉGES RENDSZERE” cí mû NATO Egy sé -
ge sí té si Egyez mény alap ján, az zal szer ke ze té ben és tar tal má ban tel je sen meg egye zik.

Az EVE STANAG 3151 jel zé sû „A CIKK AZONOSÍTÁS EGYSÉGES RENDSZERE” cí mû NATO Egy sé ges
 Védelmi Elõ írást az MH ÖLTP pa rancs nok 671/2005.szá mú in téz ke dé se lép tet te ha tály ba.

MAGYARÁZATOK

MEGÁLLAPODÁS
1. Ez a NATO Egy sé ge sí té si Egyez mény (STANAG) a NATO Szab vá nyo sí tá si Szer ve zet Alap sza bá lyá ban meg -

határozott fel ha tal ma zás alap ján a NATO Szab vá nyo sí tá si Ügy nök ség (NSA) igaz ga tó ja ál tal ke rült ki hir de tés re.
2. Sem mi lyen el té rés nem al kal maz ha tó a meg ál la po dás tól, a fe le lõs szer ve zet nek a fenn tar tás ra vo nat ko zó ér te sí té se

nél kül. A nem ze tek bár mi kor ja va sol hat nak vál toz ta tást a fe le lõs szer ve zet ré szé re, ahol ugyan olyan el já rás so rán ke rül nek
fel dol go zás ra mint az ere de ti meg álla po dás.

3. A ra ti fi ká ló nem ze tek meg egyez tek ab ban, hogy a je len STANAG vég re haj tá sá ra ki adott nem ze ti ren de le tek, ké zi köny -
vek és uta sí tá sok azo no sí tás cél já ból a je len STANAG szám ra vo nat ko zó hi vat ko zást fog nak tar tal maz ni.

RATIFIKÁLÁS, VÉGREHAJTÁS ÉS FENNTAR TÁSOK
4. A Ra ti fi ká lás, Vég re haj tás és Fenn tar tá sok fo gal mak rész le tes le írá sa kü lön ké rés re meg kap ha tó, illetve meg ta lál -

ha tó a NSA we bol da lán (in ter net: http://nsa.na to.in t; NATO biz ton sá gi WAN: http://nsa.hq.na to.in t)

VISSZAJELZÉS
5. Bár mely er re a ki ad vány ra vo nat ko zó ész re vé tel meg küld he tõ a: NATO/NSA – Bvd Le o pold III – 1110 Brüs sels –

BE cím re
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STANAG 3151

(9. ki adás)

HADITENGERÉSZET/

SZÁRAZFÖLDI ERÕK/LÉGIERÕ

STANAG 3151
NATO EGYSÉGESÍTÉSI EGYEZMÉNY

KODIFIKÁCIÓ
A CIKKAZONOSÍTÁS EGYSÉGES RENDSZERE

Vo nat ko zó do ku men tu mok:

STANAG 3150 – Ko di fi ká ció

– Az el lá tá si cik kek osz tá lyo zá sá nak egy sé ges rend szer e

ACodP–1

– NATO Ko di fi ká ci ós Ké zi könyv

CÉLKITÛZÉS

1. A je len egyez mény cél ja a cikk azo no sí tás egy sé ges rend sze ré nek biz to sí tá sa a NATO tag or szá gok Fegy ve res Erõ i nél.

MEGÁLLAPODÁS

2. A részt ve võ nem ze tek meg egyez nek az aláb bi ak ban:

a) Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok „Szö vet sé gi Cikk azo no sí tá si Rend szer e” át vé tel re ke rül, mint a NATO Cikk -
azonosítási Rend szer e.

b) A NATO Cikk azo no sí tás Egy sé ges Rend szer e a NATO El lá tá si Cik kek Osz tá lyo zá sá nak Egy sé ges Rend sze ré vel
(STANAG 3150) együtt ké pe zi a NATO Kodi fikációs Rend szer alap ját.

c) A je len egyez mény ben részt ve võ va la mennyi alá író hasz nál ni fog ja a NATO Cikk azo no sí tá si Rend szert.

d) A NATO Nem ze ti Ko di fi ká ci ós Igaz ga tók Cso port ja (AC/135) a NATO Ko di fi ká ci ós Ké zi könyv ben (ACodP–1)
le ír tak sze rint el fo ga dás ra ke rül, mint a rend szer foly to nos sá gá nak és ér tel me zé sé nek biz to sí tá sá ért fe le lõs szer ve zet.

e) A NATO Ko di fi ká ci ós Rend szer sza bá lyai és el já rá sai a NATO Nem ze ti Ko di fi ká ci ós Igaz ga tók Cso port já nak
(AC/135) fel ügye le té vel a NATO Ko di fi ká ci ós Ké zi könyv ben (ACodP–1) ke rül nek pub li ká lás ra. A tag or szá gok az
ACodP–1 ki egé szí té sé ül lét re hoz hat nak kü lön meg ál la po dá so kat, de azok meg kell, hogy fe lel je nek a Ké zi könyv nek és
nem tar tal maz hat nak annak el lent mon dó ren del ke zé se ket.

f) A NATO tag or szá gok je len tõs egy más ra utalt sá ga a rend szer ben szük sé ges sé te szi az ér de kek ál lan dó ko or di ná ci ó -
ját. Ezért a part ne rek ál tal ter ve zett bár mi lyen na gyobb fej lesz tést vagy vál toz ta tást kel lõ idõ ben kö zöl ni kell a töb bi alá -
író val, hogy meg vizs gál has sák annak von za ta it és ha tá sa it, illetve, hogy ki dol goz has sák a be ve ze tés rész le te it.

g) Egy egy sé ges rak tá ri szá mo zá si rend szer ke rül al kal ma zás ra – amely azon az el ven ala pul, hogy alap ve tõ en a gyár tó 
or szá gok ko di fi kál ják a ter mé ke i ket az összes fel hasz ná ló or szág szá má ra.

Az aláb bi ki vé te lek ke rül tek meg ál la pí tás ra:

(1) A nem-NA TO or szá gok ál tal gyár tott cik ke ket az a NATO or szág ko di fi kál ja, ame lyik elõ ször szer zi be azo kat;

(2) Azok a cik kek, ame lyek egye dül a NATO Gyár tói és Lo gisz ti kai Szer ve ze te i nek (NPLO) raj zai/spe ci fi ká ci ói ál tal
ke rül nek azo no sí tás ra, az AC/135 sze rint meg ha tá ro zott és egyez te tett mó don a fej lesz tõ NATO or szág ál tal lesz nek ko -
di fi kál va.

h) Az alá írók el fo gad ják, hogy min den el lá tá si cikk hez egy 13 szám jegy hosszú sá gú NATO Rak tá ri Szám (NSN)  kerül
ki adás ra, amely egy 4-szám je gyû NATO El lá tá si Osz tá lyo zá si Kód ból és egy 9-szám je gyû NATO Cikkazono sító Szám ból
(NIIN) ál l. A 9-szám je gyû NATO Cikk azo no sí tó Szám a Nem ze ti Ko di fi ká ci ós Iro da (NCB) NATO Kód já ból, va la mint
egy 7-szám je gyû, bel sõ je len tés sel nem bí ró szám ból ál l, me lyet az egyes NCB-k ad nak ki.
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Pél da:

1005 13 1234567

NATO El lá tá si
Osz tá lyo zá si Kód

az NCB NATO Kód ja bel sõ
je len tés nél kü li szám

NATO Cikk azo no sí tó Szám
(NIIN) – (1. meg jegy zés)

NATO RAKTÁRI SZÁM
(NSN) – (1. meg jegy zés)

MEGJEGYZÉSEK:

(1) Az USA a kö vet ke zõ ki fe je zé se ket hasz nál ja az ál ta la ki utalt NSN-ek re:

NIIN: Nem ze ti Cikk azo no sí tó Szám

NSN: Nem ze ti Rak tá ri Szám

A NATO Rak tá ri Szá mok fel is me ré sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben a fen ti ek ben le írt 13-szám je gyû NSN-t nem vá laszt -
hat ja szét sem mi lyen, az el lá tá si rend szer re vo nat ko zó ke ze lé si kód, vagy más szim bó lum.

i) A több mint egy tag or szág ban gyár tott el lá tá si cik kek nél be kell tar ta ni a NATO Ko di fi ká ci ós Rend szer azon alap el -
vét, hogy az el lá tá si cik kek nek ugyan azt a NATO Rak tá ri Szá mot kell kap ni uk ab ban az eset ben, ha az érin tett alá írók
meg egyez nek ab ban, hogy a cik kek azo no sak.

j) A je len STANAG egyes NATO tag or szá gok ban tör té nõ al kal ma zá sá nak mód sze re és be ve ze té sé nek üte me nem ze ti
ha tás kör be tar to zik.

k) Az alá írók a je len egyez ményt nem mond ják fe l anél kül, hogy elõt te há rom hó nap pal hi va ta lo san ne ér te sí te nék a
töb bi alá írót.

AZ EGYEZMÉNY BEVEZETÉSE

3. Je len STANAG ak kor van be ve zet ve, ami kor az egyez mény ben rész le te zett ren del ke zé se ket a vo nat ko zó nem ze ti
do ku men tá ci ók ba be dol goz ták.
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Az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokának
672/2005. (HK 2/2006.) MH ÖLTP

i n  t é z  k e  d é  s e

az EVE STANAG 3150 „Az ellátási cikkek osztályozásának egységes rendszere” (EDITION 8)
NATO Egységesítési Egyezmény nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö röm -
nél fog va fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NATO egy sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé -
sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a HM VGHÁT 168/2005. (HK 25.) szá mú, a NATO
egy sé ge sí té si egyez mé nyek  elfogadásáról és be ve ze té sé rõl  szóló köz le mé nyé ben fog lal tak ra, az EVE STANAG 3150
„Az el lá tá si cik kek osz tá lyo zá sá nak egy sé ges rend szer e” (EDITION 8) NATO Egy sé ge sí té si Egyez mény nem ze ti be ve ze -
té sé rõl az aláb bi ak sze rint

i n  t é z  k e  d e m :

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi  Minisztérium és hát tér in téz mé nye i re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re.

2. Az EVE STANAG 3150 (EDITION 8) „Az el lá tá si cik kek osz tá lyo zá sá nak egy sé ges rend szer e (UNIFORM
SYSTEM OF SUPPLY CLASSIFICATION)” do ku men tu mot az érin tet tek szá má ra fel hasz ná lás ra ki adom.

3. Az EVE STANAG 3150 biz to sít ja az el lá tá si cik kek osz tá lyo zá sá nak egy sé ges rend sze rét a NATO tag or szá gok
Fegy ve res Erõ i nél. Ren del ke zé se it va la mennyi, a NATO Ko di fi ká ci ós Rend szer sza bá lyai sze rint azo no sí tott ter mék re
al kal maz ni kell.

4. Az EVE STANAG 3150 (EDITION 8) ren del ke zé se it 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.
5. Az in téz ke dés sel együtt ki adás ra ke rül az EVE STANAG 3150 „Az el lá tá si cik kek osz tá lyo zá sá nak egy sé ges rend -

szer e” cí mû do ku men tum.
6. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs no ka

EVE STANAG 3150

Az el lá tá si cik kek osz tá lyo zá sá nak
egy sé ges rend szer e

STANAG 3150 (EDITION 8)

CODIFICATION

UNIFORM SYSTEM OF SUPPLY CLASSIFICATION

Tartalomjegyzék

Elõ szó 
Ma gya rá za tok 

Meg álla po dás 
Ra ti fi ká lás, vég re haj tás és fenn tartások 
Vissza jel zés 

Az el lá tá si cik kek osz tá lyo zá sá nak egy sé ges rend szer e 
Vo nat ko zó do ku men tu mok 
Cél ki tû zés 
Meg álla po dás 
Az egyez mény be ve ze té se 

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2005. de cem ber 14.
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Elõszó

Ez az EVE STANAG 3150 jel zé sû, „AZ ELLÁTÁSI CIKKEK OSZTÁLYOZÁSÁNAK EGYSÉGES
RENDSZERE” cí mû Egy sé ges Vé del mi Elõ írás biz to sít ja a cikk azo no sí tás egy sé ges rend sze rét a NATO tag or szá gok
Fegy ve res Erõ i nél. Ezt a cél ki tû zést úgy éri el, hogy el fo gad ja az Ame ri kai Egye sült Ál la mok „Szö vet sé gi  Ellátási Osz -
tá lyo zá si Rend sze rét”, a NATO El lá tá si  Osztályozási Rend sze re ként. Az el lá tá si cik kek NA TO-n be lü li egy sé ges osz tá -
lyo zá si rend szer e a cikk azo no sí tás egy sé ges rend sze ré vel (STANAG 3151) együtt ké pe zi a NATO Ko di fi ká ci ós Rend -
szer alap ját. A NATO El lá tá si Osz tá lyo zá si Rend sze ré nek ke ze lé se az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ra van rá ru ház va.

Ké szült a NATO STANAG 3150 jel zé sû „AZ ELLÁ TÁSI CIKKEK OSZTÁLYOZÁSÁNAK EGYSÉGES
RENDSZERE” cí mû NATO Egy sé ge sí té si Egyez mény alap ján, az zal szer ke ze té ben és tar tal má ban tel je sen meg -
egyezik.

Az EVE STANAG 3150 jel zé sû „AZ ELLÁTÁSI CIK KEK OSZTÁLYOZÁSÁNAK EGYSÉGES REND SZERE”
cí mû NATO Egy sé ges Vé del mi Elõ írást az MH ÖLTP pa rancs nok 672/2005. szá mú in téz ke dé se lép tet te ha tály ba.

MAGYARÁZATOK

MEGÁLLAPODÁS
1. Ez a NATO Egy sé ge sí té si Egyez mény (STANAG) a NATO Szab vá nyo sí tá si Szer ve zet Alap sza bá lyá ban meg ha -

tá ro zott fel ha tal ma zás alap ján a NATO Szab vá nyo sí tá si Ügy nök ség (NSA) igaz ga tó ja ál tal ke rült ki hir de tés re.
2. Sem mi lyen el té rés nem al kal maz ha tó a meg ál la po dás tól, a fe le lõs szer ve zet nek a fenn tar tás ra vo nat ko zó ér te sí té se

nél kül. A nem ze tek bár mi kor ja va sol hat nak vál toz ta tást a fe le lõs szer ve zet ré szé re, ahol ugyan olyan el já rás so rán ke rül nek
fel dol go zás ra mint az ere de ti meg álla po dás.

3. A ra ti fi ká ló nem ze tek meg egyez tek ab ban, hogy a je len STANAG vég re haj tá sá ra ki adott nem ze ti ren de le tek, ké zi -
köny vek és uta sí tá sok azo no sí tás cél já ból a je len STANAG szám ra vo nat ko zó hi vat ko zást fog nak tar tal maz ni.

RATIFIKÁLÁS, VÉGREHAJTÁS ÉS FENNTAR TÁSOK
4. A Ra ti fi ká lás, Vég re haj tás és Fenn tar tá sok fo gal mak rész le tes le írá sa kü lön ké rés re meg kap ha tó, illetve meg ta lál -

ha tó a NSA we bol da lán (in ter net: http://nsa.na to.in t; NATO biz ton sá gi WAN: http://nsa.hq.na to.in t)

VISSZAJELZÉS
5. Bár mely er re a ki ad vány ra vo nat ko zó ész re vé tel meg küld he tõ a: NATO/NSA – Bvd Le o pold III – 1110 Brüs sels –

BE cím re
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STANAG 3150
(8. ki adás)

HADITENGERÉSZET/
SZÁRAZFÖLDI ERÕK/LÉGIERÕ

STANAG 3150
NATO EGYSÉGESÍTÉSI EGYEZMÉNY

KODIFIKÁCIÓ
AZ ELLÁTÁSI CIKKEK OSZTÁLYOZÁSÁNAK EGYSÉGES RENDSZERE

Vo nat ko zó do ku men tu mok:

STANAG 3151 – Ko di fi ká ció
– A cikk azo no sí tás egy sé ges rend szer e

ACodP–1
– NATO Ko di fi ká ci ós Ké zi könyv

CÉLKITÛZÉS
1. A je len egyez mény cél ja az el lá tá si cik kek egy sé ges osz tá lyo zá si rend sze ré nek biz to sí tá sa a NATO tag or szá gok

Fegy ve res Erõ i nél.

MEGÁLLAPODÁS
2. A részt ve võ nem ze tek meg egyez nek az aláb bi ak ban:
a) Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok „Szö vet sé gi El lá tá si Osz tá lyo zá si Rend szer e” át vé tel re ke rül, mint a NATO

 Ellátási Osz tá lyo zá si Rend szer.
b) A NATO El lá tá si Cik kek Osz tá lyo zá sá nak Egy sé ges Rend szer e a NATO Cikk azo no sí tás Egy sé ges Rend sze ré vel

(STANAG 3151) együtt ké pe zi a NATO Ko di fi ká ci ós Rend szer alap ját.
c) A je len egyez mény ben részt ve võ va la mennyi alá író hasz nál ni fog ja a NATO El lá tá si Osz tá lyo zá si Rend szert.
d) A NATO Nem ze ti Ko di fi ká ci ós Igaz ga tók Cso port ja (AC/135) a NATO Ko di fi ká ci ós Ké zi könyv ben (ACodP–1)

le ír tak sze rint el fo ga dás ra ke rül, mint a rend szer foly to nos sá gá nak és ér tel me zé sé nek biz to sí tá sá ért fe le lõs szer ve zet.
e) A NATO El lá tá si Osz tá lyo zá si Rend szer kar ban tar tá sa az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ra van rá ru ház va.
f) A vál to zá si igé nyek rõl ho zan dó dön té sek sza bá lya it a Nem ze ti Ko di fi ká ci ós Igaz ga tók Cso port ja ál tal kar ban tar tott

ACodP–1 tar tal maz za.
g) A je len STANAG egyes NATO tag or szá gok ban tör té nõ al kal ma zá sá nak mód sze re és be ve ze té sé nek üte me nem ze ti 

ha tás kör be tar to zik.
h) Az alá írók a je len egyez ményt nem mond ják fe l anél kül, hogy elõt te há rom hó nap pal hi va ta lo san ne ér te sí te nék a

töb bi alá írót.

AZ EGYEZMÉNY BEVEZETÉSE
3. Je len STANAG ak kor van be ve zet ve, ami kor az egyez mény ben rész le te zett ren del ke zé se ket a vo nat ko zó nem ze ti

do ku men tá ci ók ba be dol goz ták.
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SZERZÕDÉSEK

HM INGATLANKEZELÉSI HIVATAL

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés ér té ke**
A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak
dá tu ma***

Ki vi te le zé si Ka pos vár MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red
Já nos he gyi át ját szó ál lo más ke rí tés és ka pu kar ba he lye zé si
mun kái.

KLIMA VILL Rt.
13053242–2–41

7315 2005. 12. 08. 2005. 12. 08. 2006. 01. 30.

Ki vi te le zé si Eger MH 24. Fel de rí tõ Zász ló alj Do bó lak ta nya kör vi lá gí -
tás, ke rí tés és ka pu kar ba he lye zé si mun kái.

KLIMA VILL Rt.
13053242–2–42

23964 2005. 12. 12. 2005. 12. 12. 2006. 01. 30.

Ki vi te le zé si Ta ta MH 11. Hu nya di Má tyás Harc ko csi zász ló alj 144. szá -
mú pa rancs no ki épü let fû té sé nek kor sze rû sí té se.

KLIMA VILL Rt.
13053242–2–43

8226 2005. 12. 12. 2005. 12. 12. 2006. 01. 15.

Ki vi te le zé si Bu da pest XVIII. ke r. Glo ri ett la kó te lep 7 db la kás hom lok -
za tá nak hõ szi ge te lé se.

VERAVA Kft.
10927865–243

9488 2005. 12. 15. 2005. 12. 15. 2006. 01. 30.

Ki vi te le zé si Szé kes fe hér vár MH 43. Ve ze tés tá mo ga tó Zász ló alj 14., 29.,
51. szá mú épü le tek kar ba he lye zé si mun kái.

DÉRI és DÉRI Kft.
10593165–2–43

23172 2005. 12. 14. 2005. 12. 14. 2006. 02. 28.

Ki vi te le zé si Szé kes fe hér vár MH 43. Ve ze tés tá mo ga tó Zász ló alj te rü le tén 
HM II. TPSZI kar ba he lye zé si mun kái.

EUROSZAK Kft.
15708601–2–51

9869 2005. 12. 14. 2005. 12. 14. 2006. 04. 30.

Ki vi te le zé si Kecs ke mét MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis te rü le -
tén kü lön bö zõ kar ba he lye zé si mun kák.

KONTA FLEX Kft.
11427090–2–03

17670 2005. 12. 15. 2005. 12. 15. 2006. 01. 30.

Ki vi te le zé si Kecs ke mét MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis 3 db
épü let te tõ szi ge te lé si mun kái.

K & K SZIG Kft.
1295053–2–41

9 893 2005. 12. 15. 2005. 12. 15. 2006. 01. 30.

* Gaz dál ko dó szer ve zet ese tén adó szám,, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám
** A szer zõ dés va lu ta ne mé ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban)
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se

HM NEMZETKÖZI ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÕ HIVATAL

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés ér té ke**
A szer zõ dés

lét re jöt té nek dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dátuma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma***

Szál lí tá si NFTC ha zai fel ada ta i nak vég re haj tá sá hoz szük sé ges ki kép -
zés-tech ni kai esz kö zök

Teta Mag ne tic Kft.,
Adó szám:

10748028-2-13m 

max. 9920 2005. de cem ber 12. 2005. de cem ber 12. 2005. de cem ber 16.

* Gaz dál ko dó szer vek ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám
** A szer zõ dés va lu ta ne mé ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban)
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se
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MH KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

A szer zõ dés meg ne ve zé se
(tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve, azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft)
A szer zõ dés

lét re jöt té nek dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma

vál lal ko zá si szer zõ dés ha di út kar ban tar tás, víz el ve ze tés Ta ta Po li gon Transz Kft. 7 351 2005. 09. 21. 2005. 09. 21. 2005. 11. 30.
vál lal ko zá si szer zõ dés Deb re cen ha di út kar ban tar tás Re ne sis Kft. 3 196 2005. 09. 21. 2005. 09. 21. 2005. 10. 21.
vál lal ko zá si szer zõ dés 2. sz. ha di út fel újí tá sa Fi an na Kft. 6 400 2005. 08. 16. 2005. 08. 16. 2005. 09. 28.
vál lal ko zá si szer zõ dés ipar vá gány ka szá lás Purp le Eyes Kft. 2 120 2005. 09. 27. 2005. 09. 27. 2005. 10. 10.
vál lal ko zá si szer zõ dés He té nyegy ház ipv. fel újí tás C+R Vas út épí tõ Kft. 15 981 2005. 08. 15. 2005. 08. 15. 2005. 09. 20.
vál lal ko zá si szer zõ dés ha tó sá gi díj (túl súly díj) ÁKMI 2 262 2005. 01. 01. 2005. 01. 01. 2005. 05. 30.
vál lal ko zá si szer zõ dés ipv. bér le ti díj MÁV Rt. 8 300 2005. 12. 14. 2005. 12. 14. 2005. 12. 31.
szál lí tá si szer zõ dé ses ál lo mány ra ko dó gép ke ze lõi ki kép zé se SZTÁV Rt.

10766718-2-42
8 800 2005. 10. 27. 2005. 10. 27. 2005. 12. 20.

szál lí tá si te rep já ró ra ko dó gép Trend-Fix Kft.
13-09062424

12 398 2005. 05. 18. 2005. 05. 18. 2005. 07. 30.

szál lí tá si túl sú lyos-, túl mé re tes ku. szál lítm. szak kis. ell. gjmû
spec. be rend. + felsz.

Elekt ron Kft.
10324815-2-20

12 398 2005. 11. 29. 2005. 11. 29. 2006. 02. 28.

MH TÁMOGATÓ EZRED

Fsz.
A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ

fe lek ne ve,
azo no sí tó ja

A szer zõ dés ér té ke
(net tó)

A szer zõ dés
lét re jöt té nek dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dátuma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma

1. szál lí tá si szer zõ dés SZÜNY se géd anyag be szer zés ki emelt ter mé kek kö ré ben Del ta Elekt ro nik Kft. 1 759 338 Ft 2005. 12. 16. 2005. 12. 16. 2005. 12. 31.
2. szál lí tá si szer zõ dés SZÜNY se géd anyag be szer zés ki emelt ter mé kek kö ré ben Kven ta Kft. 37 536 Ft 2005. 12. 16. 2005. 12. 16. 2005. 12. 31.
3. szál lí tá si szer zõ dés Kö té sze ti se géd anya gok be szer zé se CO-BA Print Kft. 6 000 000 Ft 2005. 12. 16. 2005. 12. 16. 2005. 12. 31.
4. szál lí tá si szer zõ dés Író szer, egyéb iro da szer be szer zé se BCI Net Bt. 12 400 000 Ft 2005. 12. 15. 2005. 12. 15. 2005. 12. 31.

MH HADTÁPANYAG ELLÁTÓ KÖZPONT

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft net tó)
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dátuma

A szer zõ dés le jár tá nak 
dá tu ma

Szál lí tá si
szer zõ dés

93M csapat kar jel zé sek MH
HTPEK–Jac qu ard

Kft. (01-09-075385)

6 556 2005. 12. 28. 2005. 12. 28. 2006. 04. 27.

Vál lal ko zá si 
szer zõ dés

A HM nyel vi la bor és stú dió áta lány dí jas kar ban tar tá sa MH
HTPEK–Com put ra de 
Kft. (01-09-064391)

7 900 2005. 12. 20. 2006. 01. 02. 2006. 12. 31.

Szál lí tá si
szer zõ dés

Rak tér hû tõ be ren de zé s be szer zé se MH HTPEK–HP
Plasz tik Kft.

(01-09-260821)

5 280 2005. 12. 19. 2005. 12. 19. 2006. 02. 09.
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KÖZLEMÉNYEK

A honvédelmi miniszter

k ö z  l e  m é  n y e

a Magyar Köztársaság Honvédelmi
Minisztériumának 2006. évi kiemelt céljairól

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör -
vény 34.  §-ában fog lalt ren del ke zés nek meg fele lõen a tár ca
köz tiszt vi se lõ i nek tel je sít mény ér té ke lé sé hez szük séges
2006. évi ki emelt cé lo kat az aláb bi ak ban ha tá ro zom meg:

Ki kell dol goz ni a Kormány jog al ko tá si prog ram já ban
meg ha tá ro zott és a hon vé del mi tár cá ra há ru ló jog sza -
bály-ter ve ze te ket, el kell ké szí te ni a 2007–2016. kö zöt ti
idõ szak ra vo nat ko zó 10 éves fej lesz té si ter vet.

Meg kell kez de ni – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
elõ írásainak meg fele lõen – az elekt ro ni kus ügy in té zés sel és
elekt ro ni kus alá írás sal kap cso la tos hi va ta li fel té tel rend szer ki -
ala kí tá sát, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sét. Elõ tér be kell he -
lyez ni a köz igaz ga tás ban akk re di tált, mi nõ ség biz to sí tás sal
ren del ke zõ ide gen nyel vi, in for ma ti kai kép zé se ket.

Ál ta lá nos sá kell ten ni az Euró pai Unió szer ve ze tei fel -
ada ta i nak, mû kö dé sé nek, jog sza bály-elõ ké szí té si gya kor -
la tá nak, va la mint a tár ca mû kö dé sé re ki emelt je len tõ ség -
gel bí ró jog sza bá lyok is me re tét és nap ra kész al kal ma zá sát.

A köz igaz ga tás re form já ról  szóló kor mány ha tá ro za tok nak 
meg fele lõen to vább kell ja ví ta ni a tár ca mû kö dés ha té kony sá -
gát, ezzel össze füg gés ben fe lül kell vizs gál ni a mi nisz té rium
és az or szág vé de lem köz pon ti és he lyi igaz ga tá si ele mei fel -
adat rend sze rét, meg kell kez de ni annak kor sze rû sí té sét.

A tár ca be ru há zá sai so rán pri o ri tást kell biz to sí ta ni a ha -
zai és a nem zet kö zi kör nye zet vé del mi kö ve tel mény rend -
szer el vá rá sa i nak tel je sí té sé hez szük sé ges kör nye zet- és
ter mé szet vé del mi szem pon tok nak.

Meg kell kez de ni a Hon vé del mi Mi nisz té rium köz igaz -
ga tá si mi nõ ség biz to sí tá si – Com mon As sess ment Fra me -
work (CAF) – rend sze ré nek ki ala kí tá sát.

Be kell ve zet ni a köz tiszt vi se lõi mun ka kör tér ké pek
alap ján a mun ka kö rök be töl té sé hez szük sé ges egy sé ges
kö ve tel mény-rend szert, el len õriz ni és ele mez ni a be ve ze -
tés ta pasz ta la ta it.

A tár ca kom mu ni ká ci ós struk tú rá ját a kor mány za ti,
euró pai uni ós kom mu ni ká ci ós struk tú rá hoz kell il lesz te ni.
Nö vel ni kell a had se reg tár sa dal mi el is mert sé gét, ja ví ta ni
kell a hon vé del mi ága zat kül sõ és bel sõ kom mu ni ká ci ós
te vé keny sé gét.

To vább ra is ki e mel ten kell ke zel ni ,,a 2003 ja nu ár 1. és
2006. de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ra  szóló kö zép tá vú terv
a köz tiszt vi se lõk to vább kép zé sé rõl és a köz igaz ga tá si ve ze -
tõ kép zés rõl”  szóló 1020/2003. (III. 27.) Korm. ha tá ro zat
idõ ará nyos vég re haj tá sát.

Vál to zat la nul ter vez ni és biz to sí ta ni kell a ve ze tõ-, va la -
mint a ve ze tõ-után pót lás kép zést, a ve ze tõi kész ség- és
 képességfejlesztõ tan fo lya mo kon va ló rész vé telt.

To vább kell erõ sí te ni a ve ze tõk kom mu ni ká ci ós, tár -
gya lá si, pre zen tá ci ós, ér dek ér vé nye sí té si, stra té gi ai- és
prog ram ter ve zé si, prog ram-vég re haj tá si, prog ram ér té ke -
lé si, to váb bá szer ve zet fej lesz té si ké pes sé ge it.

A fen ti ki emelt cé lok alap ján a tár ca fõ osz tály ve ze tõi ké -
szít sék el az ál ta luk ve ze tett szer ve zet cél ki tû zé se it, és min -
den szin ten biz to sít sák a cél ki tû zé sek he lyi meg va ló sí tá sát.

A HM Technológiai Hivatal fõigazgatójának
1080/1/2005. (HK 2/2006.)

k ö z  l e  m é  n y e

NATO egységesítési egyezmény bevezetésérõl

1. Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
NATO egy sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol -
go zá sá ról szóló 1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás 7. § (3) be kez -
dé sé ben biz to sí tott jog kö röm nél fog va, va la mint fi gye lem -
mel a HM VGHÁT 1161/2/2002. (HK 19.) szá mú, a NATO
egy sé ge sí té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és be ve ze té sé rõl
szóló köz le mény ben fog lal tak ra, a STANAG 3606 (Ed.5)
„EVALUATION AND CONTROL OF LASER HAZARDS 
ON MILITARY RANGES” egyez ményt be ve ze tem EVE
STANAG 3606 „LÉZERVESZÉLY ÉRTÉKELÉSE ÉS
ELLENÕRZÉSE KATONAI LÕTEREKEN” cí mû Egy sé -
ges Vé del mi Elõ írás ként.

2. Az EVE STANAG 3606 elõ írá sai vo nat koz nak a
HM-re és hát tér in téz mé nye i re, va la mint az MH szer ve ze te i re.

3. A do ku men tum egy sé ge sí ti a ka to nai lõt ere ken hasz -
nált lé zer esz kö zök ál tal ki ala ku ló lé zer ve szély ér té ke lé sét
és el len õr zé sét.

4. Az EVE igé nyel he tõ a HM Tech no ló gi ai Hi va tal nál.
5. Az EVE STANAG 3606 elõ írá sa it 2006. 01. 01-jé tõl 

kell al kal maz ni.

HM Humánpolitikai Fõosztály vezetõjének

 k ö z  l e  m é  n y e

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az Országos szakmai szakértõi és az Országos

szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe való felvételre

A hon vé del mi mi nisz ter az Or szá gos szak ér tõi, az
 Országos vizs gáz ta tá si, az Or szá gos szak mai szak ér tõi és
az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék rõl, va la -
mint a szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 31/2004. (XI. 13.)
OM ren de let alap ján a szak kép zé si tör vény 2.  § (1) be kez -
dé sé nek a)–b) pont já ban meg ha tá ro zott szak kép zést foly -
ta tó in téz mény ben szak mai el len õr zés ben va ló köz re mû -
kö dés re és más szak ér tõi te vé keny ség re, illetve az Or szá -
gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ ka to nai szak ké pe sí té sek
szak mai vizs gái vizs ga el nö ki te en dõ i nek el lá tás ra jo go sí tó 
név jegy zék be (együt te sen: szak mai név jegy zék) tör té nõ
fel vé tel re nyil vá nos pá lyá za tot hir det.

A név jegy zé kek re va ló fel vé tel 5 év re szó l, me lyet le -
jár ta elõtt pá lyá zat út ján le het meg hosszab bí ta ni.
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Pá lyá za tot csak Pá lyá za ti ûr la pon le het be ad ni, mely a
www.hon ve de lem.hu pá lyá za tok link rõl tölt he tõ le. A pá -
lyá zat hoz be adott má so la tok ere de ti vel tör té nõ meg egye -
zé sét, a gya kor la ti idõ meg lé té nek iga zo lá sát a mun kál ta tó, 
nyug díj ban lé võ je lent ke zõ ese tén az utol só mun kál ta tó,
vagy annak jog utód ja, jog utód nél kül meg szûnt mun kál ta -
tó ese tén a meg szûnt mun kál ta tó fenn tar tó ja, en nek hi á -
nyá ban más hi telt ér dem lõ mó don iga zol hat ja.

A pá lyá za tok el bí rá lá sát a hon vé del mi mi nisz ter ál tal
lét re ho zott Bí rá ló bi zott ság vég zi, mely rõl a pá lyá zók írá -
sos ér te sí tést kap nak.

Egy pá lyá zat tal csak egy szak ér tõi, vagy egy vizs ga el -
nö ki név jegy zék re ke rü lést le het kér ni.

A szak mai név jegy zék be va ló fel vé te li ké rel met kü lön pá lyá -
zat tal kell be nyúj ta ni min d a két név jegy zék re, ille tõ leg az Or -
szá gos szak mai szak ér tõi név jegy zék több szak ma cso port já ra.

Az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék ese tén
több szak ké pe sí tés re egy pá lyá za tot kell be nyúj ta ni. A pá -
lyá zat be adá sa kor az el já rá si dí jat – ér té két az OM ren de let 
10.  § (2) pont ja ha tá roz za meg – bank i át uta lás sal:

– HM 1. sz. TPSZI HM Ig. Pénz ügyi O. név re;
– MÁK 10023002-01780499 szám la szám ra;
Köz le mény ro vat ban:
– Be vé te li kincs tá ri tranz ak ci ós kód: 310;
– 31/2004 (XI. 13.) OM ren de let, pá lyá zó ne vé nek

meg adá sá val;
– Szak mai szak ér tõi pá lyá za ti dí jat;, illetve Szak mai

vizs gáz ta tói pá lyá za ti díjat;
a fen ti ada tok meg adá sá val kell be fi zet ni.
A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban, egy pél dány ban, pos tai 

úton, vagy fu tár ral a HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály ré szé -
re kell meg kül de ni (pos ta cím: HM Hu mán po li ti kai Fõ -
osz tály, 1885 Bu da pest, Pf.: 25). A bo rí ték ra rá kell ír ni:
„Pá lyá zat szak mai név jegy zék be tör té nõ fel vé tel re.

A pá lyá zat(ok) be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2006. feb ru ár 28.
A be ér ke zett pá lyá za tok el bí rá lá sá ra a be nyúj tá si ha tár -

idõt kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül sor.
A pá lyá za ti fel hí vás meg je le nik a Ma gyar Hon véd cí mû

fo lyó irat ban, a Hon vé del mi Köz löny ben, és el ér he tõ a
www.hon ve de lem.hu web-la pon.

I.
Az Országos szakmai szakértõi névjegyzékbe történõ

felvétel pályázati feltételei

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a Pá lyá za ti ûr la pon be adott szak mai név jegy zék re

 való fel vé tel irán ti ké rel met;
– rész le tes szak mai ön élet raj zot, mely ben kü lön ki kell

tér ni a szak mai te vé keny ség re, a szak te rü le ten vég zett ku -
ta tó mun ká ra, tu do má nyos te vé keny ség re.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– er köl csi bi zo nyít ványt (nem szük sé ges en nek csa to -

lá sa azok nál, akik nél jog sza bály ren del ke zé se alap ján a
bün tet len ség az al kal ma zás és a fog lal koz ta tás elõ fel té te le, 
és aki nek a mun kál ta tó ja ezt iga zol ja);

– a szak irá nyú pe da gó gus vég zett sé get, vagy fel sõ fo kú
szak irá nyú vég zett sé get, vagy fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé get és 
szak irá nyú szak kép zett sé get ta nú sí tó ok le vél hi te les má so la tát
és a tíz év szak mai gya kor la ti idõ meg lé tét ta nú sí tó iga zo lást;

– a je lent ke zõ szak mai te vé keny sé gét ér té ke lõ – leg -
alább két – szak mai aján lást;

– a je lent ke zõ ál tal írt köny vek, cik kek, ta nul má nyok
jegy zé két;

– a bí rá la ti díj ról  szóló ban ki-át uta lá si meg bí zás má so la tát.

II.
Az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe

történõ felvétel pályázati feltételei

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a Pá lyá za ti ûr la pon be adott szak mai név jegy zék re

 való fel vé tel irán ti ké rel met;
– rész le tes szak mai ön élet raj zot.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– er köl csi bi zo nyít ványt (nem szük sé ges en nek csa to -

lá sa azok nál, akik nél jog sza bály ren del ke zé se alap ján a
bün tet len ség az al kal ma zás és a fog lal koz ta tás elõ fel té te le, 
és aki nek a mun kál ta tó ja ezt iga zol ja);

– a szak irá nyú pe da gó gus vég zett sé get, vagy fel sõ fo kú
szak irá nyú vég zett sé get, vagy fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé -
get és szak irá nyú szak kép zett sé get ta nú sí tó ok le vél hi te les 
má so la tát és a tíz év szak mai gya kor la ti idõ meg lé tét ta nú -
sí tó iga zo lást;

– a je lent ke zõ szak mai te vé keny sé gét ér té ke lõ – leg -
alább két – szak mai aján lást;

– a bí rá la ti díj ról  szóló ban ki-át uta lá si meg bí zás má so la tát.

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorának

 k ö z  l e  m é  n y e

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora
pályázatot hirdet oktatói munkakörökre

A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve -
ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról szóló
több ször mó do sí tott 1996. évi XLV. tör vény 4. §-a alap ján
pá lyá za tot hir de tek az aláb bi mun ka kö rök be töl té sé re:

Bo lyai Já nos Ka to nai Mû sza ki Kar
Re pü lõ mû sza ki In té zet
Fe dél ze ti Rend sze rek Tan szék
– egye te mi ad junk tus (3 fõ ht.)
Egye te mi ad junk tus sá az ne vez he tõ ki, aki az alap -

kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lé sen túl:
a) leg alább 4 éves szak mai, le he tõ leg fel sõ ok ta tá si ok -

tatói gya kor lat tal ren del ke zik;
b) tel je sí tet te az egye te mi ta nár se géd del szem ben tá -

masz tott kö ve tel mé nye ket;
c) bi zo nyí tot ta al kal mas sá gát – is me ret át adói és ne ve lõi

ké pes sé gét – az egye te mi ok ta tó mun ká ra;
d) szak te rü le té nek tu do má nyos te vé keny sé gé ben ön ál ló

ku ta tá si ered mé nye ket is fel mu ta tó pub li ká ci ók kal (vagy en -
nek meg fe le lõ más szak mai pro duk tu mok kal) rendel kezik;

e) leg alább egy ide gen nyelv bõl szak te rü le té nek meg fe -
le lõ szak mai anyag gal bõ ví tett kö zép fo kú „C” tí pu sú ál -
lam i nyelv vizs gá val (vagy en nek meg fe le lõ nyelv vizs ga
bi zo nyít vánnyal) ren del ke zik.
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A mun ka kö rök rész le tes fel ada ta it a mun ka kö ri le írá sok 
tar tal maz zák.

Sa já tos kö ve tel mé nyek:
Bo lyai Já nos Ka to nai Mû sza ki Kar
Re pü lõ mû sza ki In té zet
Fe dél ze ti Rend sze rek Tan szék – egye te mi ad junk tus I.
– ren del kez zen vil la mos mér nö ki egye te mi vég zett ség gel, 

szá mí tó gé pes al kal ma zói is me re tek kel (ECDL vizs gával);
– le gyen jár tas a tan szék ál tal ok ta tott re pü lõ fe dél ze ti

na vi gá ci ós, hír adás tech ni kai és rá dió lo ká ci ós be ren de zé -
sei üze mel te té sé nek ok ta tá sá ban.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a mû sza ki ta ná ri
vég zett ség, az adott te rü let ok ta tá sá ban szer zett ta pasz ta -
lat, mes ter fo kú osz tály ba so ro lá si vizs ga.

Fe dél ze ti Rend sze rek Tan szék – egye te mi ad junk tus II.
– ren del kez zen vil la mos mér nö ki egye te mi végzett séggel, 

szá mí tó gé pes al kal ma zói is me re tek kel (ECDL vizs gá val);
– le gyen jár tas a tan szék ál tal ok ta tott di gi tá lis tech ni -

ka, mik ro hul lá mú tech ni ka, vil la mos ipa ri anyag is me ret,
re pü lõ fe dél ze ti hír adás tech ni kai be ren de zé sei üze mel te té -
sé nek ok ta tá sá ban.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a táv ok ta tá si tu to ri 
tan fo lyam, az adott te rü let ok ta tá sá ban szer zett ta pasz ta lat, 
mes ter fo kú osz tály ba so ro lá si vizs ga.

Fe dél ze ti Rend sze rek Tan szék – egye te mi ad junk tus III.
– ren del kez zen rá dió tech ni kai esz kö zök üze mel te té sé -

vel és csa pat ja ví tá sá val fog lal ko zó mér nö ki szak ké pe sí -
tés sel, szá mí tó gé pes al kal ma zói is me re tek kel (ECDL és
CADKEY 19 vizs gá val);

– le gyen jár tas a tan szék ál tal ok ta tott re pü lõ fe dél ze ti
fegy ver tech ni kai be ren de zé sei és esz kö zei üze mel te té sé -
nek ok ta tá sá ban;

– pub li ká ci ói kap cso lód ja nak a tan szék szak mai te vé -
keny sé gé hez.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a szá mí tás tech ni -
kai prog ra mo zó fel sõ fo kú szak ké pe sí tés, az adott te rü let
ok ta tá sá ban szer zett ta pasz ta lat, MI-24 he li kop ter át kép zõ
tan fo lyam, mes ter fo kú osz tály ba so ro lá si vizs ga.

A mun ka kö rök a pá lyá za tok el nye ré se után azon nal be -
tölt he tõ ek.

A pá lyá za tot el nyert egye te mi ad junk tus ki ne ve zé se ha -
tá ro zott idõ re (négy év) szó l.

Az egye te mi ad junk tus mun ka kör höz rend sze re sí tett
rend fo ko zat: õr nagy, il let mény ka te gó ria: I/IV., spe ci á lis
elõ me ne te li rend alá tar to zik.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:

– mun ka he lyé nek, mun ka kö ré nek (be osz tá sá nak) meg -
ne ve zé sét;

– ed di gi szak mai te vé keny sé get;
– a fon to sabb pub li ká ci ós és tu do má nyos mun ká i nak

jegy zé két;
– ide gen nyelv-tu dá sát;
– az ok ta tó-ne ve lõ és tu do má nyos mun ká já ra vonat -

kozó jö võ be ni cél ki tû zé se it, ter ve it.
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá za ti szö ve get;
– rész le tes szak mai ön élet raj zot;
– szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen -

nyelv-tu dást ta nú sí tó ok ira tot, egye te men kí vü li pá lyá zó
ese tén – köz jegy zõ i leg hi te le sí tett – má so la tát;

– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá za ti
anya gá ba az egye tem sza bály za ta i ban rög zí tett bi zott sá -
gok, ta ná csok be te kint het nek.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa a be ér ke zé si ha tár idõt kö ve tõ
30 na pon be lül tör té nik.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni:
Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, rek tor
1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 9–11.
Le vél cím: ZMNE 1581 Bu da pest, Pf. 15
A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Pá lyá zat ………..................…
Tan szék ………… mun ka kö ré re”
A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást az

aláb bi he lyen le het kér ni:
Sze mély- és Mun ka ügyi Igaz ga tó ság
te le fon: 06/1 432-9009; HM 29-009

A Magyar Honvédség Szabályzatkiadó Intézet
és Központi Nyomda
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A Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta los lapja
Szer kesz ti a HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály
1885 Bu da pest, Pf.: 25., te le fon: 474-1111/21-511
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Má tyus Fe renc ezredes
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6. 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357,
vagy fa xon 318-6668. In for má ció: te l./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6. (te l./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban, illetve
meg ren del he tõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 16 884 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 943 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 1218–0378
06.0114 – Nyom ta a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. 
Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes


