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Jog sza bá ly

24/2006. (IX. 7.) HM–IRM
együt tes ren de let

A Ma gyar Hon véd ség ka to nai nyo mo zó ha tó sá ga i ról és a
bûn cse lek mé nyek pa rancs no ki nyo mo zá sá ról szóló 19/2003.
(V. 8.) HM–IM együt tes ren de let módosításáról 1531

Ha tá ro za tok

158/2006. (IX. 27.)
KE ha tá ro zat

Dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sé rõl
és nyug ál lo mány ba he lye zé sé rõl 1534

163/2006. (IX. 29.)
KE ha tá ro zat

Rend fo ko zat posz tu musz hely re ál lí tá sá ról 1534

1091/2006. (IX. 28.)
Korm. ha tá ro zat

A NA TO ira ki Ki kép zõ Misszi ó já ban tör té nõ ma gyar ka to nai
rész vé tel rõl 1534

99/2006. (HK 20.)
HM ha tá ro zat

A HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá -
sá ról 1535

100/2006. (HK 20.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 1535

102/2006. (HK 20.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség NA TO Re a gá ló Erõk 6. vál tás ide ig le -
nes ka to nai szer ve zet meg szün te té sé rõl 1537

103/2006. (HK 20.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Ira ki Ki kép zést Biz to sí tó Szá zad ide ig -
le nes ka to nai szer ve zet meg szün te té sé rõl 1537

104/2006. (HK 20.)
HM ha tá ro zat

A költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról szóló 71/1997. HM ha tá ro -
zat mó do sí tá sá ról 1538

Mi nisz te ri uta sí tá sok

104/2006. (HK 20.)
HM uta sí tás

A szol gá la ti rá dió te le fon-el lá tás és -hasz ná lat sza bá lya i ról
szóló 79/2005. (HK 17.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1539
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105/2006. (HK 20.)
HM uta sí tás

A HM Bé ri Ba logh Ádám kö zép is ko lai ösz tön díj ala pí tá sá ról
és az ösz tön díj oda íté lé sé rõl

1544

106/2006. (HK 20.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet 2007–2009. évi költ ség ve té si 
ter vé nek össze ál lí tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta tás rend jé rõl 1545

107/2006. (HK 20.)
HM uta sí tás

A hon vé del mi tár cá nak a vál ság ke ze lés egyes fel ada ta i ban
va ló rész vé te le elem zé sé rõl szóló 61/2006. (HK 13.) HM
KÁT in téz ke dés és a meg elõ zõ vé del mi hely zet ben és rend kí -
vü li ál la pot ban a had kö te le zett ség be ve zet he tõ sé gé nek fel -
adat- és fel té tel rend sze rét elem zõ ta nul mány össze ál lí tá sá ról
szóló 63/2006. (HK 13.) HM KÁT–HVKF együt tes in téz ke -
dés ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl 1559

Ál lam tit ká ri ren del ke zé s

105/2006. (HK 20.)
HM Jo gi SZÁT–HVKF
intézkedés

A 2006. ok tó ber ha vi nyo mo zó tisz ti ké szen lé ti szol gá lat el lá -
tá sá ról 1559

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

106/2006. (HK 20.)
HVKF pa rancs

A „BE TE VÉS IRÁNY 2006” gya kor lat és be mu ta tó foglal -
kozás elõ ké szí té sé rõl és vég re haj tás áról ki adott 59/2006.
(HK 8.) HVKF pa rancs mó do sí tá sá ról 1559

MH fõ nö ki ren del ke zé sek

53/2006. (HK 20.)
HM KPSZH in téz ke dés

A lak bér tá mo gat ás fo lyó sí tá sá ról szóló 38/2002. (HK 20.)
HM KPSZH in téz ke dés mó do sí tá sá ról 1560

54/2006. (HK 20.)
HM KPSZH in téz ke dés

A la kás üze mel te té si hoz zá já ru lás fo lyó sí tá sá ról 1560

617/2006. (HK 20.)
MH ÖLTPK–MH LEPK
 együt tes in téz ke dés

A Re/188 cikk szá mú „A Jak-52 tí pu sú re pü lõ gép lé gi üze mel -
te té si szak uta sí tá sa” cí mû ki ad vány mó do sí tá sá ról 1565

655/2006. (HK 20.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

A Rá ba H18 tí pu sú gép jár mû bõl és a BMK-130M tí pu sú mo -
tor csó nak ból ál ló jár mû sze rel vény köz úti for ga lom ban va ló
rész vé te lé rõl 1568

690/2006. (HK 20.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

A lö ve dék- és re pesz ál ló vé dõ mel lénnyel va ló el lá tás sza bá -
lyo zá sá ról 1569

691/2006. (HK 20.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

A MI LES lé ze res harc ki kép zõ rend szer al kal ma zá sá ról és
 üzemeltetésérõl 1571

349/2006. (HK 20.)
MH EÜPK in téz ke dés

Egy sé ges NA TO Elõ írás (STA NAG 2348 – Ka to nai kór ház i
el lá tá si alap ada tok 3. ki adás) nem ze ti be ve ze té sé rõl 1582

367/2006. (HK 20.)
MH EÜPK in téz ke dés

Egy sé ges NA TO Elõ írás [STA NAG 2228 – Szö vet sé ges
össz ha de rõ ne mi egész ség ügyi biz to sí tás dokt rí ná ja – 2. ki -
adás – AJP – 4.10. (A)] nem ze ti be ve ze té sé rõl 1583

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

485/2006. (HK 20.)
MH SZKK PK in téz ke dés

Az MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont csa pat kar jel zé sé nek
rend sze re sí té sé rõl 1583

105/2006. (HK 20.)
MH SZKK PK in téz ke dés

Az MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont csa pat kar jel zé sé nek
rend sze re sí té sé rõl 1584
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136/2006. (HK 20.)
MH 5/3. BM.KLZ.PK. 
in téz ke dés

Az MH 5/3. Ber csé nyi Mik lós Könnyû Lö vész zász ló alj csa -
pat jel vény rend sze re sí té sé rõl

1585

141/2006. (HK 20.)
MH BTKK PK in téz ke dés

Az MH Bé ke tá mo ga tó Ki kép zõ Köz pont csa pat kar jel zé sé nek
rend sze re sí té sé rõl 1586

Szer zõ dés

HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal 1588

Köz le mé nyek

8/2006. (HK 20.)
HVKF I. h. köz le mény

Egy sé ges NA TO Elõ írá sok el fo ga dá sá ról 1589

20/2006. (HK 20.)
HM KLHET köz le mény

A Szab vány ügyi köz löny ben meg je lent – a Ma gyar Hon véd -
sé get érin tõ – ka to nai nem ze ti szab vá nyok fel so ro lá sá ról 1590

20. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1531

JOGSZABÁLY

A hon vé del mi mi nisz ter, va la mint
az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

24/2006. (IX. 7.) HM–IRM

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

a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól
és a bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról

 szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet
módosításáról

A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(a továb biak ban: Be.) 604.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a leg fõbb ügyésszel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

(1) A Ma gyar Hon véd ség ka to nai nyo mo zó ha tó sá ga i -
ról és a bûn cse lek mé nyek pa rancs no ki nyo mo zá sá ról
 szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együt tes ren de let (a továb -
biak ban: R.) 1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ka to nai vét ség el kö ve té se  miatt a Ma gyar Hon véd -
ség tény le ges ál lo má nyú tag ja ellen in dí tott bün te tõ el já -
rás ban – ha a nyo mo zás nem tar to zik a ka to nai ügyész ki -
zá ró la gos ha tás kö ré be [Be. 474.  § (2) be kez dés b) pont és
Be. 474.  § (3)–(4) be kez dés] – a ka to nai nyo mo zó ha tó ság -
ként el já ró ille té kes pa rancs no kot (ve ze tõt) [Be. 477.  §
(1) be kez dés], va la mint annak ha tás kö rét és a pa rancs no ki
nyo mo zás rész le tes sza bá lya it e ren de let ha tá roz za meg.”

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

[E ren de let al kal ma zá sa so rán ille té kes pa rancs nok
(a to váb bi ak ban: pa rancs nok):]

„a) a Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM)
szer ve i nél – a b) és c) pon tok alatt meg ha tá ro zott sze mé lyi
kör ki vé te lé vel – szol gá la tot tel je sí tõ ka to nák te kin te té ben
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.) 2.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti jog -
kört a HM Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta értel -
mében gya kor ló ál lam i ve ze tõ, illetve ve ze tõ;”

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

[E ren de let al kal ma zá sa so rán ille té kes pa rancs nok
(a továb biak ban: pa rancs nok):]

„c) a hon vé del mi mi nisz ter irá nyí tá sa (fel ügye le te) alá
tar to zó szer ve ze tek nél, a HM hi va ta la i nál és hát tér in téz -
mé nye i nél, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve -
ze te i nél szol gá la tot tel je sí tõ ka to nák vo nat ko zá sá ban a
Hjt. 2.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti állományille té kes pa -
rancs nok (ve ze tõ);”

2.  §

Az R. 2.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, illetve annak he -
lyet te sei, va la mint a más szerv nél szol gá la tot tel je sí tõ ka -
to na, to váb bá a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ösz tön dí -
jas és ket tõs jog ál lá sú hall ga tó ja ellen ka to nai vét ség  miatt
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in dult bün te tõ el já rás ira ta it a ka to nai ügyész hez kell fel ter -
jesz te ni.

(4) Ha a ka to nai ügyész a nyo mo zás le foly ta tá sát ma gá -
hoz von ta, vagy a pa rancs nok te kin te té ben ki zá ró ok ál l
fenn [Be. 38.  § (4) be kez dés], a pa rancs nok a bün te tõ el já -
rás ira ta it a ka to nai ügyész hez ter jesz ti fe l.”

3.  §

Az R. 4.  §-a (4) be kez dé se har ma dik mon da tá nak he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha az el kö ve tõ ki lé te nem volt meg ál la pít ha tó, a nyo -
mo zást a hely õr ség pa rancs nok meg szün te ti és az er rõl
 szóló ha tá ro za tát a ka to nai ügyész nek ha la dék ta la nul meg -
kül di [Be. 190.  § (1) be kez dés i) pont ja, 190.  § (2) be kez -
dé se].”

4.  §

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

„(1) A szer ve zet sze rû jo gi és igaz ga tá si fõ nök mel lett
mû kö dõ nyo mo zó tisz tet a pa rancs nok – az 1.  § (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja sze rin ti HM szerv nél a jo gi szakállam -
titkár – a ka to nai szer ve zet lét szá má ra (sa já tos sá ga i ra)
is fi gye lem mel szük sé ges szám ban

a) el sõ sor ban a ka to nai szer ve zet jo gi és igaz ga tá si
szol gá la tá hoz – HM-ben a Jo gi Fõ osz tály hoz – be osz tott
jo gi vég zett sé gû tisz tek, en nek hi á nyá ban

b) az ar ra al kal mas tisz ti rend fo ko za tú hi va tá sos ka -
tonák
kö zül a ka to nai ügyész elõ ze tes egyet ér té sé vel, írás be li pa -
rancs ban (ha tá ro zat ban) je lö li ki és bíz za meg (Hjt. 53.  §).”

5.  §

(1) Az R. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyo mo zás so rán ki zá ró lag a pa rancs nok dön té si
 hatáskörébe tar to zik:]

„b) a vé dõ ki ren de lé se, a ki ren de lés vissza vo ná sa, a ki -
ren de lés aló li fel men té se, a ki ren delt vé dõ dí já nak és költ -
ség té rí té sé nek meg ál la pí tá sa [Be. 48.  § (1)–(4), (6) és
(9) be kez dés];”

(2) Az R. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyo mo zás so rán ki zá ró lag a pa rancs nok dön té si ha -
tás kö ré be tar to zik:]

„e) a fel je len tés át té te le [Be. 172.  § (3) be kez dés], ki -
egé szí té se [Be. 172/A.  § (1)–(2) be kez dés], illetve el uta sí -
tá sa [Be. 174.  § (2) be kez dés, Be. 485.  §];”

(3) Az R. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyo mo zás so rán ki zá ró lag a pa rancs nok dön té si ha -
tás kö ré be tar to zik:]

„g) a nyo mo zás fel füg gesz té se [Be. 189.  § (1) be kez -
dés];”

(4) Az R. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek i) és j) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A nyo mo zás so rán ki zá ró lag a pa rancs nok dön té si ha -
tás kö ré be tar to zik:]

„i) a ter helt õri zet be vé te le, az õri zet meg szün te té se
[Be. 127.  § (1) be kez dés];

j) a le fog la lás el ren de lé se és meg szün te té se [Be. 151.  §
(2) be kez dés, Be. 155.  § (1) be kez dés], va la mint a biz to sí -
tá si in téz ke dés al kal ma zá sa és fel ol dá sa [Be. 160.  § (2) és
(7) be kez dés];”

(5) Az R. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek m) és n) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A nyo mo zás so rán ki zá ró lag a pa rancs nok dön té si ha -
tás kö ré be tar to zik:]

„m) a nyo mo zás be fe je zé se és az ira tok is mer te té se
után a gya nú sí tott, il le tõ leg a vé dõ in dít vá nyá val kap cso la -
tos ha tá ro zat meg ho za ta la [Be. 193.  § (3) be kez dés], to -
váb bá az ira tok nak a ka to nai ügyész hez – vád eme lé si vagy 
pa rancs no ki fe gyel mi ha tás kör ben tör té nõ el bí rá lá si ja vas -
lat tal – va ló meg kül dé se [Be. 193.  § (5) be kez dés, 485/A.  § 
(2) be kez dés];

n) a pa nasz el bí rá lá sa, illetve annak el bí rá lás vé gett tör -
té nõ fel ter jesz té se [Be. 195.  § (4) be kez dés], va la mint az
el len ve tés el bí rá lá sa (Be. 196.  §);”

6.  §

(1) Az R. 11.  §-a (2) be kez dé sé nek d), e) és f) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A pa rancs nok – a Be. 165.  §-ának (2) be kez dé sé re
 figyelemmel – a ka to nai ügyész hez in do kolt elõ ter jesz tést
tesz:]

„d) az el me ál la pot meg fi gye lé sé nek in dít vá nyo zá sá ra
[Be. 107.  § (1) be kez dés];

e) az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé sé nek, meg -
hosszab bí tá sá nak in dít vá nyo zá sá ra [Be. 130.  § (1) be kez -
dés, 131.  § (2) be kez dés], va la mint meg szün te té sé re [Be.
136.  § (4) be kez dés];

f) a lak hely el ha gyá si ti la lom el ren de lé sé nek [Be. 137.  § 
(2) be kez dés], fenn tar tá sa szük sé ges sé gé nek [Be. 137.  §
(6) be kez dés], illetve meg hosszab bí tá sá nak in dít vá nyo zá -
sá ra [Be. 137.  § (9) be kez dés], to váb bá a ter helt ké rel mé re
tör té nõ rész le ges fel ol dá sá ra [Be. 137.  § (7) be kez dés],
 valamint meg szün te té sé re [Be. 137.  § (8) be kez dés];”

(2) Az R. 11.  §-a (2) be kez dé sé nek m) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[A pa rancs nok – a Be. 165.  §-ának (2) be kez dé sé re
 figyelemmel – a ka to nai ügyész hez in do kolt elõ ter jesz tést
tesz:]

„m) ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ ta nú vé del me ér de ké -
ben annak más szol gá la ti hely re tör té nõ ve zény lé sé re vagy 
át he lye zé sé re [Be. 478.  § (1) be kez dés].”

7.  §

Az R. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § A ter helt õri zet be vé te le el ren de lé se ese tén fo ko -

zott fi gyel met kell for dí ta ni a Be. 128.  §-a (1)–(3) be kez -
dé sé ben rög zí tett kö te le zett sé gek tel je sí té sé re.”

8.  §

Az R. 16.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az újabb bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se vé gett a
(3) be kez dés b) pont ja alap ján tet t in téz ke dé sé rõl, vagy az -
zal kap cso la tos ja vas la tá ról, to váb bá a Be. 63/A.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le zett sé ge tel je sí -
té sé rõl a pa rancs nok a ka to nai ügyészt ér te sí ti.”

9.  §

Az R. a kö vet ke zõ 19/A.  §-s al egé szül ki:
„19/A.  § Ha a Hjt. ha tá lya alá tar to zó ka to ná val szem -

ben a bí ró ság a Be. 138/A.  §-a alap ján tá vol tar tást ren del
el, a pa rancs nok annak vég re haj tá sa biz to sí tá sá ra a szük sé -
ges in téz ke dé se ket meg te szi.”

10.  §

Az R. 20.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ har ma dik
mon dat tal egé szül ki:

„Vé dõ ként kü lön tör vény ben fog lalt fel té te lek (az ügy -
vé dek rõl  szóló 1998. évi XI. tör vény IX. fe je zet) ese tén
euró pai kö zös sé gi jo gász is el jár hat [Be. 44.  § (1) be kez -
dés].”

11.  §

(1) Az R. 23.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pa rancs nok az el já rás so rán ke let ke zett ira to kat
két pél dány ban, még a nyo mo zás ha tár ide jé nek le jár ta
elõtt, de leg ké sõbb há rom na pon be lül a ka to nai ügyész nek 
meg kül di, az ira tok har ma dik pél dá nyát pe dig a ka to nai
szer ve zet nél irat tá roz za.”

(2) Az R. 23.  §-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 nyo mo zá si ira tok ré sze ként to váb bí ta ni kell a bûn -
ügyi nyil ván tar tás nak a ter helt re vo nat ko zó ér te sí té sét, a
ter helt mi nõ sí té sét (szol gá la ti jel lem zé sét), di csé re ti és fe -
nyí té si lap já nak má so la tát és a ka to nai szer ve zet pénz ügyi
szer vé nek a ter helt il let mé nyé rõl  szóló iga zo lá sát, to váb bá 
a bûn jel jegy zé ket, vé gül a bûn ügyi költ ség jegy zé ket.”

(3) Az R. 23.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Ha a pa rancs nok le he tõ sé get lá t a bûn cse lek mény
fe gyel mi el já rás ban tör té nõ el bí rá lá sá ra, a nyo mo zá si ira -
to kat a ka to nai ügyész hez – a Be. 485/A.  §-ának (1) be kez -
dé se sze rin ti ha tá ro zat meg ho za ta lá ra vo nat ko zó ja vas lat -
tal – ha la dék ta la nul meg kül di.”

12.  §

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

(2) A hatályba lépéssel egy ide jû leg az R. 10.  §-a, va la -
mint a 11.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja ha tá lyát vesz ti.

(3) A hatályba lépéssel egy ide jû leg

a) az R. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja ki egé szül a
„[Hjt. 2.  §-ának (3) be kez dé se];” szö veg résszel,

b) az R. 1.  §-a (3) be kez dé sé nek „(a továb biak ban
együtt: nyo mo zó tiszt)” szö veg ré sze he lyé be a „(a továb -
biak ban: nyo mo zó tiszt)” szö veg rész, az R. 2.  §-a (2) be -
kez dé sé nek a) és b) pont já ban, az R. 3.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben, az R. 4.  §-ának (1)–(4) be kez dé se i ben, az R.
7.  §-ában, az R. 20.  §-ának cí mé ben és (1)–(3) be kez dé se i -
ben, az R. 21.  §-ának (2) be kez dé sé ben, az R. 29.  §-ában a
„gya nú sí tott” szö veg rész he lyé be a „ter helt” szö veg rész,
az R. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „Hjt. 2.  §
10. pont” szö veg rész he lyé be a „Hjt. 2.  § (10) be kez dés”
szö veg rész, az R. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban az
„ala po san” szö veg rész he lyé be a „meg ala po zot tan” szö -
veg rész, az R. 7.  §-ában a „Be. 38.  §-ában” szö veg rész he -
lyé be a „Be. 38.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben” szö veg -
rész, az R. 8.  §-a el sõ mon da tá ban az „irá nyít ja a nyo mo -
zást és ellen õr zi” szö veg rész he lyé be az „irá nyít ja a nyo -
mo zást és ma ga is ellen õr zi” szö veg rész, az R. 11.  §-a
(2) be kez dé sé nek j) pont já ban a „nyo mo zás nak” szö veg -
rész he lyé be az „el já rás nak” szö veg rész, az R. 16.  §-a
(3) be kez dé sé nek a) pont já ban a „te nyér nyo mat vé tel”
szö veg rész he lyé be a „te nyér nyo mat vé tel”, va la mint a
„DNS min ta vé tel” szö veg rész a „DNS-min ta vé tel” szö -
veg rész, az R. 21.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „tet t” szö -
veg rész he lyé be a „meg tett” szö veg rész, az R. 18.  §-ának
(3) be kez dé sé ben és az R. 21.  §-ának (1) be kez dé sé ben az
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„ügyész hez” szö veg rész he lyé be az „ügyész nek” szö veg -
rész lép,

c) az R. mel lék le te 2. pont ja má so dik mon da tá ban a „ti -
tok kö rök rõl” szö veg rész he lyé be a „ti tok kör” szö veg rész,
a mel lék let 4. pont já ban az „ügy szám sze rint (a lajst rom
sor szá ma)” szö veg rész he lyé be az „ügy szám (a lajst rom
sor szá ma) sze rint” szö veg rész, a mel lék let 5. pont já ban a

„lajst rom ügy szá má val (sor szá má val)” szö veg rész he lyé -
be az „ügy szá má val (a lajst rom sor szá má val)” szö veg rész, 
a mel lék let 10. pont já ban a „to váb bi 25 éves” szö veg rész
he lyé be a „to váb bi 25 évig tar tó” szö veg rész lép.

Iván csik Im re s. k., Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
hon vé del mi mi nisz té ri u mi igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

 ál lam tit kár

HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
158/2006. (IX. 27.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba

helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ra te kin tet -
tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján 2006. szep tem ber 30-án Bo ros-Les kó Gé za
 dandártábornok szol gá la ti vi szo nyát meg szün te tem, és
õt 2006. ok tó ber 1-jei ha tállyal nyug ál lo mány ba he -
lyezem.

Bu da pest, 2006. au gusz tus 21.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/3520/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
163/2006. (IX. 29.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

rendfokozat posztumusz helyreállításáról

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re – te kin tet tel az
Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ra – né hai

 Kisbarna ki Far kas Fe renc ve zér ez re de si rend fo ko za tát
2006. szep tem ber 15-ei ha tállyal posz tu musz helyre -
állítom.

Bu da pest, 2006. szep tem ber 11.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. szep tem ber 20.

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

KEH ügy szám: V-5/3943/2006.

A Kormány
1091/2006. (IX. 28.) Korm.

h a  t á  r o  z a  t a

a NATO iraki Kiképzõ Missziójában történõ 
magyar katonai részvételrõl

A Kormány – fi gye lem mel a Ma gyar Köz tár sa ság nak az 
Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá ból fa ka dó kö te le zett sé -
ge i re, az ENSZ Biz ton sá gi Ta ná csa 1511. és 1546. szá mú
ha tá ro za ta i ra, to váb bá a Ma gyar Köz tár sa ság nak az
Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze té ben vi selt tag sá gá ra –
az ira ki biz ton sá gi hely zet ja ví tá sa ér de ké ben, össz hang -
ban a NATO isz tam bu li csúcs ta lál ko zó ján ho zott el vi, po -
li ti kai dön tés sel, to váb bá az Észak-at lan ti Ta nács 2004. jú -
li us 30-ai és 2004. no vem ber 17-ei dön té se i vel, az Al kot -
mány 40/C.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog kö ré nél fog va, a 
NATO ira ki Ki kép zõ Misszi ó já ban, mint bé ke fenn tar tó
misszi ó ban va ló rész vé tel ér de ké ben
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1. hoz zá já rul ah hoz, hogy a Ma gyar Hon véd ség ál lo -
má nyá ból ön ként je lent ke zés alap ján ki vá lasz tott 20 fõ
(egyé ni be osz tást be töl tõ törzs tisz tek, ki kép zõk, va la mint
ki kép zés ter ve zõk, ta nács adók, össze kö tõk és tech ni kai
 koordinációs tisz tek) – vál tá si idõ szak ban leg fel jebb 30 fõ
– a NATO ira ki Ki kép zõ Misszi ó já nak (a továb biak ban:
Misszió) ke re té ben a mû ve let be fe je zé sé ig, de leg fel jebb
2007. szep tem ber 30-áig ki kép zé si, ki kép zés-ter ve zõi, ta -
nács adói, össze kö tõi és az ezek kel kap cso la tos sze mé lyes
biz ton ság ér de ké ben vég re haj tan dó fel ada to kat lás son el.
A rész vé tel ide jé be a ha za te le pü lés idõ tar ta ma nem szá mít
be;

2. jó vá hagy ja az Or szág gyû lés ré szé re ké szí tett be szá -
mo ló, va la mint a köz tár sa sá gi el nök ré szé re ké szí tett tá jé -
koz ta tó szö ve gét, egy ben el ren de li azok nak az érin tet tek -
hez tör té nõ ha la dék ta lan to váb bí tá sát;

3. fel hív ja a hon vé del mi mi nisz tert, hogy a je len ha tá -
ro zat ban fog lal tak alap ján a Misszi ó ban tör té nõ ma gyar
rész vé tel lel össze füg gõ in téz ke dé se i rõl a Kor mányt igény
sze rint tá jé koz tas sa.

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
ezzel egy ide jû leg a NATO ira ki Ki kép zõ Misszi ó já ban
tör té nõ ma gyar ka to nai rész vé tel rõl  szóló 1137/2004.
(XII. 9.) Korm. ha tá ro zat és az azt mó do sí tó 1061/2005.
(VI. 4.) Korm. ha tá ro zat a ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
99/2006. (HK 20.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a HM Ingatlankezelési Hivatal 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 10.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé -
sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá -
lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben fog -
lal tak ra – a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal 44/2002.
(HK 21.) HM ha tá ro zat tal, 105/2004. (HK 26.) HM ha tá -

ro zat tal, 110/2004. (HK 27.) HM ha tá ro zat tal és 121/2005. 
(HK 17.) HM ha tá ro zat tal mó do sí tott, 28/2000. (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 3. pont já nak má so dik mon da ta he lyé be
az aláb bi szö veg rész lép:

„Pos ta cí me: 1476 Bu da pest, Pf. 246”

2. A ha tá ro zat 6. és 7. pont ja he lyé be az aláb bi 6. pont
lép, egy ide jû leg a ha tá ro zat 8–12. pont ja i nak szá mo zá sa
7–11. pon tok ra mó do sul:

„6. A HM IKH a hon vé del mi mi nisz ter irá nyí tá sa alatt
mû kö dik, fel ada ta it a HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk -
tu rá lis szak ál lam tit kár köz vet len irá nyí tá sa alatt vég zi.”

3. A ha tá ro zat 8. pont já nak má so dik be kez dé se he lyé be 
az aláb bi be kez dés lép:

„A HM IKH gaz dál ko dá sá nak fel ügye le tét a HM vé del -
mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár, a pénz -
ügyi-szám vi te li fel ügye le tét a HM Pénz ügyi és Szám vi te li
Szol gá lat lát ja el.”

4. A ha tá ro zat 13. pont ja he lyé be az aláb bi 13. pont lép:
„13. A HM IKH Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát a

fõ igaz ga tó ezen ha tá ro zat hatályba lépését kö ve tõ 60 na -
pon be lül mó do sít ja és azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM
vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár
 részére.”

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

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

A honvédelmi miniszter
100/2006. (HK 20.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel
a Ma gyar Hon véd ség nek az ENSZ cip ru si békefenn -
tartó misszi ó ban (UN FI CYP) va ló rész vé te lé rõl  szóló
2156/1995. (V. 29.) Korm. ha tá ro zat ban, va la mint a Ma -

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. szep tem ber 20.
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gyar Hon véd ség kül föl di fel adat-vég re haj tás ra ter ve zett
ide ig le nes ka to nai szer ve ze tei ki ala kí tá sá val kap cso la tos
egyes kér dé sek rõl  szóló 44/2005. (HK 10.) HM uta sí tás -
ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség nek az ENSZ cip ru si bé ke -
fenn tar tó misszi ó ban (UN FI CYP) va ló rész vé te lé rõl  szóló
2156/1995. (V. 29.) Korm. ha tá ro zat ban meg ha tá ro zot tak
vég re haj tá sa ér de ké ben az MH Lé gi ere jé nek irá nyí tá sá ért
fe le lõs kö zép szin tû ve ze tõ szerv rész jog kö rû költ ség ve té si 
egy sé ge ként mû kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve ze tet ho zok 
lét re.

Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: ENSZ
Cip ru si Bé ke fenn tar tó Misszió Ma gyar Kon tin gens

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: UN FI CYP Ma gyar Kon tin -
gens (UN FI CYP HUN CON)

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet szék he lye: 8200
Veszp rém, Jó kai ut ca 31–33.

Pos ta cí me: 8201 Veszp rém, Pf. 86.
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, Cip rus

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

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

5. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:
A cip ru si gö rög és a cip ru si tö rök kö zös ség kö zöt ti bé -

kés lég kör fenn tar tá sa ér de ké ben az ENSZ Cip ru si Bé ke -
fenn tar tó Misszió (UN FI CYP) fe le lõs sé gi te rü le tén, annak 
alá ren delt sé gé ben lé võ Task For ce Aqu i la (a továb biak -
ban: TFA) pa rancs no ká nak köz vet len alá ren delt sé gé ben
az ENSZ Biz ton sá gi Ta nács ha tá ro za ta i ban, va la mint a
Misszió mû kö dé si sza bály za ta i ban meg ha tá ro zott fel ada -
tok vég re haj tá sa, kü lö nö sen:

– az üt kö zõ zó na já rõ rö zés út ján, illetve te le pí tett
 megfigyelõ pon to kon ke resz tül tör té nõ fo lya ma tos fel -
ügye le te;

– az erõ szak he lyi ki ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sa
cél já ból, az üt kö zõ zó ná ban ki ala ku ló in ci den sek re va ló
re a gá ló ké pes ség fenn tar tá sa, meg fe le lõ esz kö zök kel va ló
erõ je len lét biz to sí tá sa;

– a szem ben ál ló fe lek kö zöt ti tûz szü net fi gye lem mel
kí sé ré se, rend sze res kap cso lat tar tás a szem ben ál ló erõk -
kel és a ci vil, he lyi kor mány za ti igaz ga tás sal, a rend õri
szer vek kel;

– az UNFICYP ka to nai és ci vil tag jai, va la mint a fog -
lal koz ta tott he lyi la ko sok és hoz zá tar to zó ik vé del mé nek
biz to sí tá sá ban va ló rész vé tel, fe nye ge tett ség ese tén.

6. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet ala pí tó ja és fenn tar -
tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium, a meg ala pí tás ra ki je lölt ka to nai szer -
ve zet az MH Lé gi ere jé nek irá nyí tá sá ért fe le lõs kö zép szin -
tû ve ze tõ szerv.

7. A ka to nai szer ve zet az MH Lé gi ere jé nek irányí -
tásáért fe le lõs kö zép szin tû ve ze tõ szerv pa rancs no ká nak
szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di alkalma -
zási kör zet ben te vé keny sé gét az ENSZ alá-fö lé ren delt sé gi
rend szer e sze rin ti pa rancs nok uta sí tá sai sze rint lát ja el.

8. A mû ve let vég re haj tá sa so rán a ka to nai szer ve zet az
MH Bé ke fenn tar tó mû ve le te i nek irá nyí tá sá ra ki je lölt ka -
to nai szer ve zet nem ze ti ve ze té se és fel ügye le te alatt ál l.

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

a) A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá -
sá nak meg ne ve zé se: szá zad pa rancs nok;

b) A szá zad pa rancs no kot be osz tás ba az MH Lé gi ere jé -
nek irá nyí tá sá ért fe le lõs kö zép szin tû ve ze tõ szerv pa rancs -
no ka ve zény li;

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

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

10. Az ide ig len tes ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak
jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar -
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to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá -
la tot.

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

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként mû -
kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet. El lá tá sa a TFA el lá tá si
rend sze ré ben va ló sul meg.

Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó sza bá lyok kal és bel sõ
ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv ha tá roz -
za meg.

A pénz ügyi-, el lá tá si- és gaz dál ko dá si fel ada ta it az MH
86. Szol nok He li kop ter Ez red a HM Pénz ügyi és Szám viteli 
Szol gá lat ille té kes szer ve i vel együtt mû kö dés ben vég zi.

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

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

13. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si
rend jét tar tal ma zó Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tot a meg ala kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha tá ro -
zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti és azt jó -
vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké hez.

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

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

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

A honvédelmi miniszter
102/2006. (HK 20.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk 6. váltás
ideiglenes katonai szervezet megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség ki je -
lölt ál lo má nyá nak a NATO Re a gá ló Erõk ben (NRF) tör té -

nõ rész vé tel rõl  szóló 2007/2004. (I. 22.) Korm. ha tá ro zat -
ban, va la mint a Ma gyar Hon véd ség kül föl di fel adat-vég re -
haj tás ra ter ve zett ide ig le nes ka to nai szer ve ze tei meg ala kí -
tá sá val kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló 44/2005. (HK
10.) HM uta sí tás ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség NA TO Re a gá ló Erõk 6. vál tás
ide ig le nes ka to nai szer ve ze tet – mely nek rö vi dí tett meg -
ne ve zé se: MH NRF 6. vál tás; szék he lye: Ka pos vár, Fü re di 
út 156; pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/MH NRF 6.
vál tás; al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág; kül föl dön az
an gol pa rancs nok ság fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó mû ve le ti
te rü let; ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter – 2006. jú ni us
30-i ha tállyal meg szün te tem.

2. A va gyo ni jo gok és kö te le zett sé gek te kin te té ben a
meg szün te tett rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség jog utód ja
az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH
SZFP), mely nek szék he lye: 8000 Szé kes fe hér vár, Zá mo -
lyi út; pos ta cí me: 8001 Szé kes fe hér vár, Pf. 151. A költ ség -
ve té si egy ség meg szün te té se kö vet kez té ben az ala pí tót
meg il le tõ jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö -
te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó pénz ügyi és szám vi te li
fel ada to kat az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg szün te té -
sé tõl kezd ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium Pénz ügyi és
Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve lát ja el.

3. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, egy -
ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség NA TO Re a gá ló Erõk 6. vál -
tás ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról  szóló
2/2006. (HK 3.) HM ha tá ro zat és az azt mó do sí tó 68/2006.
(HK 14.) HM ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
103/2006. (HK 20.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Iraki Kiképzést Biztosító
Század ideiglenes katonai szervezet megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a NA TO Ira ki Ki kép zõ
Misszi ó já ban tör té nõ ma gyar ka to nai rész vé tel rõl  szóló

* A ha tá ro zat alá írá sá nak a nap ja 2006. szep tem ber 25. * A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. ok tó ber 6.
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1137/2004. (XII. 9.) Korm. ha tá ro zat ban, va la mint a
 Magyar Hon véd ség kül föl di fel adat-vég re haj tás ra ter ve -
zett ide ig le nes ka to nai szer ve ze tei meg ala kí tá sá val kap -
cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló 44/2005. (HK 10.) HM
uta sí tás ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség Ira ki Ki kép zést Biz to sí tó Szá -
zad ide ig le nes ka to nai szer ve ze tet – mely nek rö vi dí tett
meg ne ve zé se MH IKBSZD; szék he lye: Ka pos vár, Fü re di
út 148; pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/IKBSZD;
 alkalmazási kör ze te: Ma gyar or szág, Irak (Bag dad); ala pí -
tó ja a hon vé del mi mi nisz ter – 2006. szep tem ber 30-i ha -
tállyal meg szün te tem.

2. A va gyo ni jo gok és kö te le zett sé gek te kin te té ben a
meg szün te tett rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség jog utód ja
az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH
SZFP), mely nek szék he lye: 8000 Szé kes fe hér vár, Zá mo -
lyi út; pos ta cí me: 8001 Szé kes fe hér vár, Pf. 151. A költ ség -
ve té si egy ség meg szün te té se kö vet kez té ben az ala pí tót
meg il le tõ jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö -
te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó pénz ügyi és szám vi te li
fel ada to kat az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg szün te té -
sé tõl kezd ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium Pénz ügyi és
Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve lát ja el.

3. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, egy -
ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség Ira ki Ki kép zést Biz to sí tó
Szá zad ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról  szóló
26/2006. (HK 9.) HM ha tá ro zat 2006. szep tem ber 30-án
ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
104/2006. (HK 20.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a költségvetési szerv alapításáról  szóló
71/1997. HM határozat módosításáról

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

 szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVIII. tör vény
89.  § (1) be kez dé sé re, 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 32. Bu da pest Õr- és
Dísz ez red 9/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat tal mó do sí tott,
71/1997. HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira tát az aláb -
bi ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 1. pont já nak har ma dik mon da ta he lyé be
az aláb bi mon dat lép:

„Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 32. BP ÖDE”

2. A ha tá ro zat 8. pont c) al pont já nak el sõ fran cia be -
kez dé se he lyé be az aláb bi fran cia be kez dés lép:

„– gya ko rol ja a sze mé lyi ál lo mány fe let ti, a Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ben
(a továb biak ban: Hjt.), illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény ben (a továb biak -
ban: Kjt.) meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kö rö ket.”

3. A ha tá ro zat 9. pont já nak he lyé be az aláb bi 9. pont
lép:

„9. A ka to nai szer ve zet nél a Hjt. ha tá lya alá tar to zó hi -
va tá sos és szer zõ dé ses 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.”

4. A ha tá ro zat 11. pont ja he lyé be az aláb bi 11. pont lép:
„11. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get

nem foly tat, ki egé szí tõ te vé keny ség ként mun ka he lyi ét -
kez te tést biz to sí t.

TE Á OR Gaz da sá gi te vé keny ség
55.51 Mun ka he lyi ét kez te tés”

5. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si
rend jét tar tal ma zó Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a
pa rancs nok 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 HM
Hon véd Ve zér kar fõ nök ré szé re.

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

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. ok tó ber 6.* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. ok tó ber 6.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
104/2006. (HK 20.) HM

u t a  s í  t á  s a

a szolgálati rádiótelefon-ellátás és -használat
szabályairól  szóló 79/2005. (HK 17.) HM utasítás

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium át ala kí tá sá val, szer ve ze ti kor sze rû sí -
té sé vel kap cso la tos fel ada tok ról  szóló, a 77/2006.
(HK 16.) HM uta sí tás sal mó do sí tott 74/2006. (HK 16.)
HM uta sí tás ra – a szol gá la ti rá dió te le fon-el lá tás és hasz ná -
lat sza bá lya i ról  szóló, a 11/2006. (HK 5.) HM uta sí tás sal
mó do sí tott 79/2005. (HK 17.) HM uta sí tás (a továb biak -
ban: Ut.) mó do sí tá sá ra az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az Ut. 2.  §-ának utol só mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ
mon dat lép:

„A szol gá la ti rá dió te le fon ról a flot tán be lü li in gye nes
hí vá sok – amennyi ben biz ton sá gi szem pon tok nem be fo -
lyá sol ják – or szá gon be lül kor lát la nul kezdeményezhe -
tõek. A szol gá la ti rá dió te le fon ról flot tán kí vü li hí vá sok
( saját és más szol gál ta tó, to váb bá or szá gon kí vül) csak
szol gá la ti cél ból, és csak ak kor kez de mé nyez he tõ ek, ha az
in for má ció idõ ben tör té nõ to váb bí tá sá ra más biz ton sá go -
sabb, illetve költ ség ta ka ré ko sabb le he tõ ség nem ál l ren -
del ke zés re.”

2.  §

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

„(1) A HM hi va ta li szer ve ze te és a HM szer ve ze tek vo -
nat ko zá sá ban az 1. szá mú mel lék let „A–D” jo go sult sá gi
ka te gó ri ák ba tar to zó sze mé lyek – igény be je len tést köve -
tõen és a Ma gyar Hon véd ség Elekt ro ni kai Szol gá lat fõ nök -
ség (a továb biak ban: MH ESZF-ség) szol gá lat fõ nö ke ál tal
ki adott el ren de lõ ha tá ro zat alap ján – kü lön egye di en ge -
dély nél kül jo go sul tak szol gá la ti rá dió te le fon el lá tás ra és
rá dió te le fon szol gál ta tás igény be vé te lé re. A vo nat ko zó
igé nye ket a HM hi va ta li szer ve ze te és a HM szer ve ze tek a
HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal Anya gi-Ko or di ná ci ós Osz -
tály osz tály ve ze tõ je út ján kül dik meg az MH ESZF-ség ré -
szé re. Az „E–G” jo go sult sá gi ka te gó ri ák ba tar to zó sze mé -
lyek szol gá la ti rá dió te le fon nal va ló el lá tá sa, va la mint az

„A-D” jo go sult sá gi ka te gó ri ák ba tar to zó sze mé lyek ré szé -
re, az 1. szá mú mel lék let ben meg ál la pí tott ke ret összeg tõl
el té rõ ke ret összeg meg ál la pí tá sa csak in do kolt eset ben – a
10.  § (1) be kez dé se sze rin ti ve ze tõ egye di en ge dé lyé vel –
tör tén het.”

(2) Az Ut. 3.  § (2) be kez dé sé nek utol só mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ mon dat lép:

„Az „E–G” jo go sult sá gi ka te gó ri ák ba tar to zó sze mé -
lyek szol gá la ti rá dió te le fon nal va ló el lá tá sa, va la mint az
„A–D” jo go sult sá gi ka te gó ri ák ba tar to zó sze mé lyek ré -
szé re, az 1. szá mú mel lék let ben meg ál la pí tott ke ret összeg -
tõl el té rõ ke ret összeg meg ál la pí tá sa csak in do kolt eset ben
– a 10.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti ve ze tõ egye di en -
ge dé lyé vel – tör tén het.”

3.  §

Az Ut. 4.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(3) Az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott jo go sul tak 
kö re és a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kvó ta csak
ezen uta sí tás mó do sí tá sá val vál toz tat ha tó meg.”

4.  §

Az Ut. 15.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(6) Az állományille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) egy ide jû 
tá jé koz ta tá sá val a rá dió te le fon ki me nõ hí vá sai le tilt ha tók,
illetve annak ered mény te len sé ge ese tén a szol gál ta tás ki -
kap csol ha tó, és a rá dió te le fon be von ha tó azon hasz ná ló -
tól, aki a meg ha tá ro zott ke ret össze gen fe lü li fel hasz ná lás
el len ér té két – be le ért ve a hí vás rész le te zõ díj át is – a 22.  §
(3) be kez dé se sze rint nem té rí ti meg, illetve ha a 22.  §
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak nem ke rül nek vég re -
haj tás ra, ki vé ve, ha az állományille té kes pa rancs nok (ve -
ze tõ) – a HM hi va ta li szer ve ze te és a HM szer ve ze tek vo -
nat ko zá sá ban a 10.  § (1) be kez dé se sze rin ti ve ze tõ; HM
HVK ese té ben a 10.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti ve ze -
tõ; az MH ka to nai szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban az adott
ka to nai szer ve zet ál lo mány il le té kes pa rancs no ka – a 24.  §
(2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a ke ret össze gen fe lü li
szol gá la ti cé lú for gal mi költ ség rész meg té rí té se alól fel -
men tést ad.”

5.  §

Az Ut. 21.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Szol gál ta tá si díj – az 1.  § (5) be kez dés ben fog lal tak
ha tá lya alá esõk ki vé te lé vel – csak az MH HIP-nél, mint
ki zá ró la gos szám la fi ze tõi jog kör rel ren del ke zõ szer ve zet -
nél nyil ván tar tott SIM kár tyák ra fi zet he tõ.”



1540 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 20. szám

6.  §

(1) Az Ut. 22.  § (1) be kez dés el sõ mon da ta he lyé be a kö -
vet ke zõ mon dat lép:

„A fel hasz nál ha tó rá dió te le fon ke ret össze ge ket (ha vi
dí jak nél kü li, ha vi ked vez ménnyel csök ken tett net tó for -
gal mi dí ja kat) az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

(2) Az Ut. 22.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A meg ha tá ro zott ke ret össze gen fe lü li hasz ná la ti és
hí vás rész le te zõ dí jak áfá val nö velt össze gét a hasz ná ló, a
ren del ke zé sé re bo csá tott kész pénz-át uta lá si meg bí zás sal a 
tá jé koz ta tás kéz hez vé te lét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül
be fi ze ti, és a be fi ze tést iga zo ló fel adó ve vényt az állo -
mányille té kes pa rancs no ká nak (ve ze tõ jé nek) – HM hi va -
ta li szer ve ze te és a HM szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban HM
IKH AKO-nak vagy az ál ta la meg bí zott sze mély nek –
 bemutatja.”

7.  §

Az Ut. 24.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A ke ret össze gen fe lü li szol gá la ti cé lú for gal mi
költ ség rész meg té rí té se aló li fel men tés re – a hasz ná ló
 indo kainak ala pos mér le ge lé sét köve tõen – az állo mány -
ille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) – a HM hi va ta li szer ve ze te
és a HM szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban a 10.  § (1) be kez dé se 
sze rin ti ve ze tõ; a HM HVK ese té ben a 10.  § (2) be kez dés
b) pont ja sze rin ti ve ze tõ; az MH ka to nai szer ve ze tek vo -
nat ko zá sá ban az adott ka to nai szer ve zet állományille té kes
pa rancs no ka – jo go sult.”

8.  §

Az Ut. 25.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A HM HKF fõ osz tály ve ze tõ je az MH HIP-nél
éven te egy al ka lom mal a té mát át fo gó cél el len õr zést haj tat 
vég re.”

9.  §

Az Ut. 26.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A HM szer vek és szer ve ze tek ve ze tõi a rá dió te le -
fon-el lá tás és -hasz ná lat sza bá lya i val kap cso la tos ész re vé -
te le ik rõl, ja vas la ta ik ról éven te egy al ka lom mal (ja nu ár
31-ig) tá jé koz tat ják a HM HKF fõ osz tály ve ze tõ jét. A HM
HKF fõ osz tály ve ze tõ je az ész re vé te le ket, ja vas la to kat, va -
la mint 19.  § (2) be kez dé se alap ján vég re haj tott elem zé sek
ered mé nyét és költ ség ha té kony ság ér de ké ben tet t in téz ke -
dé se ket, ja vas la to kat össze sít ve (éven te, már ci us 20-ig) a
HM Hon véd Ve zér kar fõ nök és a HM ka bi net fõ nök út ján
fel ter jesz ti a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re.”

10.  §

(1) Az Ut. 1. szá mú mel lék le te he lyé be a je len uta sí tás
1. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az Ut. 2. szá mú mel lék le te he lyé be a je len uta sí tás
2. szá mú mel lék le te lép.

Záró rendelkezések

11.  §

(1) Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,* egy -
ide jû leg az Ut. 13. §-a ha tá lyát vesz ti.

(2) Je len uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ut.
1.  § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ „mi nisz té rium” szö veg -

rész he lyé be a „mi nisz ter”,
1.  § (4) be kez dé sé ben sze rep lõ „irá nyí tá sa és fel ügye le -

te” szö veg rész he lyé be a „irá nyí tá sa, va la mint fenn tar tói
irá nyí tá sa”,

10.  § (1) be kez dé sé ben és az Ut. 11.  § (3) be kez dés
a) pont já ban sze rep lõ „ka bi net fõ nök, he lyet tes ál lam tit -
kár” szö veg rész he lyé be a „ka bi net fõ nök”,

10.  § (2) be kez dés b) pont já ban és az Ut. 11.  § (3) be kez -
dés b) pont já ban sze rep lõ „HM HVK ve zér ka ri fõ nök he -
lyet tes” szö veg rész he lyé be a „HM Hon véd Ve zér kar fõ -
nök I. he lyet tes”,

11.  § (4) be kez dé sé ben sze rep lõ „HM HVK ka to nai ter -
ve zõ fõ cso port fõ nök” szö veg rész he lyé be a „HM Had mû -
ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály (a továb biak ban: HM HKF)
fõ osz tály ve ze tõ”,

14.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ „HM HVK ka to nai ter -
ve zõ fõ cso port fõ nök” szö veg rész he lyé be a „HM HKF fõ -
osz tály ve ze tõ”,

27.  § (6) be kez dé sé ben sze rep lõ „elõ fi ze tõ” szö veg rész
he lyé be a „szám la fi ze tõ” szö veg rész lép.

(3) Je len uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a szol -
gá la ti rá dió te le fon-el lá tás sal és hasz ná lat tal kap cso la tos
fel ada tok sza bá lyo zá sá ról  szóló 1/2006. (HK 5.) HM köz -
igaz ga tá si ál lam tit ká ri szak uta sí tás (a továb biak ban: szak -
uta sí tás) 3–6. és 24–32. pont jai, to váb bá a 2. sz. mel lék le -
te, va la mint a 2. pont utol só két mon da ta, és a 23. pont ban
sze rep lõ ,,2., va la mint” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(4) Je len uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a szak -
uta sí tás

2. pont já ban sze rep lõ „elõ fi ze tõ” szö veg rész he lyé be
„szám la fi ze tõ”,

13. pont já ban sze rep lõ „elõ fi ze té sé ben” szö veg rész he -
lyé be „szám la fi ze té sé ben”,

34. pont já ban sze rep lõ „HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ -
cso port fõ nök ség (a továb biak ban: HM HVK KTFCSF-ség)
fõ cso port fõ nök-he lyet te sét (hír adó)” szö veg rész he lyé be
„HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály (a továb biak ban: 
HM HKF) fõ osz tály ve ze tõ jét”,

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. szep tem ber 25.
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35. pont já ban sze rep lõ „HM HVK KTFCSF-ség” szö -
veg rész he lyé be „HM HKF”,

41. és 42. pont ja i ban sze rep lõ „HM HVK KTFCSF-ség
fõ cso port fõ nök-he lyet te sé nek (hír adó)” szö veg rész he lyé -
be „HM HKF fõ osz tály ve ze tõ jé nek”, szö veg rész lép.

(5) A je len uta sí tás ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en a HM
szer vek és szer ve ze tek ré szé re ki adott egye di en ge dé lyek
2006. szep tem ber 20-án ha tá lyu kat vesz tik. Ezen idõ pon -
tig a HM szer vek és szer ve ze tek, va la mint az MH Mû ve -

let irá nyí tó Köz pont kvó ta gaz dái fe lül vizs gál ják az ille té -
kességi kö rük be tar to zó szer vek nél és szer ve ze tek nél az
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott, egye di en ge dély kö -
te les (,,E”–,,G” ka te gó ri á ba tar to zó) igé nye ket és igény jo -
go sult sá go kat, és azo kat az Ut. 3.  § (1)–(2) be kez dé se i ben
fog lal tak nak meg fele lõen fel ter jesz tik jó vá ha gyás ra.

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

1. számú melléklet a 104/2006. (HK 20.) HM utasításhoz

Kimutatás
a felhasználható keretösszegekrõl

Jo go sult sá gi
ka te gó ria

Be osz tá sok meg ne ve zé se a HM szer vek nél és a HM szer ve ze tek nél
Be osz tás meg ne ve zé se

az MH ka to nai szer ve ze te i nél

En ge dé lye zett
havi (net tó)

ke ret összeg (Ft)HM szer vek HM szer ve ze tek

A Állami vezetõk, kabinetfõnök,
HVKF, HVKF I. H, HVKFH

I/IX-es beosztási kategóriájú
szolgálati személyek
(altábornagy)

kor lát lan

B I/VIII-as beosztási kategóriájú,
vagy azzal azonos besorolású
vezetõk

HM szervezetek I/VIII-as
beosztási kategóriájú, vagy
vezérõrnagyi besorolású vezetõi

I/VIII-as beosztási kategóriájú
szolgálati személyek
(vezérõrnagy)

20 000

C fõosztályvezetõi, vagy I/VII
besorolási kategóriájú vezetõk,
politikai fõtanácsadó, MH
vezénylõ zászlós

HM szervezetek I/VII-es
beosztási kategóriájú, vagy
dandártábornoki besorolású
vezetõi

I/VII-es beosztási kategóriájú
szolgálati személyek
(dandártábornok)

15 000

D fõosztályvezetõ-helyettesi,
osztályvezetõi vagy I/VI
besorolási kategóriájú vezetõk,
parlamenti titkár

HM szervezetek I/VI-os
beosztási kategóriájú, vagy
ezredesi besorolású szolgálati
személyei

I/VI-os beosztási kategóriájú
szolgálati személyek (ezredes),
valamint az önálló
állománytáblával rendelkezõ
vagy önálló elhelyezésben lévõ
alegységek parancsnokai

10 000

E „D” jogosultsági kategóriában
lévõ szolgálati személy
helyettese

HM szervezetek „D”
kategóriába sorolt szolgálati
személyeinek helyettesei, I/V
besorolási kategóriájú
osztályvezetõk, programirodák
vezetõi

„D” jogosultsági kategóriában
lévõ szolgálati személyek I/V-ös 
beosztási kategóriájú
helyettesei, önálló
állománytáblával rendelkezõ,
vagy önálló elhelyezésben lévõ
alegységek
parancsnokhelyettesei

6 000

F A „E” és „G” kategóriába nem tartozó engedéllyel rendelkezõ személyek 4 000

G Egyedi elbírálás alapján a speciális (pl.: futár, gépjármûvezetõ), a kiemelten fontos beosztást betöltõ
vagy feladatot ellátó személyek (fõtanácsadók, tanácsadók, protokollfõnök), a nemzetközi és hazai
delegációkkal, rendezvényekkel, gyakorlatokkal kapcsolatos feladatokat, valamint külföldön eseti
munkavégzést ellátók és az ún. szolgálati (ügyeleti) rádiótelefonok.

egye di el ren de -
lés sze rint

Meg jegy zés:
A „G” jo go sult sá gi ka te gó ri á nál a fel hasz nál ha tó ke ret összeg egye di leg, annak figye lembe véte lével ke rül meg ha tá ro -

zás ra, hogy az en ge dé lye zett összeg a fel adat függ vé nyé ben a le he tõ leg ala cso nyabb le gyen. A fu tá rok, gép jár mû ve ze -
tõk hasz ná la tá ban lé võ és a szol gá la ti (ügye le ti) rá dió te le fo nok ese té ben a fel hasz nál ha tó ke ret összeg csak kü lö nö sen in -
do kolt eset ben ha lad hat ja meg az „F” ka te gó ria sze rin ti ke ret össze get.



2. számú melléklet a 104/2006. (HK 20.) HM utasításhoz

Kimutatás
az egyes szervezetek részére engedélyezett kvótákról

Fsz. Szer ve zet új meg ne ve zé se
A szer ve zet ál tal hasz nál -

ha tó rá dió te le fo nok
da rab szá ma

S 1–2 Miniszter közvetlen irányítása alatt mûködõ szerv összesen 3

1 Miniszter 3

2 Nemzetbiztonsági Titkárság –

S 3–4 Államtitkár közvetlen irányítása alatt mûködõ szerv összesen 14

3 Államtitkár 4

4 Államtitkári Titkárság 10

S 5–8 A miniszter munkáját közvetlenül segítõ és a kabinetfõnök közvetlen irányítása alatt mûködõ
szervek összesen

73

5 Kabinetfõnök 2

6 Miniszteri Kabinet 25

7 HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály 23

8 HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály 23

S 1–8 A miniszter, az államtitkár, a kabinetfõnök és közvetlen alárendeltjei mindösszesen 90

S 9–12 Jogi szakállamtitkár közvetlen irányítása alatt mûködõ szervek összesen 38

9 Jogi szakállamtitkár 2

10 Szakállamtitkári Titkárság 5

11 HM Jogi Fõosztály 19

12 HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály 12

S 12–16 Védelempolitikai szakállamtitkár közvetlen irányítása alatt mûködõ szervek összesen 31

13 Védelempolitikai szakállamtitkár 2

14 Szakállamtitkári Titkárság 5

15 HM Védelempolitikai Fõosztály 14

16 HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály 10

S 17–20 Védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár közvetlen irányítása alatt mûködõ szervek 
összesen

44

17 Védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár 2

18 Szakállamtitkári Titkárság 6

19 HM Védelmi Tervezési Fõosztály 20

20 HM Védelemgazdasági Fõosztály 16

S 1–20 Honvédelmi Minisztérium összesen
(HM HVKF alárendeltségében mûködõ szervek nélkül)

203

21 HM Központi Logisztikai Hivatal Elõkészítõ Törzs 11

22 HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal 25

23 HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal 28

24 HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal 40

25 HM Technológiai Hivatal 32

26 HM Katonai Légügyi Hivatal 12

27 HM Ingatlankezelési Hivatal 37

28 HM Nemzetközi és Rendezvényszervezõ Hivatal 66

1542 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 20. szám



29 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 24

30 HM 1. sz. Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság 16

31 HM 2. sz. Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság 16

32 HM Pénzügyi Számító és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság 53

33 HM Együttmûködõ Szervezetek 15

S 21–33 HM szervezetek összesen 375

S 1–33 Honvédelmi Minisztérium hivatali szervezete és a HM szervezetek mindösszesen 578

34 HM HVKF és helyettesei, vezénylõ zászlós 12

35 HM Vezérkari Titkárság 25

36 HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály 35

37 HM Haderõtervezési Fõosztály 20

38 HM Személyzeti Fõosztály 19

S 34–38 HM HVKF alárendeltségében mûködõ szervek összesen 111

S 1–20 +
S 34–38

Honvédelmi Minisztérium összesen
(HM szervezetek nélkül)

314

39 MH Szárazföldi Parancsnokság és alárendeltjei 157

40 MH Légierõ Parancsnokság és alárendeltjei 120

41 MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság és alárendeltjei 190

42 MH Egészségügyi Parancsnokság és alárendeltjei 100

43 MH Budapesti Helyõrségparancsnokság és alárendeltjei 45

44 MH Mûveletirányító Központ 54

45 MH Híradó és Informatikai Parancsnokság 35

46 Hadkiegészítõ parancsnokságok 41

47 MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ 3

48 MH Béri Balogh Ádám Honvédkollégium 2

49 MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola 6

50 MH Szentendrei Kiképzõ Központ 6

S 39–50 MH katonai szervezetei összesen 759

S 34–50 HM HVK és az MH katonai szervezetei mindösszesen 870

51 HM Tábori Lelkészi Szolgálat 15

52 Katonai ügyészségek összesen 34

S 1–52 MINDÖSSZESEN: 1497

Meg jegy zés:

Az ide ig le nes hasz ná lat ra, va la mint a köz pon ti spe ci á lis fel adat ra (pl.: gép jár mû vek be épí tett mû hol das kö ve tõ, va la -
mint in for má ci ós és mé ré si adat gyûj tõ rend sze rek ré sze ként te le pí tett, illetve ezek hez adat át vi te li cél ból kap cso ló dó esz -
kö zök, va la mint a kint lé võ, de spe ci á lis fel adat ra zá rolt) ki adott rá dió te le fo nok, to váb bá köz pon ti el lá tás ter hé re egye di -
leg en ge dé lye zett rá dió te le fo nok a szer ve ze tek kvó tá ját nem ter he lik. To váb bá nem ter he lik a szer ve ze tek kvó tá ját a kü -
lön bö zõ ob jek tu mok (pl. rak tá rak, lõt erek) össze köt te té sét biz to sí tó esz kö zök, és az MH táv be szé lõ köz pont ja i hoz csat -
la ko zó GSM adap te rek ben lé võ SIM kár tyák. A 9.  § (1) be kez dés sze rint en ge dé lye zett to váb bi – azo nos sze mély ré szé re 
egy nél több – rá dió te le fon, vagy szol gál ta tás igény be vé te lé re al kal mas esz köz hasz ná la ta, a kvó ta szem pont já ból sze mé -
lyen ként ke rül figye lembevételre.

Kül föl dön tör té nõ fel adat-vég re haj tás ra ki kül dött szer ve ze tek hasz ná la tá ban lé võ rá dió te le fo nok da rab szá ma nem
ter he li az elöl já ró pa rancs nok ság (szer ve zet) kvó tá ját.

A hasz ná lat ban lé võ rá dió te le fo nok azon szer ve zet kvó tá ját ter he lik, ame lyik szer ve zet az el lá tá su kat kez de mé nyez te.
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A honvédelmi miniszter
105/2006. (HK 20.) HM

u t a  s í  t á  s a

a HM Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj
alapításáról és az ösztöndíj odaítélésérõl

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 já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a Hvt.
97.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban fog lalt fel ada tok vég -
re haj tá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben az aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Miniszté -
riumra (a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá -
ren delt sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa 
alá tar to zó szer ve ze tek re.

2.  §

A ma gyar or szá gi kö zép is ko lák (9–12. év fo lyam) nap -
pa li ta go za tos ta nu lói (továb biak ban: ta nu lók) ér dek lõ dé -
sé nek a hon vé del mi te vé keny ség fe lé tör té nõ ori en tá lá sa
ér de ké ben „HM Bé ri Ba logh Ádám kö zép is ko lai ösz tön -
díj” el ne ve zés sel ösz tön dí jat ala pí tok.

3.  §

(1) Az ösz tön díj ra ki zá ró lag ma gyar ál lam pol gár ság gal
ren del ke zõ, ma gyar or szá gi kö zép is ko lák (9–12. év fo -
lyam) nap pa li ta go za tos ta nu lói pá lyáz hat nak.

(2) Az ösz tön díj meg ala pí tá sá nak évé ben csak azok a
ta nu lók nyújt hat nak be pá lyá za tot, akik a 2006/2007-es
tan év re iga zol tan az MH Bé ri Ba logh Ádám Hon véd Kö -
zép is ko la és Kol lé gi um ba je lent kez tek kö zép is ko lai ta nul -
má nyok ra.

(3) Az ösz tön dí jat éven te a 4.50 fe let ti ta nul má nyi ered -
ményt el érõ, pél dás ma ga vi se le tû ta nu lók fel me nõ rend szer -
ben egy tan év idõ tar ta má ra nyer he tik el az aláb bi ak sze rint:

a) A ta nu lók az ösz tön díj ala pí tá sá nak évé ben a 8. osz -
tály ban el ért tan év vé gi ta nul má nyi ered mé nyük és ma ga -
vi se le tük alap ján pá lyáz hat nak.

b) A továb biak ban a ta nu lók a meg pá lyá zott tan évet
meg elõ zõ tan év vé gi ta nul má nyi ered mé nye ik alap ján
nyújt hat nak be pá lyá za tot.

(4) A (3) be kez dés ben fog lalt fel té te lek fenn áll tá ról  szóló
iga zo lást az is ko lá tól szer zi be a pá lyá za tot be nyúj tó ta nu ló.

4.  §

A pá lyá zat el bí rá lá sa kor elõnyt je len t:
a) a ka to nai alap is me re tek tan tárgy ta nu lá sa;

b) ha a szü lõ(k) a HM vagy az MH hi va tá sos, szer zõ dé -
ses, nyug ál lo má nyú tiszt jei, tiszt he lyet te sei, köz al kal ma -
zot tai, köz tiszt vi se lõi;

c) a hát rá nyos szo ciá lis hely zet, ame lyet la kó hely sze -
rint ille té kes jegy zõ iga zol;

d) te rü le ti és/vagy or szá gos Be ve té si Pró bá kon tör té nõ
rész vé tel, ki emel ke dõ ered mé nyek;

e) a hon vé de lem te rü le tén szer zett el is me ré sek.
f) a hon vé de lem ügyét tá mo ga tó, a hon vé del mi esz mét

fel ka ro ló egye sü le ti tag ság.

5.  §

(1) Az ösz tön díj ha vi mér té ke a min den ko ri köz tiszt vi -
se lõi il let mény alap 33%-a, amely a tan év idõ sza ká ban
(10 hó nap) ha von ta utó lag – a ta nu ló szü lõ jé nek/gond vi se -
lõ jé nek dön té se sze rint – fo lyó szám lá ra vagy pos tai úton
ke rül fo lyó sí tás ra.

(2) Tör t hó nap ese tén az ösz tön dí jat a tel jes ha vi mér ték
össze gé ben kell ki fi zet ni.

6.  §

Egy ta nul má nyi év ben leg fel jebb 30 fõ ré sze sít he tõ ösz -
tön díj ban.

7.  §

A pá lyá za tot – az ösz tön díj ala pí tá sa évé nek ki vé te lé -
vel – min den nap tá ri év má jus 31-ig ír ja ki a HM a mi nisz -
ter er re vo nat ko zó elõ ze tes dön té se alap ján. A pá lyá zat
köz zé té te le a HM hon lap ján, a Hon vé del mi és az Ok ta tá si
Köz löny ben, to váb bá le he tõ ség sze rint a pe da gó gi ai szak -
mai la pok ban és két or szá gos na pi lap ban tör té nik.

8.  §

Az ösz tön díj bi zott ság el nö két a mi nisz ter, tag ja it a
 bizottság el nö ke je lö li ki. A bi zott ság ügy rend jét, szer ve -
ze tét sa ját ma ga ál la pít ja meg.

9.  §

Az ösz tön díj ter ve zé sét, el szá mo lá sát és ki fi ze té sét
a HM Igaz ga tás I. szá mú Ob jek tum Pénz el lá tó Rész leg
vég zi.

10.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 3. na pon lép
 hatályba.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A honvédelmi miniszter
106/2006. (HK 20.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium fejezet 2007–2009. évi
költségvetési tervének összeállításához szükséges

adatszolgáltatás rendjérõl1

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam -
ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 51.  §-ának
(1) be kez dé sé re – a költ ség ve té si tör vényjavaslat össze -
állítása ér de ké ben a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet
2007–2009. évi költ ség ve té sé nek ter ve zé sé hez szük sé ges
adat szol gál ta tás rend jé rõl a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a mi nisz té rium köz vet len alá ren -
delt sé gé be tar to zó – ezen uta sí tás ban meg ne ve zett – szer -
ve ze tek re, az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal ra (a to váb bi -
ak ban: MK KFH), az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal ra
(a to váb bi ak ban: MK KBH), a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé -
del mi Egye tem re (a továb biak ban: ZMNE), a Ma gyar
Hon véd ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si cí me i hez
és al cí me i hez tar to zó in téz mé nyek te kin te té ben az MH
Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság -
ra (a továb biak ban: MH ÖLTP), az MH Egész ség ügyi
 Parancsnokságra (a továb biak ban: MH EÜP-ság) és az
MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság ra (a továb biak ban: MH LEP)
ter jed ki.

(2) Az elõ irány za tok ter ve zé se ki ter jed a sze mé lyi jut ta -
tá sok, a mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok, a do lo gi ki adá sok, 
az egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok, az in téz -
mé nyi be ru há zá si ki adá sok, fel újí tá sok, egyéb in téz mé nyi
fel hal mo zá si ki adá sok, köl csö nök ki emelt elõ irány za tok -
ra, a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok költ ség ve té si cí men
be lül meg ha tá ro zott ki emelt elõ irány za tok ra, va la mint a
lét szám elõ irány za tok ra.

2.  §

(1) A költ ség ve té si elõ irány za tok ter ve zé se so rán a
kö vet ke zõ ál ta lá nos szem pon to kat kell ér vé nye sí te ni:

1 Az uta sí tást az érin tet tek kü lön el osz tó sze rint kap ják meg.

a) Amennyi ben az adat szol gál ta tá sok alap ján a fe je zet
2007. évi költ ség ve té si ja vas la tá nak for rás igé nye meg ha -
lad ja a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet nek a Pénz ügy -
mi nisz té rium ál tal ki ala kí tás ra ke rü lõ 2007. évi költség -
vetési ke re tét, a költ ség ve té si terv ja vas lat össze ál lí tá sa ér -
de ké ben az egyes fel ada tok hoz kap cso ló dó for rás igény
csök ken té sek rõl a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li
Hi va tal (a továb biak ban: HM KPSZH) elõ ter jesz tésére a
HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár
(a továb biak ban HM VTI SZÁT) ja vas la ta alap ján a hon -
vé del mi mi nisz ter dönt.

b) A fe je zet ki adá sa it költ ség ve té si tá mo ga tás sal és
költ ség ve té si be vé te lek kel biz to sí tot tan fõ fel ada tok ra és
prog ra mok ra le bon tot tan, költ ség ve té si cím/al cím, in téz -
mény, va la mint a HM Költ ség ve té si Gaz dál ko dá si In for -
má ci ós Rend szer ben (a továb biak ban: HM KGIR) ren del -
ke zés re ál ló ak tu á lis KGIR cím rend kód sze rint, ki emelt
elõ irány za ton ként a 2007., 2008., 2009. évek re kell éven -
kén ti bon tás ban meg ter vez ni az 1., 2., 3. szá mú – az MH
ÖLTP és a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal (a továb biak ban:
HM IKH) köz pon ti költ ség ve té sei ese té ben az 1. sz. mel -
lék let ki egé szí té se ként a 4. szá mú – mel lék le tek sze rint.
A nem zet kö zi fel ada tok ki adá sai meg ter ve zé sé nél a 6. szá -
mú mel lék let ben fog lal tak sze rint kell el jár ni. A ja vas la to -
kat cím rend kó don ként kü lön szö ve ges in dok lás sal ki egé -
szít ve kell össze ál lí ta ni. A ki adá si elõ irány za tok szer ve zet
és cím rend-kó don kén ti ter ve it kü lön a tá mo ga tá si elõ -
irány za tok és kü lön költ ség ve té si be vé te li elõ irány za tok
sze rint kell szét vá laszt va meg ter vez ni.

c) A költ ség ve té si be vé te le ket a köz pon ti költ ség ve tés
Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je ze té hez tar to zó költ ség ve té -
si szer vek be vé te lei tel je sí té sé nek, ke ze lé sé nek és be fi ze té -
sé nek rend jé rõl  szóló 12/2000. (II. 8.) Korm. ren de let ben
(a továb biak ban: Korm. ren de let) meg ha tá ro zott ki adá si
elõ irány za tok for rá sá ul kell meg ter vez ni.

d) A Korm. ren de let 5.  §-ában meg ha tá ro zott, a köz -
pon ti költ ség ve tést meg il le tõ be vé te lek re vo nat ko zó adat -
szol gál ta tás tel je sí té se ér de ké ben a fe je ze tet meg nem il le -
tõ be vé te le ket jog cí men ként az uta sí tás 5. szá mú mel lék le -
te sze rint kell szám vet ni.

e) Új fel adat ese té ben – amennyi ben azt a ter ve zõ szer -
ve zet igé nye alap ján olyan cím rend kó don is el kü lö ní te ni
szük sé ges, mely a HM KGIR rend szer ben még nem sze re -
pel – a költ ség ve té si ja vas la tot az 1., 2., 4. szá mú mel lék le -
tek fel hasz ná lá sá val és az új cím rend kód irán ti igény egy -
ide jû fel ter jesz té sé vel kell össze ál lí ta ni.

f) A költ ség ve té si ja vas la to kat a ki adá si elõ irány za to -
kat te kint ve 2007., 2008., 2009. évi ár- és bér szín vo na lon
kell össze ál lí ta ni.

g) A ki adá sok ter ve zé se so rán az elõ irány za to kat az el -
lá tá si-utalt sá gi rend, va la mint a szer ve ze ti és fel adat vál to -
zá sok figye lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni. A szerve -
zési in téz ke dé sek ben érin tett szer ve ze tek elõ irány za tai
ter ve zé sét a szer ve zés vég re haj tá sá ért fe le lõs in téz mény
vég zi.



h) Az elõ irány za tok ter ve zé se so rán el sõd le ges szem -
pont ként kell figye lembe ven ni a kö vet ke zõ ket:

ha) Az egyes pénz ügyi tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2006. évi LXI. tör vény alap ján kü lö nö sen a sze mé lyi jö ve -
de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVVII. tör vény, az ál ta lá -
nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör vény, a tár -
sa da lom biz to sí tá s el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go -
sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló
1997. évi LXXX. tör vény, az egész ség ügyi hoz zá já ru lás -
ról  szóló 1998. évi LXVI. tör vény elõ írásait.

hb) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, a mi nisz té ri u mok -
ban, az igaz ga tá si és az igaz ga tás jel le gû te vé keny sé get el -
lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak
lét szá má ról  szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat,
va la mint a vég re haj tá sá ra ki adott, a Hon vé del mi Minisz -
térium át ala kí tá sá val, szer ve ze ti kor sze rû sí té sé vel kap cso -
la tos fel ada tok ról  szóló több ször mó do sí tott 74/2006. HM
uta sí tás elõ írásait.

hc) A nem la kos sá gi köz üze mi fo gyasz tók ré szé re szol -
gál ta tott ener gi ák (gáz, táv hõ, vil la mos ener gia) ár sza bá -
lyo zá sa i ról  szóló GKM ren de le tek ben meg ál la pí tott ha tó -
sá gi díj té te le ket.

hd) A hon vé del met érin tõ egyes kor mány ha tá ro za tok
mó do sí tá sá ról  szóló 2037/2005. (III. 10.) Korm. ha tá ro zat -
tal mó do sí tott, a Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Hon véd -
kór ház re konst ruk ci ós be ru há zás be fe je zé sé rõl  szóló
2058/2003. (III. 27.) Korm. ha tá ro zat alap ján a be ru há zás
2007. áp ri lis 30-ig be fe je zés re ke rül. A ter ve zés so rán
szám ba kell ven ni a be ru há zás költ ség ve té si for rás szük -
ség le tét, va la mint az új egész ség ügyi ka pa ci tás ak ti vá lá sá -
val je lent ke zõ mû kö dé si (sze mé lyi, egyéb pénz ügyi,
 logisztikai és inf ra struk tu rá lis jel le gû) ki adá so kat.

he) Az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ
szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz -
ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Kor mány ha tá ro zat
elõ írásait, kü lö nö sen a 4. a), a 4. b), a 6. h) és a 6. i) pon tok -
ban fog lal tak, illetve a Kor mány ha tá ro zat ban fog lalt egyes 
fel ada tok vég re haj tá sá nak elõ ké szí té sé rõl  szóló 96/2006.
HM uta sí tás ban meg ha tá ro zot ta kat.

hf) A ter ve zé si fo lya ma tok ban ér vé nye sí te ni kell a
nem ze ti kez de mé nye zé sû és fi nan szí ro zá sú vé del mi fej -
lesz té si fel ada tok prog ram ala pú ter ve zé sé rõl és vég re haj -
tá sá ról  szóló 50/2004. (HK 12.) HM uta sí tás ban fog lal ta -
kat.

hg) A terv ja vas la tok ki dol go zá sa so rán a Kormány
egyes egye di prog ra mok ra, be szer zé sek re, fej lesz té sek re
vo nat ko zó dön té se it a ter vek ben ér vé nye sí te ni kell, fi gye -
lem mel a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak ra. E kör be tar -
toz nak kü lö nö sen a kö vet ke zõk:

– a gép jár mû prog ram hoz kap cso ló dó an a ter ve ket a
Hon vé del mi Mi nisz té ri um nak az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény 46/A.  §-ának ha tá lya alá tar -
to zó gép jár mû be szer zé sé rõl  szóló 2341/2003. (XII. 23.)
Korm. ha tá ro zat alap ján kell össze ál lí ta ni,

– a la kás épí tés fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat, va la mint a 
Lak ta nya Re konst ruk ci ós Prog ram in téz mé nyi elõ irány zat 

meg ter ve zé sét a ren del ke zés re ál ló költ ség ve té si for rá sok
figye lembe véte lével a Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé -
nek egé szét érin tõ stra té gi ai fe lül vizs gá lat kon cep ci ó já hoz 
kap cso ló dó lak ta nya-re konst ruk ci ós fel ada tok, va la mint a
la kás- és szál ló vá sár lá si, illetve épí té si prog ram in dí tá sá ról 
 szóló 2056/2001. (IV. 2.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról
 szóló 2315/2003. (XII. 10.) és 2037/2005. (III. 10.) Korm.
ha tá ro za tok ál tal meg ha tá ro zott ke re tek figye lembe véte -
lével kell ter vez ni,

– a hosszú táv ú, nem zet kö zi két- és több ol da lú köte -
lezettségvállalásokat a kö te le zett ség tel jes össze gé vel
– éven kén ti bon tás ban – kell a terv ja vas la tok ba be épí te ni.

i) A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény ha tá lya alá tar to zó be szer zé sek te kin te té ben ter vez ni
csak a terv idõ szak ban pénz for gal mi lag is tel je sít he tõ ki -
adá so kat le het.

j) A nem zet kö zi fel ada tok el lá tá sát biz to sí tó lo gisz ti kai 
és inf ra struk tu rá lis ki adá so kat a nem zet kö zi költ ség ve té -
sek ré sze ként, el kü lö nít ve kell meg ter vez ni.

k) A köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz -
ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el -
len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes tör vények mó -
do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXIV. tör vénnyel mó do sí tott
Áht. 94.  §-ban fog lal tak vég re haj tá sa a HM fe je zet nél a
tár sa dal mi szer ve ze tek nek nyúj tott költ ség ve té si tá mo ga -
tá sok ról  szóló 45/2004. (HK 11.) szá mú HM uta sí tás ban
fog lal tak sze rint ke rült sza bá lyo zás ra. A terv idõ sza kot
érin tõ en a tá mo ga tá si elõ irány za tok a fel hasz ná lás cél ja i -
nak át lát ha tó sá ga ér de ké ben ki zá ró lag a fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok kö zött ke rül het nek meg ter ve zés re. A ter ve -
ket a tá mo ga tás ra ke rü lõ szer ve zet(ek) és a tá mo ga tá si
cél(ok) meg je lö lé sé vel kell össze ál lí ta ni.

l) A terv ja vas lat össze ál lí tá sa so rán a 2007–2016. kö -
zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó 10 éves erõ for rás és költ ség terv -
ja vas lat ban meg ha tá ro zott fel ada to kat is figye lembe kell
ven ni.

(2) A költ ség ve té si ter vek össze ál lí tá sa ér de ké ben a
költ ség ve té si le he tõ sé gek kel tel jes össz hang ban össze ál lí -
tott (ki egyen sú lyo zott) erõ for rás- és költ ség ter vet a HM 10 
éves ter vé nek ki dol go zá sá ról, va la mint a NA TO vé del mi
ter ve zé si és át te kin té si el já rás nem ze ti fel ada ta i nak vég re -
haj tá sá ról  szóló 6/2006. (HK 4.) HM uta sí tás ban el ren del -
tek vég re haj tá sa ér de ké ben a HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ -
osz tály (a továb biak ban: HM VTF) a HM KPSZH-nak,
illetve ki vo na tolt for má ban ter ve zé si ke ret szám ként je len
HM uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek nek 2006. ok -
tó ber 5-ig kül di meg.

A ter ve zé si ke ret szá mo kat az uta sí tás ha tá lya alá tar to -
zó in téz mé nyek ré szé re a HM VTF a kö vet ke zõ szem pon tok 
figye lembe véte lével ha tá roz za meg:

– a ke ret szá mok a je len leg ha tá lyos cím rendkó don ként
ke rül nek meg ál la pí tás ra, kü lön vá laszt va az in téz mé nyi
mû kö dé si (csapat) és a köz pon ti tár ca szin tû fel ada tok ke -
re te it;
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– ki adá si ke re tek for rá sa ki adá son ként kü lön vá laszt va
ke rül ki adás ra tá mo ga tá si és költ ség ve té si be vé te li for rá -
son ként;

– a köz pon ti ki adá sok ter ve zé sé nek fel sõ szin tû ko or di -
ná lá sa ér de ké ben a ke re tek a je len uta sí tás ban meg ne ve -
zett szer ve ze tek ré szé re ke rül nek ki adás ra;

– a ter ve zé si ke re tek a ter ve zést vég zõ szer ve zet ha tás -
kö ré ben nem lép he tõ ek túl.

(3) A HM KPSZH a fe je zet költ ség ve té si terv ja vas la tá -
nak össze ál lí tá sa so rán ér vé nye sít se a PM ál tal ki adás ra
ke rü lõ „Ter ve zé si Kör irat”-ban fog lalt elõ írá so kat.

Létszám-elõirányzatok tervezése

3.  §

(1) A sze mé lyi jut ta tá sok és a mun ka adó kat ter he lõ já ru -
lé kok ter ve zé se ér de ké ben a tár ca 2007–2009. kö zöt ti idõ -
szak ra éven kén ti nyi tó és zá ró rend sze re sí tett (fel tölt he tõ)
lét szám ada to kat, ál lo mány ka te gó ri án kén ti bon tás ban a fe -
le lõs sé gi kö rük be tar to zó ka to nai szer ve ze tek re vo nat ko -
zó an a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály (a továb -
biak ban: HM TKF) – együtt mû kö dés ben a HM Had erõ
Ter ve zé si Fõ osz tállyal (a továb biak ban: HM HTF) – a HM 
KPSZH ré szé re 2006. ok tó ber 6-ig küld je meg.

(2) A HM Sze mély ze ti Fõ osz tály (a továb biak ban: HM
SZF) 2006. ok tó ber 6-ig szol gál tas son ada tot a HM
KPSZH ré szé re a terv idõ szak ra, ka to nai szer ve ze tek re
( intézményekre) le bont va éven kén ti és ál lo mány ka te gó ri -
án kén ti rész le te zett ség gel az MH rend sze re sí tett lét szá mát 
nem, de költ ség ve té si lét szá mát ter he lõ ren del ke zé si ál lo -
mány ter ve zett lét szá má ról.

(3) A 4. ZMNE lét szám éves költ ség ve té si lét szám-elõ -
irány za tát 2007. jú li us 31-i át adás sal szá mít va kell meg -
ter vez ni.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelõ
járulékok tervezése

4.  §

(1) A Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet köz pon ti és in -
téz mé nyi gaz dál ko dá sá nak rend jé rõl  szóló 9/1998.
(HK 4.) HM uta sí tás (a továb biak ban: gaz dál ko dá si uta sí -
tás) 27.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján a HM
KPSZH köz pon ti lag ter ve zi a sze mé lyi ál lo mány il let mé -
nye i nek, il let mé nyen kí vü li pénz be ni já ran dó sá ga i nak és
ezek já ru lé kos költ sé ge i nek költ ség ve té si elõ irány za ta it.

(2) A HM KPSZH a ki adá sok ter ve zé sé nél az ezen uta -
sí tás 3.  §-a alap ján meg ha tá ro zott költ ség ve té si lét szám
alap ján, a Pénz ügy mi nisz té rium „Ter ve zé si Kör ira tá -
ban”-ban meg ha tá ro zott ter ve zé si pa ra mé te rek mel lett
vegy e figye lembe a had erõ-át ala kí tás vég re haj tá sá val kap -
cso la tos lét szám vál to zá so kat és a fel mon dá sok kal össze -
füg gõ já ran dó sá go kat.

(3) A 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat alap ján a
HM fe je zet tõl át adás ra ke rü lõ szer ve ze tek ál lo má nyá nak
a 2007. évi költ ség ve tést ter he lõ 2006. év de cem be ri
 járandóságait és já ru lé ka it a HM fe je zet költ ség ve té sé ben
kell meg ter vez ni.

Fejezeti kezelésû elõirányzatok tervezése

5.  §

A gaz dál ko dá si uta sí tás 19.  § (2) be kez dés f) pont já ban
fog lal tak alap ján a HM KPSZH ko or di nál ja a fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány za tok ter ve zé sét a kö vet ke zõ el já rá si rend
sze rint:

(1) a) Az MH Köz pon ti Hon véd kór ház, a Köz pon ti lag
ke zelt la kás tá mo ga tá si elõ irány za tok (La kás tá mo ga tás,
La kás épí tés) és a Ka to nai vé del mi be ru há zá sok jog cím -
cso por tok ter ve zé sét a HM IKH vég zi.

b) A La kás tá mo ga tás elõ irány zat ter ve zé sé hez a HM
IKH a HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tá lyon (a továb biak -
ban: HM VGF) ke resz tül nyújt adat szol gál ta tást.

c) A Tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa jog cím cso por ton
be lül a

– Kul tu rá lis egye sü le tek tá mo ga tá sa,
– Sport egye sü le tek tá mo ga tá sa,
– Kom mu ni ká ci ós fel ada tok,
– Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság tá mo ga tá sa fel ada -

tok el kü lö ní tett ter ve zé sét, va la mint az
– Ér dek kép vi se le ti szer vek tá mo ga tá sa,
– Er nyõ szer ve ze tek tá mo ga tá sa

fel ada to kon be lül a tá mo ga tás ter ve zé sét szer ve ze ten kén ti
bon tás ban (HTBK, HOKOSZ, MATASZ HOSZ,
HODOSZ, CSÉSZ, BEOSZ), illetve a Hon véd Mû vész -
együt tes tá mo ga tá sa jog cím cso port ter ve zé sét a HM Kom -
mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály (a továb biak ban: HM
KTF) hajt ja vég re.

d) A köz hasz nú tár sa sá gok ál tal el lá tott ál lam i fel ada -
tok fi nan szí ro zá sát a HM VGF – az irá nyí tá sért és a szak -
mai fel ügye le tért fe le lõs szer ve ze tek együtt mû kö dé sé vel,
a szük sé ges mér ték ben az MH ÖLTP-vel is egyez tet ve – a
ter ve zé si idõ szak ra a Kht.-k ál tal el lá tott fel ada tok vo nat -
ko zá sá ban tel jes kö rû en ter ve zi, az év kö zi fel adat vál to zás -
ból adó dó elõ irány zat-át cso por to sí tá sok ki kü szö bö lé sé -
vel. A ki adá so kat tár sa sá gon ként és fel ada ton ként el kü lö -
ní tet ten, ille tõ leg a ter ve zés meg ala po zott sá gát biz to sí tó
nor mák és nor ma tí vák, na tu rá lis mu ta tók és az el lá tás ra jo -
go sul tak lét szám ada tai egy ide jû be mu ta tá sá val kell szám -
vetni.

e) Az Egyéb uni ós be fi ze té sek, a Hoz zá já ru lás a NA TO 
költ ség ve té sé hez, a Hoz zá já ru lás a hi va tá sos ka to nák ked -
vez mé nyes nyug el lá tá sá nak ki adá sa i hoz és a Fe je ze ti
 kezelésû elõ irány za tok kal össze füg gés ben fel me rült, a
 Magyar Ál lam kincs tár ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok dí jai
jog cím cso por tok költ ség ve té si terv ja vas la ta it a HM
KPSZH ál lít ja össze.
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f) A Hoz zá já ru lás a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si
Prog ram já hoz (a továb biak ban: NSIP) jog cím cso port ter -
ve zé sét a HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal 
(a továb biak ban: HM BBBH vég zi).

g) Az MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány ál tal el lá tott
fel ada tok tá mo ga tá sa jog cím cso port költ ség ve té si terv ja -
vas la tát a HM SZF ter ve zi.

(2) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kö zül a köz pon ti
be ru há zá sok ter ve zé sét az ezen uta sí tás 3. szá mú mel lék le -
té ben fog lal tak sze rint kell vég re haj ta ni.

(3) A Tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa jog cím cso port te -
kin te té ben a ki adá so kat a tá mo ga tás ra ter ve zett szer ve ze -
tek és a tá mo ga tás cél já nak meg ha tá ro zá sá val kell ter vez -
ni, fi gye lem mel az uta sí tás 2.  § (1) be kez dé se k) pont já ban
fog lal tak ra, ezen be lül az ér dek kép vi se le tek tá mo ga tá sá -
nak a ter vét a Hon véd sé gi Ér dek egyez te té si Fó rum mal
egyez tet ve kell össze ál lí ta ni.

Pénzügyi jellegû dologi és egyéb központi kiadások
tervezése

6.  §

(1) A pénz ügyi jel le gû do lo gi ki adá so kat, be le ért ve a
Ma gyar Ál lam kincs tár ré szé re fi ze ten dõ szám la ve ze té si
dí jat és az egyéb mû kö dé si cé lú ki adá so kat, pénz esz köz át -
adá so kat (se gé lyek), va la mint a hosszú le já ra tú mun kál ta -
tói köl csö nök (ide ért ve a csa lád ala pí tá si tá mo ga tást és a
de vi za el lát mány elõ le get is) elõ irány za ta it – a la kás tá mo -
ga tás fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat, to váb bá a sze mé lyi jut -
ta tá sok és a mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ki vé te lé vel – a
2006. évi in téz mé nyi költ ség ve té si ja vas la tok el ké szí té sé -
nek és jó vá ha gyá sá nak rend jé rõl  szóló 7/2006. (HK 4.)
HM uta sí tás 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott elõ -
irány za tok kö ré re ki ter je dõ en a Sa já to san Gaz dál ko dó
Szer ve ze tek ki vé te lé vel a HM KPSZH köz pon ti lag ter ve zi 
meg.

(2) A HM KGIR és egyes al rend sze rei üze mel te té si és
fej lesz té si ki adá sa it a HM KPSZH – a rend szer gaz dák kal
együtt mû köd ve, adat szol gál ta tá sa ik ra ala po zot tan – köz -
pon ti lag ter ve zi.

(3) A köz pon ti lag ki fi ze tés re és el szá mo lás ra ke rü lõ ki -
adá sok kö zül a biz to sí tá si dí ja kat, a szer zõ dé ses ka to nák
szál lí tá sát és a kor en ged mé nyes nyug díj ki adá sa it a HM
KPSZH ter ve zi.

(4) A köz pon ti lag el szá mo lás ra ke rü lõ ki adá sok kö zül a
mun kál ta tó ál tal fi ze ten dõ adók és já ru lé kok, a re ha bi li tá -
ci ós hoz zá já ru lás ki adá sok, a kár té rí té si ki adá sok ki adá si
elõ irány za ta it a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál -
la pí tó Igaz ga tó ság ter ve zi.

(5) A mé dia (PR) te vé keny sé gek ki adá sa it a HM KTF
ter ve zi az zal, hogy a köz hasz nú tár sa sá gok be vo ná sá val
vég re haj tás ra ter ve zett fel ada tok elõ irány za ta it a HM
VGF-fel egyez te tet ten, az 5.  § (1) be kez dés sze rint, míg az

egyéb ki adá so kat a HM Igaz ga tá sa al cí men be lül kell ter -
vez ni.

(6) Az esély egyen lõ ség meg te rem té sé vel, a nem ze ti és
et ni kai ki sebb sé gi ügyek kel kap cso la tos ága za ti fel ada tok
költ ség ve té si ki adá sa it a HM KTF ter ve zi.

(7) A „Ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok ki adá sai” ter ve zé -
sét a hon vé del mi ága zat ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sé nek 
irá nyí tá sá ról és fel ada ta i ról  szóló 23/2005. (VI. 16.) HM
ren de let sze rint a HM TKF – az érin tett szer vek köz re mû -
kö dé sé vel – ter ve zi, az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa he lyé -
nek költ ség ve té si cím/al cím sze rin ti rész le te zé se és a meg -
vá sár lás ra ter ve zett esz kö zök, szol gál ta tá sok rész le tes
meg ter ve zé se mel lett.

(8) A „Ku ta tá si és Fej lesz té si” (K+F) ki adá sok ra vo nat -
ko zó adat szol gál ta tást a HM Tech no ló gi ai Hi va tal
(a továb biak ban: HM TH) ál lít ja össze. Az adat szol gál ta -
tást az uta sí tás 1. szá mú mel lék le te sze rin ti rész le te zés
mel lett – a HM HTF-el egyez te tet ten – a fej lesz té si té mák
rész le tes be mu ta tá sá val ki egé szít ve kell fel ter jesz te ni.

(9) A JAS–39 GRIPEN bér le ti szer zõ dés sel kap cso la tos 
va la mennyi ki adást (bér le ti díj, já ru lé kos költ sé gek, áfa,
fegy ver zet be szer zés, inf ra struk tu rá lis ki adá sok üzemel -
tetés stb.), együtt mû köd ve az MH ÖLTP-vel, az MH
LEP-el, a HM BBBH-val és a HM IKH-val, va la mint a
HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal lal
(a továb biak ban: HM NRH) (cím/al cím, CRK és ki emelt
elõ i rány za ton kén ti bon tás ban) a HM TH Re pü lõ gép
 Modernizációs Prog ram iro da ter ve zi.

(10) Az euró pai fegy ver kor lá to zá si, le sze re lé si, va la -
mint a nem zet kö zi biz ton ság po li ti kai szer zõ dé sek, meg ál -
la po dá sok és egyéb do ku men tu mok vég re haj tá sát ter ve zõ
és ko or di ná ló tár ca kö zi bi zott ság ról  szóló 2036/1997.
(II. 12.) Korm. ha tá ro zat alap ján lét re ho zott euró pai fegy -
ver kor lá to zá si, le sze re lé si, va la mint a nem zet kö zi biz ton -
ság po li ti kai szer zõ dé sek és egyéb do ku men tu mok vég re -
haj tá sát ter ve zõ és ko or di ná ló tár ca kö zi bi zott ság mû kö dé -
sé nek ki adá sa it – a szak te rü le tek vég re haj tá sá ért fe le lõs
szer ve ze tek ja vas la tai alap ján, a ke ret gaz da az MH Mû ve -
le ti Irá nyí tó Köz pont (a továbbiak ban: MH MIK) ko or di -
ná lá sá ban – a HM NRH ter ve zi.

(11) A fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus információ -
védelem elõ irány zat-igé nye it cím, al cím, szer ve zet és
 kiemelt elõ irány zat rész le te zés ben a HM In for ma ti kai és
In for má ció vé del mi Fõ osz tály ter ve zi.

(12) A Ho tel Ha dik és Is ten he gyi úti Ven dég ház mû kö -
dé si költ ség ve té sét, illetve a ha zai ren dez vé nyi te vé keny -
sé gek költ ség ve té sét a HM NRH ter ve zi.

(13) A 2007. évi Nem zet kö zi Re pü lõ nap és Ha di tech ni -
kai Be mu ta tó költ ség ve té sét a HM NRH el kü lö ní tet ten ter -
ve zi.

(14) Az (1)–(13) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki adá so -
kat – az eset le ge sen fel me rü lõ a sze mé lyi jut ta tá sok és a
mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ki emelt elõ irány za tok be -
mu ta tá sa mel lett – az uta sí tás 1., 4. szá mú mel lék le te i ben
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meg ha tá ro zot tak alap ján kell ter vez ni úgy, hogy azok kü -
lön rész le tes szám sza ki és szö ve ges in dok lás sal is alá tá -
masz tot tak le gye nek.

(15) A mi nisz te ri, ve zér kar fõ nö ki tar ta lé ko kat az egyes
in téz mé nyi (al)cí me ken, ki emelt elõ irány za to kon a HM
KPSZH köz pon ti lag ter ve zi.

Logisztikai jellegû dologi, egyéb mûködési célú
kiadások, pénzeszköz átadások, intézményi

beruházási kiadások, felújítások és egyéb intézményi
felhalmozási kiadások

7.  §

(1) A ter ve zett ki adá si elõ irány za to kat az uta sí tás 1.,
4. szá mú mel lék le tei sze rint kell össze ál lí ta ni.

(2) A köz pon ti el lá tás kö ré ben biz to sí tás ra ke rü lõ anya -
gok, esz kö zök és szol gál ta tá sok ki adá si elõ irány za tai csak
az el lá tást vég zõ szer ve zet nél ter vez he tõ ek.

(3) A HM-nek és a tel jes HM hát tér in téz mé nyi kör nek
az in téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok ki emelt elõ irány zat ra
ter ve zett össze get tel jes kö rû en és rész le te sen, a 4. szá mú
mel lék let fel hasz ná lá sá val (fel adat, be szer zés re ter ve zett
al kat rész, esz köz stb. mennyi sé ge i nek és ér té ke i nek meg -
je lö lé sé vel) kü lön is be kell mu tat nia.

(4) A nem zet kö zi bé ke tá mo ga tó és vál ság ke ze lé si fel -
ada tok, va la mint az AN–26-os re pü lõ gép igény be vé te lé -
vel kap cso la tos lo gisz ti kai ki adá sok te kin te té ben az MH
ÖLTP a 11.  §-ban le ír tak sze rint jár jon el.

8.  §

(1) Az MH ÖLTP-nek a gaz dál ko dá si jog kö ré be és a
ko or di ná ci ós ha tás kö ré be tar to zó összes elõ irány za tok ra
vo nat ko zó adat szol gál ta tást az anyag nem fe le lõs szol gá la ti 
ágak ja vas la tai alap ján, költ ség ve té si al cí men ként össze -
sít ve, a MH ka to nai szer ve ze te i re, to váb bá az egész ség -
ügyi in té ze te i re ki ter je dõ en, az 1. sz. mel lék le ten túl me nõ -
en szak ága za ton ként, azon be lül ki emelt esz köz ön kén ti,
fõbb és egyéb fe la da ton kén ti bon tás ban, a 4. szá mú mel -
lék let al kal ma zá sá val is be mu tat va kell össze ál lí ta nia,
egy ide jû leg a vo nat ko zó cím rend kó do kon meg ter vez ve a
köz pon ti el lá tás ér de ké ben be szer zés re ke rü lõ esz kö zök és 
szol gál ta tá sok elõ irány za ta it is. Ezen fe lül ter vez ze meg
(vegy e szá mí tás ba) a meg ha tá ro zott szak te rü le te ken el lá -
tás ra utalt HM, va la mint a tel jes hát tér in téz mé nyi kör ki -
adá sa it is.

(2) A had erõ fej lesz té si cé lok és kö te le zett sé gek meg va -
ló sí tá sa ér de ké ben ter ve zett ki adá so kat az MH ÖLTP fel -
ada ton ként és ki emelt elõ irány za ton ként is ter vez ze.

(3) A ha zai (nem ze ti) fej lesz té si prog ra mo kat az MH
ÖLTP ter ve zi, az 1. és a 4. sz. mel lék let al kal ma zá sá val,
prog ra mon ként be mu tat va rész le te sen az elõirányzat-
 szükségletet.

9.  §

(1) A köz pon to sí tott el lá tás rend sze ré ben nem biz to sí -
tott mû kö dé si és fel hal mo zá si ki adá sok ter ve zé sét az in -
téz mé nyek ön ál ló an vég zik.

(2) Az uta sí tás ha tá lya alá nem tar to zó HM hi va ta lok és
hát tér in téz mé nyek, va la mint HM Igaz ga tá sa al cím köz -
pon ti el lá tás kö ré be nem tar to zó in téz mé nyi do lo gi jel le gû
és egyéb ki adá si elõ irány za ta it a HM KPSZH köz pon ti lag
ter vez ze.

(3) A ZMNE ki adá si elõ irány za ta it fél éves mû kö dés re
kell meg ter vez ni.

Infrastrukturális jellegû központi dologi, egyéb
mûködési célú kiadások, pénzeszköz-átadások,

intézményi beruházási kiadások, felújítások és egyéb
intézményi felhalmozási kiadások

10.  §

(1) A HM IKH köz pon ti lag, az 1., 4. sz. mel lék let sze -
rint cím rend kó don ként leg alább a kö vet ke zõ fõbb fe la da -
ton kén ti bon tás ban ter vez zen:

– Lak ta nya Re konst ruk ci ós Prog ram,
– kór há zak köz pon ti ha tás kör ben tör té nõ fel újí tá sa,
– egyéb in gat lan-fel újí tá si ki adá sok,
– el he lye zé si szol gál ta tá sok meg vá sá ro lá sa,
– el he lye zé si köz pon ti költ ség ve tés,
– nem zet kö zi (bé ke fenn tar tá si, bé ke misszi ós stb.) fel -

ada tok,
– õr zés vé del mi ki adá sok,
– kör nye zet vé del mi ki adá sok,
– HM–I. ob jek tum kar ban tar tás és fel újí tás,
– HM–I. ob jek tum üze mel te tés,
– jog sza bá lyi elõ írásból adó dó és egyéb inf ra struk tu rá -

lis mû kö dé si ki adá sok.
(2) A terv ja vas la to kat rész le tes szám sza ki és szö ve ges

in dok lás sal is alá tá masz tot tan kell össze ál lí ta ni.
(3) Az õr zés vé del mi ki adá sok költ ség ve té se meg ter ve -

zé se ér de ké ben a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály 
ter vez ze meg kü lön-kü lön, ka to nai szer ve ze ten ként rész le -
tez ve az élõ erõs és tech ni kai õr zés vé del mi elõirányzat-
 igényeket és az így el ké szí tett szám ve tést be dol go zás cél -
já ból a HM IKH-nak 2006. ok tó ber 6-ig küld je meg.

(4) Az el he lye zé si köz pon ti költ ség ve té si terv ja vas la tot
fõ fel ada ton ként, s azo kon be lül rész fel ada ton ként rész le -
te sen, ki emelt elõ irány zat-bon tás ban kell meg ter vez ni.

(5) Az el he lye zé si szol gál ta tá sok meg vá sár lá sa terv ja -
vas lat össze ál lí tá sa so rán ke rül je nek be mu ta tás ra a szol -
gál ta tá si szer zõ dés ben rög zí tett fõbb fel ada tok, illetve a
köz üze mi dí jak fe de ze té re ter ve zett elõ irány za tok.

(6) A HM IKH a 11.  §-ban sze rep lõ nem zet kö zi fel ada -
tok tel jes kö rû el he lye zé si elõ irány zat-szük ség le te it fel -
ada ton ként, a 2., 4., 6. szá mú mel lék let al kal ma zá sá val, a
figye lembe vett idõ szak meg je lö lé sé vel ter vez ze meg.
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(7) A nem zet kö zi bé ke tá mo ga tó és vál ság ke ze lé si fel -
ada tok te kin te té ben a HM IKH a 11.  §-ban le ír tak sze rint
jár jon el.

(8) Az MK KFH az inf ra struk tu rá lis mû kö dé si ki adá sa it
ön ál ló an ter vez ze meg.

(9) A Veszp rém SEL ob jek tum, a Bán kút, Bé kés csa ba
ra dar ál lo má sok, az 1.sz. Ba da csony láb di, a 2. sz. Cso pak
és a 3. sz. Má lyi Ki kép zé si, Ok ta tá si és Re ge ne rá ló Köz -
pont (KORK) üze mel te té si ki adá sa it, a Re pü lõt erek fel -
szál ló pá lya kar ban tar tá si ki adá sa it és a MH Egész ség ügyi
in té ze tei ste ril ta ka rí tás ki adá sa it az MH ÖLTP ter ve zi.

(10) A 4. sz. Göd Ki kép zé si, Ok ta tá si és Re ge ne rá ló
Köz pont (KORK) üze mel te té si ki adá sai a HM NRH in téz -
mé nyi költ ség ve té sé ben ke rül jön – kü lön be mu tat va –
meg ter ve zés re.

Nemzetközi feladatok kiadásainak tervezése

11.  §

(1) A 6. szá mú mel lék let ben sze rep lõ nem zet kö zi
 feladatok költ ség ve té si ter vei a szak mai fel ügye le tet gya -
kor ló sze mély ál tal meg ha tá ro zott fõbb fel ada tok, ka to nai- 
és vé de lem po li ti kai cél ki tû zé sek és pri o ri tá sok alap ján, a
2. szá mú mel lék let sze rin ti for má ban, éven ként, fel ada ton -
ként, költ ség ve té si cím-al cí men ként és ki emelt elõ irány -
za ton ként rész le tez ve, a 12.  §-ban elõ ír tak sze rint a ke ret -
gaz da szer ve ze tek, illetve az el lá tá su kért fe le lõs HM Te rü -
le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó ság (a továb biak ban:
HM TPSZI) ál tal ke rül je nek össze ál lí tás ra, a ke ret gaz da,
illetve a HM TPSZI igaz ga tók ré szé rõl alá írás ra és meg -
kül dés re a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal
ré szé re 2006. ok tó ber 6-ig.

12.  §

(1) A Vál ság ke ze lõ és Bé ke mû ve le tek ke re té ben fel -
aján lott ka to nai szer ve ze tek és az en nek ke re té ben egyé ni
be osz tást be töl tõk sze mé lyi jut ta tá sa i nak és já ru lé ka i nak,
va la mint pénz ügyi jel le gû do lo gi ki adá sa i nak a ter ve zé se
– a ke ret gaz dák kal tör té nõ együtt mû kö dés ben – a HM
2. sz. TPSZI fel ada ta az aláb bi rész le te zés ben:

a) az EUFOR IPU Ka to nai Rend fenn tar tó Kon tin gens
ki adá sai (EUFOR IPU KRK, Sza ra je vó), va la mint az
 EUFOR HQ-n dol go zó törzs tisz tek ki adá sai;

b) a KFOR Õr- és Biz to sí tó Zász ló alj (KFOR ÖBZ,
Pris ti na) és a kon tin gens mû ve le ti te rü le tén dol go zó törzs -
tisz tek, be le ért ve a Meg elõ zõ Egész ség ügyi La bo ra tó ri um
ki adá sa it is;

c) az MH Tar to má nyi Új já épí té si Cso port (MH PRT),
az egyé ni be osz tást be töl tõ sze mé lyek ki adá sai (ide nem
ért ve a más NATO és EU pa rancs nok sá gok ról ide ve zé -
nyelt sze mé lyek sze mé lyi jut ta tá sa it és já ru lé ka it);

d) az Ira ki ren de zés ben részt ve võ törzs tisz tek ki adá sai
(ide nem ért ve a más NATO és EU pa rancs nok sá gok ról ide 
ve zé nyelt sze mé lyek sze mé lyi jut ta tá sa it és já ru lé ka it);

e) az MH KFOR Szá zad, va la mint a törzs tisz tek ki adá -
sai (ide nem ért ve a más NATO és EU pa rancs nok sá gok ról 
ide ve zé nyelt sze mé lyek sze mé lyi jut ta tá sa it és já ru lé ka it);

f) a NATO Gyors re a gá lá sú Erõk (NRF) kö te lé ké be fel -
aján lott al egy sé gek és törzs tisz tek fel ké szí té sé nek és
 gyakorlatainak ki adá sai (ide nem ért ve a más NATO és
EU pa rancs nok sá gok ról ide ve zé nyelt sze mé lyek sze mé lyi 
jut ta tá sa it és já ru lé ka it);

g) a Több nem ze ti sé gû Meg fi gye lõ Erõk (MFO, Sínai-
 félsziget) ma gyar kon tin gen sé nek ki adá sai;

h) az ENSZ Cip ru si Ma gyar Kon tin gens (UNFICYP)
ki adá sai;

i) egyéb más bé ke misszi ók ban részt ve võ kon tin gen sek
és törzs tisz tek ki adá sai (ide nem ért ve a más NATO és
EU pa rancs nok sá gok ról ide ve zé nyelt sze mé lyek sze mé lyi 
jut ta tá sa it és já ru lé ka it);

j) a cseh re pü lõ-ha jó zó kon di ci o ná ló ki kép zést a ke ret -
gaz da MH LEP ter ve zi.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt fel ada tok költ ség ve té si 
szük ség le tét a je len uta sí tás sza bá lya i nak al kal ma zá sá val
kell el ké szí te ni úgy, hogy a ha zai fo rint il let mé nye ket, a
kül szol gá lat tal kap cso la to san fo rint ban fel me rü lõ pót lé ko -
kat és azok von za ta it az állományille té kes szer ve zet sa ját
in téz mé nyi költ ség ve té sé ben ter ve zi. A brut tó sí tás sza bá -
lya i nak figye lembe véte lével a de vi zá ban fel me rü lõ sze -
mé lyi jut ta tá sok elõ irány za ta it és azok já ru lé ka it, va la mint 
a pénz ügyi jel le gû do lo gi ki adá so kat tar tal ma zó költ ség -
ve té si terv ja vas la tot a HM 2. sz. TPSZI ké szí ti el.

(3) Az (1) be kez dés ben fel so rolt fel ada tok lo gisz ti kai
(köz pon ti és csapat), va la mint el he lye zé si (inf ra struk tu rá -
lis) jel le gû igé nye it az MH ÖLTP, illetve a HM IKH fel -
ada ton ként, ön ál ló cím rend kó do kon el kü lö nít ve, a sa ját
költ ség ve té si ke re te ter hé re ter vez ze meg, be le ért ve a
nem zetközi szer zõ dé sek alap ján fi ze ten dõ lo gisz ti kai el lá -
tá si költ sé ge ket is.

(4) A Ka to nai Meg fi gye lõk fel adat pénz ügyi jel le gû
 kiadásainak ter ve zé sét a HM 1. sz. TPSZI, a lo gisz ti kai ki -
adá so kat pe dig az MH ÖLTP ön ál ló cím rend kó don, a sa ját 
költ ség ve té si ke re te in be lül ter vez ze meg.

(5) A NATO és EU pa rancs nok sá gok ról mû ve le ti te rü -
let re ve zé nyel tek sze mé lyi jel le gû ki adá sa it, va la mint azok 
já ru lé ka it a „Nem fegy ve res kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk, 
va la mint kül föl dön tar tó san ta nul má nyo kat foly ta tók nem -
ze ti tá mo ga tá sa” fel adat költ ség ve té si ke re té ben, el lá tá si
költ sé ge i ket pe dig ezen fel ada tok kal kap cso la tos fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok kö zött kell meg ter vez ni.

(6) Az (1) pont ban fel so rol tak költ ség ve té si igé nyei, fel -
ada ton ként, a 2 sz. mel lék let sze rin ti for má ban a HM
TPSZI ál tal – igaz ga tó já nak alá írá sá val – ke rül je nek fel -
ter jesz tés re.
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13.  §

A kép vi se le tek, a nem ze ti tá mo ga tó szer ve zet, az ön ál ló 
NATO, EU és egyéb nem ze ti be osz tást be töl tõk, a kül föl -
dön ta nul má nyo kat foly ta tók, va la mint a két és több ol da lú
nem zet kö zi kap cso lat tar tás ke re té ben ide ig le nes ki kül de -
tést tel je sí tõk ki adá sa i nak a ter ve zé se – a ke ret gaz dák kal
tör té nõ együtt mû kö dés ben – a HM 1. sz. TPSZI fel ada ta az 
aláb bi rész le te zés ben:

(1) a Ma gyar Köz tár sa ság Ál lan dó NATO Kép vi se let Vé -
de lem po li ti kai Rész le ge (MK ÁNK VPR), az MH  Katonai
Kép vi se lõ Hi va ta la (MH KKH), az MH Nem ze ti Ka to nai
Kép vi se let (MH NKK), az MH Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se -
let (MH NÖK), az EBESZ Kép vi se let, a Re gi o ná lis Fegy ver -
zet-el len õr zést Se gí tõ Ki kép zõ Köz pont (RAVIAC) terv ja -
vas la tát a HM 1. sz. TPSZI ál lít ja össze, me lyek csak a de vi -
za el lát má nyo kat, azok já ru lé ka it, illetve a hely szí ni pénz ügyi
jel le gû do lo gi ki adá so kat tar tal maz zák.

(2) a „Nem fegy ve res kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk,
 valamint a kül föl dön tar tós ta nul má nyo kat foly ta tók nem -
ze ti tá mo ga tá sa” fel adat ter vé ben a HM NRH NTSZ az ön -
ál ló NATO és EU be osz tást be töl tõk (be le ért ve a kép vi se -
let bõ ví tést és a HU NIC-ot is), va la mint el kü lö ní tet ten az
NFTC ka na dai kép zés ben részt ve võk de vi za el lát má nya it,
azok nak a já ru lé ka it, to váb bá az azok kal kap cso la tos ha zai 
és hely szí ni pénz ügyi jel le gû do lo gi és lo gisz ti kai ki adá so -
kat is a HM NRH ter ve zi.

(3) A fegy ver zet-el len õr zé si ke ret ki adá sa it a keret -
gazda HM NRH ter ve zi, a ke ret gaz da MH MIK ko or di ná -
lá sá val.

(4) A mul ti la te rá lis együtt mû kö dé si fel ada tok ter ve zé -
sét a ke ret gaz da HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály vég zi el.

(5) A két ol da lú nem zet kö zi kap cso lat tar tás költ ség ve té -
si szük ség le tét a ke ret gaz da HM Nem zet kö zi Együtt mû -
kö dé si Fõ osz tály ter ve zi meg.

(6) A nem zet kö zi gya kor la tok költ ség ve té si szük ség le -
te it a ke ret gaz da HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály
ter ve zi meg.

(7) A tar tó san kül föl dön ta nul má nyo kat foly ta tók,
 valamint a NATO és PfP tan fo lya mok (3 hó na pot meg nem 
meg ha la dó) költ ség ve té si szük ség le tét a ke ret gaz da
HM SZF ter ve zi meg, együtt mû köd ve a HM NRH-val.
A NATO és PfP tan fo lya mok ke re té ben kell ter vez ni a
 békemissziós tan fo lya mo kat is.

(8) Az NFTC prog ram mal kap cso la tos ma gyar hozzá -
járulás ki adá sa it a ke ret gaz da HM VGF ter ve zi meg.
Az NFTC kép zé sen részt ve võ ok ta tók és hall ga tók sze mé -
lyi és pénz ügyi jel le gû, va la mint lo gisz ti kai ki adá sa it a
HM NRH ter ve zi a fel adat ra el kü lö ní tett cím rend kó don.

(9) A re gi o ná lis nyelv kép zés nem zet kö zi fel adat költ -
ség ve té si igé nyét a ke ret gaz da HM SZF ter ve zi meg.

(10) A nem zet kö zi kom mu ni ká ci ós fel ada tok hoz kap -
cso ló dó költ ség ve té si igé nyét a ke ret gaz da HM KTF ter -
ve zi meg.

(11) A ko ráb ban ön ál ló nem zet kö zi ke ret ként sze rep lõ
nem zet kö zi fel ada tok ki szol gá lá sá nak fe l nem oszt ha tó
költ sé ge it, va la mint az egyes ön ál ló fel ada tok hoz kap cso -
ló dó ki adá so kat a ke ret gaz da HM NRH a sa ját in téz mé nyi
alap költ ség ve té se ter hé re ter vez ze meg.

(12) Az egyes nem zet kö zi fel ada tok kal kap cso la tos
(vál ság ke ze lõ és bé ke mû ve le tek hez fel aján lott ka to nai
szer vez tek, SHAPE fu tár szol gá lat, Nem zet kö zi gya kor la -
tok, Nyi tott Ég bolt, VIP szál lí tás stb.), ha zai szál lí tó esz -
köz zel vég zett, fo rint ban és kül föl di fi ze tõ esz köz ben fel -
me rü lõ do lo gi jel le gû lé gi szál lí tá si ki adá so kat – a re pü lõ -
gé pek és he li kop te rek üzem anyag, rep tér bér le ti, reptér -
illeték és ha tár nyi tás költ sé ge it – az MH ÖLTP ön ál ló cím -
rend kó don el kü lö nít ve, a sa ját költ ség ve té si ke re te ter hé re, 
a sze mé lyi ki adá so kat és azok já ru lé ka it, va la mint a pénz -
ügyi jel le gû ki adá so kat a ke ret gaz da MH LEP ter ve zi meg.

(13) A NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram hoz és a
NATO költ ség ve té sek hez tör té nõ hoz zá já ru lá so kat, to -
váb bá az egyéb uni ós be fi ze té se ket a HM KPSZH ter ve zi
meg, a szak mai fe le lõ sök tõl be kért ada tok alap ján.

A (2)–(12) pont ban fog lal ta kat a ke ret gaz dák az érin tett
igaz ga tó ság gal együtt mû kö dés ben meg ter ve zett, alá írá -
suk kal el lá tott költ ség ve té si igé nye i ket az ille té kes HM
TPSZI út ján küld jék meg a HM KPSZH-ra.

A költségvetési tör vényjavaslat normaszövegének
és részletes indoklásának kidolgozása

14.  §

A 2007. év re a költ ség ve té si tör vénybe fel ven ni ja va solt 
nor ma szö ve get a kö vet ke zõk sze rint kell össze ál lí ta ni:

(1) a fe je ze tet érin tõ, a költ ség ve té si gaz dál ko dás sal
össze füg gõ sza bá lyok,

(2) a köz pon ti költ ség ve tés elõ irány za ta i nak meg ala po -
zá sát szol gá ló ren del ke zé sek és tör vénymódosítások,

(3) a ve gyes és zá ró ren del ke zé sek kö ré be tar to zó sza -
bá lyok.

A fel me rü lõ – eset le ge sen más jog sza bá lyo kat is érin tõ
– nor ma szö veg-ja vas la tot és annak rész le tes in do ko lá sát a
költ ség ve té si adat szol gál ta tás sal együtt a HM KPSZH-ra
kell meg kül de ni 2006. ok tó ber 9-ig.

A ja vas la tok el ké szí té sé nél ér vé nye sí te ni kell a jog al ko -
tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény ben és a jog sza bály szer -
kesz tés rõl  szóló 12/1987. (XII. 29.) IM ren de let ben fog lal -
ta kat.

Egyéb tervezési elõ írások

15.  §

Az MH Egész ség ügyi in té ze tei az egyes évek ben vár ha -
tó an be fo lyó OEP be vé te lek össze ge i rõl éven kén ti bon tás -
ban kü lön ad ja nak adat szol gál ta tást – az MH EÜP-ság
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 útján – a HM KPSZH ré szé re. A ter ve zett OEP be vé te le ket 
ál ta lá nos jel leg gel el sõ sor ban az MH Egész ség ügyi in té ze -
tek sze mé lyi jut ta tá sai és azok já ru lé kai, va la mint pénz -
ügyi jel le gû egyéb ki adá sai for rá sa ként kell a HM KPSZH
ha tás kö ré ben meg ter vez ni.

16.  §

(1) A tár ca 2007–2009. évek re vo nat ko zó terv ja vas la tá nak 
össze ál lí tá sa ér de ké ben az el ké szí tett és fe lül vizs gált költ ség -
ve té si adat szol gál ta tá so kat (az uta sí tás mel lék le te i ben meg -
ha tá ro zott for má tu mok ban), rész le tes szám sza ki és szö ve ges
in dok lás sal ki egé szít ve 2006. ok tó ber 9-ig be zá ró lag kell
írás ban és egy ide jû leg a hmkpszh@hm.gov.hu e-ma il
 címre meg kül de ni a HM KPSZH ré szé re.

(2) A gaz dál ko dá si uta sí tás 27.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak alap ján a költ ség ve té si terv ja vas lat el ké szí té sét,
annak a hon vé del mi mi nisz ter hez tör té nõ fel ter jesz té sét,
ille tõ leg jó vá ha gyá sát köve tõen a Pénz ügy mi nisz té ri um -

hoz a Ter ve zé si Kör ira tá ban meg ha tá ro zás ra ke rü lõ el já rá -
si rend sze rint kell be nyúj ta ni.

Záró rendelkezések

17.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.* Az uta sí -
tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium fe je zet 2006–2008. évi költ ség ve té si ter vé nek össze -
ál lí tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta tás rend jé rõl  szóló
84/2005. (HK 18.) HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. ok tó ber 5.



1. sz. melléklet a 106/2006. (HK 20.) HM utasításhoz

……………………………………
Szer ve zet meg ne ve zé se

Adatlap a 2007. évi költségvetési elõirányzatok megtervezéséhez
Cím/alcím/CRK bontásban!

CÍM/AL CÍM:
CRK:

Ada tok E Ft-ban

Fel adat, ki adás meg ne ve zé se
Do lo gi

 kiadások

Egyéb
 mûködési

célú
 támogatások, 

 kiadások

In téz mé nyi
be ru há zá si
ki adá sok

Fel újí tás

Egyéb
 intézményi

fel hal mo zá si
ki adá sok

Köl csö nök
Ki adás

össze sen
In téz mé nyi

be vé tel
Költ ség ve té si 

tá mo ga tás
Be vé tel
össze sen

Meg jegy zés

1 2 3 4 5 6 7=1+..+6 8 9 10=8+9 11

2007. évi javasolt elõirányzat
összesen

For má tum: MS Ex cel 2008–2009. évek re is ki töl ten dõ!

Bu da pest, 2006.
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2
0

. szám
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
1

5
5

3



2. sz. melléklet a 106/2006. (HK 20.) HM utasításhoz

…………………………………
Szer ve zet meg ne ve zé se

Adatlap a 2007. évi nemzetközi elõirányzatok levezetéséhez
Cím/alcím/CRK bontásban!

CÍM/AL CÍM:
CRK:

Ada tok E Ft-ban

Meg ne ve zés Ki adá sok

Fel adat, ki adás meg ne ve zé se
Sze mé lyi
jut ta tá sok

Munka -
adókat
 terhelõ

 járulékok

Do lo gi ki -
adá sok

Egyéb
 mûködési

célú
támoga -
tások,

 kiadások

In téz mé nyi
be ru há zá si
ki adá sok

Fel újí tás

Egyéb
 intézményi
fel hal mo zá -
si ki adá sok

Köl csö nök
Ki adá sok
össze sen

Be vé tel
Költség -

vetési
 támogatás

Be vé tel
össze sen

Meg -
jegyzés

1 2 3 4 5 6 7 8 9=1+..+8 10 11 12=10+11 13

2007. évi javasolt elõirányzat

For má tum: MS Ex cel 2008–2009. évek re is ki töl ten dõ!

Bu da pest, 2006.
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szer ve zet ve ze tõ jé nek alá írá sa
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3. sz. melléklet a 106/2006. (HK 20.) HM utasításhoz

……………………………………
szer ve zet meg ne ve zé se

Központi beruházások tervezése

ÁHT
azon.

Fe je zet
szám

Cím
szám

Al cím
szám

Jog cím
csop.

Jog cím
Elõ ir.
csop.
szám

Ki emelt
elõ ír.
Szám

Funk -
cionális

 besorolás 
(kód)

Me gye
kód

Ré gió
kód

BERUHÁZÁS

Az elõ irány zat pénz ügyi for rá sá nak
meg ne ve zé se

Beru -
házási
költ ség

össze sen

2005. évi 
tény

2006. évi 
elõ -

irányzat

2007. 2008. 2009.

Meg -
jegyzésJELZÕ -

SZÁMA
MEG NEVE ZÉSE

évi
 tervezett

elõ -
irányzat

évi ter ve zett
 felhasználás

Fo lya mat ban lévõ köz pon ti be ru há zá sok

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KERETBÕL
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

KAPCSOLÓDÓ EGYÉB FORRÁS

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KERETBÕL
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

KAPCSOLÓDÓ EGYÉB FORRÁS

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fo lya mat ban lévõ köz pon ti be ru há zá sok össze sen:

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KERETBÕL
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KAPCSOLÓDÓ EGYÉB FORRÁS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2007. év ben új in du ló be ru há zá sok

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KERETBÕL
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

KAPCSOLÓDÓ EGYÉB FORRÁS

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0,0

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KERETBÕL
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

KAPCSOLÓDÓ EGYÉB FORRÁS

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0,0

2007. év ben új in du ló be ru há zá sok össze sen:

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KERETBÕL
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 0,0 0,0 0,0

KAPCSOLÓDÓ EGYÉB FORRÁS 0,0 0,0 0,0

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0,0

FEJEZET ÖSSZESEN:

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KERETBÕL
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KAPCSOLÓDÓ EGYÉB FORRÁS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bu da pest, 2006.
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szer ve zet ve ze tõ jé nek alá írá sa
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4. sz. melléklet a 106/2006. (HK 20.) HM utasításhoz

………………………………………
szer ve zet meg ne ve zé se

Minta

Kimutatás

a költségvetési tervjavaslat terhére beszerzésre kerülõ eszközökrõl, szolgáltatásokról [szolgálati áganként,
azon belül kiemelt eszközönkénti és programonkénti (tételes), valamint fõbb és egyéb feladatonkénti bontásban]

M Ft-ban

Fsz. Szol gá la ti ág
Ki emelt esz kö zök, va la mint fõbb és egyéb fel ada tok Ki emelt elõ irány zat

Össze sen Meg jegy zés
Meg ne ve zé se Mennyi sé ge Egy ség ár Össz ér ték Do lo gi Fel újí tás Fel hal mo zás

1. Rep. mûszaki MI-24 felújítás 5 400 2 000 – 2 000 – 2 000

Bu da pest, 2006.

…………………………………

szer ve zet ve ze tõ jé nek alá írá sa
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5. sz. melléklet a 106/2006. (HK 20.) HM utasításhoz

………………………………………
  szer ve zet meg ne ve zé se

Kimutatás
a központi költségvetést megilletõ bevételekrõl 2007. évben

Költ ség ve té si cím/al cím, CRK

E Ft-ban

Fsz. Köz pon to sí tott be vé tel meg ne ve zé se Be vé tel össze ge Meg jegy zés

1 2 3 4

 1) Intézményi ellátási díjak (egészségügyi ellátásért fizetett térítési díjak, stb.)

 2) Igényjogosultak (alkalmazottak) részére nyújtott szolgáltatások térítési díjai (élelmezési, munkahelyre száll., stb.)

 3) Állami feladatok díjbevétele

 4) Illeték jellegû bevételek

 5) Eszközök bérleti díj bevételei (közüzemi díjak visszatérülésének kivételével), helyiségek bérleti díjának 50%-a

 6) Kártérítési bevételek

 7) Kötbér- és bírságbevételek

 8) Kamatbevételek

 9) Áru és szolgáltatás értékesítésébõl származó vállalkozási bevételek 5%-a, illetve 15%-a

10) Vállalkozási tevékenység eredménye után befizetendõ összeg

11)

.

.

.

Összesen:

Bu da pest, 2006.

……………………………………
szer ve zet ve ze tõ jé nek alá írá sa
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6. sz. melléklet a 106/2006. (HK 20.) HM utasításhoz

A nemzetközi feladatok felett felügyeletet gyakorló személyek és a keretgazda szervezetek

Fel adat meg ne ve zé se
Szak mai fel ügye le tet

 gyakorló
Ke ret gaz da

NATO és PfP tanfolyamok HM HVKF I. h. HM SZF

Regionális nyelvképzés HM HVKF I. h. HM SZF

Cseh repülõhajózó kiképzés HM HVKF I. h. MH LEP

Kanadai repülõgép-vezetõ képzés HM HVKF I. h. HM VGF és HM NRH

Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések HM HVKF I. h. HM HKF

UNFICYP HM VP SZÁT MH MIK, MH LEP
és MH ÖLTP

MFO HM VP SZÁT MH MIK, MH LEP
és MH ÖLTP

Katonai Megfigyelõk HM VP SZÁT MH MIK és MH ÖLTP

KFOR század HM VP SZÁT MH MIK, MH SZFP,
MH ÖLTP és HM IKH

NTM-I törzstisztek (Irak) HM VP SZÁT MH MIK, MH SZFP,
MH ÖLTP és HM IKH

KFOR ÖBZ HM VP SZÁT MH MIK, MH SZFP,
MH ÖLTP és HM IKH

MH PRT és egyéni beosztásúak HM VP SZÁT MH MIK, MH SZFP,
MH ÖLTP és HM IKH

MH Katonai Rendfenntartó Kontingens HM VP SZÁT MH MIK, MH SZFP,
MH ÖLTP és HM IKH

NRF feladatok HM VP SZÁT MH MIK, MH SZFP,
MH ÖLTP és HM IKH

EU Battle Group HM VP SZÁT MH MIK, MH SZFP,
MH ÖLTP és HM IKH

Multilaterális együttmûködés HM VP SZÁT HM VPF

Kétoldalú kapcsolatok HM VP SZÁT HM NEF

MH KKH HM VP SZÁT HM HVKF I. h.

MH NKK HM VP SZÁT HM HVKF I. h.

MH NÖK HM VP SZÁT HM HVKF I. h.

MK ÁNK VPR HM VP SZÁT HM VPF

EBESZ misszió Katonai Képviselet HM VP SZÁT HM VPF

Nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítõk, valamint a külföldön tartós
tanulmányokat folytatók nemzeti támogatása

HM Ka bi net fõ nök HM NRH

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programhoz HM VTI SZÁT HM BBBH

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez HM VTI SZÁT HM KPSZH

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez és egyéb uniós befizetések HM VTI SZÁT HM KPSZH

Nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó, hazai repülõeszközzel végzett szállítások HM HVKF I. h. MH LEP

Nemzetközi kommunikációs feladatok HM Ka bi net fõ nök HM KTF

Fegyverzet-ellenõrzés HM VP SZÁT MH MIK
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A honvédelmi miniszter
107/2006. (HK 20.) HM

u t a  s í  t á  s a

a honvédelmi tárcának a válságkezelés egyes
feladataiban való részvétele elemzésérõl  szóló

61/2006. (HK 13.) HM KÁT intézkedés és a megelõzõ
védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban

a hadkötelezettség bevezethetõségének feladat-
és feltételrendszerét elemzõ tanulmány

összeállításáról  szóló 63/2006. (HK 13.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés hatályon kívül

helyezésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a köz pon ti ál -
lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kormány tag jai és az
ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény -
ben, to váb bá a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, a mi nisz té ri u -
mok ban, az igaz ga tá si és az igaz ga tás jel le gû te vé keny sé -
get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta -
tot tak lét szá má ról  szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá -
ro zat ban és az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se -
gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in -
téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat -
ban fog lalt ren del ke zé sek re – az aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  §

A hon vé del mi tár cá nak a vál ság ke ze lés egyes fel ada ta i -
ban va ló rész vé te le elem zé sé rõl  szóló 61/2006. (HK 13.)
HM KÁT in téz ke dés és a meg elõ zõ vé del mi hely zet ben és
rend kí vü li ál la pot ban a had kö te le zett ség be ve zet he tõ sé gé -
nek fel adat- és fel té tel rend sze rét elem zõ ta nul mány össze -
ál lí tá sá ról  szóló 63/2006. (HK 13.) HM KÁT – HVKF
együt tes in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

2.  §

Ezen uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,* és 2006.
de cem ber 31-én ha tá lyát ve szí ti.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. ok tó ber 6.
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ÁLLAMTITKÁR RENDELKEZÉS

A Honvédelmi Minisztérium jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

105/2006. (HK 20.) HM Jogi SZÁT–HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a 2006. október havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról*

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

HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉS

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
106/2006. (HK 20.) HVKF

p a  r a n  c s a

a „BEVETÉS IRÁNY 2006” gyakorlat és bemutató foglalkozás elõkészítésérõl és végrehajtásáról kiadott
59/2006. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról*

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



MH FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal
fõigazgatójának

53/2006. (HK 20.) HM KPSZH

i n  t é z  k e  d é  s e

a lakbértámogatás folyósításáról  szóló
38/2002. (HK 20.) HM KPSZH intézkedés

módosításáról

A HM ren del ke zé sû la kás bér be adá sá val és a la kás cé lú
tá mo ga tá sok kal össze füg gõ, a hon vé del mi szer vek re há -
ruló egyes fel ada tok el lá tá sá ról, a la kás gaz dál ko dá si és a
la kó ház-ke ze lé si szer vek fel ada ta i ról, a la kás bi zott sá gok
mû kö dé sé rõl, to váb bá a szál ló fé rõ hely-gaz dál ko dás és a
szál ló bér let sza bá lya i ról  szóló 63/1995. (HK 33.) HM uta -
sí tás (a továb biak ban: HM ut.) 85/A.  § (4) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a HM Vé de lem gaz da sá gi
Fõ osz tály és a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály fõ osz tály ve ze -
tõ jé vel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõk sze rint in téz ke dem.

1. A lak bér tá mo gat ás fo lyó sí tá sá ról  szóló 38/2002.
(HK.20.) HM KPSZH

in téz ke dés 3. pont já nak má so dik mon da ta he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az iga zo lás 1. szá mú pél dá nyát a ké re lem mel együtt
meg kül di a pa rancs nok ré szé re, me lyet – fi gye lem mel a
sze mé lyi ál lo mány pénz be li já ran dó sá gai fo lyó sí tá si rend -
jé rõl  szóló 4/1998. (HK 2.) HM uta sí tás és vég re haj tá si in -
téz ke dé se i re – az ille té kes sze mély ügyi szerv hez kell to -
váb bí ta ni; a 2. szá mú pél dányt az igény jo go sult ré szé re
kell át ad ni (meg kül de ni); a 3. szá mú pél dányt a la kás gaz -
dál ko dá si szerv a 2. mel lék let sze rint nyil ván tar tás ba ve szi 
és meg õr zi.”

2.  A lak bér tá mo gat ás fo lyó sí tá sá ról  szóló 38/2002.
(HK 20.) HM KPSZH in téz ke dés 1. sz. mel lék le té nek
d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„d) ........................................... (név) ............................ 
(rend fo ko zat) 20..... év ..................... hó .............  nap já tól
– a 6/1994. (IV. 30.) HM ren de let 177/A.  § (3)–(5) be kez -
dé se i nek figye lembe véte lével – ha vi .................... Ft az az
......................................................................... Ft össze gû
lak bér tá mo gat ás ra jo go sult.”

3. Ez az in téz ke dés a köz zé té telt kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba, ren del ke zé sét azon ban a 10/2006. (III. 27.) HM
ren de let 52.  § (4)–(5) be kez dés ben fog lal tak nak meg fele -
lõen, a 2006. áp ri lis 30-át köve tõen – az in téz ke dés ha tály -
ba lé pé sét meg elõ zõ en – be nyúj tott ké rel mek te kin te té ben
is al kal maz ni kell.

Dr. Al ké ri Ist ván dan dár tá bor nok s. k.,
HM KPSZH fõ igaz ga tó

A HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal
fõigazgatójának

54/2006. (HK 20.) HM KPSZH

i n  t é z  k e  d é  s e

a lakásüzemeltetési hozzájárulás folyósításáról

A Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ
 lakások és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la -
mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló több ször mó do sí tott
6/1994. (IV. 30.) HM ren de let (a továb biak ban: R.) 177.  §
és 177/B.  §-ában sza bá lyo zott la kás üze mel te té si hoz zá já -
ru lás fo lyó sí tá sá ra, a HM ren del ke zé sû la kás bér be adá sá -
val és a la kás cé lú tá mo ga tá sok kal össze füg gõ, a hon vé del -
mi szer vek re há ru ló egyes fel ada tok el lá tá sá ról, a la kás -
gaz dál ko dá si és a la kó ház-ke ze lé si szer vek fel ada ta i ról, a
la kás bi zott sá gok mû kö dé sé rõl, to váb bá a szál ló fé rõ -
hely-gaz dál ko dás és a szál ló bér let sza bá lya i ról  szóló
63/1995. (HK 33.) HM uta sí tás (a továb biak ban Ut.)
85/A.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a
HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály, illetve a HM Sze mély -
ze ti Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ jé vel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõk sze rint in téz ke dem.

Az intézkedés hatálya

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Miniszté -
riumra, a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet -
len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze -
tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re 
(továb biak ban: hon vé del mi szerv) ter jed ki.

A hozzájárulás megállapítása

2. A la kás üze mel te té si hoz zá já ru lás (a továb biak ban:
hoz zá já ru lás) a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv (a továb biak -
ban: la kás gaz dál ko dá si szerv) út ján, az állomány illeté kes
pa rancs nok hoz, ve ze tõ höz (a továb biak ban:  parancsnok)
be nyúj tott ké re lem alap ján ál la pít ha tó meg. A ké re lem hez
csa tol ni kell a – 37/2006. (HK 9.) HM uta sí tás sal mó do sí -
tott – Ut. 85/A § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ok má nyo -
kat. A ké re lem sze mé lye sen tör té nõ át vé te lét a la kás gaz dál -
ko dá si szerv kép vi se lõ je írás be li el is mer vénnyel iga zol ja.
A ké re lem ben utal ni kell a hoz zá já ru lás meg ál la pí tá sát érin -
tõ egyéb kö rül mé nyek re, ada tok ra és té nyek re.
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3. A la kás gaz dál ko dá si szerv a fel té te lek tel je sü lé se
ese tén, a 2. pont ban em lí tett ké re lem alap ján a hoz zá já ru -
lás ra va ló jo go sult ság ról 3 pél dány ban, az 1. sz. mel lék let
sze rin ti tar ta lom mal iga zo lást (kal ku lá ci ós la pot) ál lít ki.
Az iga zo lás 1. sz. pél dá nyát a ké re lem mel együtt a pa -
rancs nok ré szé re to váb bít ja; a 2. sz. pél dányt az igény jo -
go sult ré szé re kell át ad ni (meg kül de ni); a 3. sz. pél dányt a
la kás gaz dál ko dá si szerv a 2. sz. mel lék let sze rint nyil ván -
tar tás ba ve szi és meg õr zi.

4. Ha a hoz zá já ru lás ra va ló jo go sult ság va la mely, az R.
vagy az Ut. sze rin ti fel té tel hi á nyá ban nem ál la pít ha tó
meg, a la kás gaz dál ko dá si szerv ezt a tényt a ké re lem re ve -
ze tett (vagy ah hoz csa tolt) zá ra dék ban rög zí ti és a pa rancs -
nok ré szé re to váb bít ja.

5. A hoz zá já ru lás irán ti ké re lem tel je sí té sé rõl vagy el -
uta sí tá sá ról a pa rancs nok dönt. A ké rel met dön tés-elõ ké szí -
tés re az ille té kes sze mély ügyi szerv hez kell to váb bí ta ni.
A dön tés-elõ ké szí tés a sze mély ügyi, illetve pénz ügyi és
szám vi te li szerv (re fe ra tu ra) együt tes fel ada ta. A dön tés
vég re haj tá sá ra pa rancs ban (ha tá ro zat ban) kell in téz ked ni.
A pa rancs- (ha tá ro zat-) ter ve ze tet a sze mély ügyi szerv ké -
szí ti el. A ké re lem ere de ti, és az iga zo lás 1. sz. pél dá nyát az
igény jo go sult pénz ügyi sze mé lyi gyûj tõ jé ben kell el he lyez ni.

6. A hoz zá já ru lást az 5. pont sze rin ti pa rancs (ha tá ro -
zat) alap ján, az állományille té kes hon vé del mi szerv pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada ta it el lá tó szerv (re fe ra tu ra) adat -
köz lé sét köve tõen, a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj -
meg ál la pí tó Igaz ga tó ság (HM PÜSZNYI) az il let mé nyek -
kel egy ide jû leg, azok kal azo nos mó don fo lyó sít ja.

7. A hoz zá já ru lás össze gét (nap tá ri) év re szá mí tott
összeg ben kell meg ál la pí ta ni és ha vi rész összeg ben kell
fo lyó sí ta ni.

8. A hoz zá já ru lás meg ál la pí tá sa so rán ki zá ró lag a la kás 
ren del te tés sze rû hasz ná la tá val össze füg gés ben fel me rült
köz üze mi dí ja kat, illetve költ sé ge ket le het figye lembe
ven ni. Amennyi ben az igény jo go sult tal együtt la kók szá -
ma vagy a la kás mé re te, ille tõ leg a köz üze mi szol gál ta tá -
sok szer ke ze te el tér az R. 177/B.  §-ban, ille tõ leg az Ut.
85/A.  § (2) be kez dés d) és h) pont já ban meg ha tá ro zott
 jogosultsági fel té te lek tõl, a szá mí tás ba ve he tõ szol gál ta tói
dí jat az el té rés kö vet kez té ben fel me rü lõ költ ség gel ará -
nyo san kor ri gál ni, csök ken te ni vagy nö vel ni kell. (Így kell 
el jár ni pl. a ker tes há zak arány ta la nul ma gas víz fo gyasz tá -
sa ese tén; vagy más, nem a la kás fû té se cí men fel me rült
 fûtési költ ség fel me rü lé se kor is, füg get le nül at tól, hogy az
ön tö zõ víz-, illetve ener gia hor do zó fel hasz ná lás jö ve de -
lem szer zés sel függ össze vagy sem.)

9. Az iga zo lás (kal ku lá ci ós la p) 3. pont já ban té te le sen
meg kell je löl ni a szá mí tás ba vett ener gia hor do zó (fû té si
rend szer stb.) faj tá ját, mennyi sé gét és egy ség árát, ille tõ leg
éves tény le ges költ ség ki ha tá sát.

10. A hoz zá já ru lás össze gé nek eset le ges mó do sí tá sát a
2–6. pon tok ban fog lalt sza bá lyok ér te lem sze rû al kal ma zá -
sá val kell vég re haj ta ni.

11. A hoz zá já ru lás ra va ló igény jo go sult ság év köz be ni
meg nyí lá sa ese tén az R. 177/B.  § (2) be kez dés ben em lí tett
szol gál ta tá si dí jat a ké re lem be nyúj tá sa hó nap ját kö ve tõ hó 
el sõ nap já tól kell meg ál la pí ta ni.

12. Az igény jo go sult szol gá la ti vi szo nyá ban be kö vet ke -
zett vagy az igény jo go sult sá got érin tõ vál to zás ról (kü lö nö -
sen a szol gá la ti vi szony meg szû né sé rõl, át he lye zés rõl, ve -
zény lés rõl, lak hely vál to zás ról, az együtt la kók vál to zá sá ról
stb.) az állományille té kes hon vé del mi szer ve zet pa rancs no -
ka kö te les ér te sí te ni az ille té kes la kás gaz dál ko dá si szer vet.

13. A hoz zá já ru lás ban ré sze sü lõ át he lye zett, ki ne ve zett 
vagy ve zé nyelt igény jo go sult jo go sult sá gi fel té te le i nek
fenn ál lá sát ez al ka lom mal új ból meg kell vizs gál ni, és
szük ség sze rint a tá mo ga tást meg kell szün tet ni vagy új ból
meg kell ál la pí ta ni.

14. A hoz zá já ru lás ra va ló jo go sult sá got érin tõ ada tok -
ban be kö vet ke zõ vál to zá sok ese tén, a la kás gaz dál ko dá si
szerv, a tu do más ra ju tás tól szá mí tott 15 na pon be lül új iga -
zo lást ad ki, és a jo go sult sá gi fel té te lek meg szû né sé rõl
vagy meg vál to zá sá ról az állományille té kes hon vé del mi
szer ve zet pa rancs no kát írás ban tá jé koz tat ja, illetve ja vas -
la tot tesz a hoz zá já ru lás mó do sí tá sá ra, vagy a fo lyó sí tás
meg szün te té sé re.

15. A hoz zá já ru lás ra va ló jo go sult sá got az azt iga zo ló
la kás gaz dál ko dá si szerv és az állományille té kes pa rancs -
nok szük ség sze rint, de leg alább éven te egy al ka lom mal,
már ci us hó nap ban a ren del ke zés re ál ló ada tok (informá -
ciók) alap ján fe lül vizs gál ja és elem zi, mely nek ered mé -
nye ként meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket az eset le ges
pa rancs mó do sí tás ra. A szol gál ta tá si díj eset le ges túl fi ze té -
se  miatt jo go su lat la nul fel vett hoz zá já ru lás vissza té rí té se
ügyé ben a pa rancs nok szük ség sze rint a kis össze gû kö ve -
te lé sek re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint jár el.

Értelmezõ rendelkezések

16. El té rõ ren del ke zés hi á nyá ban a la kás üze mel te té si
hoz zá já ru lást a szol gá la ti vi szonnyal össze füg gõ egyéb já -
ran dó ság nak kell te kin te ni.
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17. Az in téz ke dés al kal ma zá sá ban a la kás ban élet vi tel -
sze rû en együtt la kó sze mély nek az igény jo go sult tal együtt
be köl tö zött, to váb bá az azt köve tõen jog sze rû en la kás -
hasz ná la ti jo got szer zett, az R. 9.  § (4) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott kö ze li hoz zá tar to zó te kint he tõ.

18. A hoz zá já ru lás ra va ló jo go sult ság meg ál la pí tá sa
szem pont já ból, el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban a meg kez -
dett hó na pot egész hó nap nak kell te kin te ni.

Átmeneti és záró rendelkezések

19. Az ezen in téz ke dés ha tály ba lé pé se elõtt meg ál la pí -
tott hoz zá já ru lá so kat, a 10/2006. (III. 27.) HM ren de let tel
mó do sí tott R. 177/B.  § (2) be kez dé se figye lembe véte lével
– leg ké sõbb 2007. már ci us 31-ig – fe lül kell vizs gál ni és
új ból meg kell ál la pí ta ni. Az új bó li meg ál la pí tás hoz szük -
sé ges, de a hon vé del mi szerv nél ren del ke zés re ál ló ada to -
kat, in for má ci ó kat be kér ni nem szük sé ges.

20. A hoz zá já ru lás fo lyó sí tá sá nak 2007. ja nu ár 1-jé tõl
al kal maz ha tó rend jé rõl az állományille té kes pa rancs nok a
hi va tá sos, va la mint a szer zõ dé ses tiszt és tiszt he lyet tes ál -
lo mány tag ja it a hely ben szo ká sos mó don, az in téz ke dés
köz zé té te lét kö ve tõ 30 na pon be lül tá jé koz tat ja.

21. Ez az in téz ke dés – a 22. pont ban fog lal tak ki vé te lé -
vel – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. Ezzel egy ide jû leg
ha tá lyát vesz ti a la kás üze mel te té si hoz zá já ru lás fo lyó sí tá -
sá ról  szóló 70/2002. (HK 26.) HM KPSZH in téz ke dés.

22. A 2006. év re meg ál la pí tott és fo lyó sí tott hoz zá já ru -
lás-elõ le get a 70/2002. (HK 26.) HM KPSZH in téz ke dés
17–19. pont jai sze rint leg ké sõbb 2007. áp ri lis 30-ig el kell
szá mol ni.

Dr. Al ké ri Ist ván dan dár tá bor nok s. k.,

HM KPSZH fõ igaz ga tó
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1. sz. melléklet az 54/2006. (HK 20.) HM KPSZH intézkedéshez

(M I N T A !)

(A szer ve zet meg ne ve zé se)
Nyt.szám:

IGAZOLÁS
lakásüzemeltetési hozzájárulás megállapításához

(kalkulációs lap)

A HM ren del ke zé se alatt lé võ la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról
 szóló – a 29/2002. (IV. 19.) és a 10/2006. (III. 27.) HM ren de le tek kel mó do sí tott – 6/1994. (IV. 30.) HM ren de let (R.)
177/B.  §, va la mint a vég re haj tá sá ra vo nat ko zó 63/1995. (HK 33.) HM uta sí tás (Ut.) 85/A.  §-ában fog lal tak nak meg fele -
lõen a kö vet ke zõ ket iga zo lom:

1. A ........................................................................................................... (hon vé del mi szerv) ál lo má nyá ba tar to zó
......................................................................................................... (név) ....................... (rf.) tu laj do nos ként, bér lõ ként,
a bér lõ-, tu laj do nos há zas tár sa ként, az R. 5.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti fel té te lek nek meg fe le lõ élet társ ként, illetve
.................................... jog cí men* (a továb biak ban: igény jo go sult) ............................................................ (te le pü lés)
.......... (irá nyí tó szám) ...................................................... u. ............ hsz. ............ eme let ........... aj tó alat ti la kás ban la kik.

2. Az igény jo go sult tal kö zös ház tar tás ban élet vi tel sze rû en együtt la kók ne ve, szü le té si éve, any ja ne ve:
a) .............................................................................................................................................................................
b) .............................................................................................................................................................................
c) .............................................................................................................................................................................
d) .............................................................................................................................................................................

3. Az igény jo go sult ál tal az elõ zõ év ben (12 hó na pos bá zis év ben) iga zol tan fi ze tett, (szá mí tott) szol gál ta tá si dí jak
[R. 177/B.  § (2) bek.; Ut. 85/A.  § (2) bek. f–g) pont.]:

a) fû té si díj .................................................................................................................. Ft

b) me leg víz el lá tá si költ ség (hõ díj) ........................................................................... Ft

c) víz díj ....................................................................................................................... Ft

d) szenny víz (csa tor na hasz ná la ti) díj ........................................................................ Ft

e) fû té si cé lú ener gia hor do zó be szer zé si költ sé ge (egye di fû tés ese tén) ................... Ft

f) egyéb szá mí tás ba ve he tõ ki adás ........................................................................... Ft

g) kor rek ci ós (költ ség csök ken tõ) té te lek:
.................................. (–) ..................... Ft
.................................. (–) ..................... Ft

———————————————————-
Össze sen: ................................... Ft

* A meg fe le lõ szö veg rész alá hú zan dó, illetve be íran dó.
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4. A 3. pont sze rint szá mí tott összeg 1/12 rész e: ............................. Ft

5. Az Ut. 85/A.  § (2) be kez dés a) pont ja alap ján, a be so ro lás sze rin ti brut tó il let mény tárgy év feb ru ár ha vi össze -
ge: ..................... Ft

6. A szá mí tott szol gál ta tá si díj a ha vi il let mény %-ában (4. pont sze rin ti összeg oszt va az 5. pont sze rin ti összeg gel és
szo roz va 100-zal) .............. %

7. La kás üze mel te tés hoz zá já ru lás ja va solt össze ge: a 4. pont sze rin ti összeg ........... %-a, .......................... Ft/hó,  azaz 
............................................................................................................... Ft/hó.

Mel lék le tek: (Szám lák, iga zo lá sok stb.)
(Csak a 3. sz. pél dány hoz.)

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

..........................................................
(a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv ve ze tõ je)

2. sz. melléklet az 54/2006. (HK 20) HM KPSZH intézkedéshez

(M I N T A!)

...............................................................
  He lyi La kás gaz dál ko dá si Szerv

NYILVÁNTARTÁS
a lakásüzemeltetési hozzájárulás megállapítására kiadott igazolásokról

Fsz.
Ki adott

 igazolás nyt.
szá ma és kel te

Az igény -
jogosult ne ve,
rend fo ko za ta

Állomány -
illetékes

 honvédelmi
szer ve zet

 megnevezése

A la kás a meg ál la pí tott hoz zá já ru lás
Hi vat ko zá sok,

vál to zá sok
 bejegyzése

la kó i nak
szá ma

szo ba
szá ma

jogosult -
ságának
 kezdete

ha vi össze ge
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A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató

Parancsnokának
és a Magyar Honvédség Légierõ Parancsnokának

617/2006. (HK 20.) MH ÖLTPK–MH LEPK

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

a Re/188 cikkszámú „A Jak-52 típusú repülõgép
légi üzemeltetési szakutasítása”címû kiadvány

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 a Re/188 cikk szá mú „A Jak-52 tí pu sú
re pü lõ gép lé gi üze mel te té si szak uta sí tá sa” cí mû ki ad vány
mó do sí tá sá ra az aláb bi ak sze rint

intézkedünk:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség Jak-52
tí pu sú re pü lõ gé pe it üzem ben tar tó és üze mel te tõ alakula -
tainak szak ál lo má nyá ra ter jed ki.

2. A „ké mi ai el szí ne zõ dõ” szén mon oxid de tek to rok
Jak-52 tí pu sú re pü lõ gép fe dél ze tén tör té nõ al kal ma zá sa
kap csán, az üze mel te té si és üzem ben tar tá si fel ada tok vég -
re haj tá sa ér de ké ben az in téz ke dés mel lék le te ként ki ad juk
a re pü lõ gép lé gi üze mel te té si szak uta sí tá sa mó do sí tá sát.

3. A mó do sí tás tar tal mát és elõ írá sa it az üzem ben tar tó
és üze mel te tõ szak ál lo mány a reá vo nat ko zó mér ték ben is -
mer je meg és al kal maz za.

4. A mó do sí tást a 17/2004 MH 89. Szol nok ve. sz.re.
ez red mér nök-mû sza ki zász ló alj pa rancs no ki in téz ke dés -
sel, a 244/45/2004 MH 89. Szol nok ve. sz.re. és az
567/13/2006 MH RMSzF nyt. szá mú „Ke ze lé si uta sí -
tás”-ok kal, va la mint az 567/14/2006 MH RMSzF nyt. szá -
mú „Tech no ló gi ai uta sí tás”-s al együtt kell al kal maz ni.

5. Az MH ala ku la ta i nál, illetve a HM szer ve ze tek nél
ta lál ha tó összes Re/188 cikk szá mú ki ad vány 3., 4., 5.,
7. fe je ze te it mó do sít sák és egé szít sék ki a mel lék let vas ta -
gon-dõlt be tûk kel sze dett szö veg ré sze i vel.

6. Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*,
 valamint je len in téz ke dés sel ha tá lyát vesz ti az MH Lé gi -
erõ Pa rancs nok 78/2004 szá mú és az MH Re pü lõ mû sza ki
Szol gá lat fõ nök 226/2004 szá mú in téz ke dé se.

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

Sá gi Já nos ve zér õr nagy s. k.,
MH LEP pa rancs nok

* Az együt tes in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. szep tem ber 5.

Mel lék let a
617/2006. (HK 20.) MH ÖLTPK és MH LEPK együt tes

in téz ke dés hez

Módosítás
a Re/188 cikkszámú,

„A Jak-52 repülõgép légi üzemeltetési szakutasítása”
címû szolgálati könyvhöz

3. A RE PÜ LÉS ELÕ KÉ SZÍ TÉ SE
3.3.3. A mo tor ve zér lé sé nek el len õr zé se (18. ol dal)
El len õriz ze a gáz kar és a lég csa var szög-ál lí tó ka r

könnyû el moz dít ha tó sá gát. A tûz csap ve zér lõ kar ját csak
ak kor el len õriz ze, ha az nyi tott hely ze té ben nincs le biz to -
sít va. Ilyen kor az el len õr zést kö ve tõ en a kar t nyi tott hely -
zet be kell ál lí ta ni.

El len õriz ze a „ké mi ai el szí ne zõ dõ” szén mon oxid de -
tek tort (pl. Qu an tum Eye, Sle ep Sa fe) –, amennyi ben el
van ve le lát va a re pü lõ gép.

El len õriz ze a mo tor hû tõ zsa lu za tá nak, va la mint az olaj -
hû tõ-csa tor na zsa lu já nak és a por lasz tó ba lé põ le ve gõ elõ -
me le gí tõ pil lan gó sze le pé nek tel jes és tö ké le tes zá ró dá sát
és nyit ódá sát.

3.4.2. A mo tor be in dí tá sa (21. ol dal)
A mo tor be in dí tá sa tör tén het fe dél ze ti ak ku mu lá tor ról,

vagy re pü lõ té ri táp lá lás ról.

In dí tás elõt ti ol va só kár tya:

Fe dél ze ti ok má nyok – rend ben
Aj tók, nyí lá sok – zár va
Kor má nyok – sza ba dok
Fu tó csap – kint, rög zít ve
Fék szárny – bent, sem le ges
Le ve gõ csap – nyit va, nyo má sok rend -

ben
Mû sze rek – ala pon, rend ben
Ma gas ság mé rõk – ál lít va, rend ben
Ak ku (re pü lõ té ri táp lá -
lás)

– kap csol va (a fe szült ség
fel tün te té sé vel)

Ge ne rá tor – kap csol va
In dí tás – kap csol va
Gyúj tás – 1+2
Gáz kar – 1/3-on
Lég csa var – kis szö gön
,,Ké mi ai el szí ne zõ dõ”
de tek tor

– nor mál le ve gõ mi nõ ség
(alap szín: pl. sár ga)

Zsa luk, por lasz tó fû tés – hõ mér sék let nek meg fe -
le lõ en

Fék – rög zít ve
Trimm – sem le ges
Üzem anyag, olaj – fel adat hoz fel tölt ve
In dí tás hoz – sza bad
3.4.3. A mo tor be me le gí té se (22. ol dal)
3.4.3.4. A mo tor be me le gí té se után el len õriz ni kell a

„ké mi ai el szí ne zõ dõ” szén mon oxid de tek tort.
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TILOS a mo tor pró bát meg kez de ni és vég re haj ta ni a
de tek tor alap (sár ga) hely zet tõl el té rõ el szí ne zõ dé se ese -
tén!

Meg jegy zés: El szí ne zõ dés ese tén vég re kell haj ta ni az
M-14P mo tor ki pu fo gó rend sze ré nek el len õr zé sét a vo -
nat ko zó tech no ló gi ai uta sí tás sze rint!

3.4.4. A mo tor pró ba (24. ol dal)

3.4.4.10. El len õriz ze a „ké mi ai el szí ne zõ dõ” szén -
mon oxid de tek tort. A de tek tor nor mál (sár ga) hely zet tõl
el té rõ el szí ne zõ dé se ese tén a mo tort le kell ál lí ta ni!

Meg jegy zés: El szí ne zõ dés ese tén vég re kell haj ta ni az
M-14P mo tor ki pu fo gó rend sze ré nek el len õr zé sét a vo -
nat ko zó tech no ló gi ai uta sí tás sze rint!

4. A RE PÜ LÉS VÉG RE HAJ TÁ SA

4.1. Fel ké szü lés a ki gu ru lás hoz és a ki gu ru lás

4.1.6. A fel szál ló pá lyá ra ki gu rul va ha lad jon to vább
egye ne sen 10–15 m-t, hogy az orr ke rék be áll jon a fel szál -
lás irány vo na lá ba, csök kent se alap já rat ra a mo tor for du lat -
szá mát és ál lít sa meg a re pü lõ gé pet.

Kap csol ja be a GMK ke ze lõ táb lá ján a GPK üzem mó dot
és ál lít sa be az UGR-4K jel zõ mû sze ren a fel szál lás irány -
szö gét.

A re pü lõ gé pet fék kel meg tart va el len õriz ze:

– Az AGI/AGD mû ho ri zont és az ARK rá dió irány tû
jel zé se i nek pon tos sá gát, a lég csa var szög-ál lí tó ka r „Kis
szög” hely ze té ben van-e. Té len a lég csa var mun ka hen ger -
ben lé võ olaj fel me le gí té se cél já ból ál lít sa a mo tor for du -
lat szá mát 70%-ra és ál lít sa át 2–3 íz ben a lég csa vart kis
szög rõl nagy ra, majd vissza.

– A ma gas sá gi kor mány-trimm hely ze tét, 2 fõ ese té ben 
sem le ges, 1 fõ ese té ben 1/2 ál lás ban hát ra;

– A le szál ló fék la pok be hú zott hely ze tét;

– A „ké mi ai el szí ne zõ dõ” szén mon oxid de tek tort –
amennyi ben van a re pü lõ gé pen.

Meg jegy zés: 1. A por lasz tó ba lé põ le ve gõ ne ga tív hõ -
mér sék le te ese tén fel száll ni csak be kap csolt le ve gõ fû tés -
sel sza bad, ha a kar bu rá tor ba be lé põ le ve gõ hõ mér sék le te
el ér te a +10 °C-ot.

2. Fel szál lás kor a zsa luk hely ze te függ a mo tor me le gí -
té sé tõl és a kül sõ le ve gõ hõ mér sék le té tõl.

Bi zo nyo sod jon meg, hogy nin cse nek aka dá lyok és re -
pü lõ gé pek a fel szál ló és le szál ló pá lyá kon, nin cse nek a le -
ve gõ ben át star to ló vagy le szál lás hoz – a ne gye dik for du ló
után 50 mé ter ma gas ság alatt – süllye dés ben lé võ re pü lõ -
gé pek. Ez után a bot kor mányt és a pe dá lo kat sem le ges
hely zet ben tart va, a fék kart be húz va nö vel je a mo tor for -
du lat szá mát 54–57%-ra és rá di ón kér jen en ge délyt a fel -
szál lás ra a re pü lés ve ze tõ tõl.

4.2. Fel szál lás és emel ke dés

4.2.6. A fu tók be hú zá sa után ál lít sa be a mo tor „Név le -
ges I.” üzem mód ját. Ilyen pa ra mé te rek mel lett a szí vó tér -
nyo mást ál lít sa be 800 mmHg ér ték re. A lég csa var szög-ál -
lí tó kar ral ál lít sa be a mo tor for du lat szá mát 82%-ra.

El len õriz ze a „ké mi ai el szí ne zõ dõ” szén mon oxid
 detektort – amennyi ben van a re pü lõ gé pen.

Meg jegy zés: Egyen le tes és kel lõ en ke mény fü ves
 pályáról tör té nõ fel szál lás ese té ben a be to no zott pá lyá ról
va ló fel szál lás hoz ké pest je len tõs el té rés nincs.

4.3. Is ko la kör re pü lé se

4.3.1. A fu tók be hú zá sa és a mo tor név le ges üzem mód -
ra ál lí tá sa után el len õriz ze a mû sze re ket:

– a hen ger fej hõ mér sék let 140–190 °C
– a mo tor ba be lé põ olaj
hõ mér sék le te 50–65 °C

– az olaj nyo má sa 4–6 ba r
– a ben zin nyo má sa 0,2–0,5 ba r
El len õriz ze a „ké mi ai el szí ne zõ dõ” szén mon oxid de -

tek tort – amennyi ben van a re pü lõ gé pen.

4.3.18. A „T” le szál ló jel tra ver zén gyõ zõd jön meg ar -
ról, hogy az elöl re pü lõ re pü lõ gé pek nem za var ják a har -
ma dik for du ló vég re haj tá sát. Nö vel je a szí vó tér nyo mást,
en ged je ki a fu tó kat, a ki en ge dést el len õriz ze a jel zõ lám -
pá kon és a me cha ni kus jel zõ kön. Vegy e le a ter he lést a
bot kor mány ról a trimm-mel. El len õriz ze a „ké mi ai el szí -
ne zõ dõ” szén mon oxid de tek tort – amennyi ben van a re -
pü lõ gé pen. Kér jen en ge délyt a be jö ve tel re.

4.3.36. Má so dik kör re tör té nõ to vább me ne tel (az át -
star to lás)

Az át star to lást mi ni mum 50 m ma gas ság ról hajt sa vég re.

Át star to lás elõtt el len õriz ze a „ké mi ai el szí ne zõ dõ”
szén mon oxid de tek tort – amennyi ben van a re pü lõ gé pen.

Szük ség ese tén bár mely ma gas ság ról át star tol hat. 50
m-nél na gyobb ma gas ság ról tör té nõ át star to lás kor, a sik ló -
szög meg vál toz ta tá sa nél kül, nö vel je a szí vó tér nyo mást.
Ek kor a re pü lõ gép jobb for du lót aka r vég re haj ta ni. A for -
du ló meg aka dá lyo zá sa cél já ból té rít se ki a bal pe dált és
tart sa meg a re pü lõ gé pet egye nes vo na lú re pü lés ben. A tel -
jes szí vó tér nyo más el éré se után 150 km/h se bes ség nél vi -
gye emel ke dés be a re pü lõ gé pet.

A – csak vég szük ség ese tén be kö vet ke zõ – fel vé te li ma -
gas ság ról tör té nõ át star to lás kor a fi gyel mét ne vegy e el a
föld rõl, foly tas sa a le szál lást, ener gi ku san nö vel je ma xi -
má lis ra a mo tor for du lat szá mát és 150 km/h se bes ség gel
vi gye át a re pü lõ gé pet emel ke dés be.

70–80 m-e s ma gas sá gon nö vel je a se bes sé get 170
km/h-ra, húz za be a fu tót és a fék la po kat. A fék la pok be hú -
zá sa után a re pü lõ gép süllye dé se nem több, mint 10 m. Az
el sõ for du ló vég re haj tá sá ig tart sa a le szál ló jel lel pár hu za -
mos irányt és fi gyel je a fel szál ló re pü lõ gé pet. Az el sõ for -
du ló vég re haj tá si ma gas sá ga 150 m.
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Ha az át star to lás oka a rossz és hi bás ki szá mí tás volt, ak -
kor az is mé telt kör vég re haj tá sa so rán vegy e figye lembe a
hi bát és vé gez ze el a szük sé ges ja ví tá so kat.

4.6. Ma gas ság gyûj tés

4.6.1. A ma gas ság gyûj tést a mo tor név le ges üzem -
módján 170 km/h-val (sí talp ese tén 150 km/h) kell vég re -
haj ta ni.

Ma gas ság gyûj tés köz ben el len õriz ni kell a mû sze re ket,
ame lyek a kö vet ke zõ ér té ket kell, hogy mu tas sák:

– a hen ger fej hõ mér sék let 140–190 °C
(meg en ge dett 220 °C)

– a mo tor ba be lé põ olaj
hõ mér sék le te 50–60 °C

– az olaj nyo má sa 4–6 ba r
– a ben zin nyo má sa 0,2–0,5 ba r
El len õriz ze a „ké mi ai el szí ne zõ dõ” szén mon oxid de -

tek tort – amennyi ben van a re pü lõ gé pen.

4.7. Víz szin tes re pü lés és süllye dés

4.7.7. Víz szin tes re pü lés és süllye dés vég re haj tá sa
köz ben pe ri o di ku san el len õriz ze a „ké mi ai el szí ne zõ dõ”
szén mon oxid de tek tort – amennyi ben van a re pü lõ gé pen.

5. A REPÜLÉS KÜLÖNLEGES ESETEI

5.18. A re pü lõ gép-ve ze tõ te vé keny sé ge a „ké mi ai
 elszínezõdõ” szén mon oxid de tek tor el szí ne zõ dé se kor
(pl. Qu an tum Eye, Sle ep Sa fe) – amennyi ben el van ve le
lát va a re pü lõ gép

5.18.1. A re pü lõ gép-ve ze tõk fül ké i ben a szén mon oxid
je len lét, a szén mon oxid mér ge zés je lei:

1. Eny he be ha tás (mér ge zés):

– gyen ge fej fá jás, émely gés, há nyás, ki me rült ség

2. Kö ze pes be ha tás (mér ge zés):

– erõs, lük te tõ fej fá jás, ál mos ság, za va ros ál la pot,
gyors szív mû kö dés

3. Erõs be ha tás (mér ge zés):

– esz mé let vesz tés, rán gó görcs, ke rin gé si za var, ha lál

5.18.2. A „ké mi ai el szí ne zõ dõ” szén mon oxid de tek tor
I., az az „fi gyel mez te tõ fo ko za tú” (pl. Qu an tum Eye: zöld; 
Sle ep Sa fe: szür ke) el szí ne zõ dé se ese tén:

– a re pü lõ gép-ve ze tõ nyis sa ki a fül ke te tõt „mér sé -
kelt”, il le te ve a tel jes lé gi szel lõ ze te té si fo ko zat ra, kezd je
meg a fül ke szel lõz te té sét;

– zár ja el a fül ke fû tés-szel lõ zés csap ját (ha az nyit va
volt);

– amennyi ben a ri asz tá si szint vissza áll alap/nor mál
hely zet re, foly tat hat ja a fel ada tot;

Is mé telt, illetve fo lya ma tos ri asz tás ese tén:

– a re pü lõ gép-ve ze tõ nyis sa ki a fül ke te tõt a tel jes lé gi
szel lõ ze te té si fo ko zat ra;

– zár ja el a fül ke fû tés-szel lõ zés csap ját (ha az nyit va
volt);

– sza kít sa meg a re pü lé si fel ada tot;

– fo ko zot tan el len õriz ze a szén mon oxid de tek tort.

1. Is ko la kör re pü lés kor:

– je lent se a to rony irá nyí tó nak (ille té kes lé gi for gal mi
egy ség nek);

– kér jen so ron kí vü li el sõbb sé get a le szál lás hoz;

– hajt sa vég re a le szál lást a 4.4. és a mo tor le ál lí tá sát a 
4.5. pon tok ban fog lal tak sze rint.

2. Lég tér re pü lés kor:

– je lent se az ille té kes lé gi for gal mi egy ség nek;

– kér jen so ron kí vü li be so ro lást le szál lás hoz;

– hajt sa vég re a süllye dést a 4.7.6., a le szál lást a 4.4. és 
a mo tor le ál lí tá sát a 4.5. pon tok ban fog lal tak sze rint.

3. Út vo nal re pü lés kor:

– je lent se az ille té kes lé gi for gal mi egy ség nek;

– hoz zon el ha tá ro zást a sa ját vagy a tar ta lék re pü lõ té -
ren tör té nõ le szál lás ra;

– hajt sa vég re a be jö ve telt és a le szál lást a 4.4., a mo -
tor le ál lí tá sát a 4.5. pon tok ban fog lal tak sze rint a sa ját
vagy a tar ta lék re pü lõ té ren.

5.18.3. A „ké mi ai el szí ne zõ dõ” szén mon oxid de tek tor
„II., az az ve szély fo ko za tú” (pl. Qu an tum Eye: sö tét kék;
Sle ep Sa fe: fe ke te) el szí ne zõ dé se kor:

– a re pü lõ gép-ve ze tõ nyis sa ki a fül ke te tõt a tel jes lé gi
szel lõ ze te té si fo ko zat ra, kezd je meg a fül ke szel lõz te té sét;

– zár ja el a fül ke fû tés-szel lõ zés csap ját (ha az nyit va
volt);

– sza kít sa meg a re pü lé si fel ada tot;

– hajt sa vég re a be jö ve telt és a le szál lást a 4.4., a mo -
tor le ál lí tá sát a 4.5. pon tok ban fog lal tak sze rint a leg kö -
ze leb bi re pü lõ té ren.

Is mé telt, illetve fo lya ma tos ri asz tás ese tén (a tel jes lé gi
szel lõ ze te té si fo ko za tú fül ke szel lõz te tés nem járt ered -
ménnyel), vagy ha az 5.18.1. pont ban le írt, a szén mon -
oxid szennye zõ dés re (mér ge zés re) uta ló je lek bár me lyi -
két ta pasz tal ja a re pü lõ gép-ve ze tõ:

– a re pü lõ gép-ve ze tõ nyis sa ki a fül ke te tõt a tel jes lé gi
szel lõ ze te té si fo ko zat ra;

– zár ja el a fül ke fû tés-szel lõ zés csap ját (ha az nyit va
volt);

– sza kít sa meg a re pü lé si fel ada tot;

– hoz zon el ha tá ro zást – a re pü lé si ma gas ság figye -
lembe véte lével – a re pü lõ gép vé szel ha gyá sá ra, illetve a
kény szer le szál lás ra.

1. A re pü lõ gép vé szel ha gyá sa – ha a re pü lé si ma gas -
ság le he tõ vé te szi:

– el ha tá ro zá sát je lent se az ille té kes lé gi for gal mi egy -
ség nek;
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– hagy ja el a re pü lõ gé pet az 5.16. pont ban fog lal tak
sze rint;

– föl det érés után ké szül jön fe l a ku ta tó-men tõ
gép/sze mély zet fo ga dá sá ra.

2. A re pü lõ gép kény szer le szál lá sa:
– el ha tá ro zá sát je lent se az ille té kes lé gi for gal mi egy -

ség nek (je lent se a kény szer le szál lás vár ha tó ide jét és he -
lyét);

– vá lassza ki a kény szer le szál lás hoz al kal mas te re pet;
– kezd je meg a ma nõ vert a kény szer le szál lás hoz (he -

lyez ked jen le he tõ leg szél lel szem be), ál lít son 170 km/h
sik ló se bes sé get;

– húz za meg a be kö tõ he ve de re ket;
– a ki le beg te tés utol só fá zi sá ban ál lít sa le a mo tort;
– zár ja el a tûz csa pot;
– hajt sa vég re a re pü lõ gép tel jes áram ta la ní tá sát;
– föl det érés és a re pü lõ gép tel jes meg ál lá sa után

hagy ja el a re pü lõ gé pet, tá vo lod jon biz ton sá gos tá vol ság -
ra a gép tõl;

– ké szül jön fe l a ku ta tó-men tõ gép/sze mély zet fo ga dá -
sá ra.

7. A REPÜLÕGÉP ALAPKÉSZLETÉBE NEM
TARTOZÓ, UTÓLAG BEÉPÍTETT BERENDEZÉSEK

7.5. A „ké mi ai el szí ne zõ dõ” szén mon oxid de tek tor
(pl. Qu an tum Eye, Sle ep Sa fe)

7.5.1. Mû sza ki le írás és üzem mó dok
A „ké mi ai el szí ne zõ dõ” szén mon oxid de tek tor mû sza -

ki le írá sa:
A ké szü lék egy passzív szén mon oxid de tek tor, mely

– két fo ko za tú – el szí ne zõ dés sel jel zi a le ve gõ ben lé võ
szén mon oxi dot. Nem ad fi gyel mez te tõ vész je let, ezért a
ké szü lé ket fo lya ma to san fi gye lem mel kell kí sér ni a föl di-
és lé gi üze mel te tés so rán a szén mon oxid je len lé té nek
(szén mon oxid kon cent rá ció) meg ál la pí tá sá ra.

Az üzem idõ le jár ta után a de tek tort ki kell cse rél ni!
Pl. a Qu an tum Eye szén mon oxid de tek tor üzem ide je a
bon tás tól szá mí tott 18 hó nap, míg a Sle ep Sa fe de tek to ré
6 hó nap.

A szén mon oxid de tek tor üzem mód jai:

El szí ne zõ dés

fo ko za ta je len té se
Qu an tum

Eye
Sle ep Safe

alap/
 normál

nor mál le ve gõ mi nõ ség sár ga
sár ga,

 homokszín

I./fi gyel -
mez te tõ

fi gyel mez te tés a CO je len lé té re
Szel lõz te tés!

zöld szür ke

II./ve szély
ve szély
Le szál lás vagy Gé pel ha gyás!
(Hív jon azon nal se gít sé get!)

sö tét kék fe ke te

Az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató
Parancsnokának

655/2006. (HK 20.) MH ÖLTPK
i n  t é z  k e  d é  s e

a RÁBA H18 típusú gépjármûbõl és a BMK-130M
típusú motorcsónakból álló jármûszerelvény közúti

forgalomban való részvételérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dés ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján a RÁBA H18 tí pu sú gép jár mû bõl és
a BMK-130M tí pu sú mo tor csó nak ból ál ló jár mû sze rel -
vény köz úti for ga lom ban va ló rész vé te lé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a BMK-130M tí pu sú mo tor -
csó nak ból és a von ta tá sá ra rend sze re sí tett RÁBA H18 tí -
pu sú gép jár mû bõl össze ál lí tott jár mû sze rel vényt (to váb bi -
ak ban: jár mû sze rel vény) üze mel te tõ ka to nai szer ve ze tek re 
ter jed ki.

2. Az in téz ke dés ben fog lal ta kat az egye di leg vagy me -
net osz lop ban köz le ke dõ jár mû sze rel vény igény be vé te le
so rán kell al kal maz ni a csa pat moz gá sok biz ton sá ga ér de -
ké ben.

3. Köz úton tör té nõ köz le ke dés ese tén a jár mû sze rel -
vény se bes sé gét az aláb bi ak sze rint ha tá ro zom meg:

a) la kott te rü le ten be lül max. 40 km/h;
b) la kott te rü le ten kí vül max. 50 km/h;
c) au tó pá lyán (au tó úton) max. 60 km/h.

4. A meg ha tá ro zott se bes ség ér té kek csök ken té sé nek
mér té két az út- és lá tá si vi szo nyok függ vé nyé ben a me net -
pa ran csot ki adó sze mély, vagy az osz lop pa rancs nok kö te -
les el ren del ni, illetve sza bá lyoz ni.

5. Egye di igény be vé tel, illetve csak jár mû sze rel vé -
nyek bõl ál ló me net vég re haj tá sa so rán – a me net osz lop
utol só jár mû sze rel vé nyé be há tul ról tör té nõ más jár mû ál -
ta li alá fu tás meg elõ zé sé re – kü lön le ges szál lít mány kí sé rõ
jár mû al kal ma zá sát ren de lem el.

6. A jár mû sze rel vény te re pen va ló moz gá sa kor a von -
ta tó és a von tat mány egy más hoz vi szo nyí tott hely ze té nek
vál to zá sá val ese ti leg lét re jö võ, a moz gás kor lá to zá sá ra
okot adó hely ze tek ki ala ku lá sá nak meg szün te té se ér de ké -
ben az MH Mû sza ki-Tech ni kai Szol gá lat fõ nök ség – a HM
Tech no ló gia Hi va tal tárgy ban vég zett vizs gá la tá ról ki -
adott Vizs gá la ti Je len tés ben (Nyt. szám: 629/242/2003)
fog lal tak figye lembe véte lével és a Ma gyar Hon véd ség ál -
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tal fel aján lott híd épí tõ ké pes ség el éré sé vel kap cso la tos fel -
ada tok ról  szóló HM HVKF 98/2006. in téz ke dés ben fog -
lal tak kal egy ide jû leg – in téz ked jen.

7. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

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

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató Parancsnokának

690/2006. (HK 20.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a lövedék- és repeszálló védõmellénnyel való ellátás
szabályozásáról

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 se alap ján, a ka -
to nai szer ve ze tek lö ve dék- és re pesz ál ló vé dõ mel lénnyel
tör té nõ el lá tá sá ra, azok ke ze lé sé re és tá ro lá sá ra az aláb -
biak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztériumra, a Hon vé del mi Mi nisz té rium köz vet len
irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó hi va ta lok ra, hát tér in -
téz mé nyek re, a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ra és
a ka to nai ok ta tá si in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség azon ka to nai szer ve ze te i re (to váb bi ak ban: ka to nai
szer ve ze tek), ahol lö ve dék- és re pesz ál ló vé dõ mel lényt
hasz nál nak, illetve tá rol nak.

2. A ka to nai szer ve ze tek lö ve dék- és re pesz ál ló vé dõ -
mel lé nyek kel tör té nõ el lá tá sá nak rend je a be szer zés re for -
dít ha tó szû kös költ ség ve té si erõ for rá sok gaz da sá go sabb
fel hasz ná lá sa  miatt át ala kí tást igé nyel. Az el lá tás csak kor -
lá to zá sok kal, az aláb bi pri o ri tá sok men tén biz to sít ha tó:

Kül föl di misszi ók ál lo mány
NRF szol gá lat ra ki je lölt ka to nai szer ve zet
NA TO, EU fel aján lott ka to nai szer ve zet
Fegy ve res ké szen lé ti szol gá lat ra ki je lölt erõk

3. A kül föl dön szol gá ló kon tin gen sek, egye di be osz tást 
el lá tó sze mé lyek ré szé re az el lá tást a nem zet kö zi szer ve ze -
tek ál tal irá nyí tott vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le -
tek lo gisz ti kai tá mo ga tá sá val kap cso la tos fel ada tok vég re -
haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló MH ÖLTP Pk.
186/2006. (HK 10.) szá mú in téz ke dés sze rint kell ter vez ni
és vég re haj ta ni.

4. A kül föl dön szol gá ló kon tin gen sek el lá tá sát vég re -
haj tó ka to nai szer ve ze tek nél, va la mint HM szer vek el lá tá -
sát biz to sí tó MH Tá mo ga tó Ez red nél – az elõ re nem lát -
ható fel ada tok biz to sí tá sa ér de ké ben (pld. de le gá ci ók uta -
zá sa stb.) – hoz za nak lét re és fo lya ma to san tart sa nak fenn
30 da ra bos, kü lön bö zõ mé ret ál lá sú, illetve szín nyo má sú
vé dõ mel lény bõl ál ló kész le tet.

A szük sé ges sé vá ló cse rék vég re haj tá sá ra a misszi ók el -
lá tá sát vég zõ ka to nai szer ve ze tek 10%-os el lá tá si cse re tar -
ta lé kot tá rol ja nak az egy idõ ben kül föl dön tar tóz ko dó el lá -
tá si fe le lõs sé gük be tar to zó ál lo mány lét szá má nak figye -
lembe véte lével.

5. A min den ko ri NRF szol gá la tot el lá tó al egy sé gek
 védõmellényeit a ka to nai szer ve zet nél kell tá rol ni. A vé -
dõ mel lé nye ket a szol gá lat ba lé pést meg elõ zõ en leg alább
két hét tel, a ka to nai szer ve ze tek igény lé se alap ján a
 Magyar Hon véd ség Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont (a to -
váb bi ak ban: MH HTEK) biz to sít ja, majd azo kat a szol gá -
lat be fe je zé sét kö ve tõ en 14 na pon be lül köz pon ti kész let be 
von ja.

6. Az NRF szol gá lat ra és kül föl di misszi ó ra fel ké szü lõ, 
va la mint bé ke ki kép zést foly ta tó al egy sé gek ré szé re gya -
kor ló jel zés sel el lá tott vé dõ mel lény ke rül biz to sí tás ra.
A ka to nai szer ve ze tek ré szé re kü lön bö zõ cél ból ki adott
ha di kész let be tar to zó vé dõ mel lé nyek ki kép zé si fog lal ko -
zá so kon tör té nõ hasz ná la tát meg til tom.

7. A fel aján lott erõk ré szé re a vé dõ mel lé nyek köz -
ponti kész let bõl „KT” utal vá nyon ke rül nek biz to sí tás ra.
Az érin tett ka to nai szer ve ze tek pa rancs no kai „KT” utal -
vány igé nyü ket a vé te le zé si idõ pont (pld. el ren de lés +
3 nap) meg je lö lé sé vel szol gá la ti úton az MH HTEK ré szé -
re küld jék meg. Az MH HTEK pa rancs no ka a meg lé võ
köz pon ti kész let ben tá rolt vé dõ mel lé nyek alap ján ké szít -
sen el lá tá si ter vet, ame lyet az anyag nem fe le lõs ré szé re
küld jön meg.

8. A ka to nai szer ve ze tek a kü lön bö zõ, ké szen lét fo ko -
zás sal kap cso la tos el len õr zé sek so rán ezen „KT” utal vá -
nyok kal iga zol ják az anya gok biz to sí tott sá gát. Egye di ese -
tek ben, amennyi ben az ellen õr zés té má ja azt el en ged he tet -
le nül szük sé ges sé te szi – a ka to nai szer ve ze tek elõ ze tes
igé nye alap ján – a vé dõ mel lé nyek ki adá sát az MH HTEK
biz to sít ja az ellen õr zés idõ tar ta má ra.

9. A fegy ve res ké szen lé ti szol gá lat ra ki je lölt al egy sé -
gek ré szé re a vé dõ mel lé nye ket – a min den ko ri sze mé lyi
ál lo mány mé ret igé nyé nek figye lembe véte lével – ki adás -
hoz elõ ké szí tett ál la pot ban, a köz pon ti kész let ben tá rol ják. 
A szol gá lat ba lé pést meg elõ zõ en a ka to nai szer ve zet pa -
rancs no ka, a vé dõ mel lé nyek mé re té re vo nat ko zó igé nyét
az MH HTEK ré szé re küld je meg.

10. A pénz szál lí tá sok kí sé ré sé nek biz to sí tá sá ról  szóló
81/2006. (HK 17.) in téz ke dés ben meg ha tá ro zott fel ada -
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tok ra azon ka to nai szer ve ze tek pa rancs no kai, ahol a fen ti
el vek alap ján nem ke rült biz to sí tás ra vé dõ mel lény, igé -
nye i ket szol gá la ti úton, mé ret meg adá sá val ré szem re ter -
jesszék fel. Az igé nyek ki elé gí té se a ren del ke zés re ál ló
kész le tek függ vé nyé ben tör té nik.

11. A fen ti el lá tá si el vek és pri o ri tá sok alap ján szám ve -
tett szük ség le ten fe lü li, az MH ka to nai szer ve ze tei ré szé re
ki adott ha di kész let cso port ba tar to zó vé dõ mel lé nyek köz -
pon ti kész let be ke rül nek be vo nás ra.

Az el lá tás át ala kí tá sa ér de ké ben vég re haj tan dó fel -
ada tok

Az MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont:

12. Te remt se meg a köz pon ti kész let be vont vé dõ mel -
lé nyek tí pus, mé ret és gyár tá si év sze rin ti el kü lö ní tett tá ro -
lá sá nak fel té te le it.

Ha tár idõ: A be vo ná sok meg kez dé sé ig

13. Hajt sa vég re a vé dõ mel lé nyek köz pon ti kész let be
vo ná sát figye lembe vé ve a ha de rõ ne mi pa rancs nok sá gok
ál tal fel ter jesz ten dõ je len té se ket a fen ti pri o ri tá sok és el lá -
tá si el vek sze rin ti szük ség le tek rõl.

Ha tár idõ: 2006. de cem bert 15.

14. Hajt sa vég re a köz pon ti kész let ben lé võ, sza va tos -
sá gi ide jét vesz tett, de ki kép zé si cél ra hasz nál ha tó vé dõ -
mel lé nyek da rab szá má nak fel mé ré sét, illetve a gya kor ló vá 
tör té nõ át ala kí tás és ki kép zé si kész let be so ro lás elõ írt fel -
ada ta it.

Ha tár idõ: 2007. már ci us 1.

15. A meg ala po zott el osz tá si ja vas lat ki dol go zá sá hoz,
a gya kor ló esz kö zök cél sze rû el osz tá sa ér de ké ben az el lá tó 
köz pont ad ja meg a fel mé rést kö ve tõ en a ren del ke zés re
 álló, illetve az át mi nõ sí tés re vá ró esz kö zök da rab szá mát a
ha de rõ ne mi pa rancs nok sá gok ré szé re.

Ha tár idõ: 2007. már ci us 15.

16. A ha de rõ ne mi pa rancs nok sá gok igé nye, el osz tá si
ja vas la ta és az anyag nem fe le lõs in téz ke dé se alap ján lás sa
el a csa pa to kat gya kor ló vé dõ mel lé nyek kel.

Ha tár idõ: 2007. no vem ber 30.

17. Ad ja ki az ala ku la tok igé nye alap ján a szük sé ges
„KT” utal vá nyo kat.

Ha tár idõ: fo lya ma tos

18. Ké szít se el, és az anyag nem fe le lõs ré szé re küld je
meg a rész le tes ki mu ta tást a ka to nai szer ve ze tek nek ki -
adott, a köz pon ti kész let be tá rolt, a „KT” utal vá nyon
vissza biz to sí tott ha di, illetve a ki adott gya kor ló vé dõ mel -
lé nyek szá má ról tí pus, mé ret és gyár tá si év (csak a ha di
esz kö zök rõl) bon tás ban el sõ al ka lom mal: 2007. de cem ber
15-ig, azt kö ve tõ en fél éven te.

19. A vé dõ mel lé nyek lel tá ro zá sát és a ka to nai szer ve -
ze tek kel tör té nõ év vé gi egyez te té se ket úgy vé gez zék,
hogy annak ered mé nye alap ja le hes sen a 2007. év ben ter -
ve zett anyag nem fe le lõs vál tás vég re haj tá sá nak. Amennyi -
ben va gyon fel mé rõ lel tá ro zás nem ke rül el ren de lés re, az
MH HTEK pa rancs no ka a vé dõ mel lé nye ket je löl je ki a té -
te le sen lel tá ro zan dó esz kö zök cso port já ba.

A ha de rõ ne mi pa rancs nok sá gok:

20. Az el lá tá si el vek és pri o ri tá sok figye lembe véte -
lével ké szít sék el szük ség le ti szám ve té se i ket ala ku lat sze -
rin ti bon tás ban meg ad va a hely szí nen tá ro lan dó, illetve a
köz pon ti kész let ben „KT” utal vá nyon biz to sí tan dó vé dõ -
mel lé nyek da rab szá mát. Új sza bály zó ki adá sá ig a szám ve -
té sek el ké szí té se kor a „vé dõ mel lény/ka to na” el vet köves -
sék.

Ha tár idõ: a hatályba lépést kö ve tõ 15 na pon be lül

21. A gya kor ló vé dõ mel lé nyek cél sze rû el osz tá sa ér de -
ké ben az el lá tó köz pont ál tal meg adott ada tok fel hasz ná lá -
sá val ké szít se nek el osz tá si ter vet ala ku lat, da rab szám bon -
tás ban, me lyet az anyag nem fe le lõs ré szé re küld je nek meg.

Ha tár idõ: 2007. áp ri lis 15.

A vé dõ mel lé nyek ke ze lé sé re, tá ro lá sá ra, meg õr zé sé -
re vo nat ko zó ren del ke zé sek

22. Az el len õr zé sek ta pasz ta la tai alap ján meg ál la pít ha -
tó, hogy meg nõtt a vé dõ mel lé nye ken vég re haj tott szán dé -
kos ron gá lá sok (vé dõ pa ne lek meg tö ré se, össze haj to ga tá -
sa, nyak vé dõ és csa tok le vá gá sa stb.) szá ma, illetve a tá ro -
lá si, ke ze lé si sza bá lyok be nem tar tás ból adó dó se lejt esz -
kö zök mennyi sé ge. Mind ezek szük sé ges sé te szik a vé dõ -
mel lé nyek sze mély hez kö té sé nek, a tá ro lá si, meg õr zé si,
ke ze lé si sza bá lyok be tar tá sá nak szi go rí tá sát.

23. A har ci vé dõ mel lé nyek ki adá sa a ka to nák ré szé re
min den eset ben „Rész le tes Fel sze re lé si Könyv”-ö n gyár -
tá si szám sze rint tör tén jen.

24. A vé dõ mel lénnyel el lá tott ala ku la tok pa rancs no kai
kö ve tel jék meg, hogy ki kép zé si fog lal ko zá sok ke re té ben
te gyék ok ta tás tár gyá vá az esz köz hasz ná la ti uta sí tá sá ban
fog lal ta kat. Te remt sék meg a meg ha tá ro zott tá ro lá si kö rül -
mé nye ket, az elõ írá sok be tar tá sát fo lya ma to san kö ve tel jék 
meg. A vé dõ mel lé nyek tá ro lá sá nál min den kép pen el kell
ke rül ni a vé dõ pa ne lok meg tö ré sét, ezért azo kat vagy váll -
fán füg geszt ve, vagy fek te tett, ki te rí tett, ki si mí tott ál la pot -
ban, az ol dal nyúl vá nyok vissza haj tá sa nél kül kell tá rol ni.

25. A pa rancs no kok ki emelt fi gyel met for dít sa nak a
vé dõ mel lé nyek tá ro lá sá nak, meg õr zé sé nek és tech ni ka ál -
la po tá nak el len õr zé sé re.
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26. Az el len õr zé se ket az egyé ni fegy ve rek re elõ írt gya -
ko ri ság gal és sza bá lyok sze rint hajt sák, haj tas sák vég re.

27. Amennyi ben az in ten zív hasz ná lat ból adó dó sé rü -
lé sek (kül sõ hu zat sza ka dás, csa tok, té põ zá rak sé rü lé se)
kö vet kez té ben nem biz to sí tott a vé dõ mel lé nyek alap ren -
del te tés sze rin ti al kal ma zá sa, úgy azon nal in téz ked je nek a
sé rült esz kö zök cse ré jé re. A meg tört vé dõ pa ne lek a lö ve -
dék be csa pó dás kor nem biz to sít ják az elõ írt vé dõ ké pes sé -
get, ezért az ilyen vé dõ mel lé nye ket a továb biak ban had ra -
fog ha tat lan nak kell mi nõ sí te ni és élet vé del mi cél ra ki ad ni
ti los!

28. Ha az ellen õr zés so rán meg ron gált vé dõ mel lényt
ta lál nak (pl össze haj tott, meg tört vé dõ pa ne lok, a hely te len
tá ro lás  miatt fel haj lott al só szé lek, le vá gott al kat ré szek
stb.), azt ha la dék ta la nul von ják be az al kal ma zó tól a kár el -
já rás egy ide jû kez de mé nye zé sé vel.

29. A ka to nai szer ve ze tek pa rancs no kai in téz ked je nek
kár ke let ke zé se kö rül mé nye i nek ki vizs gá lá sá ra, és szük -
ség ese tén az érin tet tek fe le lõs sé gé nek meg ál la pí tá sá ra. A
kár el já rás alap já ul szol gá ló kár összeg az érin tet tek fe le lõs -
sé gé nek meg ál la pí tá sá ra. A kár el já rás alap já ul szol gá ló
kár összeg a kár ke let ke zé sé nek ide jé ben ér vé nyes, a meg -
ron gált al kat elem re vagy ele mek re szá mí tott vissza pót lá si, 
illetve ja ví tá si ár, me lyet az MH HTEK az ak tu á lis be szer -
zé si és ja ví tá si szer zõ dé sek ben rög zí tett árak alap ján biz to -
sí t a ka to nai szer ve zet meg ke re sé sé re.

30. Az MH HTEK a kár el já rás ok má nya i nak hi á nyá -
ban, a továb biak ban ta gad ja meg a szán dé ko san meg ron -
gált vé dõ mel lé nyek át vé te lét.

31. Je len in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató Parancsnokának

691/2006. (HK 20.)

i n  t é z  k e  d é  s e

a MILES lézeres harckiképzõ rendszer
alkalmazásáról és üzemeltetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a MI LES lé ze res harc ki kép zõ rend szer
al kal ma zá sá val és üze mel te té sé vel kap cso lat ban az aláb -
bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség ka to nai
szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A MI LES lé ze res harc ki kép zõ rend szer al kal ma zá sát 
a jó vá ha gyott éves gya kor lat terv alap ján az MH Ba kony
Harc ki kép zõ Köz pont (a továb biak ban MH BHK) szer -
vez ze.

3. A rend szer üze mel te té sét (rak tá ro zás, ki adás hoz tör -
té nõ elõ ké szí tés, ki adás, fel- és le sze re lés, vissza vé tel, kar -
ban tar tás, kis ja ví tás, gya kor lat irá nyí tó köz pon tok tech ni -
kai fel ügye le te – a mo bil köz pont ese té ben te le pí té se-bon -
tá sa) vál lal ko zá si szer zõ dés alap ján pol gá ri szol gál ta tó
(üze mel te tõ) vég zi.

4. A mo bil gya kor lat irá nyí tó köz pont hasz ná la tát az or -
szá gos rá dió en ge dély meg szer zé sé ig csak az MH BHK ér -
vé nyes rá dió en ge déllyel ren del ke zõ, be mû sze re zett vár pa -
lo tai gya kor ló te re i nek te rü le tén en ge dé lye zem.

5. A gya kor lat ra csak tel je sen üzem ké pes esz kö zök ke -
rül het nek fel sze re lés re. Ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a
harc- és gép jár mû vek ak ku mu lá to rai és áram el lá tó rend -
szer e üzem ké pes sé gé re, te kin tet tel ar ra, hogy nagy ban be -
fo lyá sol ja a MI LES rend szer mû kö dé sét. A MI LES rend -
szer üze mel te tõ je nem jo go sult a ha di tech ni kai esz kö zök
ja ví tá sá ra.

6. A gya kor ló ál lo mány fegy ver ze ti esz kö ze in a gya -
kor lat ra tör té nõ be ér ke zést meg elõ zõ en a hi deg be lö vést
vég re kell haj ta ni. A fegy ve rek hi deg be lö vé sét a jegy zõ -
könyv ben kell do ku men tál ni, mely nek meg lé tét a vég re -
haj tó al egy ség tech ni kai el len õr zé se so rán el len õriz ni kell.

7. Éles lõ szer rel vég re haj tott lõ gya kor lat a MI LES
rend szer rel fel sze relt esz kö zök kel ti los, az csak a MI LES
gya kor lat elõtt, vagy utá na hajt ha tó vég re.

8. A MI LES rend sze re le mek fel sze re lé se so rán a ha di -
tech ni kai esz köz be ren de zé se it meg bon ta ni, azon át ala kí -
tást vé gez ni – a fel sze re lés hez szük sé ges mér té ken fe lül –
ti los.

9. A MI LES rend szer ré szét ké pe zõ AT–4 pán cél tö rõ
ra ké ta imi tá tor pi ro tech ni kai esz köz zel mû kö dik (pi ro pat -
ron a ra ké ta in dí tás hang- és fény ha tá sá nak imi tá lá sa cél já -
ból), me lyek tá ro lá sát – az együtt tá ro lá si sza bá lyok figye -
lembe véte lével – az MH BHK vé gez ze.

10. A pi ro tech ni kai anya gok igény lé se és el szá mo lá sa
a lõ szer és rob ba nó anya gok ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint 
tör té nik. Az igény lést és fel vé te le zést a gya kor lat terv e
alap ján az MH BHK vé gez ze, majd a szá mí tott mennyi sé -
get ad ja ki a gya kor ló ál lo mány nak.
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11. A pi ro tech ni kai esz kö zök kel tör té nõ éle sí tést az
elõ ké szí tés so rán – gya ko rol ta tás cél já ból – az MH BHK
ál tal ki je lölt he lyen az MH BHK ki je lölt szak ér tõ je fel -
ügye le té vel vég re kell haj ta ni, hogy a gya kor la tok vég re -
haj tá sa so rán a ke ze lõ ál lo mány az esz közt ön ál ló an tud ja
ke zel ni. A ke ze lõ ál lo mányt az elõ ké szí tés so rán anyag is -
me re ti és bal eset vé del mi ok ta tás ban kell ré sze sí te ni.

12. A MI LES rend szer al kal ma zá sá hoz szük sé ges szá -
mí tott vak lõ szer mennyi sé get az érin tett (fel hasz ná ló) ka -
to nai szer ve zet az el lá tá si rend nek meg fele lõen igé nyel je
és biz to sít sa.

13. Gya kor lat vég re haj tá sa a MI LES lé ze res szimulá -
ciós rend szer hasz ná la ta ese tén:

a) A rend szer ké pes sé ge i bõl fa ka dó ter ve zé si fel ada tok:
A rend szer a tech ni kai hát te ré vel ké pes az egyé ni (egyes 

har cos), és az al egy ség ki kép zé si fel ada ta i nak ki szol gá lá -
sá ra, hi te les és ob jek tív ki kép zé si mu ta tó kat biz to sí t a ka -
to nák, harc- és gép jár mû vek és az al egy sé gek te vé keny sé -
gé rõl, ve ze té sé rõl, irá nyí tá sá ról. A rend szer al kal ma zá sá -
val gya ko rol ni és mér ni le het a nem ze ti harc el já rá sok vég -
re haj tá sát, a har ci kö rül mé nye ket meg kö ze lí tõ vi szo nyok
kö zött. A rend szert le het al kal maz ni gya kor lás ra, gya kor -
lat ra. A gya kor lá sok és a gya kor la tok vég re haj tá sá nak fõ
cél ja az, hogy az egyén, a vég re haj tó al egy ség le he tõ leg
tel jes mér ték ben be gya ko rol ja a har ci al kal ma zá si le he tõ -
sé ge ket, ami ért a vég re haj tó ál lo mány pa rancs no ka a fe le -
lõs. A rend szer – sa já tos sá gai  miatt – al kal mas kü lön fé le
al egy sé gek fõ fel adat lis tá ja alap ján ké szült gya kor la tok tá -
mo ga tá sá ra, va la mint bé ke tá mo ga tó és más aszim met ri kus 
mû ve le tek re tör té nõ fel ké szí tés so rán az erõ al kal ma zá sa
rend sza bá lyai (ROE) gya ko rol ta tá sá ra, suly ko lá sá ra az ál -
tal, hogy meg je len tet he tõ az adott tér ség, vál ság öve zet
szin te min den részt ve võ je. Az el éren dõ ki kép zé si cé lok ki -
tû zé se a gya kor la ton részt ve võ ka to nai szer ve zet pa rancs -
no ká nak és az elöl já ró ka to nai szer ve zet ve ze tõ jé nek
 közös fe le lõs sé ge. A gya kor lat konk rét ter ve zé sé ért (a ter -
ve zé si fo lya ma tért) az MH BHK, a ter ve zés fo lya mán
meg ho zan dó dön té se kért pe dig az elöl já ró szer ve zet ve ze -
tõ je (pa rancs no ka) fe le l.

b) Az igény be vé telt meg elõ zõ fel ada tok:
ba) Igény be vé tel ter ve zé se:
Az éves igény be vé te li ter vet az MH BHK az elöl já ró ka -

to nai szer ve zet tõl ka pott alap ada tok alap ján ké szít se el, és
az üze mel te tõ ré szé re az aláb bi ak sze rint biz to sít sa: az
éves igény be vé te li ter vet a terv idõ szak meg kez dé se elõtt
egy hó nap pal, a pon to sí tott ha vi igény be vé te li ter ve ket a
meg elõ zõ hó nap 25. nap já ig. Az éves igény be vé te li terv
tar tal maz za az igény be vé tel re ter ve zett ala ku lat meg ne ve -
zé sét, a ter ve zett al egy sé gek ki kép zé si cél ja it, a ki kép zett -
ség ak tu á lis és elõ írt szint jét, az igény be vé tel ter ve zett
hely szí nét, az igény be vé tel vár ha tó ide jét és idõ tar ta mát,
va la mint a vég re haj tás hoz szük sé ges, fel sze re lés re ke rü lõ
MI LES esz köz igényt.

A ha vi igény be vé te li terv tar tal maz za az igény be vé telt
vég re haj tó ala ku lat, al egy ség meg ne ve zé sét, az igény be -

vé tel re ter ve zett lét szá mot (ha a ki kép zés so rán harc-
és/vagy gép jár mû vek igény be vé te lé vel is szá mol tak, ak -
kor azok szá mát, tí pus sze rint), az igény be vé tel he lyét, az
igény be vé tel so rán el éren dõ ki kép zé si cé lo kat, az igény -
be vé tel ütem ter vét. Az üze mel te tõ az igény be vé te li ter vek
alap ján ké szül fe l a fel ada tok biz to sí tá sá ra.

bb) Gya kor lat ter ve zé si idõ szak:
A gya kor lat ki kép zé si cél ja i nak meg ha tá ro zá sá ban részt 

vesz az érin tett al egy ség pa rancs no ka is, de a to váb bi ter -
ve zõi, elõ ké szí tõi mun ká ban nem, mi vel õ ve ze ti a gya kor -
lat alatt az al egy sé get. A hi te les ség és ob jek ti vi tás ér de ké -
ben a gya kor lat ki dol go zó mun ká ját az MH BHK (ki kép -
zé si) pa rancs nok he lyet te se (egy ben gya kor lat ve ze tõ he -
lyet tes) irá nyí tá sá val az aláb bi sze mé lyek és szer ve ze tek
kö zö sen hajt ják vég re:

– az MH BHK Szi mu lá ci ós Köz pont (MH BHK SZIK)
pa rancs no ka (gya kor lat igaz ga tó, gya kor lat ve ze tõ tiszt),
az MH BHK SZIK ki kép zést ter ve zõ és ko or di ná ló al osz -
tállyal, az MH BHK el len erõ szá zad pa rancs no ká val, és a
két ol da lú gya kor la tok ki szol gá lá sát vég zõ szol gál ta tó
szer ve zet tel (szer zõ dés kö tést köve tõen),

– a gya kor lat ve ze tõ je (vég re haj tók elöl já ró ja) sa ját
tör zsé vel.

A MI LES gya kor la tok ter ve zé se idõ gra fi kon ja az aláb bi:
– az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság (MH SZFP) éves

terv e, ki kép zé si in téz ke dé se (Y–3 hó),
– az MH BHK éves terv e (Y–2 hó).
A MI LES gya kor lat ter ve zõ ese mé nyek (he lyét, tar tal -

mát a Gya kor lat ter ve zé si Út mu ta tó tar tal maz za):
– In dí tó Ter ve zõ Kon fe ren cia (E–90 nap),
– Fõ Ter ve zõ Kon fe ren cia (E–60 nap),
– Zá ró Ter ve zõ Kon fe ren cia (E–30 nap),
– A köz vet len (ha vi terv) ter ve zés hez a MH BHK ha vi

pa rancs no ki ér te kez le tei biz to sí ta nak alap ada to kat.
bc) Az egyes gya kor la tok idõ igé nye:
A MI LES rend szer rel vég re haj tás ra ke rü lõ gya kor la tok

ter vez he tõ – a gya kor ló ál lo mányt érin tõ – idõ tar ta ma a
gya kor lat szint je sze rint vál to zik, sza kasz szin tû gya kor lá -
sok ese tén 3, szá zad szin tû gya kor lat ese tén 4 nap, zász ló -
alj szin tû gya kor lat ese tén 5 nap idõ tar ta mot nem ha lad hat -
ja meg.

A két ol da lú gya kor la tok, ki e mel ten a misszi ós fel ké szí -
tõ gya kor la tok, igény lik a fo lya ma tos vég re haj tást.
Az üze mel te tõ nek ezért ké szen kell áll nia ar ra, hogy az
ilyen tí pu sú gya kor la to kon a meg adott in ter val lu mo kon
be lül a szol gál ta tást fo lya ma to san biz to sít sa.

Egyéb gya kor lá sok, gya kor la tok ese tén a fo lya ma -
tos vég re haj tás sal sza kasz szin ten 36 órás, szá zad nál
48–60 órás, zász ló alj nál ma xi mum 72 órás fo lya ma tos
üze me lés sel szá mol jon.

bd) Pa rancs no ki be já rás:
Az elõ ter ve zõi kon fe ren ci át köve tõen a gya kor la tot

vég re haj tó ala ku lat kép vi se lõi a ter ve zett hely szí nen
(az MH BHK be mû sze re zett gya kor ló te re in és Új ma jor -
ban) szem re vé te le zést hajt sa nak vég re. A szem re vé te le zé -
sen az MH BHK ki kép zést ter ve zõ és ko or di ná ló al osz tály

1572 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 20. szám



és az MH BHK lo gisz ti kai fõ nök ség ál lo má nyá ból ki je lölt
sze mé lyek, va la mint az üze mel te tõ kép vi se lõ je is ve gyen
részt. A szem re vé te le zés so rán dön te ni kell a va lós biz to sí -
tás ról (szál lás, ét ke zés stb.) és a szi mu lá ci ós esz kö zök elõ -
ké szí té sé nek, át vé te lé nek, hasz ná la tá nak fel ada ta i ról.
A mo bil gya kor lat irá nyí tó köz pont al kal ma zá sa ese tén
bár mely, a rá dió en ge dély ben sze rep lõ gya kor ló tér igény be 
ve he tõ. A be já rá son ke rül jön pon to sí tás ra a gya kor lat
hely szí ne, a gya kor la ton részt ve võ erõk nagy sá ga, a vég re -
haj tás ütem ter ve.

Pon to sí ta ni kell:
– az igény be vé tel so rán MI LES esz kö zök kel fel sze re -

lés re ke rü lõ csa pa tok össze té te lét, sza kasz, raj össze té tel -
ben a ké zi fegy ve rek, ka to nák, harc jár mû vek, jár mû vek
szá má nak egyez te té sé vel,

– a ki adá si do ku men tu mok hoz szük sé ges ada to kat,
sza ka szon ként, va la mint harc- és gép jár mû ven ként, az in -
téz ke dés mel lék le té ben ta lál ha tó adat la pon rög zí tett for -
má tum ban és tar ta lom mal,

– a MI LES rend szer ki adá sá nak üte me zé sét,
– a ki adás hoz, fel sze re lés hez szük sé ges esz köz- és

 állományigényt és a biz to sí tás üte me zé sét.
be) Adat rög zí tés:
A kész gya kor lat terv alap ján a gya kor lat irá nyí tó köz -

pont ban a két ol da lú gya kor la to kat ki szol gá ló szer ve zet
– az MH BHK ki kép zést ter ve zõ és ko or di ná ló al osz tály,
al osz tály ve ze tõ irá nyí tá sá val – rög zít se a gya kor lat ki in -
du ló ada ta it.

c) Vég re haj tás idõ sza ka:
ca) Gya kor lat ve ze tõ ség:
A gya kor lat alatt fo lya ma to san kí sér je fi gye lem mel az

ese mé nye ket; a nap i, illetve vég sõ gya kor lat ér té ke lést
hajt sa vég re. A vég sõ ér té ke lést a vég re haj tók tör zse, vagy
az egész ál lo mány elõtt vég re le het haj ta ni. A gya kor lat ve -
ze tõ ség (gya kor lat ki ér té ke lõ cso port) 3–4 fõs, az aláb bi ak
sze rint:

– a gya kor la tot vég re haj tó ala ku lat elöl já ró ja, gya kor -
lat ve ze tõ;

– az MH BHK pa rancs nok he lyet te se (ki kép zé si he lyet -
tes), gya kor lat ve ze tõ he lyet tes;

– a ki kép zést ter ve zõ és ko or di ná ló al osz tály, ki je lölt
ál lo má nya);

– a dönt nö ki cso port pa rancs no ka (a te re pen és a gya -
kor lat ve ze tõi te rem ben is tar tóz kod hat).

A gya kor lat alatt a MI LES fõ szer ve rén meg je le nõ te vé -
keny sé get a rend szer fo lya ma to san rög zí ti, a gya kor lat fel -
ada ta i nak vég re haj tá sa után az ér té ke lés hez ezek a rög zí -
tett ada tok szük sé ge sek. A fo lya ma to san rög zí tés re ke rü lõ
ese mé nyek be nem kell kí vül rõl be avat koz ni, ezért nem
kell min den gya kor lat ve ze tõi mun ka hely hez ope rá tort biz -
to sí ta ni. A gya kor lat alatt 1 fõ ope rá tort az MH BHK, és
1 fõ hír adó-in for ma ti kust (ügye le tes tech ni kus) az üze mel -
te tõ biz to sí t. Az ope rá tor a gya kor lat ve ze tõ jé nek uta sí tá sa
alap ján te vé keny ke dik, míg az in for ma ti kus a meg hi bá so -
dá so kat fi gye li a hír adó vo na la kon; az egyé ni és a gép jár -
mû- harc jár mû-tech ni kai MI LES fel sze re lé se ken; a szá mí -

tó gé pe ken. Az in for ma ti kus meg hi bá so dás ese tén azon nal
tá jé koz tas sa a gya kor lat ve ze tõ sé get, majd ér te sít se a szer -
viz cso por tot.

cb) Vég re haj tók:

A vég re haj tók ál lo má nyá ból sze re lõ cso por tot kell ki je -
löl ni, amely ma gá ban fog lal sza kasz szin tû gya kor lat nál
2 fõ t, szá zad szin tû ese tén 4 fõ t, va la mint a harc jár mû vek
ke ze lõ ál lo má nyát és a gép jár mû vek ve ze tõ it. A sze re lõ -
cso por tot az üze mel te tõ 1 órás kép zés ben ré sze sít se a sze -
re lé si, be sza bá lyo zá si, ke ze lé si fel ada tok el lá tá sá ról és a
biz ton ság tech ni kai rend sza bá lyok ról. Az ok ta tás vég re -
haj tá sa után az üze mel te tõ tech ni ku sa i nak irá nyí tá sá val
sze rel jék fe l az al egy ség egyé ni- és kol lek tív fegy ve re i re,
gép- és harc jár mû ve i re a tech ni kai esz kö zö ket. A fel sze re -
lés vég re haj tá sa után vé gez zék el a be ren de zé sek (lé zer
jel adók, ér zé ke lõk stb.) be sza bá lyo zá sát.

A vég re haj tó ál lo mány ré szé re az MH BHK ál tal ki je lölt 
sze mély tart son fel ké szí tést a MI LES rend szer ál ta lá nos
fel épí té sé bõl, a sze mé lyi fel sze re lés kész let ke ze lé sé bõl, a
be tar tan dó biz ton ság tech ni kai rend sza bá lyok ból 1 óra idõ -
tar tam ban. A fel ké szí té sen nem vesz nek részt a sze re lõ -
cso port ba ki je lölt sze mé lyek, va la mint a harc- és gép jár -
mû ke ze lõ sze mély ze tek, ré szük re az üze mel te tõ tar t fel ké -
szí tést a fen ti ek sze rint.

A gya kor lat vé gén a fel sze re lé se ket az üze mel te tõ ré -
szé re hi ány ta la nul le kell ad ni.

cc) El len erõ szá zad:

A gya kor lat ter ve i nek is me re té ben az el len erõ szá zad
pa rancs no ka a tör zsé vel a hely szí nen hajt sa vég re sa ját
szem re vé te le zé sét. A szem re vé te le zés so rán dön te ni kell a
va lós biz to sí tás és a szi mu lá ci ós esz kö zök át vé te lé nek,
hasz ná la tá nak fel ada ta i ról. A be já rá son pon to sí tás ra ke rül
a gya kor lat hely szí ne, a gya kor la ton részt ve võ erõk nagy -
sá ga, a vég re haj tás ütem ter ve, az el len erõ szá zad részt -
vevõ ál lo má nya.

Az el len erõ szá zad MI LES tech ni kai esz kö zök kel va ló
fel sze re lé se a gya kor ló ál lo mány fel sze re lé sé vel azo nos
el vek alap ján tör té nik.

cd) Dönt nö ki cso port pa rancs nok:

A gya kor la tok vég re haj tá sa elõt ti hé ten 3 mun ka nap
idõ tar tam ban ké szít se fe l az alá ren delt dönt nö ki ál lo má -
nyát. A vég re haj tás fá zi sá ban fel ada ta it a gya kor lat ve ze tõ
he lyet tes tõl kap ja. Ve zes se a dönt nö kök te vé keny sé gét,
kí sér je fi gye lem mel mun ká ju kat, je len té se ik alap ján ál lít -
sa össze a nap i ér té ke lé se ket, majd a gya kor lat vég sõ ér té -
ke lé sét.

Egy sze mély ben fe le l a MI LES egyé ni és gép-, harc jár -
mû vek esz kö ze i nek rend szer tesz te lé sé ért, és a gya kor lat
so rán az esz kö zök sza bá lyos, az elõ írásoknak meg fe le lõ
üze mel te té sé ért.

A dönt nö ki cso port pa rancs no ka mo bil, te hát a te re pen
és a gya kor lat ve ze tõi te rem ben is tar tóz kod hat. A dönt -
nöki cso port pa rancs no ka le het a ki kép zést ter ve zõ és
 koordináló al osz tály, al osz tály ve ze tõ je vagy az MH BHK
pa rancs nok ál tal ki je lölt sze mély.
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ce) Dönt nö ki ál lo mány:
A dönt nö kök fel ada ta a gya kor lat ese mény- és in ci dens

lis tá já ban sze rep lõ be avat ko zá sok meg té te le, va la mint a
gya kor ló ál lo mány te vé keny sé gé nek fo lya ma tos el len õr -
zé se, a min den ko ri nem ze ti harc el já rá sok tól és a be ve ze -
tett NA TO elõ írásoktól va ló el té rés mér té ké nek meg ál la -
pí tá sa, a ta pasz tal tak rög zí té se a gya kor lás, gya kor lat so -
rán. Na pon ta és a gya kor lat vé gén az ér té ke lés vég re haj tá -
sa ér de ké ben te vé keny sé gük rõl és meg fi gye lé sük ered mé -
nyé rõl ké szít se nek je len tést a dönt nö ki cso port pa rancs no -
ká nak.

Fel ada ta to váb bá min den dönt nök nek a biz ton sá gi, a
kör nye zet vé del mi, és a tûz vé del mi rend sza bá lyok ma ra -
dék ta lan be tar ta tá sa.

A dönt nö ki ál lo mány MI LES tech ni kai esz kö zök kel
 való fel sze re lé se a gya kor ló ál lo mány fel sze re lé sé vel azo -
nos el vek alap ján tör tén jen. Az át ve võt a dönt nö ki cso port
pa rancs no ka je löl je ki.

cf) A dönt nök te vé keny sé ge:
A fõ fel ada tu kon túl, a gya kor lat meg kez dé se elõtt a

dönt nö kök gyõ zõd je nek meg a sa ját és a gya kor ló ál lo -
mány fel sze re lé sé nek mû kö dõ ké pes sé gé rõl.

A gya kor lat alatt a sze mé lyi és tech ni kai fel sze re lé sek
ak ku mu lá to ra le me rül het, és egyéb meg hi bá so dá sok is
elõ for dul hat nak. A gya kor lat irá nyí tó köz pont ban az ügye -
le tes tech ni kus a meg hi bá so dást – annak ész le lé se után
azon nal – je lent se a gya kor lat ve ze tõ nek, majd a gya kor lat -
ve ze tõ dön té se alap ján ren del je ki a szer viz cso por tot.
A dönt nö ki cso port pa rancs no ka in téz ked jen, hogy a ka to -
nát, vagy harc-, illetve gép jár mû vet a leg kö ze lebb lé võ
dönt nök „vegy e ki” a gya kor lat ból és küld je a leg kö ze leb -
bi ta lál ko zá si pont ra, ahol a tech ni ku sok vég re hajt ják a ja -
ví tást, vagy a meg hi bá so dott fel sze re lés cse ré jét.

14. A rend szer üze mel te té se so rán vég re haj tan dó fel -
ada tok

a) Rak tá ro zás:
A MI LES rend szer rak tá ro zá sa ön ál ló rak tár bá zi son tör -

té nik. A rak tár bá zist az MH BHK biz to sít ja Új ma jor ban, az
al kal ma zá si kör zet (Vár pa lo ta gya kor ló te rei) tér sé gé ben.

b) A kész le tek ki adá sa fel sze re lé se:
ba) Adat szol gál ta tás
A gya kor lat vég re haj tá sá ra ter ve zett al egy ség (ide ért ve

az el len erõ szá za dot is) 21 nap pal a ter ve zett gya kor lat
vég re haj tá sa elõtt az 1. sz. mel lék let ben meg ha tá ro zott
for má tum ban írás ban és elekt ro ni ku san ad ja meg a részt -
ve võ ál lo mány név so rát sza ka szon ként, az igé nyelt kész le -
te ket sze mé lyen ként (gép ka ra bély, gép pus ka, pct. ra ké ta
stb.), va la mint a 2. sz. mel lék let ben meg ha tá ro zott for má -
tum ban a fel sze re lés re ter ve zett harc jár mû ve ket al váz -
szám, gép jár mû ve ket pe dig for gal mi rend szám sze rint
az MH BHK ré szé re. Az MH BHK az ada to kat to váb bít sa
az üze mel te tõ fe lé. Az ada tok pon to sí tá sá ra a fel sze re lés
nap ján, a hely szí nen ke rül jön sor.

A ki adá si do ku men tu mok hoz szük sé ges ada tok:
– az al egy ség meg ne ve zé se;

– az al egy ség sze mé lyi fel sze re lé sei át vé te lért fe le lõs
sze mély ne ve, rend fo ko za ta, szol gá la ti iga zol vány szá ma,
harc jár mû fel sze re lés kész let ese té ben az át ve võ a harc jár -
mû pa rancs no ka, gép jár mû ese té ben az át ve võ a gép jár mû -
ve ze tõ;

– az al egy sé gek név so ra sza ka szon ként;

– egyé ni fegy ve rek tí pu sa és azo no sí tó ja (név hez köt ve);

– a gép jár mû tí pu sa, for gal mi rend szá ma;

– a harc jár mû tí pu sa, al váz szá ma.

bb) A kész le tek elõ ké szí té se ki adás hoz.:

A be ér ke zett ada to kat az üze mel te tõ dol goz za fe l, a ki -
adá si utal vá nyo kat ké szít se elõ. Az igé nyek alap ján ál lít sa
össze a kész le te ket és el len õriz ze a kész let ele mek mû kö -
dõ ké pes sé gét, az ak ku mu lá to rok töl tött sé gét, a te le pek
 állapotát. Fel sze re lés re csak üzem ké pes esz kö zök ke rül -
het nek.

bc) A fel sze re lés hez a sze re lõ cso port ál lo má nyá nak ki -
je lö lé se és ok ta tá sa:

A be ren de zé sek, esz kö zök fel sze re lé sé re a gya kor la tot
vég re haj tó ka to nai szer ve zet a sze re lõ cso port ba sza ka -
szon ként 2 fõ t, szá zad szin tû gya kor lat ese tén 4 fõ t, va la -
mint a harc jár mû vek ke ze lõ ál lo má nyát és a gép jár mû vek
ve ze tõ it je löl je ki, akik fel ada tu kat az üze mel te tõ tech ni -
ku sai szak mai irá nyí tá sá val hajt sák vég re. A sze re lõ cso -
port a sza kasz, szá zad tel jes kész le té nek sze re lé sét vég zi
az üze mel te tõ tech ni ku sa i nak irá nyí tá sá val. A kész le tek
sze re lé se so rán el kell vé gez ni a be üze me lés, be sza bá lyo -
zás fel ada ta it is.

A sze re lõ cso port ál lo má nya ré szé re az üze mel te tõ 1 óra
idõ tar tam ban tart sa meg a szük sé ges el mé le ti és gya kor la ti 
fel ké szí tést a rend sze re le mek mû kö dé sé bõl, ke ze lé sé bõl, a 
fel sze re lés vég re haj tá sá ból és a be tar tan dó biz ton sá gi
rend sza bá lyok ból.

bd) A kész le tek fel sze re lé se:

A fel sze re lés so rán vég re kell haj ta ni az utal vány alap -
ján az ada te gye ze tést, szük ség ese tén a mó do sí tá so kat el
kell vé gez ni.

Az egyé ni fegy ve re ket az üze mel te tõ nem ve szi át, a fel -
sze re lés so rán az al egy ség ki je lölt át ve võ jé nek (sza kasz
tiszt he lyet tes) fo lya ma to san a sze re lés hely szí nén kell tar -
tóz kod nia.

be) A kész le tek át vé te le:

A kész le tek át vé te le utal vá nyon tör té nik, amely hez a
mel lék let sze rin ti adat lap (a továb biak ban utal vány) tar to -
zik. Az adat lap tar tal mazza:

Sza kasz kész let ki adá sa ese tén (mel lék let):

– a sza kasz pon tos meg ne ve zé sét, azo no sí tó ját,

– az át adó szer ve zet meg ne ve zé sét,

– az át adás-át vé tel he lyét és idõ pont ját,

– a sza kasz név jegy zé két, rend fo ko zat tal,

– a ka to na fegy ve ré nek tí pu sát, szá mát,

– a ki adás ra ke rü lõ, a fegy ver re fel sze re len dõ készlet -
elem meg ne ve zé sét, gyár i szá mát,

– az egyé ni fel sze re lés meg ne ve zé sét, gyár i szá mát,
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– a fegy ver re fel sze relt lé zer jel adó és az egyé ni fel sze -
re lés be sza bá lyo zott sá gá nak, mû kö dõ ké pes sé gé nek iga -
zo lá sát,

– alá írá si he lyet ka to nán ként az át adás és a vissza vé tel
iga zo lá sá ra,

– a sza kasz kész let át adás-át vé te lé nek, vissza vé te lé nek
iga zo lá sát,

– a sza kasz kész le tet át ve võ és át adó ne vét, be osz tá sát.

Harc- és gép jár mû kész let ki adá sa ese tén (mel lék let):

– a harc jár mû sza kasz pon tos meg ne ve zé sét,

– a harc jár mû tí pu sát, azo no sí tó szá mát,

– az át adó szer ve zet meg ne ve zé sét,

– az át adás-át vé tel he lyét, idõ pont ját,

– a harc jár mû re fel sze relt kész let ele mek megneve -
zését, gyár i szá mát,

– a harc jár mû re fel sze relt kész let be sza bá lyo zott sá gá -
nak, mû kö dõ ké pes sé gé nek iga zo lá sát,

– a harc jár mû kész let át adás-át vé te lé nek, vissza vé te lé -
nek iga zo lá sát,

– a harc jár mû kész le tet át ve võ és át adó ne vét, beosz -
tását.

A sza kasz kész le te ket az adat szol gál ta tás so rán a gya -
kor la tot vég re haj tó al egy ség (zász ló alj) pa rancs no ka ál tal
ki je lölt át ve võ vegy e át a sza kasz tel jes sze mé lyi ál lo má -
nya ré szé re, majd azo kat sze mély hez kö töt ten ad ja ki.

A sze mé lyi fel sze re lés ki osz tá sát a gya kor ló ál lo mány
ré szé re az MH BHK ál tal ki je lölt tá bor he lyen (nem a rak -
tár te rü le tén) hajt sák vég re. A fel sze re lé sek szál lí tá sát a
tech ni kai át ve võ hely tõl az al egy ség kör le tig és vissza a
gya kor ló al egy ség pa rancs no ka biz to sít sa.

A harc jár mû kész let ese té ben az át adás-át vé tel a tech -
nikai át ve võ he lyen tör té nik, az át ve võ a harc jár mû
 parancsnoka, gép jár mû kész let ese té ben a gépjármûve -
zetõ. Egy idõ ben öt (5) harc-, illetve gép jár mû fel sze re lé se
 végezhetõ.

Sze mély hez köt he tõ kész let ele mek ki adá sa szin tén a
mel lék let sze rin ti adat lap, illetve utal vány alap ján tör tén -
jen. Eb be a ka te gó ri á ba a dönt nö kök, el len õr zõk, nem
szer ve zet sze rû se be sült szál lí tó gép jár mû vagy men tõ gép -
jár mû pa rancs no ka, a nem szer ve zet sze rû ja ví tó-von ta tó
cso port ré szé re ki adás ra ke rü lõ kész let ele mek tar toz nak
(pl: dönt nö ki ké szü lék, csök ken tett sze mé lyi fel sze re lés
stb.). Sze mély hez köt he tõ fel sze re lés ki adá sa ese té ben az
át ve võ a dönt nö ki cso port pa rancs no ka ál tal ki je lölt sze -
mély, illetve a nem szer ve zet sze rû esz kö zök ese tén (se be -
sült szál lí tó gép ko csi, ja ví tó-von ta tó cso port) az esz kö zö -
ket biz to sí tó al egy ség pa rancs no ka ál tal ki je lölt sze mély.

A kész le tek át vé te lét elõz ze meg a fel sze re lés, be sza bá -
lyo zás és a mû kö dõ ké pes ség el len õr zé se.

Az utal vá nyok 3 pél dány ban ké szül je nek. Az 1–2. sz.
pél dány az át ve võé, amely bõl egy pél dányt a gya kor ló
 állomány ál tal tör té nõ alá írás (ne ve sí tés) után a rak tár
 részére vissza kell jut tat ni. A 3. sz. pél dány a rak tá ré.

bf) Tech ni kai ügye let:
A gya kor lat ered mé nyes vég re haj tá sa ér de ké ben a gya -

kor lat irá nyí tó köz pont ban az üze mel te tõ egy fõ tech ni kus -
sal tart son fo lya ma tos ügye le tet, va la mint biz to sít sa egy
mo bil szer viz cso port mû köd te té sét.

Az ügye le tes tech ni kus fel ada ta a gya kor lat irá nyí tó
köz pont tech ni kai esz kö zei üzem ké pes sé gé nek fenntar -
tása, va la mint az üze mel te tés re vo nat ko zó in for má ci ók
gyûj té se, a be ér ke zõ hi ba je len té sek ér té ke lé se, továbbí -
tása.

Meg hi bá so dás ese tén az ügye le tes tech ni kus azt je lent se
a gya kor lat ve ze tõ nek, majd a gya kor lat ve ze tõ dön té se
alap ján ren del je ki a szer viz cso por tot a meg adott ta lál ko -
zá si pont ra.

bg) Tech ni kai üze mel te tés:
A szer viz cso port az ügye le tes tech ni kus uta sí tá sa alap -

ján hajt sa vég re a szük sé ges ja ví tást, cse rét, be sza bá lyo -
zást. A ja ví tás alap ve tõ en kész le te lem, kész let cse ré vel
tör tén jen. A cse re vég re haj tá sát ve zes se be a szer viz nap ló -
ba (az új kész le te le met, kész le tet egye di azo no sí tó sze rint)
és sze mé lyi fel sze re lés ese té ben a ka to ná val, harc jár mû
fel sze re lés ese té ben a harc jár mû pa rancs nok kal, gép jár mû
fel sze re lés ese tén a gép jár mû ve ze tõ vel iga zol tas sa. Az
üze meltetõ a szer viz nap ló alap ján a ki adá si utal ványt pon -
to sít sa.

bh) A ki adott kész le tek le adá sa:
A gya kor lat vé gez té vel a gya kor ló ál lo mány a kész let -

ele me ket a dur va szennye zõ dé sek tõl (nö vé nyi ma rad vá -
nyok, vas tag por ré teg, sár, hó) tisz tít sa meg.

A sze mé lyi fel sze re lés kész le te ket a ki je lölt át ve võ a ki -
adá si utal vány alap ján, kész let ele men ként té te le sen vegy e
le a sze mé lyi ál lo mány tól, a vissza vé telt alá írá sá val iga -
zol ja. Ron gá lást, hi ányt az utal vá nyon tet t be jegy zé sé vel
és a kész le te ket vissza adó sze mély el len jegy zé sé vel je lez -
ze. A sza kasz kész le tet szál lít sa be a rak tár ba. A kész let ele -
me ket, a fel sze relt fegy ve re ket, a le sze re lést, vissza vé telt
irá nyí tó tech ni kus az át ve võ je len lé té ben az utal vány alap -
ján el len õriz ze le. Az ellen õr zés ter jed jen ki a kész let tel -
jes sé gé re, az azo no sí tó szá mok sze rin ti egye zé sé re és az
üzem kész ség re.

A harc jár mû kész let ele mek le sze re lé se és le vé te le a rak -
tár bá zi son tör té nik, szin tén a ki adá si utal vány alap ján a
kész let tel jes sé gé nek és mû kö dõ ké pes sé gé nek el len õr zé -
sé vel.

A kész le tek le sze re lé sé re – ha son ló an a fel sze re lés hez – 
a sze re lõ cso por tot biz to sí ta ni kell a gya kor la ton rész ve võk 
ál lo má nyá ból.

Ha hi á nyos vagy sé rült a kész let, a kár ese mény rõl az
igény be ve võ ala ku lat az üze mel te tõ be vo ná sá val ve gyen
fe l jegy zõ köny vet. Amennyi ben a sé rü lés ha nyag ke ze lés -
bõl vagy szán dé kos ron gá lás ból adó dik, azt a jegy zõ -
könyv ben ki kell emel ni, és a fe le lõs sé get meg ha tá ro zó
jegy zõ köny vet kell ké szí te ni. A jegy zõ könyv ben rög zí te ni 
kell a fe le lõs sze mély ada ta it, ala ku la tát, tény ál lást.
A jegy zõ könyv egy pél dá nyát meg kell kül de ni az MH
BHK-nak a to váb bi in téz ke dés cél já ból.
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A kár el já rás le foly ta tá sát a vét kes sze mély állomány -
ille té kes pa rancs no ka ren de li el. A kár el já rás le foly ta tá sá -
hoz szük sé ges ada to kat a sze re lõ tech ni kus a jegy zõ -
könyv ben ad ja meg (pon tos meg ne ve zés, azo no sí tó szám,
a hi ány zó, illetve a sé rült elem be ke rü lé si ér té ke, a kár oko -
zás kö rül mé nyei stb.). A hi ány zó kész let ele mek rõl az üze -
mel te tõ ve zes sen nyil ván tar tást, amely hez csa tol ja a kár -
oko zást ta nú sí tó jegy zõ köny vet és a kár el já rás le foly ta tá sa 
so rán ke let ke zett do ku men tu mo kat.

A kár té rí té si el já rás so rán ke let ke zett do ku men tu mo kat
az állományille té kes pa rancs nok egy pél dány ban az MH
BHK ré szé re küld je meg.

bi) Az üze mel te tést kö ve tõ kar ban tar tá si, ja ví tá si fel -
ada tok vég re haj tá sa:

A MI LES rend szer kész let ele mei vissza vé te le után vég -
re kell haj ta ni a kész let ele mek kar ban tar tá sát, be vizs gá lá -
sát, a hi bás kész let ele mek ja ví tá sát, illetve az ipar i, vagy
köz pon ti ja ví tást igény lõ cso por tok ra tör té nõ szét vá lo ga -
tá sát, va la mint az ér ték cso port sze rin ti rak tá ro zás el vég zé -
sét. A kar ban tar tást a MI LES rend szert üze mel te tõ ál lo -

mány hajt sa vég re a ki je lölt kar ban tar tó he lye ken, az üze -
mel te té si, kar ban tar tá si uta sí tá sok alap ján.

A nem üzem ké pes esz kö zök nél a ja ví tá si fel adat ke re té -
ben vizs gál ja be a kész let ele me ket, ál la pít sa meg a hi bát,
ha tá roz za meg a ja ví tás mód ját, és az üze mel te tõ cso port
ál tal vég re hajt ha tó ja ví tá so kat. A be vizs gá lást a ja ví tó mû -
hely ben vé gez ze a MI LES rend szer rel biz to sí tott cél mû -
sze rek kel, illetve ál ta lá nos mé rõ be ren de zé sek kel.

Azon ele mek nél, ame lyek víz zel tisz tít ha tók, a szennye -
zõ dé se ket zu ha nyoz ta tás sal tá vo lít sa el. A sze mé lyi mel lé -
nye ket – az ame ri kai üze mel te té si ta pasz ta la tok alap ján –
sû rí tett le ve gõ vel és kéz zel, ke fé vel tisz tít sa meg. A tisz tí -
tást köve tõen, a tá ro lás elõtt a ned ves kész let ele me ket meg 
kell szá rí ta ni.

15. Az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, és
ha tá lyát vesz ti a MI LES rend szer rend szer be ál lí tá sát
köve tõen a MI LES Al kal ma zói Ké zi könyv ki adá sá val.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok
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1. sz. melléklet a 691/2006. (HK 20.) MH ÖLTPK intézkedéshez

Adatlapok
a MILES lézeres harckiképzõ rendszer alkalmazásához és üzemeltetéséhez

„MINTA”

Adatlap az egyéni felszerelések igényléséhez

Nyt. szám:
Át ve võ kat. szer ve zet: (z/szd/sz) Át adó szer ve zet: HM EI Zrt.
Át vé tel re jo go sult sze mély (név, rf., szolg. ig. szá ma): Át adó sze mély:

Fsz. Név Rend fo ko zat A fegy ver Lé zer adó Pct. ra ké ta
( gyári szám)

Át vé tel
 igazolása

Vissza vé tel
 igazolása

Meg jegy zés
(a  hiány,

 sérülés  csere
bejegy zésére)

tí pu sa gyár i szá ma Egyé ni  felszerelés

1.

2.

...

39.

...

Ál lo más hely, 2006. ............... -n

……………………………………………
pa rancs nok

(Zá ra dék)



„MINTA”

Adatlap a döntnöki és csökkentett egyéni felszerelések igényléséhez

Nyt. szám:
Át ve võ kat. szer ve zet: (z/szd/sz) Át adó szer ve zet: HM EI Zrt.
Át vé tel re jo go sult sze mély (név, rf., szolg. ig. szá ma): Át adó sze mély:

Fsz. Név Rend fo ko zat
Fel sze re lés (gyár i szám)

Át vé tel
 igazolása

Vissza vé tel
iga zo lá sa

Meg jegy zés
(a hi ány, sé rü lés cse re

 bejegyzésére)Mel lény
Dönt nö ki
 készülék

1.
2.
 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Ál lo más hely, 2006. ....................... -n

……………………………………
pa rancs nok

(Zá ra dék)

„MINTA”

Adatlap a harc- és gépjármû felszerelések igényléséhez

Nyt. szám:
Át ve võ kat. szer ve zet: (z/szd/sz) Át adó szer ve zet: HM EI Zrt.
Át vé tel re jo go sult sze mély
(harc jár mû pa rancs nok vagy gép jár mû ve ze tõ ne ve, rf., szolg. ig. szá ma):

Át adó sze mély:

Harc- vagy gép jár mû tí pu sa:
Harc- vagy gép jár mû azo no sí tó ja: (al váz szám, for gal mi rend szám)

Kész le te lem meg ne ve zé se Egye di azo no sí tó Meg jegy zés

1. Lé zer jel adó
2. Köz pon ti egy ség
4. Ta lá lat ér zé ke lõ I.
5. Ta lá lat ér zé ke lõ II.
6. Jel zõ lám pa
7. An ten na
8. Han go sí tó kész let
9. Ká bel kész let

10. Rög zí tõ elem kész let

Ál lo más hely, 2006. .................. -n

………………………………
pa rancs nok
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2. sz. melléklet a 691/2006. (HK 20.) MH ÖLTPK intézkedéshez

Tevékenységi folyamatábra
a MILES lézeres harckiképzõ rendszer alkalmazásáról és üzemeltetésérõl
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A Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság
parancsnokának

349/2006. (HK 20.) MH EÜPK

i n  t é z  k e  d é  s e

egységes NATO Elõírás (STANAG 2348
– Katonai kórházi ellátási alapadatok 3. kiadás)

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 ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab -
vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NA TO egy sé ge sí té si do -
ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000.
(HK 2.) HM uta sí tás ra, va la mint az Egy sé ges NA TO Elõ -
írá sok el fo ga dá sá ról  szóló 3/2006. (HK 10.) HVKF el sõ
he lyet te si köz le mé nyé re – az Egy sé ges NA TO Elõ írás
(STA NAG 2348 – Ka to nai kór ház i el lá tá si alap ada tok 3.
ki adás) nem ze ti be ve ze té sé re aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
ka to nai egész ség ügyi in té ze te i re.

2. A STA NAG 2348 – Ka to nai kór ház i el lá tá si alap -
ada tok 3. ki adás cí mû do ku men tu mot ezen in téz ke dés
mel lék le te ként be ve ze tem.

3. Az egyez mény cél ja, hogy egy sé ge sít se a kór ház i
 betegnyilvántartásokba fog lalt alap ve tõ in for má ci ó kat
 arra az eset re, ami kor va la mely or szág be te gét egy má sik
or szág kór há zá ban ke ze lik.

4. Be teg nyil ván tar tás ké szül a szö vet sé gi erõk höz tar -
to zó azon be te gek rõl, aki ket egy má sik or szág ka to nai kór -
há zá ban ke zel nek. A be teg má sik kór ház ba tör té nõ át szál -
lí tá sa kor a be teg nyil ván tar tást át kell ad ni az át ve võ kór -
ház nak, és ugyan csak to váb bí ta ni kell a nyil ván tar tást a
 saját nem ze ti ka to na egész ség ügyi szerv nek a be teg kór -
ház i el bo csá tá sa vagy ha lá la után. Azok ban az ese tek ben,
ami kor Harc té ri egész ség ügyi kár tyát és/vagy Be teg szál -
lí tá si kár tyát is ki ál lí ta nak, azt/azo kat is csa tol ni kell a
 betegnyilvántartáshoz.

5. A be teg nyil ván tar tás ban sze rep lõ alap ve tõ in for má -
ci ók nak az érin tett had erõk ese té ben egy sé ges nek kell
 lenniük és a Mel lék let ben fel so rolt ada to kat kell tar tal maz -
ni uk.

6. Je len in téz ke dés az alá írá sa nap ján* lép ha tály ba.

Dr. Né meth And rás or vos dan dár tá bor nok s. k.,
MH egész ség ügyi pa rancs nok he lyet tes

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja: 2006. szep tem ber 25.

Melléklet
a 349/2006. (HK 20.) MH EÜPK intézkedéshez

KATONAI KÓRHÁZAK
BETEGNYILVÁNTARTÁSAINAK ALAPVETÕ

ADATAI

1. Be teg re vo nat ko zó sze mé lyi ada tok
a) Ve ze ték név
b) Ke reszt ne vek
c) Sze mé lyi szol gá la ti szám (ci vil be teg ese tén sze -

mélyi azo no sí tó szám)
d) Rend fo ko zat
e) Ka to nai egy ség vagy szer ve zet, aho va a be teg tar -

tozik
f) Or szág és fegy ve res erõ, ahol a be teg szol gál
g) Nem
h) Élet kor (szü le té si idõ)
i) Csa lá di ál la pot
j) Fegy ver nem vagy szol gá lat
k) A be teg ál tal meg ne ve zett, szük ség ese tén értesí -

tendõ kö ze li hoz zá tar to zó vagy más sze mély ne ve és cí me

2. A ke ze lõ egy ség re vo nat ko zó ada tok
a) A nyil ván tar tást ké szí tõ kór ház ne ve és szá ma
b) A kór ház nem ze ti sé ge
c) A kór ház he lye ( ki vé ve, ha az biz ton sá gi okok  miatt

tit kos)

3. Egész ség ügyi in for má ci ók
a) A be teg kór ház i fel vé te lé nek idõ pont ja
b) A be teg ke ze lé sé re vo nat ko zó kór tör té net
c) El vég zett fi zi kai vizs gá la tok
d) Se bé sze ti be avat ko zá sok és azok kal kap cso la tos

meg ál la pí tá sok
e) Di ag nosz ti kai és te rá pi ás uta sí tá sok
f) A kór ház i ápo lás alatt szak em be rek ál tal vég zett

meg fi gye lé sek
g) Ke ze lé sek re és meg ál la pí tá sok ra vo nat ko zó je len té -

sek, be le ért ve a la bor, rönt gen és egyéb di ag nosz ti kai vizs -
gá la to kat.

h) Kö vet kez te té sek, be le ért ve a vég sõ di ag nó zist
i) Amennyi ben szük sé ges, az utó ke ze lés re vo nat ko zó

ja vas la tok
j) A be teg el szál lí tá sá nak dá tu ma (szol gá lat ba vissza -

he lye zés, más kór ház ba va ló át szál lí tás vagy ha lál idõ -
pont ja)

4. Hi te le sí tés
a) A nyil ván tar tást hi te le sí tõ ne ve, rend fo ko za ta és alá -

írá sa
b) Alá írás idõ pont ja

5. An gol vagy fran cia összeg zés.
Ha a nyil ván tar tás ere de ti leg nem an gol vagy fran cia

nyel vû, amennyi ben le het sé ges, egy tö mör an gol vagy
fran cia nyel vû összeg zés a 3. be kez dés ben fog lal tak ról.
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A Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság
parancsnokának

367/2006. (HK 20.) MH EÜPK

i n  t é z  k e  d é  s e

egységes NATO Elõírás [STANAG 2228 – Szövetséges 
összhaderõnemi egészségügyi biztosítás doktrínája
– 2. kiadás – AJP–4.10. (A)] 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 ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab -
vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NA TO egy sé ge sí té si do -
ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000.
(HK 2.) HM uta sí tás ra, va la mint az Egy sé ges NA TO Elõ -
írá sok el fo ga dá sá ról  szóló 11/2006. (HK 25.) HVKF el sõ
he lyet te si köz le mé nyé re – az Egy sé ges NA TO Elõ írás
(STA NAG 2228) – Szö vet sé ges össz ha de rõ ne mi egész -
ség ügyi biz to sí tás dokt rí ná ja –2. ki adás – AJP–4.10. (A)
nem ze ti be ve ze té sé re aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
ka to nai szer ve ze te i re.

2. A STA NAG 2228 – Szö vet sé ges össz ha de rõ ne mi
egész ségügyi biz to sí tás dokt rí ná ja – 2. ki adás –
AJP–4.10. (A) cí mû do ku men tu mot ezen in téz ke dés mel -
lék le te ként* ere de ti nyel ven be ve ze tem.

3. Az egyez mény cél ja a NA TO egész ség ügyi alap el -
ve i nek, és el já rá sa i nak, va la mint a NA TO csa pa tok több -
nem ze ti sé gû egész ség ügyi biz to sí tá si irány el ve i nek szab -
vá nyo sí tá sa. A do ku men tá ció tar tal maz za az egész ség ügyi 
biz to sí tás szö vet sé gi kon cep ci ó ját, a több nem ze tû egész -
ség ügyi biz to sí tás ra, az egész ség ügyi ki ürí tés re, az egész -
ség ügyi és a töb bi törzs kö zöt ti kap cso ló dá si te rü le tek re
vo nat ko zó irány el ve ket.

4. A 2228 szá mú Egy sé ges NA TO Elõ írás ren del ke zé -
se it 2006. ok tó ber 1-jé tõl kell al kal maz ni.

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

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

* A mel lék le tet az érin tet tek az el osz tó sze rint elekt ro ni kus for má ban
kap ják meg.

** Az in téz ke dés alá írásának nap ja: 2006. szep tem ber 28.

MH CSAPATPARANCSNOKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség Szentendrei Kiképzõ Központ
parancsnokának

485/2006. (HK 20.) MH SZKK PK

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH Szentendrei Kiképzõ Központ
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mek tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban (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 Szent end rei Ki kép -
zõ Köz pont (a továb biak ban: MH SZKK) csa pat kar jel zé -
sé nek rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az Uta sí tás elõ írása 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

SZKK hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re en ge dé -
lye zem.

2. Az MH SZKK ál tal rend sze re sí tett csa pat kar jel zés -
nek szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két sze res mé re tû
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 SZKK sze mé lyi ál lo má nyá nak csa -
pat kar jel zés sel va ló el lá tá sá ról.

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

Holp György ez re des s. k.,
pa rancs nok
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1. sz. melléklet
a 485/2006. (HK 20.) MH SZKK intézkedéshez

MH SZKK Csa pat kar jel zés
gyakorlós

A kar jel zés szö ve ges le írá sa:

A pajzs fe ke te alap szí né ben meg je le nõ mo tí vu mok
(a szab lyát tar tó le vá gott ka r, a hold és a csil lag) zöld szí -
nû ek (PAN TO NE S276–1 CVS). A pajzs zöld alap szí né -
ben meg je le nõ far kas mo tí vum fe ke te, va la mint a pajzs
 alján lát ha tó vár fal is zöld szí nû, kont rol vo na lai fe ke ték, a
pajzs kö rü li fel irat be tûi, a pajzs ke re te és a kar jel zés kül sõ
ke re te is fe ke te szí nû ek.

A Magyar Honvédség Szentendrei Kiképzõ Központ
Parancsnokának

105/2006. (HK. 20.) MH SZKK PK

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH Szentendrei Kiképzõ Központ
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mek tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban (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 Szent end rei Ki kép -
zõ Köz pont (a továb biak ban: MH SZKK) csa pat kar jel zé -
sé nek rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

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

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

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

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

Holp György ez re des s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet
a 105/2006. (HK 20.) HM SZKK PK intézkedéshez

MH SZKK Csapatkarjelzés

A kar jel zés rö vid le írá sa:

A pajzs kék (C:100 M:60 Y:0 B:15) alap szí né ben meg -
je le nõ mo tí vu mok (a szab lyát tar tó le vá gott ka r, a hold és a 
csil lag) ezüst szí nû ek (C:2 M:0 Y:4 B:16). A pajzs sár ga
(C:0 M:40 Y:100 B:25) alap szí né ben meg je le nõ far kas
mo tí vum is ezüst szí nû (C:2 M:0 Y:4 B:16), va la mint a
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pajzs al ján lát ha tó vár fal ezüst szí nû (C:2 M:0 Y:4 B:16),
kont rol vo na lai fe ke ték, (C:0 M:0 Y:0 B:100) a pajzs kö rü li 
fel irat be tûi ezüst ala pon fe ke te, a pajzs ke re te és a kar jel -
zés kül sõ ke re te fe ke te szí nû ek.

A karjelzéssel ellátandó állomány létszáma

Fsz. Ál lomány ka te gó ria Lét szám

1. Tiszt 89

2. Tiszt he lyet tes 298

3. Szer zõ dé ses 163

A Magyar Honvédség 5/3. Bercsényi Miklós Könnyû
Lövészzászlóalj parancsnokának

136/2006. (HK 20.) MH 5/3. BM. KL.Z. PK.

i n  t é z  k e  d é  s e

Az MH 5/3. Bercsényi Miklós Könnyû Lövészzászlóalj 
csapatjelvény rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) 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 5/3. Ber csé nyi Mik -
lós Könnyû Lö vész zász ló alj (a továb biak ban: MH 5/3.
BM kl.z.) csa pat jel vé nyé nek rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az Uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett jel vényt rend sze re sí tem, vi se lé sét az MH 5/3. 
BM kl.z. hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re en ge -
dé lye zem.

2. Az MH 5/3. BM kl.z. pk. ál tal rend sze re sí tett csa pat -
jel vény szö ve ges le írá sát és ere de ti mé re tû 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 a MH Össz ha -
de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa -
rancs no ka gon dos ko dik a jó vá ha gyott csa pat jel vény rend -
sze re sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, be szer zé -
sé rõl, gyár tá sá ról és az MH 5/3. BM kl.z. sze mé lyi ál lo má -
nyá nak csa pat jel vén nyel va ló el lá tá sá ról.

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

Fe ke te Lász ló al ez re des s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet
a 136/2006. (HK 20.) MH 5/3. BM kl.z. intézkedéséhez

A csapatjelvény szöveges leírása

A csa pat jel vény alap ja fe ke te pajzs ala kú bõr, mely hez
kö zé pen ha sí tott gom bol ha tó pánt csat la ko zik. A pajzs kö -
ze pén he lyez ke dik el bézs szí nû kör ben a zász ló alj cí me re.
A zász ló alj cí mer kö rül az ala ku lat és a hely õr ség ne ve sze -
re pel.

A csa pat jel vé nyen sze rep lõ cí mer a zász ló alj elõ ze tesen
eb ben a for má ban már jó vá ha gyott cí me re.

Mé ret (szé les ség × ma gas ság): 48 mm × 85 mm-es tég la -
lap ban el he lyez he tõ

Szín kó dok:
Jel vény tar tó alap: 100% -os fe ke te
Jel vény hát te re: PAN TO NE 461 CV
Sze gé lyek: 100%-os fe ke te
Zöld pajzs alap: PAN TO NE 349 CV
Pi ros si sak dísz: PAN TO NE 1795 CV
Cí mer ben lé võ szür ke si sak, kard, 
bárd: 20%-os fe ke te
Kard zöld mar ko la ta: PAN TO NE 335 CV
Bárd bar na nye le: PAN TO NE 4715 CV
Kard sár ga bojt: PAN TO NE Pro cess

Yel low CV

Csa pat jel vén nyel el lá tan dók
szá ma:

164 fõ

2. számú melléklet
a 136/2006. (HK 20.) MH 5/3. BM kl.z. intézkedéséhez

Csapatjelvény képi ábrázolása eredeti méretben
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A Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ
Központ Parancsnokának

141/2006. (HK 20.) MH BTKK PK

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH Béketámogató Kiképzõ Központ
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) 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 Bé ke tá mo ga tó
 Kiképzõ Köz pont (továb biak ban: MH BTKK) csa pat kar -
jel zé sé nek rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

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

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

3. Az Uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint az MH Össz -
ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság
 parancsnoka gon dos ko dik a jó vá ha gyott kar jel zé se 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 BTKK sze mé lyi ál lo má nyá nak 
csa pat kar jel zés sel va ló el lá tá sá ról.

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

Má tyus Zol tán mk. al ez re des s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet a
141/2006. (HK 20.) MH BTKK PK intézkedéshez

A csapatkarjelzés szöveges leírása
(köznapi)

A kar jel zés egy 63 mm szé les és 85 mm ma gas, klasszi -
kus pajzs for ma. Sze gé lye 2 mm szé les kék fo nat.

A kar jel zés he ral di kai le írá sa:

A klasszi kus pajzs kö zé pen ezüst szí nû kard dal ha sí tott,
sár ga, jobb ol da lá ban kék-fe hér NA TO emb lé má val, kék,
bal ol da lá ban fe hér ENSZ emb lé má val. A kar don kö zé pen
nem ze ti szí nû, hul lá mos zász ló, ame lyet az EU arany
 csillagai vesz nek kör be. Kék fej lé cé ben, arany PSTC-
 HUNGARY fel irat tal.

A be tûk Hel ve ti ca Con den sed tí pu sú ak, ma gas sá guk
8 mm.

A paj zson lé võ emb lé mák, zász ló, Ist ván kard, va la mint
csil la gok sze gély vo na la 1 mm vas tag sá gú.

Szín kó dok: (PAN TO NE so lid co a ted)

KÉK (pajzs sze gély, pajzs fel sõ 
rész, NA TO emb lé ma)

PAN TO NE 274 C

KÉK (pajzs jobb ol dal) PAN TO NE 7461 C
SÁR GA (pajzs bal ol dal) PAN TO NE 7404 C
ARANY (csil la gok, be tû szín) PAN TO NE 465 C
SZÜR KE (Ist ván kard éle) PAN TO NE Co ol Gray 1 C
SZÜR KE (Ist ván mar ko lat,
kö zép sõ rész) PAN TO NE 422 C
ZÖLD (nem ze ti zász ló) PAN TO NE 363 C
VÖ RÖS (nem ze ti zász ló) PAN TO NE 485 C
FE KE TE (csil lag, zász ló, kard
sze gély)

PAN TO NE Pro cess
Black C

FE HÉR (nem ze ti emb lé ma
 középsõ sáv), ENSZ emb lé ma,
NA TO emb lé ma egyes ré szei) FE HÉR

Kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 30 fõ

2. számú melléklet
a 141/2006. (HK 20.) MH BTKK PK intézkedéshez

A csapatkarjelzés képi ábrázolása eredetei méretben
(köznapi)
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3. számú melléklet
a 141/2006. (HK 20.) MH BTKK PK intézkedéshez

Csapatkarjelzés szöveges leírása
(gyakorló)

A kar jel zés for má ja egy 63 mm szé les és 85 mm ma gas,
klasszi kus pajzs for ma.

Alap szí ne zöld, mely nek sze gé lye 2 mm szé les, fe ke te
fo nat.

A kar jel zés he ral di kai le írá sa:
A klasszi kus pajsz kö ze pén fe ke te kard dal ha sí tott, jobb 

ol da lán fe ke te NA TO emb lé má val, bal ol da lán fe ke te

ENSZ emb lé má val. Kar don kö zé pen hul lá mos nem ze ti
Zász ló, ame lyet az EU fe ke te csil la gai vesz nek kör be, fej -
lé cé ben fe ke te „PSTC-HUN GA RY” fel irat tal.

A be tûk Hel ve tia Con den sed tí pu sú ak, ma gas sá guk 8 mm.

Szín kó dok: (PAN TO NE so lid co a ted)

Zöld (alap szín) PAN TO NE 8321 C
Fe ke te (sze gély, be tûk, zász ló,
csil la gok, emb lé mák, Ist ván kard) PAN TO NE Pro cess

 Black C

Kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 30 fõ
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4. számú melléklet a 141/2006. (HK 20.) MH BTKK PK intézkedéshez

A csapatkarjelzés képi ábrázolása eredetei méretben
(gyakorló)



SZERZÕDÉS

Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatal

A szer zõ dés
 megnevezése

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kötõ fe lek
neve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés
ér té ke**

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak
dá tu ma***

Ki vi te le zé si Debrecen MH 5. Bocskai István KLD. 29., 25. számú
épületek karbahelyezési munkái

PÉTERHEGYI és
DEÁK Kft.

12190335-2-41

6913 2006. 10. 3. 2006. 10. 3. 2008. 11. 25.

Ki vi te le zé si Budapest különbözõ kerületeiben 8 db Állami
Kincstártól átvett lakás karbahelyezési munkái

EM-BER Kft.
10300992-2-42

13 729 2006. 9. 29. 2006. 9. 29. 2006. 12. 15.

  * Gaz dál ko dó szer vek ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám
 ** A szer zõ dés va lu ta me ne té ben meg ha tá roz va (Ft ese tén e Ft-ban)
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se
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KÖZLEMÉNYEK

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök I. helyettesének 

8/2006. (HK 20.)

k ö z  l e  m é  n y e

Egységes NATO Elõírások elfogadásáról

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
NATO egy sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel -
dol go zá sá ról  szóló 1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás 7.  §
(2) be kez dés a) pont já ban biz to sí tott jog kö röm nél fog va,
az MH Mû ve le ti Szab vá nyo sí tá si és Dokt ri ná lis Bi zott ság
2006. szep tem ber 21-i ülé sén ki ala kí tott ja vas la ta alap ján
a kö vet ke zõ NATO do ku men tu mok ra vo nat ko zó ma gyar
el fo ga dó nyi lat ko za tot ki adom:

I. STA NAG 1401 IERH (EDI TI ON 11) – JO INT
BRE VITY WORDS PUB LI CA TI ON – APP-7(C)

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás sal.

– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2006. no -
vem ber hó nap, a lé gi erõ nél.

– Fenn tar tás: Ma gyar or szág csak az AIR-GEN,
AIR-AAO, AIR-AGO, AIR-AAR, EW, LAND- jel ze tû
kód sza va kat fog ja hasz nál ni.

– Egy ide jû leg vissza vo nom a STANAG 1401 IERH –
APP–7 do ku men tum ra ko ráb ban ki adott, 11/2005. (HK
25.) HVKF I. h. szá mú, „Ma gyar or szág nem vesz részt”
tar tal mú nyi lat ko za tot.

Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 1401 IERH
(EDITION 11) – APP-7(C) do ku men tu mot a NATO már
ki hir det te és így ha tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in -
téz ke dés 31. pont já ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal
el ren de lem a be ve ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye -
tem

– Té ma ke ze lõ: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság

– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. no vem ber 1.

– Vég re haj tás mód ja: az ere de ti an gol nyel vû APP-7(C)
ki ad vány.

II. STA NAG 1401 IERH (EDI TI ON 12) (RA TI FI -
CA TI ON DRAFT 1) – JO INT BRE VITY WORDS
PUB LI CA TI ON – APP-7(D)

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás sal.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NA TO ha -

tály ba lé pé si nap (NED), a lé gi erõ nél.
– Fenn tar tás: Ma gyar or szág csak az AIR-GEN,

AIR-AAO, AIR-AGO, AIR-AAR, EW, LAND- jel ze tû
kód sza va kat fog ja hasz nál ni.

III. STA NAG 3564 FS (EDI TI ON 3) – RU LES FOR
LI VE AIR WE A PONS DE MONST RA TI ONS

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. jú li us

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.
Te kin tet tel ar ra, hogy a STA NAG 3564 FS (EDI TI ON

3) do ku men tu mot a NA TO már ki hir det te és így ha tá lyos,
a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já ban elõ -
ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve ze té sét az
aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság Re pü lés -

biz ton sá gi Osz tály
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. jú li us 1.
– Vég re haj tás mód ja: HM uta sí tás, me lyet a té ma fe le -

lõs fo gal maz meg és ter jeszt fe l alá írás ra.

IV. STA NAG 3745 AMD (EDI TI ON 4) – ME DI -
CAL TRA I NING AND EQU IP MENT RE QU I RE -
MENTS FOR SE ARCH AND RES CUE (SA R) AND
COM BAT SE ARCH AND RES CUE (CSAR) MIS SI -
ONS

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás sal.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. ja nu ár

hó nap, a lé gi erõ nél.
– Fenn tar tás: Ma gyar or szág nem ren del ke zik har ci ku -

ta tó – men tõ (CSAR) ké pes ség gel.
Te kin tet tel ar ra, hogy a STA NAG 3745 AMD (EDI TI -

ON 4) do ku men tu mot a NA TO már ki hir det te és így ha tá -
lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já ban 
elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve ze té sét 
az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. ja nu ár 1.
– Vég re haj tás mód ja: MH EÜPK in téz ke dés.

V. STA NAG 3783 FS (EDI TI ON 3) – AIR WE A -
PONS RAN GES – IDEN TI FI CA TI ON OF CONT -
ROL INS TAL LA TI ONS AND SPEC TA TOR SI TES
DU RING DA Y LIGHT OPE RAT IONS

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. jú li us

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.
Te kin tet tel ar ra, hogy a STA NAG 3783 FS (EDI TI ON

3) do ku men tu mot a NA TO már ki hir det te és így ha tá lyos,
a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já ban elõ -
ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve ze té sét az
aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság
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– Té ma ke ze lõ: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság Re pü lés -
biz ton sá gi Osz tály

– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. jú li us 1.
– Vég re haj tás mód ja: HM uta sí tás, me lyet a té ma fe le -

lõs fo gal maz meg és ter jeszt fe l alá írás ra.

VI. STA NAG 7134 AS (EDI TI ON 1) – CONT ROL
OF LIGH TING AT AIR FI ELDS DU RING NVG OPE -
RAT IONS

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. ja nu ár

hó nap, a lé gi erõ nél.
Te kin tet tel ar ra, hogy a STA NAG 7134 AS (EDI TI ON

1) do ku men tu mot a NA TO már ki hir det te és így ha tá lyos,
a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já ban elõ -
ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve ze té sét az
aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság Had mû ve -

le ti és Ki kép zé si Fõ nök ség
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. ja nu ár 01.
– Vég re haj tás mód ja: MH LEPK in téz ke dés.

VII. STA NAG 7145 CFR (EDI TI ON 3) – MI NI -
MUM CO RE COM PE TEN CY LE VELS AND PRO FI -
CI EN CY OF SKILLS FOR NA TO FI RE FIGH TERS

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2008.

 augusztus hó nap, a lé gi erõ nél.
– Meg jegy zés: Ma gyar or szág nem tud ja be tar ta ni az

összes elõ írást, azon ban a re pü lõ té ri tûz ol tók ki kép zé si
prog ram ja e STA NAG elõ írásain ala pul.

Te kin tet tel ar ra, hogy a STA NAG 7145 CFR (EDI TI -
ON 3) do ku men tu mot a NA TO már ki hir det te és így ha tá -
lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já ban 
elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve ze té sét 
az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság Biz ton ság -

tech ni kai Al osz tály

– Be ve ze tés idõ pont ja: 2008. au gusz tus 01.

– Vég re haj tás mód ja: MH LEPK in téz ke dés (Ki kép zé -
si Prog ram a ka to nai re pü lõt erek tûz ol tó ál lo má nya ré szé re 
c. ki ad vány).

A Honvédelmi Minisztérium

HM Központi Logisztikai Hivatal Elõkészítõ Törzs

20/2006. (HK 20.) HM KLHET

k ö z  l e  m é  n y e

a Szabványügyi közlönyben megjelent

– a Magyar Honvédséget érintõ –

katonai nemzeti szabványok felsorolásáról

A Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let, a nem ze ti szab vá -
nyo sí tás ról  szóló 1995. évi XXVI II. tör vény 8.  § (1) be -
kez dés a) pont já ban fog lal tak alap ján:

A Szab vány ügyi Köz löny 2006. évi 9. szá má ban, 2006.
09. 01. ha tállyal köz zé tet te:

MSZ K 1195:2006

A vil la mos ener gia-el lá tás meg ha tá ro zá sá nak mód sze -
rei: A vil la mos ener gia szab vá nyos tí pu sai

(idt STA NAG 4133:1992)

MSZ K 1196:2006

28 V-os, egyen ára mú, for gó gé pes áram for rá sok vil la -
mos jel lem zõi

(idt STA NAG 4134:1991)

MSZ K 1197:2006

Vál ta ko zó ára mú, for gó gé pes áram for rá sok vil la mos
jel lem zõi

(idt STA NAG 4135:1992)
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak te kint jük. Csak
ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2007. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát  módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek
elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves
fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott
10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, illetve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Köz löny Cent rum ban (1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30., be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) le het sé ges. (Le vél cím:
Ma gyar Hi va ta los  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668, 321-5275).

A 2007. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 99 792 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 15 372 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 22 932 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 5 544 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 18 900 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 788 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 22 176 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 27 720 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 528 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 18 396 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 23 436 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 6 552 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 18 648 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 15 876 Ft/év

Jog ta nács adó 6 804 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 15 120 Ft/év
Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24 696 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 18 900 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 20 160 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 15 372 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 21 924 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 30 492 Ft/év
Sport ér te sí tõ 5 040 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 13 104 Ft/év
Szo ciá lis Köz löny 15 624 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 11 844 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 6 552 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 5 040 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 19 908 Ft/év

Cég köz löny CD

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,  
 het i rend sze res ség gel le me zen meg je le nõ la p for má tu ma 2007. ok tó ber 1-jé tõl vár ha tó an meg újul. Er re te kin tet tel a CD a 2007. év ben ja nu ár 1-jé tõl

szep tem ber 30-ig fi zet he tõ elõ. A há rom ne gyed éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 106 272 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los la p ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2007. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek

2007. évi éves elõ fi ze té si dí jai:
(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft
 

2006. de cem ber 31-ig tör té nõ 2007. évi tel jes éves elõ fi ze tés ese tén az ön ál ló vál to zat dí ja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft

Egy sze ri be lé pé si díj: 7000 Ft.

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2006-os év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 12 000 Ft + áfa.

A Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta los lap ja
Szer kesz ti a HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály
1885 Bu da pest, Pf.: 25., te le fon: 474-1111/217-58
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Jó zsef Péter
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6. 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet címen, 
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: te l./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum -
ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 16 884 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 861 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 1218–0378
06.3356 – 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


