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Ha tá ro za tok

164/2006. (X. 13.)
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 1596

165/2006. (X. 13.)
KE ha tá ro zat

Al tá bor nagy 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 1596

166/2006. (X. 13.)
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 1596

167/2006. (X. 13.)
KE ha tá ro zat

Mk. 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 1596

168/2006. (X. 13.)
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 1597

169/2006. (X. 13.)
KE ha tá ro zat

Dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sé rõl 1597

170/2006. (X. 13.)
KE ha tá ro zat

Nyug ál lo má nyú ve zér õr na gyi elõ lép te tés rõl 1597

172/2006. (X. 16.)
KE ha tá ro zat

Ve zér õr na gyi elõ lép te tés rõl 1597

175/2006. (X. 20.)
KE ha tá ro zat

Al tá bor nagy 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 1598

Mi nisz te ri uta sí tá sok

108/2006. (HK 21.)
HM uta sí tás

A HM Vé del mi Ter ve zõ Bi zott ság fel ada ta i ról és mû kö dé si
rend jé rõl 1598

109/2006. (HK 21.)
HM uta sí tás

Egyes HM rész vény tár sa sá gok kal kap cso la tos fel ada tok vég -
re haj tá sá ról 1600

A  H O N V É D E L M I  M I N I S Z T É R I U M  H I V A T A L O S  L A P J A
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110/2006. (HK 21.)
HM uta sí tás

„A Ma gyar Köz tár sa ság Hon vé del mi Mi nisz te ré nek Hu mán po -
li ti kai Irány el vei a 2006–2007. sze mély ügyi év re” ki adá sá ról 1601

111/2006. (HK 21.)
HM uta sí tás

A NA TO Re a gá ló Erõk kö te lé ké nek 9. vál tás ába fel aján lott erõk 
ki je lö lé sé rõl, az al egy ség össze ál lí tá sá ról és fel ké szí té sé rõl 1605

112/2006. (HK 21.)
HM uta sí tás

A Ma gyar Hon véd ség 2006–2010. év re  szóló gya kor la tok és
ki kép zé si ren dez vé nyek prog ram ja ki adá sá ról  szóló 28/2006.
(HK 8.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1609

113/2006. (HK 21.)
HM uta sí tás

A nem zet kö zi kár té rí té si ügyek in té zé sé rõl 1609

114/2006. (HK 21.)
HM uta sí tás

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 fel ada -
tok, to váb bá az MH ka to nai szer ve ze tei ezzel össze füg gõ
egyes fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról 1613

115/2006. (HK 21.)
HM uta sí tás

A Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban, a Hon vé del mi Mi nisz té rium
va gyon ke ze lé sé ben lé võ in gó va gyon fe les le ges nek mi nõ sí té -
sé nek, va gyon ke ze lé sé nek és hasz no sí tá sá nak sza bá lya i ról,
va la mint a mi nisz te ri biz to s fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
98/2005. (HK 21.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1620

Ál lam tit ká ri ren del ke zé s

106/2006. (HK 21.)
HM Kabf. in téz ke dés

Egyes harc jár mû vek el tu laj do ní tá sá nak ki vizs gá lá sá ról 1629

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

110/2006. (HK 21.)
HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon véd ség Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság
pa rancs no ki be osz tás át adás-át vé te lé rõl 1629

111/2006. (HK 21.)
HVKF pa rancs

A 2006. ok tó ber 23-i ün nep sé gek kel össze füg gõ fel ada tok ról 1629

112/2006. (HK 21.)
HVKF pa rancs

Név adó névhasz ná lat en ge dé lye zé sé rõl 1629

115/2006. (HK 21.)
HVKF pa rancs

A XVII. Bécs–Po zsony–Bu da pest Szu per ma ra ton fu tó ver -
seny 2006. ok tó ber 19–23. meg szer ve zé sé nek és vég re haj tá -
sá nak Ma gyar Hon véd ség szin tû tá mo ga tá sá ról 1630

117/2006. (HK 21.)
HVKF pa rancs

A 2006. ok tó ber 23-i ün nep sé gek kel össze füg gõ fel ada tok ról
 szóló 111/2006. (HK 21.) HVKF pa rancs mó do sí tá sá ról 1630

118/2006. (HK 21.)
HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon véd ség Lé gi erõ Pa rancs nok ság pa rancs no ki
be osz tás át adás-át vé te lé rõl 1630

106/2006. (HK 21.)
HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség Tar to má nyi Új já épí té si Cso port sze -
mélyi ál lo má nya vál tá sá nak elõ ké szí té sé rõl

MH fõ nö ki intézkedések

747/2006. (HK 21.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (STA NAG 4397 „A NA TO 
rob ba nó anya gok ka ta ló gu sa”) nem ze ti be ve ze té sé rõl 1631

748/2006. (HK 21.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (STA NAG 4365 „Terve -
zési kri té ri u mok a könnyí tett gya log sá gi ásó hoz és annak
hord tás ká já hoz”) nem ze ti be ve ze té sé rõl 1631
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749/2006. (HK 21.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (STA NAG 4230 „A HNS
[He xa nit ros til be ne] rob ba nó anyag át adá sá nak spe ci á lis elõ -
írásai egyik NA TO or szág ból a má sik ba”) nem ze ti be ve ze té -
sé rõl 1632

750/2006. (HK 21.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (STA NAG 4022 „A he xo -
gen rob ba nó anyag át adá sá nak spe ci á lis elõ írásai egyik
 NATO or szág ból a má sik ba”) nem ze ti be ve ze té sé rõl 1632

751/2006. (HK 21.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (STA NAG 4025 „A to li te
rob ba nó anyag át adá sá nak spe ci á lis elõ írásai egyik NA TO
 országból a má sik ba”) nem ze ti be ve ze té sé rõl 1633

752/2006. (HK 21.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (STA NAG 4021 „A tet ryl
rob ba nó anyag át adá sá nak spe ci á lis elõ írásai egyik NA TO or -
szág ból a má sik ba”) nem ze ti be ve ze té sé rõl 1633

753/2006. (HK 21.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (STA NAG 2897 „A tûz sze -
rész fel sze re lé sek és azok kal szem ben tá masz tott kö ve tel mé -
nyek – AE ODP–7 ki ad vány”) nem ze ti be ve ze té sé rõl 1634

754/2006. (HK 21.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (STA NAG 2997 „A men tõ -
mel lé nyek és sze mé lyi men tõ fel sze re lé sek ki ad vány”) nem -
ze ti be ve ze té sé rõl 1635

181/2006. (HK 21.)
MH LEPK in téz ke dés

A STA NAG 5501 (4. ki adás) al kal ma zá sá ról 1635

183/2006. (HK 21.)
MH LEPK in téz ke dés

A STA NAG 5516 (3. ki adás) al kal ma zá sá ról 1635

184/2006. (HK 21.)
MH LEPK in téz ke dés

A STA NAG 5511 (5. ki adás) al kal ma zá sá ról 1636

217/2006. (HK 21.)
MH LEPK in téz ke dés

A STA NAG 5616 (3. ki adás) al kal ma zá sá ról 1636

Szer zõ dé sek

HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal 1637

HM Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 1637

MH Had táp anyag El lá tó Köz pont 1638

Köz le mé nyek

HM SZEF köz le mény Pá lyá za ti fel hí vás írás be li vizs ga té te lek ki dol go zá sá ra 1640

Deb re ce ni Ka to nai Ügyész ség 
köz le mény

Nyo mo zó tisz ti iga zol vány ér vény te le ní té se 1640

Or szá gos Mun ka vé del mi Kép zõ 
és To vább kép zõ Kft.

Mun ka- és tûz vé del mi szak kép zé sek 1641
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HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
164/2006. (X. 13.) 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 dés b) pont ja alap ján
2006. ok tó ber 13-án Bor zák Jó zsef dan dár tá bor nok szol -
gá la ti vi szo nyát meg szün te tem, és õt 2006. ok tó ber 14-i
ha tállyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

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-5/3336/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
165/2006. (X. 13.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

altábornagy 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 dés b) pont ja alap -
ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re 2007. feb -
ruár 28-án Bra un Lász ló al tá bor nagy szol gá la ti vi szo nyát
meg szün te tem, és 2007. már ci us 1-jei ha tállyal nyug ál lo -
mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. au gusz tus 23.

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-5/3519/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
166/2006. (X. 13.) 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 dés b) pont ja alap ján
a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Er dé lyi La jos dan -
dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát 2006. ok tó ber 1-jei ha -
tállyal meg szün te tem, és nyug ál lo mány ba  helyezem.

Bu da pest, 2006. szep tem ber 26.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ok tó ber 2.

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

KEH ügy szám: V-5/3997-1/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
167/2006. (X. 13.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

mk. 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 dés b) pont ja alap ján
a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re 2006. de cem -
ber 30-án Keszt he lyi Gyu la mk. dan dár tá bor nok szol gá la ti
vi szo nyát meg szün te tem, és 2006. de cem ber 31-i  hatállyal 
nyug ál lo mány ba he lye zem.

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 27.

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

KEH ügy szám: V-5/3696-1/2006.
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A Köz tár sa sá gi El nök
168/2006. (X. 13.) 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 dés b) pont ja alap ján
a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re 2006. de cem -
ber 30-án Ko vács Gyu la Zol tán dan dár tá bor nok szol gá la ti
vi szo nyát meg szün te tem, és 2006. de cem ber 31-i  hatállyal 
nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. szep tem ber 1.

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-5/3697/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
169/2006. (X. 13.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl

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 dés b) pont ja alap ján
a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re dr. Má tyus Fe renc
dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát 2007. már cius 31-i
ha tállyal meg szün te tem.

Bu da pest, 2006. szep tem ber 26.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ok tó ber 2.

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

KEH ügy szám: V-5/4207/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
170/2006. (X. 13.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

nyugállományú vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
 Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez -
dés a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té -
sé re dr. Pi ó szeg hy Já nos nyug ál lo má nyú dandártábor -
nokot 2006. ok tó ber 1-jei ha tállyal nyug ál lo má nyú ve zér -
õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. szep tem ber 26.

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-5/4196/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
172/2006. (X. 16.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re Bor zák Jó zsef dan dár tá bor no kot 2006. ok tó ber
14-ei ha tállyal ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 5.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

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

KEH ügy szám: V-5/4485/2006.
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A Köz tár sa sá gi El nök
175/2006. (X. 20.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

altábornagy 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 a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re dr. Ko vács
 Tamás al tá bor nagy szol gá la ti vi szo nyát 2006. ok tó ber 9-én meg szün te tem és 2006. ok tó ber 10-ei ha tállyal nyug ál lo -
mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 9.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ok tó ber 12.

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

KEH ügy szám: V-5/4610/2006.

MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
108/2006. (HK 21.) HM

u t a  s í  t á  s a

a HM Védelmi Tervezõ Bizottság
feladatairól és mûködési rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján az MH vé del mi ter ve zés sel
kap cso la tos mi nisz te ri dön té sek elõ ké szí té sé re lét re ho zott
HM Vé del mi Ter ve zõ Bi zott ság (a továb biak ban: HM
VTB) fel ada ta i ra és mû kö dé si rend jé re vo nat ko zó an a kö -
vet ke zõ uta sí tást adom ki:

Az utasítás hatálya

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 ter alá ren delt sé gé be tar to -
zó szer ve ze tek re, a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze -
te i re, va la mint a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar -
tói fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re ter jed ki.

A HM VTB rendeltetése és tagsága

2.  §

(1) A HM VTB ren del te té se: a hon vé del mi mi nisz ter
ha tás kö ré be tar to zó, a Ma gyar Hon véd ség egé szét érin tõ
nem ze ti és szö vet sé gi vé del mi ter ve zés sel kap cso la tos
dön té sek elõ ké szí té se, a dön tés-elõ ké szí tés so rán szak ma i -
lag meg ala po zott és egyez te tett ha tá ro za ti ja vas lat ki ala kí -
tá sa.

(2) A HM VTB ve ze tõ je: a HM ka bi net fõ nök. A HM
VTB ve ze tõ jé nek sza va za ti jo ga van.

(3) A HM VTB tag jai: HM jo gi szak ál lam tit kár, HM vé -
de lem po li ti kai szak ál lam tit kár, HM vé del mi ter ve zé si és
inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár, Hon véd Ve zér kar Fõ nök, 
Hon véd Ve zér kar Fõ nök he lyet te sei, HM ter ve zé si és ko -
or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ, HM kom mu ni ká ci ós és to bor -
zó fõ osz tály ve ze tõ, HM vé del mi ter ve zé si fõ osz tály ve ze -
tõ. A ta gok nak egyen lõ sza va za ti jo guk van.

(4) A HM VTB ülé se in ál lan dó meg hí vott: HM vé de -
lem po li ti kai fõ osz tály ve ze tõ, HM had erõ ter ve zé si fõ osz -
tály ve ze tõ, HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal
fõ igaz ga tó, HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal fõ igaz ga tó, MH
Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs nok, MH Lé gi erõ
 Parancsnokság pa rancs nok, MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz -
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ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa rancs nok. Az ál lan dó
meg hí vot tak ta nács ko zá si jog gal vesz nek részt a HM VTB 
ülé se in.

(5) A HM VTB ülés na pi ren di pont já hoz kap cso ló dó
anya got elõ ter jesz tõ nem tag ja vagy ál lan dó meg hí vott ja a
HM VTB-nek, úgy az ülés re ta nács ko zá si jog gal ese ti
meg hí vott ként kell meg hív ni.

(6) Kormány-elõ ter jesz tések; jog sza bá lyok, va la mint az 
ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i nek dön tés-elõ ké szí té -
se ese té ben a HM VTB ülé sé re a jo gi fõ osz tály ve ze tõt ese -
ti meg hí vott ként kell meg hív ni.

(7) A HM VTB tag ja it sza va za ti jog gal, a meg hí vot ta kat 
ta nács ko zá si jog gal szer ve zet sze rû he lyet te se ik kép vi sel -
he tik.

(8) A HM VTB ti tká ra a HM vé del mi ter ve zé si fõ osz -
tály ve ze tõ.

(9) A HM VTB tag jai és az ál lan dó meg hí vot tak szak ér -
tõ(k) se gít sé gét ve he tik igény be az ülé sen akik sem sza va -
za ti sem ta nács ko zá si jog gal nem ren del kez nek.

A HM VTB feladatköre és tevékenysége

3.  §

(1) A HM VTB fel adat kö re ki ter jed a hon vé del mi mi -
nisz ter elõ ter jesz tési és dön té si jog kö ré be tar to zó szö vet -
sé gi és nem ze ti vé del mi ter ve zés sel kap cso la tos dön -
tés-elõ ké szí tés re.

(2) Az HM VTB az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében el jár va dön tés re elõ ké szí ti:

a) a mi nisz te ri irány el ve ket a vé del mi ter ve zés hez;
b) a vé del mi ké pes sé gek fej lesz té sé re vo nat ko zó ter ve -

ket, prog ram el gon do lá so kat és prog ram vég re haj tá si ter -
ve ket, a kü lön bö zõ idõ tá vú tár ca szin tû fej lesz té si ter ve ket, 
be szer zé si ter ve ket;

c) az MH 10 éves terv kon cep ci ó ját, illetve el gon do -
lást;

d) a hosszú és rö vid tá vú MH Ké pes ség- és fel adat ter ve -
it, va la mint a hosszú és rö vid tá vú HM Erõ for rás-, költ ség -
szük ség le ti- és ki adá si igény ter ve it, va la mint a ki egyen sú -
lyo zás ra vo nat ko zó op ci ó kat;

e) a HM fe je zet költ ség ve té si rész le tes ter vét és költ -
ség ve té si par la men ti pre zen tá ci ó ját;

f) az MH 10 éves ter vét, va la mint a 10 éves terv tar tal -
má ról  szóló Kormány elõ ter jesz tést;

g) a vé del mi ter ve zé si uta sí tást;
h) az MH 1(+2) éves ter ve it;
i) az MH Éves Be szer zé si Ter vét;
j) vég re haj tá si uta sí tást;
k) Egy sé ges Vé del mi Szak fe la dat ren det, MH Ké pes ség 

és fel adat struk tú rát;
l) a NA TO Vé del mi Ter ve zé si Kér dõ ív re (DPQ) ki ala -

kí tott nem ze ti vá la szo kat;
m) a NA TO had erõ-fej lesz té si ja vas la tok ra ki ala kí tott

nem ze ti ál lás pon tot;

n) a NA TO Vé del mi Át te kin té si fo lya ma tá ban a ma -
gyar ter vek és had erõ fel aján lás meg íté lé sé re vo nat ko zó
Kor mány tá jé koz ta tót;

o) az EU Fõ Cél ki tû zé sek Kér dõ ívé re ki ala kí tott nem ze -
ti vá la szo kat;

p) az EU, a NA TO vé del mi ter ve zé si és át te kin té si el já -
rás sal össz hang ban lé võ Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend szer
el já rás rend jé re vo nat ko zó mó do sí tá so kat;

q) egyéb, a vé del mi ter ve zés hez kap cso ló dó egye di
vagy ese ti ügye ket;

r) fen ti ek hez kap cso ló dó or szág gyû lé si és kormány-
 elõter jesz téseket; 

s) a hon vé del mi mi nisz ter dön té si, illetve elõ ter jesz tési
jog kö ré be tar to zó, vé del mi ter ve zés sel kap cso la tos je len -
té sek, fel ter jesz té sek és az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz -
kö zei ter ve ze té nek vé le mé nye zé se, a vé le ményt meg ala -
po zó in for má ci ók, hát tér szá mí tá sok, szak mai ál lás pont
biz to sí tá sa.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben a dön -
tés-elõ ké szí tést – a TVTR el já rás rend je sze rint – ki zá ró lag 
a HM VTB gya ko rol ja. Ezek ben az ügyek ben más tes tü let
dön tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé get, vagy vé le mé nye zé si jo -
got a mi nisz ter dön té se alap ján gya ko rol hat.

(4) A HM VTB tag jai jo go sul tak a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel ada tok el vég zé sé re vo nat ko zó, szak te rü -
le tü ket érin tõ in téz ke dé sek és fel ada tok meg ha tá ro zá sá ra,
va la mint a vé del mi ter ve zés ben részt ve võ szer ve ze tek tõl
je len té se ket és ada to kat be kér ni.

4.  §

(1) A HM VTB te vé keny sé gét – a HM VTB ve ze tõ je ál -
tal jó vá ha gyott ügy rend – alap ján vég zi.

(2) A HM VTB ve ze tõ je jo go sult so ron kí vü li ülést
össze hív ni.

(3) A HM VTB ügy rend sze rin ti té ma kö ré hez a ha tás kör 
sze rint ille té kes szer ve zet ve ze tõ je – a HM VTB tit kár út -
ján – elõ ter jesz tést ké szít. Az elõterjesz tést tö mö ren és
egy ér tel mû en kell meg fo gal maz ni, va la mint tar tal maz nia
kell a meg ala po zott dön tés hez szük sé ges kap cso ló dó in -
for má ció(ka)t és dön té si ja vas la to kat, illetve azok vár ha tó
ha tá sa it.

(4) Az elõ ter jesz tést a ha tás kör sze rint ille té kes szer ve -
zet ve ze tõ je az ülés idõ pont ja elõtt leg alább 5 mun ka nap -
pal a HM VTB tit ká rá nak küld je meg.

(5) A HM VTB tit kár a meg hí vót, az ülés na pi rend jét,
va la mint az elõ ter jesz tést a ta gok és a meg hí vot tak ré szé re
az ülést meg elõ zõ en leg alább 3 mun ka nap pal meg kül di.

(6) A HM VTB az ülé sen fel me rü lõ és a na pi rend ben
nem sze rep lõ kér dé se ket ak kor tár gyal ja, ha a ta gok szó -
ban, egy han gú lag hoz zá já rul nak az új na pi ren di pont meg -
vi ta tá sá hoz.

(7) A HM VTB ülé sé rõl fel jegy zés ké szül, ame lyet a
HM VTB tit ká ra írás ban a ta gok, va la mint a meg hí vot tak
ré szé re 8 mun ka na pon be lül meg küld.
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5.  §

(1) A HM VTB ha tá ro za ti ja vas la tát sza va zat több ség gel 
hoz za. A HM VTB ak kor sza va zat ké pes, ha tag ja i nak fe le,
azon be lül a HM VTB ve ze tõ je és a Hon véd Ve zér kar fõ -
nö ke – szer ve zet sze rû he lyet te sük vagy az ál ta luk ki je lölt
sze mély – az ülé sen je len van.

(2) A ha tá ro za ti ja vas la tot a HM VTB tit ká ra írás ban
rög zí ti. A ha tá ro za ti ja vas lat nak tar tal maz nia kell az elõ -
ter jesz tésre egyet ér tõ és el len zõ ja vas la to(ka)t, va la mint a
kap cso ló dó ja va solt fel adat szab ást is.

(3) A ha tá ro za ti ja vas la tot és az elõ ter jesz tést a HM
VTB ve ze tõ je a hon vé del mi mi nisz ter nek jó vá ha gyás ra
fel ter jesz ti.

(4) A HM VTB tit ká ra a mi nisz te ri jó vá ha gyást köve -
tõen a ha tá ro za tot az illeté kes, illetve az érin tett szer ve ze -
tek ré szé re a 8 mun ka na pon be lül meg kül di.

(5) A szer ve ze ti ve ze tõ gon dos kod jon a ha tá ro zat, va la -
mint a kap cso ló dó fel ada tok vég re haj tá sá ról, illetve az alá -
ren del tek szük sé ges mér té kû tá jé koz ta tá sá ról.

6.  §

(1) A HM VTB ti tkár fel ada tai:
a) az ülé sek elõ ké szí té se, szer ve zé se és anya gi biz to sí -

tá sa;
b) a HM VTB te vé keny sé gét meg ha tá ro zó éves ügy -

rend össze ál lí tá sa, ja vas lat té tel az ülé sek na pi ren di pont ja -
i ra, idõ pont já ra, he lyé re, va la mint az ese ti meg hí vott sze -
mély ki je lö lé sé re a HM VTB ve ze tõ ré szé re;

c) a részt ve võk ér te sí té se az ülés na pi ren di pont já ról,
he lyé rõl, va la mint az ülé sen tár gya lan dó elõ ter jesz tések
meg kül dé se a ta gok és a meg hí vot tak ré szé re;

d) a HM VTB fel adat kö rét érin tõ, so ron kí vü li ülés
össze hí vá sát igény lõ kér dé sek ben a HM VTB ve ze tõ jé nek
tá jé koz ta tás és in téz ke dés ké ré se;

e) fel jegy zés össze ál lí tá sa az ülé sek rõl, va la mint a ta -
gok és a meg hí vot tak ré szé re tör té nõ meg kül dé se.

7.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.* A ha tály -
ba lé pé sé vel egy ide jû leg a HM Vé del mi Ter ve zõ Bi zott ság 
fel ada ta i ról és mû kö dé si rend jé rõl  szóló 108/2005.
(HK 25.) HM uta sí tás sal mó do sí tott 78/2005. (HK 15.)
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 3.

A honvédelmi miniszter
10  9/2006. (HK 21.) HM

u t a  s í  t á  s a

egyes HM részvénytársaságokkal kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  § (1) be kez dé sé nek u) pont já ban 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel 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 (a továb biak ban:
Kor mány ha tá ro zat) 3. szá mú mel lék le té ben fog lal tak ra az
aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a hon vé del mi mi -
nisz ter ál tal ala pí tott, a fel adat tal érin tett gaz da sá gi tár sa -
sá gok ra ter je di ki.

2.  §

(1) A hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pí tott HM
ARZENÁL Elekt ro me cha ni kai Zrt.-nek.,  a HM
ARMCOM Kom mu ni ká ció tech ni kai Zrt.-nek, va la mint a
HM CURRUS Gö döl lõi Harc jár mû tech ni kai Zrt.-nek az
ál lam kö te le zõ ré sze se dé sét meg ha la dó üz let ré sze ér té ke -
sí té sé nek az ál lam tu laj do ná ban lé võ vál lal ko zói va gyon
ér té ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény [Pri va ti -
zá ci ós Tör vény] ren del ke zé se i nek meg fe le lõ elõ ké szí té sé -
re, az ezzel kap cso la tos dön té sek meg ala po zá sá ra és elõ -
ké szí té sé re – ere de ti be osz tá sá nak el lá tá sa mel lett – meg -
bí zom Be se Fe renc Lász ló urat, a HM Be szer zé si és Biz -
ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal ve zér igaz ga tó ját.

(2) Az új rész vé nye sek be vo ná sa le he tõ sé gé nek vizs gá -
la ta a Pri va ti zá ci ós Tör vény ben meg ha tá ro zott pri va ti zá ci -
ós tech ni kák és azok együt tes al kal ma zá sá nak elem zé sén
fe lül ter jed jen ki a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi
IV. tör vény [Gt.] sze rin ti új rész vé nye k for ga lom ba-ho za -
ta lá val tör té nõ alap tõ ke eme lés re is.

(3) A dön té si ja vas la tok ki dol go zá sa so rán a meg bí zott
sze mély le gyen fi gye lem mel az Ál la mi Pri va ti zá ci ós
és Va gyon ke ze lõ Rész vény tár sa ság Ver se nyez te té si
 Szabályzatának jó vá ha gyá sá ról  szóló 1057/1996. (V. 30.)
Korm. ha tá ro zat ren del ke zé se i re.
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3.  §

(1) A meg bí zott sze mély a je len uta sí tás 2.  §-ában meg -
ha tá ro zott fel ada ta i nak vég re haj tá sa ér de ké ben jo go sult a
há rom érin tett zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa ság köny -
ve i be és ira ta i ba be te kin te ni, va la mint iro da he lyi sé ge i be
és te lep he lye i re be lép ni. A meg bí zott jo go sult to váb bá az
érin tett rész vény tár sa sá gok ve zér igaz ga tó i tól, Igaz ga tó sá -
ga ik el nö ke i tõl, va la mint Fel ügye lõ Bi zott sá ga ik el nö ke i -
tõl tá jé koz ta tást, fel vi lá go sí tást kér ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tás hoz
va ló jog, illetve be te kin té si jog csak ál lam ti tok ká vagy
szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tett ada tok, ira tok és adat hor do -
zók te kin te té ben ta gad ha tó meg, fel té ve, hogy a meg bí -
zott, illetve a meg bí za tá sa tel je sí té sé ben a meg bí zot tat se -
gí tõ sze mély az adott ti tok kör meg is me ré sé hez szük sé ges
nem zet biz ton sá gi vizs gá lat tal nem ren del ke zik.

4.  §

(1) A meg bí zott sze mély te vé keny sé gét a hon vé del mi
mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sá val vég zi, fel ada tát a HM
Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tállyal együtt mû köd ve lát ja el.
Egyéb, a Hon vé del mi Mi nisz té rium vagy a Ma gyar Hon -
véd ség sze mé lyi ál lo má nyá ba tar to zó köz re mû kö dõt ki zá -
ró lag a hon vé del mi mi nisz ter elõ ze tes en ge dé lyé vel ve het
igény be.

(2) A meg bí zott meg bí zá sa nem érin ti a Hon vé del mi
Mi nisz té rium Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban a
HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály szá má ra meg ha tá ro zott
fel adat-, jog- és ha tás kö rö ket.

(3) A meg bí zott sze mély te vé keny sé gé rõl ha von ta írás -
ban je len tést ké szít a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re, me lyet 
a HM ka bi net fõ nök út ján ter jeszt fe l.

(4) A meg bí zott a meg bí za tá sa tel je sí té se ként el ké szí tett 
ja vas la tát az érin tett rész vény tár sa sá gok Igaz ga tó sá gai és
Fel ügye lõ Bi zott sá gai írás be li vé le mé nyé vel együtt a HM
ka bi net fõ nök út ján ter jesz ti fe l.

5.  §

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

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. szep tem ber 29.

A honvédelmi miniszter
110/2006. (HK 21.) HM

u t a  s í  t á  s a

„a Magyar Köztársaság Honvédelmi Miniszterének
Humánpolitikai Irányelvei a 2006–2007. személyügyi

évre” kiadásáról

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 ja
alap ján, fi gye lem mel a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai
szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té sé rõl,
tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és 
egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002. (III. 5.)
HM ren de let 121.  § (1) be kez dé sé re a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

1.  §

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

2.  §

Ezen uta sí tás mel lék le te ként ki adom a Ma gyar Köz tár -
sa ság Hon vé del mi Mi nisz te ré nek Hu mán po li ti kai Irány el -
ve it a 2006–2007. sze mély ügyi év re.

3.  §

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

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

Melléklet
a 110/2006. (HK 21.) HM utasításhoz

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének
humánpolitikai irányelvei a 2006–2007. személyügyi

évre

A 2006–2007. sze mély ügyi év hu mán- és sze mély ügyi
igaz ga tá si fel ada ta i nak vég re haj tá sa ér de ké ben az aláb bi a -
kat kell figye lembe ven ni:

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. ok tó ber 12.
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Fõ cél ki tû zé sek:
– A pro fesszi o ná lis had erõ ki ala kí tá sá val össze füg gõ

szer ve ze ti kor sze rû sí tés és a had erõ-át ala kí tás to váb bi
 folyamata so rán biz to sí ta ni a szük sé ges hu mán erõforrá -
sokat.

– A szer ve ze ti át ala kí tás so rán a hon vé del mi költ ség ve -
tés ál tal fi nan szí roz ha tó lét szám el éré se, biz to sít va és
fenn tart va a ka to nai szer ve ze tek funk ci o ná lis mû kö dõ ké -
pes sé gét.

– A köz igaz ga tá si re form Hon vé del mi Mi nisz té ri u mot
és Ma gyar Hon véd sé get érin tõ cél ki tû zé se i nek meg va ló sí -
tá sa ér de ké ben a tár ca fog lal koz ta tás po li ti kai cél ki tû zé se i -
nek meg ha tá ro zá sa, a szük sé ges jog sza bály-mó do sí tá sok
vég re haj tá sa.

– Az ál lam re form mal össze füg gõ, a humánerõforrás-
 tervezés-, gaz dál ko dás-, és fej lesz tés te rü le tét érin tõ jog -
har mo ni zá ci ós fel ada tok szük ség sze rû vég re haj tá sa.

– A köz igaz ga tás kor sze rû sí té se és a hon véd ség tíz
éves fej lesz té si cél ki tû zé se i nek össze han go lá sa, va la mint
a pro fesszi o ná lis had erõ re va ló át té rés ér de ké ben a tár ca
2007–2010. kö zöt ti idõ sza ká ra vo nat ko zó Hu mán po li ti kai 
Prog ram já nak ki dol go zá sa.

– Az ön kén tes had erõ re va ló át té rés be fe jez té vel nö vel -
ni szük sé ges a szer zõ dé ses ál lo mány ará nyát, kü lö nös gon -
dot for dí ta ni ki vá lasz tá suk ra, kép zé sük re, meg tar tá suk ra.

– A ka to nai mun ka kö rök is mé telt elem zé se és ér té ke lé -
se után a szük sé ges egyé ni kom pe ten cia szin tek meg ha tá -
ro zá sá nak meg kez dé se, össz hang ban a köz igaz ga tás-fej -
lesz tés kor mány za ti cél ki tû zé se i vel.

– A tisz ti és tiszt he lyet te si ál lo mány elõ me ne te li rend -
sze ré nek kor sze rû sí té se, a tel je sít mény-ér té ke lés egy sze -
rû sí té sé nek meg kez dé se, a tel je sít mény-ér té ke lés hez kap -
cso ló dó bü rok ra ti kus je gyek csök ken té se.

– A kor mány za ti cél ki tû zé sek kel össz hang ban a köz -
tiszt vi se lõi és köz al kal ma zot ti mun ka kör tér ké pek és ké pe -
sí té si kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sa, kom pe ten cia ala pú -
vá té te le.

– A hu mán po li ti kai irány el vek al kal ma zá sa so rán a
kor mány za ti és euró pai uni ós cél ki tû zé sek hez iga zod va az
esély egyen lõ ség alap ve tõ kö ve tel mé nye i nek ér vé nye sí té -
se, kü lö nös te kin tet tel az ak tu á lis ten den ci ák el vá rá sa i ra
[nõk és fér fi ak tár sa dal mi egyen lõ sé ge (Gen der Main -
streaming) és a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ja].

I. A humánerõforrás-tervezéssel összefüggõ
humánpolitikai irányelvek

A Kormány ál tal meg ha tá ro zott lét szám figye lembe -
véte lével a pro fesszi o ná lis had erõ jel lem zõ i nek meg fe le lõ
ál lo mány- és rend fo ko za ti ará nyok és azok al kal ma zá sá ra
vo nat ko zó konk rét ja vas la tok ki dol go zá sa.

A kor mány za ti fog lal koz ta tás po li ti kai dön té sek nek
meg fele lõen a je len le gi fog lal koz ta tás po li ti ka kor sze rû sí -
té se, a tel je sít ményt, a va lós ké pes sé get tá mo ga tó jel le gé -
nek erõ sí té se és az ah hoz tar to zó elõ me ne te li, jut ta tá si és

el lá tá si, va la mint kép zé si rend szer át ala kí tá sá nak, és a
szer ve ze ti kul tú rá ba il lesz té sé nek meg kez dé se.

A tár ca új fog lal koz ta tá si alap el ve i hez kap cso ló dó an a
hi va tá sos és szer zõ dé ses jog vi szony tar tal má nak, a fog lal -
koz ta tás idõ tar ta má nak pon to sí tá sa, szük ség sze rin ti kor -
rek ci ó ja.

Az elõ me ne te li rend szer, va la mint a szo ciá lis és el lá tó
rend sze rek kor sze rû sí té se, ezen be lül a tény le ges ál lo -
mány, illetve a nyug ál lo má nyú ak jut ta tá si rend sze ré nek
át te kin té se, a vál toz ta tá si irá nyok meg ha tá ro zá sa, a szo -
ciá lis vív má nyok meg õr zé sé re irá nyuló tö rek vés men tén.

A 10 éves terv fej lesz té si cél ki tû zé se i nek, lét szám ada ta -
i nak is me re té ben a hu mán erõ for rás igény pon tos meg ha tá -
ro zá sa, a had erõ fej lesz tés hez, át ala kí tás hoz szük sé ges át-,
és to vább kép zé sek pon tos ter ve zé se, a költ ség ha té kony -
ság elõ tér be he lye zé se.

A 10 éves terv hez kap cso ló dó rö vid és kö zép tá vú hu -
mán prog ra mok ki dol go zá sa.

A NA TO pa rancs nok sá gok nak át-alá ren de lés re és nem -
zet kö zi együtt mû kö dés re ki je lölt ka to nai szer ve ze tek nél
rend sze re sí tett, illetve az EU-nak fel aján lott be osz tá sok
fel töl té sé nek elõ tér be he lye zé se.

Az át ala kí tás kö vet kez té ben lét re jö võ és az új szer ve ze ti 
rend nek meg fe le lõ ál lo mány arány és -össze té tel hosszú
táv ú sta bi li tá sa ér de ké ben, a mun ka kö rök át ala kí tá sa so rán 
a tisz ti be osz tá sok szá ma csök ken té sé nek, a tiszt he lyet te si
be osz tá sok ará nya nö ve lé sé nek, a pol gá ri be osz tá sok lét -
re ho zá sá nak ka to nai-szak mai szem pont ból tör té nõ meg -
vizs gá lá sa.

Az át ala kí tás so rán meg ala kí tás ra ke rü lõ ka to nai szer -
ve ze tek ál lo mány táb lá i ban sze rep lõ be osz tá sok/mun ka kö -
rök ki ala kí tá sá nak alap ja a mun ka kör-ter ve zés. A be osz tá -
sok/mun ka kö rök ki ala kí tá sa so rán vizs gál ni szük sé ges az
adott mun ka kör tar tal mát, funk ci ó ját, kap cso lat rend sze rét, 
va la mint a be töl té sé hez meg ha tá ro zott kép zett sé gi és
egyéb kö ve tel mény rend szert.

A köz tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot tak mun ka kör azo -
no sí tó kód já nak az ál lo mány táb lák ban és mun ka kö ri jegy -
zé kek ben tör té nõ rög zí té se, a szak ágak kal együtt mû köd ve 
a mun ka kör azo no sí tó kó dok pon to sí tá sa.

II. A humánerõforrás-gazdálkodással összefüggõ
humánpolitikai irányelvek

A) Szer ve zet fej lesz tés

A had erõ to váb bi át ala kí tá sa so rán az új ál lo mány táb -
lák, mun ka kö ri jegy zé kek ki adá sa olyan idõ rend ben tör -
tén jen, hogy a vál to zás elõtt idõ ben biz to sí tott le gyen a pa -
rancs no kok (ve ze tõk), a sze mély ügyi szak fel ada tot vég re -
haj tók, va la mint a vál to zás ban érin tett sze mé lyi ál lo mány
tá jé koz ta tá sa és fel ké szí té se.

A had erõ-át ala kí tás to váb bi fo lya ma tá ban a szol gá la ti
ér dek szem pont já ból ki emelt fon tos sá gú ál lo mány meg tar -
tá sa, te kin tet tel a be osz tá sok hoz/mun ka kö rök höz ren delt,
elõ írt kö ve tel mé nye ket meg ha la dó ka to nai-szak mai vég -



21. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1603

zett sé gi, ide gen nyel vi, szá mí tó gép al kal ma zói is me re tek -
re, va la mint a kül föl di szol gá lat tel je sí tés so rán szer zett ta -
pasz ta la tok ra.

A szer ve ze ti kor sze rû sí tés ben és lét szám csök ken tés ben
érin tett ka to nai szer ve ze tek bel sõ struk tú rá já nak, ál lo -
mány- és rend fo ko za ti ará nya i nak, to váb bá élet ko ri össze -
té te le ala ku lá sá nak fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré se.

A had erõ-át ala kí tás so rán je lent ke zõ fog lal koz ta tás po li -
ti kai fe szült sé gek tár cán be lü li és tár ca kö zi együtt mû kö -
dés sel va ló csök ken té se.

A szer ve zet bõl ki vá ló és a pol gá ri élet be vissza té rõ,
illetve nyug ál lo mány ba ke rü lõ ál lo mány sze mé lyi ügye i -
nek hu má nus ren de zé se, a szer ve zet és az egyén ér de ke i -
nek össze han go lá sa.

A had erõ to váb bi át ala kí tá sa so rán a sze mély ügyi szak -
igaz ga tá si rend szer mû kö dé sé nek fenn tar tá sa, a sze mély -
ügyi szak te vé keny ség fo lya ma tos sá gá nak biz to sí tá sa.

A bü rok ra ti kus ele mek csök ken té se a hu mán és sze -
mély ügyi fel ada tok vég re haj tá sa so rán.

A HM Költ ség ve tés Gaz dál ko dá si In for má ci ós Rend -
szer e és azon be lül a kar ri er ter ve zés in for ma ti kai hát te re
ál tal adott le he tõ sé gek szé le sebb kö rû ki hasz ná lá sa, a sze -
mély ügyi nyil ván tar tá si rend szer ha té ko nyab bá té te le, a
bü rok ra ti kus ele mek csök ken té se a sze mély ügyi el já rá si
rend gyor sí tá sa ér de ké ben.

A II. Nem ze ti Fej lesz tés hez kap cso ló dó EU pá lyá za ti
le he tõ sé gek ha té ko nyabb ki hasz ná lá sa a sze mély ügyi
szak igazgatás te rü le tén.

A sze mé lyi ál lo mány elõ me ne te lé nek, be is ko lá zá sá nak
név sze rin ti ter ve zé se, össze han go lá sa. A be is ko lá zá si lét -
szá mok pon tos meg ha tá ro zá sa a had erõ-fej lesz té si cél ki -
tû zé sek, az elõ me ne te li le he tõ sé gek, va la mint a költ ség ve -
té si té te lek is me re té ben.

A hu mán és sze mély ügyi szak ál lo mány fel ké szí té se a
mi nõ sí tett idõ szak hu mán po li ti kai fel ada ta i nak el lá tá sá ra.

A had erõ-át ala kí tás to váb bi fo lya ma tá ban kap jon pri o -
ri tást az ága za tot ön hi bá ju kon kí vül el hagy ni kény sze rü -
lõk, to váb bá a szer zõ dé ses le gény sé gi ál lo má nyú ka to nák
mun ka erõ pi ac ra tör té nõ vissza il lesz ke dé sé nek ha té kony
esz kö zök kel tör té nõ tá mo ga tá sa.

A szer ve ze tet el ha gyók re kon ver zi ós le he tõ sé ge i nek
bõ ví té se a kor mány zat ál tal biz to sí tott új prog ra mok kal, a
mun ká ba he lye zést elõ se gí tõ prog ra mok to vább fej lesz té -
se, a hoz zá fér he tõ ség tel jes kö rû vé té te lé vel.

A had erõ-át ala kí tás fo lya ma tá ban érin tett ka to nai szer -
ve ze tek sze mé lyi ál lo má nyá nak hely ze té re ki ter je dõ elem -
zõ, ér té ke lõ mun ka, va la mint az ezzel össze füg gõ re kon -
ver zi ós, szo ciá lis és jó lé ti fel ada tok vég re haj tá sá nak se gí -
té se.

A sze mé lyi ál lo mány szo ciá lis jel lem zõ i ben, élet- és
mun ka kö rül mé nye i ben be kö vet ke zõ vál to zá sok, a haderõ-
 átalakításból ere dõ, meg vál to zott mun ka kap cso la ti rend szer 
fi gye lem mel kí sé ré se és elem zé se.

A szer ve zet fej lesz té si cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben a
hu mán szak ál lo mány szak mai fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó
élet mi nõ ség-ja ví tó, csa lád tá mo ga tó-, se gí tõ és lak ha tást

biz to sí tó, va la mint rek re á ci ós prog ra mok szer ve zé se az
esély egyen lõ ség el ve i nek ér vé nye sí té sé vel, illetve e rend -
sze rek szer ve zett és cél irá nyos mû köd te té se.

Az át ala ku ló in téz mény-, és el lá tó rend szer mû köd te té -
sé nek, az eh hez szük sé ges hu mán erõ for rás biz to sí tá sá nak
fi gye lem mel kí sé ré se, elem zé se, ja vas lat té tel a szük sé ges
kor rek ci ók ra, fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség mun ka -
vál la ló i nak ér de ke i re is.

A hu mán szol gá la ti te vé keny ség sze mé lyi-szer ve ze ti
rend sze ré nek új ra gon do lá sa, a szak te vé keny ség vég zé sé -
hez szük sé ges fel té te lek biz to sí tá sa.

B) To bor zás

A szer ve ze ti kor sze rû sí tés ben érin tett to bor zó rend szer
mû kö dõ ké pes sé gé nek fenn tar tá sa, a to bor zó te vé keny ség
fo lya ma tos sá gá nak biz to sí tá sa.

A szer ve ze ti át ala kí tás ban érin tett ka to nai szer ve ze tek
szá má ra a to bor zás szü ne tel te té se.

A szer zõ dé ses tiszt he lyet te si ál lo mány után pót lá sa –
kü lön meg ha tá ro zott szak mák, fegy ver ne mek ki vé te lé vel
– el sõ sor ban a szer zõ dé ses le gény sé gi ál lo mány ból, bel sõ
to bor zás sal tör tén jen, mely nek alap ja a ki ma gas ló tel je sít -
mény, a meg szer zett szak mai tu dás és ta pasz ta lat le gyen.

A re pü lõ gép-ve ze tõ kép zés (NFTC prog ram) be is ko lá -
zá si lét szá má nak biz to sí tá sa ér de ké ben cél zott in ten zív to -
bor zás vég re haj tá sa.

A le gény sé gi ál lo mány után pót lá sa kor a kö zép fo kú
vég zettséggel (szak kép zett ség gel), an gol nyelv is me ret tel
és gép jár mû ve ze tõi jo go sít vánnyal ren del ke zõk elõny ben
ré sze sí té se.

Az ön kén tes tar ta lé kos szol gá lat be mu ta tá sa és a to bor -
zá suk ra ki fej tett mun ka ha té kony sá gá nak nö ve lé se.

A to bor zás te kin te té ben le he tõ ség biz to sí tá sa az esély -
egyen lõ ség és ezen be lül fõ ként a ro mák tár sa dal mi in teg -
rá ci ó ját elõ se gí tõ prog ra mok, in téz ke dé sek be vo ná sá ra.

A mun ka erõ hi ány és -f ele sleg pár hu za mos sá gá nak fel -
szá mo lá sa ér de ké ben a sze mély ügyi szer vek, to bor zó iro -
dák kö zöt ti bel sõ in for má ció át adás, kom mu ni ká ció, adat -
szol gál ta tás ja ví tá sa.

A cél zott, kül sõ to bor zás, va la mint a bel sõ to bor zás ro -
tá ci ó val és elõ me ne tel lel össze füg gõ egy sé gé nek meg te -
rem té se és al kal ma zá sa.

C) Egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mas ság

A kül föl di szol gá lat ra tör té nõ al kal ma zás jog sza bály -
ban elõ írt egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai kö ve tel mé nye i nek
figye lembevétele a NA TO-nak fel aján lott, és a nem zet kö -
zi együtt mû kö dés re ki je lölt szer ve ze tek hez ál lo mány ba
vé tel re ter ve zett ál lo mány ese té ben.

Az ál lo mány moz ga tá sá ra csak ab ban az eset ben ke rül -
het sor, ha az új be osz tás hoz ren delt, a ko ráb bi be osz tás tól
el té rõ egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mas sá gi kö ve tel -
mé nyek nek az egyén meg fe lel.

Az al kal mas sá gi vizs gá la tok kal kap cso la tos el já rá si
rend gyor sí tá sa ér de ké ben az érin tett szer ve ze tek kö zöt ti
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in for má ció áram lás szer ve zet teb bé té te le, a költ ség ha té -
kony ság elõ tér be he lye zé se.

D) Ál lo mány ba vé tel, sze mé lyi moz ga tás

A szer ve ze ti vál to zá sok so rán vég re haj tott sze mély ügyi
el já rá sok le foly ta tá sa a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai
szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te tés rõl,
tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és 
egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002. (III. 5.)
HM ren de let 123/A.  § alap ján tör tén jen.

A had erõ-át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek nél a ve ze tõi 
dön té sek elõ ké szí té sé nek ki emelt fon tos sá gú rész e az érin -
tett ál lo mány egyé ni, csa lá di, va la mint szo ciá lis hely ze té -
nek, to váb bi szán dé ka i nak, egyé ni am bí ci ó i nak fel tá rá sa,
szak mai kom pe ten ci á i nak, nyúj tott tel je sít mé nyé nek fel -
mé ré se.

A ve ze tõ szer vek, a HM hát tér in téz mé nyek szer ve ze ti
át ala kí tá sa so rán ide ig le ne sen be osz tás ra vá ró tisz ti és
tiszt he lyet te si ál lo mány to váb bi hely ze té nek meg ol dá sa -
ként a csa pat-ta go zat fel töl té sé nek elõ tér be he lye zé se.

A pol gá ri élet bõl, köz tiszt vi se lõi és köz al kal ma zot ti ál -
lo mány ból tör té nõ tisz ti-, tiszt he lyet te si ál lo mány ba vé tel,
va la mint más rend fo ko za ti ál lo mány cso port ból tisz ti ál lo -
mány ba vé tel csak ab ban az eset ben le het sé ges, amennyi -
ben az üres be osz tás fel töl té se el sõd le ge sen bel sõ moz ga -
tás sal, má sod sor ban a ren del ke zé si ál lo mány ból, vé gül a
Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szerv ve ze tõ je ál tal ki írt 
pá lyá zat alap ján nem re a li zál ha tó.

Az ál ta lá nos elõ me ne te li rend be tar to zó be osz tást be töl -
tõk ese tén meg ál la pí tott ma xi má lis vá ra ko zá si idõ tar ta mot 
vár ha tó an le szol gá lók to váb bi ka to nai pá lya fu tá sá nak
meg ter ve zé se az idõ tar tam le jár ta elõtt egy év vel, illetve a
pol gá ri élet be tör té nõ vissza il lesz ke dés se gí té se, tá mo ga -
tá sa.

A szer zõ dé ses ál lo mány hi va tá sos ál lo mány ba vé te lé re
– a szer zõ dé ses szol gá lat ban el tölt he tõ ma xi má lis idõ tar -
tam le tel te elõtt – csak ki vé te les eset ben, a szol gá la ti ér dek
figye lembevétele mel lett ke rül het sor.

A sze mé lyi moz ga tá sok so rán a tel je sít mény ér té ke lés
ered mé nye ke rül jön fi gye lem be vé tel re.

A ma ga sabb be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés kor a ter ve -
zett be osz tás be töl té sé hez meg adott kö ve tel mé nyek ér vé -
nye sí té se, a szük sé ges kép zé si kö ve tel mé nyek tel je sí té sé -
nek idõ be ni meg ter ve zé se.

III. A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY
TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉVEL
ÖSSZEFÜGGÕ HUMÁNPOLITIKAI

IRÁNYELVEK

A tel je sít mény ér té ke lé si rend szer kor sze rû sí té sé nek ré -
sze ként az össze sí tett tel je sít mény ér té ke lés rend szer e ki -

dol go zá sá nak meg kez dé se és az ön ér té ke lés ér té ke lé si
rend sze ren be lü li ál ta lá nos sá té te le.

A tel je sít mény ér té ke lé sek meg kez dé se elõtt a hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo mány rész le tes tá jé koz ta tá sa – töb bek
kö zött – az ér té ke lés rend jé rõl, kö ve tel mé nye i rõl, a vég re -
haj tás üte me zé sé rõl.

A szer ve ze ti vál to zá sok kal össze füg gés ben a jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott, de az ál ta lá nos rend tõl el té rõ idõ -
pont ban el ren delt tel je sít mény ér té ke lé sek, mi nõ sí té sek
vég re haj tá sa.

A kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány tel je sít mény -
ér té ke lé sé nek vég re haj tá sa, rang so ro lá sa, ha za té ré sü ket
köve tõen – el ért tel je sít mé nyük alap ján – be osz tás ba he -
lye zé sük, ki ne ve zé sük biz to sí tá sa.

Az Elõ me ne te li Bi zott sá gok, illetve tag ja ik fel ké szí té -
sé nek, fel ké szü lé sé nek biz to sí tá sa, az elõ me ne te li el já rás
jog sza bá lyi elõ írásainak ér vé nye sí té se.

Az ér té kelt ál lo mány tag ja i nak pont egyen lõ sé ge ese tén, 
te kin tet tel a had erõ át ala kí tá sá val össze füg gõ fel ada tok ra
az Elõ me ne te li Bi zott sá gok vál to zat la nul, a hon vé del mi
mi nisz ter 2005–2006. sze mély ügyi év re ki adott hu mán po -
li ti kai irány el ve i ben1 sze rep lõ – sú lyo zás sal kap cso la tos –
el ve ket ve gyék figye lembe.

A sú lyo zás sal ki ala kí tott pont szám csak az azo nos pont -
szá mot el ér tek rang so ro lá sá ra szol gál, és nem je len ti az el -
ért pont szám tény le ges nö ve lé sét.

A sú lyo zá sok alap ját a tel je sít mény ér té ke lés so rán az
ér té kelt te rü le ten el ért pont szám ké pe zi, füg get le nül at tól,
hogy az a sú lyo zás szem pont ja ként hány szor ke rül figye -
lembevételre.

IV. A HUMÁNERÕFORRÁS-FEJLESZTÉSSEL
ÖSSZEFÜGGÕ HUMÁNPOLITIKAI

IRÁNYELVEK

A ka to nai fel sõ ok ta tás át ala kí tá sá nak szak mai elõ ké szí -
té se a kor mány za ti dön té sek alap ján. A kon cep ció ki ala kí -
tá sa so rán a ka to nai tiszt kép zés ha té kony sá gá nak és fi nan -
szí roz ha tó sá gá nak, va la mint tra di ci o ná lis jel le ge meg õr -
zé sé nek elõ tér be he lye zé se, a tisz ti és tiszt he lyet te si ál lo -
mány át-, és to vább kép zé se fo lya ma tos sá gá nak biztosí -
tása, fenn tar tá sa.

Az éves be is ko lá zá si ter vek össze han go lá sa az elõ me -
ne te li bi zott sá gok ál tal – a fel ál lí tott rang so rok kal össze -
füg gés ben – ja va solt sze mé lyi moz ga tá sok kal. A kép zé si
igé nyek meg ha tá ro zá sa kor min den kor a ha té kony fog lal -
koz ta tá si szem lé let elõ tér be he lye zé se.

Az éves be is ko lá zá si ter vek össze ál lí tá sa kor a szak irány 
re fe ren sek és a ka ma rai jog kört gya kor lók szé le sebb kö rû
be vo ná sa.

1 2157/2005. (HK 19.) HM hu mán po li ti kai irány elv a 2005–2006. sze -
mély ügyi év re
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Az át- és to vább kép zé sek, ki e mel ten az elõ me ne te li tan -
fo lya mok rend sze ré nek egy sze rûb bé, költ ség ha té ko nyab -
bá té te le.

A bel föl di és kül föl di kép zé sek szer ve zé sé nek vég re -
haj tá sa so rán a meg sze rez he tõ ké pe sí té sek li ne á ri san egy -
más ra épü lõ jel le gé nek erõ sí té se, ez ál tal ki kü szö böl ve az
azo nos ké pe sí té si szint meg is mét lé sét.

A ka to nai ok ta tás- és kép zés szer ve zés so rán a költ ség -
ha té kony fel ké szí tés elõ tér be he lye zé se, a kép zé sek gya -
kor la ti vég re haj tá sa so rán a táv ok ta tás min d szé le sebb
 körû al kal ma zá sa.

A kép zé sek so rán a ren del ke zés re ál ló EU pá lyáz ta tá si
le he tõ sé gek na gyobb mér té kû ki hasz ná lá sa.

Az ide gen nyel vi fel ké szí tés so rán a misszi ós, és szö vet -
sé gi fel ada tok tel je sí té sé ben részt ve võ ál lo mány fel ké szí -
té sé nek elõny ben ré sze sí té se, va la mint a be osz tá si kö ve -
tel mé nyek ben elõ ír tak meg szer zé se ér de ké ben fo lyó nyel -
vi kép zé sek mun kál ta tói tá mo ga tá sá nak cél irá nyos, kon -
cent rál tabb fel hasz ná lá sa.

A ha zai és kül föl di kép zé sek, tan fo lya mok, va la mint az
ide gen nyel vi fel ké szí tés ha té kony sá gá nak fo lya ma tos
vizs gá la ta, elem zé se, a vizs gá la tok ered mé nyei alap ján a
szük sé ges kor rek ci ók vég re haj tá sa.

A köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti ál lo mány to vább -
kép zé si rend sze ré nek to vább fej lesz té se, a kép zés ter ve zet -
teb bé, szer ve zet teb bé té te le, a vár ha tó an meg vál to zó kép -
zé si rend szer gyors és ha té kony al kal ma zá sa.

A Hu mán po li ti kai Irány el vek ben fog lal tak ér vé nye sü -
lé sét a HM Ka bi net fõ nök fo lya ma to san kí sér je fi gye lem -
mel, és annak meg va ló sí tá sá ról a Hon vé del mi Minisz -
térium Kol lé gi u mát tá jé koz tas sa.

A honvédelmi miniszter
111/2006. (HK 21.) HM

u t a  s í  t á  s a

a NATO Reagáló Erõk kötelékének 9. váltásába
felajánlott erõk kijelölésérõl, az alegység

összeállításáról és felkészítésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon -
véd ség ki je lölt ál lo má nyá nak a NA TO Re a gá ló Erõk ben
tör té nõ rész vé te lé rõl  szóló 2007/2004. (I. 22.) kor mány ha -
tá ro zat ra, 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 ra, a nem zet kö zi szer ve ze tek
 által irá nyí tott vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mûvele -
tekben tör té nõ rész vé tel lel kap cso la tos fel ada tok ról  szóló
51/2005. (HK 11.) HM uta sí tás ra, va la mint a 2005.

 november 15–16-án Mons ban, a NA TO SHA PE szerve -
zésében meg ren de zett Át fo gó Erõ ge ne rá lá si Kon fe ren ci án 
a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal tet t fel aján lás ra – a NA TO
 Reagáló Erõk kö te lé ké nek 9. vál tá sá ba fel aján lott ál lo -
mány ki je lö lé sé rõl, az al egy ség össze ál lí tá sá nak és fel ké -
szí té sé nek fel ada ta i ról a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

Az utasítás hatálya

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter 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
(a továbbiak ban: MH) azon ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki, 
ame lyek a fel aján lott ál lo mány ki je lö lé sé ben, az al egy ség
össze ál lí tá sá ban, fel sze re lé sé ben, fel ké szí té sé ben és te vé -
keny sé gük biz to sí tá sá ban érin tet tek.

Az alegység megalakítása

2.  §

Az össze ál lí tás ra ke rü lõ ka to nai szer ve zet meg ne ve zé -
se: Ma gyar Hon véd ség NA TO Re a gá ló Erõk (NA TO Res -
pon se For ces) 9. vál tá sá ba fel aján lott ka to nai szer ve zet
(a továb biak ban: NRF 9.).

3.  §

Az NRF 9. vál tá sá ba fel aján lott szer ve ze ti ele mek az
MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH
SZFP) pa rancs no ká nak köz vet len alá ren delt sé gé ben, Ide -
ig le nes Mû ve le ti Ál lo mány táb lá val és Ide ig le nes Fel sze -
re lé si Jegy zék kel össze ál lí tott ka to nai szer ve ze tet ké pez -
nek.

4.  §

Az NRF 9. vál tá sá ba fel aján lott ka to nai szer ve zet lét -
szá ma leg fel jebb 83 fõ. A szer ve zet ma gá ba fog lal ja:

a) a törzs tisz te ket a Szá raz föl di Kom po nens Pa rancs -
nok sá gon (Land Com po nent Com mand, a továb biak ban:
LCC; 3 fõ) és az Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai Tá mo ga tó
Cso port ban (Jo int Lo gis tic Sup port Gro up, a to váb bi ak -
ban: JLSG; 3 fõ);

b) a Ve gyi-, Bak te ro ló gi ai-, Ra di o ló gi ai- és Nuk le á ris
Össz ha de rõ ne mi Ér té ke lõ Cso port-t (CBRN Jo int As sess -
ment Te am, a továb biak ban: JAT; 14 fõ);
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c) egy ve gyi-su gár fel de rí tõ sza kaszt (23 fõ);

d) a moz gás ko or di ná ló cso por tot (10 fõ);

e) és a Nem ze ti Tá mo ga tó Ele met a szük sé ges sze mé lyi 
ál lo mánnyal (30 fõ);

a fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges had fel sze re lés sel, va la -
mint a JAT vo nat ko zá sá ban a Ke ret Nem zet fel ada tok el lá -
tá sá hoz szük sé ges ho ni inf ra struk tú rát.

5.  §

Az NRF 9. vál tá sá ba fel aján lott ka to nai szer ve zet ké -
szült sé gi szol gá lat tal össze füg gõ fel ada ta it a NA TO szer -
ve ze ti leg ille té kes NRF pa rancs nok sá gá nak alá ren delt sé -
gé ben, 2007. jú li us 1-jé tõl – 2008. ja nu ár 10-ig hajt ja vég -
re. Ezen idõ szak alatt al kal ma zá sá ra csak a meg fe le lõ köz -
jo gi dön tés el fo ga dá sát köve tõen ke rül het sor.

6.  §

Az NRF 9. vál tá sá ba fel aján lott erõk mû ve le ti fel ada ta i -
kat – a had mû ve le ti át-alá ren de lé sét köve tõen – az NRF 9.
vál tás kü lön bö zõ szin tû, szer ve ze ti leg ille té kes pa rancs no -
ka i nak uta sí tá sai sze rint lát ják el.

7.  §

Az NRF 9. vál tá sá ba fel aján lott szer ve zet össze ál lí tá sá -
nak és fel ké szí té sé nek fel ada ta it az érin tett szer ve ze tek 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 (a továbbiak ban: 44/2005. HM uta sí tás), 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 ben tör té nõ rész vé tel lel kap cso la tos fel -
ada tok ról  szóló 51/2005. (HK 11.) HM uta sí tás (a to váb bi -
ak ban: 51/2005. HM uta sí tás) és 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 -
ben tör té nõ rész vé tel lel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá -
sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 147/2005. (HK 21.) HM
köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri és HM HVK ve zér ka ri fõ nö ki
in téz ke dés (a továb biak ban: 147/2005. in téz ke dés) vo nat -
ko zó pont ja i ban meg ha tá ro zot tak alap ján hajt ják vég re.

8.  §

Az NRF 9. vál tá sá ba fel aján lott ka to nai szer ve zet össze -
ál lí tá sá ért, fel ké szí té sé ért, ké szen lé té nek el éré sé ért és
fenn tar tá sá ért, va la mint a kül föl dön tör té nõ al kal ma zás
ide jé re tör té nõ ve zény lé sé ért az MH SZFP a fe le lõs.

Az alegység összeállításával és felkészítésével
kapcsolatos feladatok

9.  §

Az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság:
a) ki dol goz za a vo nat ko zó uta sí tá sok ban, in téz ke dé -

sek ben meg ha tá ro zott ter ve ket, ok má nyo kat, in téz ke dé se -
ket, illetve ko or di nál ja a ha tás kö ré be tar to zó ter vek, ok má -
nyok, in téz ke dé sek ki dol go zá sát, me lyek kö zül a HM
Hon véd Ve zér kar fõ nök (a továb biak ban: HM HVKF)
ille té kességébe tar to zó kat a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé -
si Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ (a továb biak ban: HM HKF),
az in for má ció vé de lem vo nat ko zá sá ban a HM In for ma ti kai 
és In for má ció vé del mi Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ út ján ha -
tár idõ re fel ter jesz ti jó vá ha gyás ra a HM HVKF-nek;

b) a 44/2005. (HK 10.) HM uta sí tás ren del ke zé se i vel
össz hang ban el ké szí ti, és bel sõ egyez te tés vé gett 2006. szep -
tem ber 30-ig meg kül di a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ -
osz tály (a továb biak ban: HM TKF) ré szé re az NRF 9. vál tás
lét re ho zá sá ra vo nat ko zó mi nisz te ri ha tá ro zat ter ve ze tét;

c) az NRF 9. vál tás lét re ho zá sá ra vo nat ko zó mi nisz te ri
ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 60 na pon be lül el ké -
szí ti az Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot,
amely ben a nem zet kö zi fel ké szí tés és a ké szen lé ti szol gá -
lat idõ sza ká ra rész le te sen sza bá lyoz za a pa rancs no kok
jog kö rét, a ka to nai szer ve zet fel ada ta it, mû kö dé si rend jét,
és – az érin tett szer ve ze tek kel tör tént egyez te tést köve -
tõen, a HKF út ján – jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM HVKF
ré szé re;

d) az NRF 9. vál tá sá ba fel aján lott szer ve zet Ide ig le nes
Mû ve le ti Ál lo mány táb lá ját és Ide ig le nes Fel sze re lé si
Jegy zé két – az érin tett szer ve ze tek kel tör tént egyez te tést
köve tõen, a HM HKF út ján – 2006. ok tó ber 31-ig fel ter -
jesz ti jó vá ha gyás ra a hon vé del mi mi nisz ter hez;

e) a HM Sze mély ze ti Fõ osz tállyal (a továb biak ban:
HM SZEF) és a HM Jo gi Fõ osz tállyal (a továb biak ban:
HM JF) együtt mû köd ve el ké szí ti a kül föl di szol gá lat tel je -
sí tés sa já tos kö te le zett sé ge i rõl, tel je sí té sé nek fel té te le i rõl
 szóló tá jé koz ta tó kat;

f) kez de mé nye zi az érin tett sze mé lyi ál lo mány biz ton -
sá gi el len õr zé sét az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal nál;

g) el ké szí ti a sze mé lyi ál lo mány kül föld re tör té nõ ve -
zény lé sé re vo nat ko zó pa rancs ter ve ze tét, me lyet a fel adat vé -
te le kor, a HM SZEF-el tör té nõ pon to sí tást köve tõen ad ki;

h) kez de mé nye zi a ki je lölt ál lo mány ka to nai iga zo ló
jeggyel és szol gá la ti út le vél lel tör té nõ el lá tá sát;

i) vég re hajt ja a kül föl di szol gá lat tel je sí tés sa já tos kö te -
le zett sé ge i rõl, tel je sí té sé nek fel té te le i rõl  szóló tá jé koz ta -
tó kat, va la mint meg szer ve zi az ál lo mány szük sé ges ok má -
nyok kal tör té nõ el lá tá sát;

j) meg szer ve zi a fel ké szí tést oly mó don, hogy az
NRF 9. vál tá sá ba ki je lölt szer ve ze ti ele mek 2006. de cem -
ber 15-ig be fe jez zék a nem ze ti alap fel ké szí tést és meg -
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kezd jék az NRF szol gá lat ra tör té nõ nem zet kö zi fel ké szí -
tést; a fel ké szí tés be be vont erõk lét szá ma a 4.  §-ban meg -
ha tá ro zott lét szám 25%-k al nö velt ér té ke;

k) in téz ke dik a vál tás nem ze ti alap fel ké szí té sét le zá ró
„CRE VAL” jel le gû ellen õr zés 2006. de cem ber 15-ig tör -
té nõ le foly ta tá sá ra;

l) 2007. jú ni us 11-ig je len tést ter jeszt fe l a HM HVKF-nek
a fel ké szí tés be fe je zé sé rõl és a ké szen lét el éré sé rõl;

m) a nem zet kö zi fel ké szí té sek kel össz hang ban in téz ke -
dik a nem ze ti fel ké szí té si fel ada tok 2007 el sõ fél évé ben
tör té nõ foly ta tá sá ra;

n) so ron kí vül je len tést tesz a HM HVKF-nek a vál tás
össze ál lí tá sát és a fel ké szí tést aka dá lyo zó té nye zõk rõl;

o) az al kal ma zá si ké szen lét el éré sé ig ki dol goz za azon
ok má nyo kat, ame lyek az NRF 9. vál tá sá ba fel aján lott
szer ve zet ké szült sé gi szol gá lat tal össze füg gõ fel ada ta i nak
tel je sí té sé hez szük sé ge sek;

p) a ha tár át lé pés sel já ró csa pat moz gá sok en ge dé lye zé -
sé rõl  szóló 32/2001. (HK 9.) HM uta sí tás és a 147/2005.
in téz ke dés 15.  § (10) be kez dés ben meg ha tá ro zott – az át -
cso por to sí tás sal össze füg gõ – ada to kat 2007. áp ri lis 26-ig
meg kül di 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) és az MH Köz le ke dé si
Fõ nök ség (a továb biak ban MH KF) ré szé re;

q) szük ség ese tén, a nem zet kö zi fel ké szí tõ fog lal ko zá -
so kon va ló rész vé tel ér de ké ben a ha tár át lé pés sel já ró csa -
pat moz gá sok en ge dé lye zé sé nek kor mány za ti fel ada ta i ról
 szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm. ren de let alap ján ja vas la -
tot ké szít az éves ha tár át lé pés sel já ró csa pat moz gá sok en -
ge dé lye zé sé rõl  szóló kor mány ha tá ro zat mó do sí tá sá ra, me -
lyet a ha tár át lé pés vár ha tó idõ pont ja elõtt leg alább 30 nap -
pal kell meg kül de ni a HM JF fõ osz tály ve ze tõ ré szé re;

r) a 147/2005. in téz ke dés ben meg ha tá ro zott elõ ze tes
költ ség szám ve tés el ké szí té sé hez az ille té kes HM, illetve
MH szin tû ter ve zõ, illetve gaz dál ko dó szer ve ze tek nek
2006. ok tó ber 31-ig fel ter jesz ti az NRF 9. vál tá sá ba fel -
aján lott szer ve ze ti ele mek fel ada ta i nak, va la mint ter ve zett
kül föl di fel ké szí té se i nek és a gya kor la tok vég re haj tá sá hoz 
szük sé ges erõ for rás és ki adá si igé nye ket;

s) a vár ha tó fel ada tok pon to sí tá sa ér de ké ben fel ve szi a
kap cso la tot az NRF 9. vál tás szer ve ze ti leg ille té kes ter ve -
zett pa rancs nok sá ga i val, to váb bá biz to sít ja a szak te rü le tek 
kép vi se lõ i nek rész vé te lét a szak mai egyez te té se ken, kon -
fe ren ci á kon;

t) meg szer ve zi a rész vé telt az NRF szer ve ze ti leg ille té -
kes pa rancs no kai ál tal ter ve zett kül föl di fel ké szí té se ken és 
gya kor la to kon;

u) az ACE OR BAT je len tõ rend sze ren to váb bít ja az
NRF 9. vál tá sá ba fel aján lott szer ve zet re vo nat ko zó ada to -
kat a NA TO ki je lölt pa rancs nok sá gai ré szé re, a vál tás ra
vo nat ko zó alap ada to kat 2007. feb ru ár 28-ig meg kül di az
érin tett pa rancs nok sá gok nak;

v) az NRF 9. vál tá sá ba fel aján lott erõk al kal ma zá sa
ese tén el ké szí ti a fel adat hoz kap cso ló dó tény le ges koc ká -
zat becs lést, koc ká zat ér té ke lést és a koc ká zat ke ze lé si stra -
té gi át.

10.  §

A HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály:
a) 2006. ok tó ber 31-ig ki ad ja a fel ké szí té si kö ve tel mé -

nye ket és az NRF 9. vál tá sá ba fel aján lott szer ve zet hír adá -
sá nak, in for ma ti kai tá mo ga tá sá nak meg ter ve zé sé re és
meg szer ve zé sé re, illetve a sze mé lyi ál lo mány szak fel ké -
szí té sé re vo nat ko zó szak in téz ke dést;

b) az MH SZFP-vel együtt mû köd ve ter ve zi, ko or di nál -
ja és biz to sít ja a rész vé telt kül föl di fel ké szí té se ken és gya -
kor la to kon;

c) az MH SZFP ál tal el ké szí tett Ide ig le nes Mû ve le ti
Ál lo mány táb lát és az Ide ig le nes Fel sze re lé si Jegy zé ket –
az ille té kes HM fõ osz tá lyok kal tör té nõ egyez te tést köve -
tõen – fel ter jesz ti jó vá ha gyás ra a hon vé del mi mi nisz ter -
hez;

d) az MH SZFP ál tal el ké szí tett Ide ig le nes Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály za tot – az ille té kes HM fõ osz tá lyok -
kal tör té nõ egyez te tést köve tõen – fel ter jesz ti jó vá ha gyás -
ra a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké hez;

e) 2007. 04. 27-ig el ké szí ti és fel ter jesz ti jó vá ha gyás ra
a HM HVKF-hez az NRF 9. vál tá sá ba fel aján lott szer ve zet 
ké szen lé ti idõ i nek meg ha tá ro zá sá ra és ké szen lé ti szol gá -
lat ba ve zény lé sé re vo nat ko zó in téz ke dést.

11.  §

Az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság:
a) in téz ke dik az NRF 9. vál tás ba ki je lölt szer ve ze tek

sze mé lyi ál lo má nya al kal mas sá gi vizs gá la tá nak – az MH
SZFP-vel egyez te tett idõ pont ban tör té nõ – vég re haj tá sá ra, 
va la mint a meg elõ zõ egész ség ügyi el lá tás ra;

b) in téz ke dik az egész ség ügyi fel ké szí tés és biz to sí tás
meg szer ve zé sé re és vég re haj tá sá ra, va la mint a szük sé ges
egész ség ügyi szak tech ni kai esz kö zök kel és anya gok kal
tör té nõ el lá tás ra;

c) in téz ke dik az elõ ze tes egész ség ügyi koc ká zat becs lés 
el ké szí té sé re;

d) össze ál lít ja az egész ség ügyi biz to sí tás kö ré be tar to -
zó fel ada tok erõ for rás- és költ ség szük ség le te it, va la mint
ki adá si igé nye it, és azo kat 2006. ok tó ber 11-ig meg kül di a
HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály nak (a továb biak ban:
HM VTF).

12.  §

Az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai Tá mo ga tó Pa -
rancs nok ság:

a) szak in téz ke dést ad ki a lo gisz ti kai fel ada tok meg -
szer ve zé sé re és vég re haj tá sá ra;

b) tá mo ga tást nyújt az MH SZFP ré szé re a lo gisz ti kai
szak ál lo mány fel ké szí té sé hez;

c) a hi ány zó, szük sé ges had fel sze re lés és szol gál ta tá -
sok biz to sí tá sa ér de ké ben a szük sé ges pénz ügyi el len jegy -



1608 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 21. szám

zés sel el ké szí ti a be szer zé sek re vo nat ko zó en ge dély ké rel -
me ket és meg bí zá so kat, és azo kat so ron kí vül meg kül di a
HM BBBH és a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal (a továb -
biak ban: HM IKH) ré szé re;

d) a HM KPSZH-val együtt mû köd ve részt vesz a vál tás 
pénz ügyi biz to sí tá si ter vé nek össze ál lí tá sá ban, a ké szen lét 
el éré sé nek pénz ügyi fe de ze te meg te rem té se ér de ké ben
szak te rü le tét il le tõ en in téz ke dik a fel adat for rá sá nak az ál -
ta la ke zelt költ ség ve té si ke ret bõl tör té nõ biz to sí tá sá ra;

e) a fel adat erõ for rás szük ség le te i nek, va la mint ki adá si
igé nye i nek figye lembe véte lével össze ál lít ja és egyez te ti a lo -
gisz ti kai tá mo ga tás kö ré be tar to zó köz pon ti és in téz mé nyi
szin tû fel ada tok erõ for rás szük ség le te it, va la mint ki adá si igé -
nye it és azo kat 2006. ok tó ber 11-ig át ad ja a HM VTF-nek.

13.  §

A HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal:
a) a ha tás kö ré be tar to zó hi ány zó szol gál ta tá sok ra vo -

nat ko zó ké rel mek alap ján biz to sít ja az igé nyelt anya go kat;
b) össze ál lít ja az inf ra struk tu rá lis biz to sí tás kö ré be tar -

to zó fel ada tok erõ for rás- és költ ség szük ség le te it, va la mint
ki adá si igé nye it, és azo kat 2006. ok tó ber 11-ig meg kül di a
HM VTF-nek.

14.  §

A HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály a be ér ke zett adat szol -
gál ta tá sok alap ján össze ál lít ja a fel adat össze sí tett erõ for rás-
és költ ség szük ség le ti, va la mint ki adá si igény ter vét, pon to sít -
ja a tár ca 2007–2016. idõ szak ra vo nat ko zó 10 éves ter vét,
majd 2006. ok tó ber 20-ig át ad ja a KPSZH-nak a fel adat
pénz ügyi biz to sí tá si ter vé nek el ké szí té se ér de ké ben.

15.  §

A HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály a mi nisz te ri 
jó vá ha gyás ra tör té nõ fel ter jesz tés ér de ké ben az NRF 9.
vál tá sá ba fel aján lott szer ve zet lét re ho zá sá ra vo nat ko zó
mi nisz te ri ha tá ro zat ter ve ze tet az MH SZFP ál ta li fel ter -
jesz tést kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül – bel sõ egyez te tés
után – meg kül di a HM jo gi szak ál lam tit kár nak.

16.  §

Az MH Mû ve let irá nyí tó Köz pont (a továb biak ban MH
MIK) gyûj ti a fel adat-vég re haj tás sal kap cso la tos je len té -
se ket, ta pasz ta la to kat, va la mint az erõk al kal ma zá sá val
kap cso la tos ta pasz ta la tok alap ján – az HM HKF-el és az
MH SZFP-vel együtt mû kö dés ben – ja vas la tot dol go z ki a
nem zet kö zi kör nye zet ben fel ada tot vég re haj tó kö te lé kek

fel ké szí té sé re, ki kép zé sé re és al kal maz ha tó sá gá ra vo nat -
ko zó an.

17.  §

A HM Jo gi Fõ osz tály:
a) az érin tett HM és MH szer vek ve ze tõ i vel együtt mû -

köd ve ko or di nál ja az NRF 9. vál tás te vé keny sé gé vel kap -
cso la tos va la mennyi szük sé ges jog sza bály, uta sí tás, in téz -
ke dés ki dol go zá sát;

b) szük ség ese tén, a meg kül dött ja vas la tok alap ján elõ -
ké szí ti az éves ha tár át lé pés sel já ró csa pat moz gá sok en ge -
dé lye zé sé rõl  szóló kor mány ha tá ro zat mó do sí tá sát;

c) részt vesz a szük sé ges nem zet kö zi meg ál la po dá sok
és do ku men tu mok ki dol go zá sá ban és elõ ké szí ti azok szö -
ve gét alá írás ra.

18.  §

A HM Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály a HM
JF-el, a MH MIK-el és az MH SZFP-vel együtt mû köd ve
kez de mé nye zi a nem zet kö zi meg ál la po dá sok elõ ké szí té sét 
és meg kö té sét, en nek ér de ké ben kap cso la tot tar t a kül föl di
part ner szer ve ze tek kel.

19.  §

A HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal:
a) össze ál lít ja a fel adat sze mé lyi és pénz ügyi jel le gû ki -

adá si igé nye it, és azo kat 2006. ok tó ber 11-ig meg kül di a
HM VTF-nek;

b) a HM IKH-val és az MH ÖLTP-vel együtt mû kö dés -
ben in téz ke dik az NRF 9. vál tá sá ba fel aján lott szer ve zet
pénz ügyi biz to sí tá si ter vé nek a hon vé del mi tár ca 10 éves
ter vé vel össz hang ban tör té nõ el ké szí té sé re, va la mint szak -
te rü le tü ket il le tõ en a fel adat for rá sá nak az ál ta luk ke zelt
mû kö dé si ke re te ken be lül tör té nõ el kü lö ní tés re;

c) az NRF 9. vál tás al kal ma zá sá ra és mû ve le ti te rü let re
tör té nõ át cso por to sí tá sá ra vo nat ko zó in téz ke dést köve tõen 
in téz ke dést ad ki a fel adat hoz kap cso ló dó pénz ügyi fel -
ada tok vég re haj tá sá ra;

d) az NRF 9. vál tás al kal ma zá sá ra és mû ve le ti te rü let re
tör té nõ át cso por to sí tá sá ra vo nat ko zó in téz ke dést köve tõen 
az MH ÖLTP-vel, va la mint a HM IKH-val együtt mû köd -
ve el ké szí ti a fel adat költ ség ve té si terv ja vas la tát.

20.  §

A HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal:
a) a költ ség ve té si elõ irány zat tal ren del ke zõ szak anyag -

nem fe le lõ sök meg bí zá sai alap ján in téz ke dik az esz kö zök,
szol gál ta tá sok be szer zé si el já rá sa i nak le foly ta tá sá ra;
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b) részt vesz az al egy ség ki te le pí té sé vel és fo lya ma tos
lo gisz ti kai tá mo ga tá sá val össze füg gõ ide ig le nes ha tár nyi -
tá sok, vám eljá rások ter ve zé sé ben és elõ ké szí té sé ben.

21.  §

A Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal fo lya ma to -
san vég zi a kül föl di sze rep vál la lás szak te rü le ti ha tó sá gi
fel ügye le tét.

22.  §

Az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal so ron kí vül vég re -
hajt ja az érin tett sze mé lyi ál lo mány biz ton sá gi ellenõr -
zését.

Záró rendelkezések

23.  §

Az NRF 9. vál tás, illetve szer ve ze ti ele me i nek ri asz tá sát 
(le hí vá sát) köve tõen az al kal ma zás ra és mû ve le ti te rü let re
tör té nõ át cso por to sí tá sá ra – a meg fe le lõ köz jo gi dön tést
köve tõen – a hon vé del mi mi nisz ter kü lön in téz ke dik.

24.  §

A ha tá lyos HM uta sí tá sok ban, in téz ke dé sek ben az al -
egy ség össze ál lí tá sá ra és fel ké szí té sé re vo nat ko zó an meg -
ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sá ért a min den kor ha tá lyos
HM Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat alap ján ha tás kör -
rel ren del ke zõ, illetve a fel adat szem pont já ból jog utód
szer ve ze tek fe le lõ sek.

25. §

Az NRF 9. vál tá sá ba tör tént fel aján lás bár mi lyen szin tû
mó do sí tá sá ra csak a 147/2005. in téz ke dés ben fog lal tak
sze rint ke rül het sor.

26.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, és
2008. ja nu ár 15-én ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
112/2006. (HK 21.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Honvédség 2006–2010. évre szóló
gyakorlatok és kiképzési rendezvények programja

kiadásáról szóló 28/2006. (HK 8.) HM utasítás
módosításáról*

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

A honvédelmi miniszter
113/2006. (HK 21.) HM

u t a  s í  t á  s a

a nemzetközi kártérítési ügyek intézésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont ja alap -
ján, – fi gye lem mel a nem zet kö zi ka to nai együtt mû kö dés
so rán oko zott ká rok meg té rí té sé vel kap cso lat ban fel me rü -
lõ ki adá sok biz to sí tá sá ról  szóló 2241/2004. (IX. 29.)
Korm. ha tá ro zat ra – a NA TO (PfP) SO FA ha tá lya alá
 tartozó kár té rí té si ügyek kel kap cso la tos el já rás ról  szóló
79/2002. (IV. 13.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kor -
mány ren de let) vég re haj tá sa ér de ké ben az aláb bi uta sí tást
adom ki:

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium, 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 va la -
mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei (a továb -
biak ban együtt: hon vé del mi szer ve ze tek) ál lo má nyá ba tar -
to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák ra, az ön kén tes
 jelentkezés alap ján tar ta lé kos ka to nai szol gá la tot tel je sí -
tõk re va la mint köz tiszt vi se lõk re, köz al kal ma zot tak ra és
mun ka vál la lók ra ter jed ki.

(2) Az uta sí tás a nem zet kö zi kár té rí té si ügyek in té zé sé -
nek el já rá si rend jét, illetve a nem zet kö zi ka to nai együtt -
mû kö dés so rán a kár meg elõ zés ér de ké ben foganatosí -
tandó sza bá lyo kat ha tá roz za meg.

2.  §

(1) Je len uta sí tás al kal ma zá sá ban:
a) nem zet kö zi kár té rí té si ügy:
1. a kül föl di fegy ve res erõk tag jai vagy pol gá ri ál lo má -

nya (a továb biak ban: kül föl di fegy ve res erõk) ál tal a
 Magyar Köz tár sa ság te rü le tén,



2. kül föl di sze mély ál tal a hon vé del mi szer ve ze tek nek
kül föl dön,

3. hon vé del mi szer ve ze tek ál tal kül föl dön,
4. hon vé del mi szer ve ze tek ál tal kül föl di fegy ve res

erõk nek a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén oko zott ká rok
ren de zé sé vel kap cso la tos ügy.

b) prog ram fe le lõs szerv: a kül föl di fegy ve res erõk ma -
gyar or szá gi, illetve a hon vé del mi szer ve ze tek kül föl dön
tör té nõ fel adat-vég re haj tá sá ért fe le lõs hon vé del mi szer ve -
zet.

c) mû ve le ti te rü let: a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 204.  § (1) be kez dé -
sé nek g) pont já ban meg ha tá ro zott te rü let.

(2) A Kor mány ren de let szö ve gé ben sze rep lõ „HM ille -
té kes szer ve” meg je lö lés alatt a HM Jo gi Fõ osz tályt
(a továb biak ban: HM JF) kell ér te ni.

3.  §

(1) A kül föl di fegy ve res erõk ma gyar or szá gi fel -
adat-vég re haj tá sá nak ter ve zé se, elõ ké szí té se és vég re haj -
tá sa so rán a kár meg elõ zés ér de ké ben a prog ram fe le lõs
szerv pa rancs no ka (ve ze tõ je) kö te les gon dos kod ni ar ról,
hogy az érin tett kül föl di fegy ve res erõk – a vég re haj tan dó
fel adat jel le ge és ter ve zett he lye ál tal in do kolt mér ték ben – 
a vo nat ko zó leg fon to sabb ma gyar jog sza bá lyo kat és más
elõ írásokat, a szük sé ges do ku men tu mo kat és in for má ci ó -
kat (így kü lö nö sen meg fe le lõ rész le tes sé gû tér ké pek a ma -
gán tu laj don és a ter mé szet vé del mi te rü le tek ki eme lé sé vel) 
a fel adat-vég re haj tás elõtt meg is mer hes sék, to váb bá kö te -
les in téz ked ni a kül föl di fegy ve res erõk kár té rí té si ügyek -
ben ille té kes, ki je lölt tisz tek ada ta i nak (név, rend fo ko zat,
be osz tás, el ér he tõ ség) be ké ré sé re.

(2) A kül föl di fegy ve res erõk ma gyar or szá gi feladat-
 végrehajtásának ter ve zé se so rán a prog ram fe le lõs szerv
pa rancs no ka (ve ze tõ je) – a kár oko zás tól men tes feladat-
 végrehajtás ér de ké ben – leg alább egy sze mélyt (a továb -
biak ban: kár té rí té si tisz tet) kö te les ki je löl ni, aki nek mun -
ka kö ri le írá sá ban ezt a fel adat kört meg kell je le ní te ni. Kár -
té rí té si tiszt ként az je löl he tõ ki, aki leg alább kö zép fo kú
nyelv vizs gá val vagy az zal egyen ér té kû an gol nyelv tu dás -
sal, és a szük sé ges kár ren de zé si is me re tek kel ren del ke zik.
A kár té rí té si tiszt ne vét, rend fo ko za tát, be osz tá sát és el ér -
he tõ sé gét a fel adat-vég re haj tást meg elõ zõ en a kül föl di fél -
lel kö zöl ni kell.

(3) A (2) be kez dés ben em lí tett kár té rí té si tiszt:
a) a fel adat-vég re haj tás elõtt, ide je alatt fo lya ma to san,

va la mint azt köve tõen az eset le ges vi tás kér dé sek ren de zé -
sé ig együtt mû kö dik az érin tett kül föl di fegy ve res erõ kár -
té rí té si ügyek ben ille té kes, ki je lölt tiszt jé vel;

b) a fel adat-vég re haj tást meg elõ zõ en, va la mint azt
köve tõen részt vesz a te vé keny ség hely szí né nek szem re -
vé te le zé sén, a szem re vé te le zés ta pasz ta la ta i ról jegy zõ -
köny vet vesz fe l;

c) a fel adat-vég re haj tás meg kez dé se elõtt tá jé koz tat ja a 
fel adat-vég re haj tás he lye sze rint érin tett te le pü lé si ön kor -
mány zat jegy zõ jét a kár ren de zé si el já rás ról;

d) a fel adat-vég re haj tás so rán fel ügye li a kár meg elõ zés 
szem pont já ból fon tos sza bá lyok be tar tá sát, ezek meg sér té -
sét ha la dék ta la nul je len ti a prog ram fe le lõs szerv pa rancs -
no ká nak (ve ze tõ jé nek);

e) a fel adat-vég re haj tás so rán har ma dik sze mé lyek nek
tör tént kár oko zás ese tén, a tu do más szer zést köve tõen ha -
la dék ta la nul – le he tõ ség sze rint a ká ro sult je len lé té ben –
szem re vé te le zi a kár oko zás hely szí nét, a szem re vé te le zés -
rõl há rom pél dány ban jegy zõ köny vet vesz fe l, amely nek
egy-egy pél dá nyát a ká ro sult nak, illetve – a prog ram fe le -
lõs szerv pa rancs no kán (ve ze tõ jén) ke resz tül – a fel -
adat-vég re haj tást köve tõen szol gá la ti úton ha la dék ta la nul
meg kül di a HM JF ve ze tõ je ré szé re.

(4) A (3) be kez dés d) pont ja ese tén a prog ram fe le lõs
szerv pa rancs no ka (ve ze tõ je) ha la dék ta la nul kö te les fel -
hív ni a kül föl di fegy ve res erõ fel ada tot vég re haj tó ala ku la -
tá nak pa rancs no kát a ma gyar jog sza bá lyok be tar tá sá ra.

4.  §

(1) Hon vé del mi szer ve ze tek kül föl dön tör té nõ feladat-
 végrehajtását meg elõ zõ en a prog ram fe le lõs szerv pa rancs -
no ka (ve ze tõ je):

a) a fel adat jel le ge és ter ve zett he lye ál tal in do kolt mér -
ték ben kö te les gon dos kod ni a fel adat-vég re haj tás ban érin -
tett ál lo mány nak a kár meg elõ zés hez szük sé ges in for má ci -
ók kal tör té nõ el lá tá sá ról;

b) leg alább egy fõ, leg alább kö zép fo kú nyelv vizs gá val
vagy az zal egyen ér té kû an gol nyelv tu dás sal, és a szük sé -
ges kár ren de zé si is me re tek kel ren del ke zõ kár té rí té si tisz -
tet je löl ki, aki nek mun ka kö ri le írá sá ban ezt a fel adat kört
meg kell je le ní te ni. A kár té rí té si tiszt ne vét, rend fo ko za tát, 
be osz tá sát, és el ér he tõ sé gét a fel adat-vég re haj tást meg elõ -
zõ en a kül föl di fél lel, illetve a nem zet kö zi misszi ót mû -
köd te tõ nem zet kö zi szer ve zet/erõ kár ren de zé si tiszt jé vel
(iro dá já val) kö zöl ni kell.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban em lí tett kár té rí té si
tiszt:

a) a fel adat-vég re haj tás elõtt, ide je alatt fo lya ma to san,
va la mint azt köve tõen – az eset le ges vi tás kér dé sek ren de -
zé sé ig – együtt mû kö dik az érin tett kül föl di fegy ve res erõ
kár té rí té si ügyek ben ille té kes, ki je lölt tiszt jé vel, illetve a
nem zet kö zi misszi ót mû köd te tõ nem zet kö zi szer ve zet/erõ
kár ren de zé si tiszt jé vel (iro dá já val);

b) a fel adat-vég re haj tás so rán fel ügye li a kár meg elõ zés 
szem pont já ból fon tos sza bá lyok be tar tá sát, ezek meg sér té -
sét ha la dék ta la nul je len ti a fel ada tot vég re haj tó ál lo mány
pa rancs no ká nak, ve ze tõ jé nek, aki so ron kí vül kö te les in -
téz ked ni a sza bá lyok ma ra dék ta lan be tar tá sá ra;
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c) a fel adat-vég re haj tás so rán tör tént kár oko zás es tén, a 
tu do más szer zést köve tõen ha la dék ta la nul in téz ke dik a
hely színhez kö tõ dõ el já rá si cse lek mé nyek fo ga na to sí tá sá -
ra, en nek ke re té ben el vég zi a szük sé ges, hely szín hez kö tõ -
dõ vizs gá la to kat, in téz ke dik a bi zo nyí té kok be szer zé sé re
(pl. ka to nai ren dész je len tés, érin tet tek meg hall ga tá sa). A
fo ga na to sí tott el já rá si cse lek mé nyek rõl jegy zõ köny vet ké -
szít, me lyet – a prog ram fe le lõs szerv pa rancs no kán (ve ze -
tõ jén) ke resz tül – szol gá la ti úton ha la dék ta la nul meg küld
a HM JF ve ze tõ je ré szé re.

(3) A hely szí nen fo ga na to sí tott egyes el já rá si cse lek mé -
nyek le foly ta tá sá hoz szük ség tol mács igény be vé te lé rõl a
kár té rí té si tiszt a kár oko zás he lyén gon dos ko dik.

(4) A kár té rí té si tiszt kár meg elõ zés, illetve kár ren de zés
so rán fo ga na to sí tott vizs gá la ta el já rá si sza bá lya it a prog -
ram fe le lõs szerv pa rancs no ka – figye lembe vé ve a nem zet -
kö zi misszi ót mû köd te tõ nem zet kö zi szer ve zet ál tal ki -
adott Egy sé ges Mû ve le ti Sza bá lyok (Stan dard Ope rat ion
Pro ce du res) vo nat ko zó elõ írásait, aján lá sa it – fel ügye li,
szük ség sze rint in téz ke dés sel sza bá lyoz za.

5.  §

(1) A nem zet kö zi kár té rí té si ügyek ren de zé se a HM JF
fel ada ta. En nek ér de ké ben a hon vé del mi szer ve ze tek a tu -
do má suk ra ju tott nem zet kö zi kár té rí té si ügy rõl ha la dék ta -
la nul, az az zal kap cso lat ban ren del ke zé sük re ál ló in for má -
ci ók egy ide jû meg kül dé sé vel kö te le sek tá jé koz tat ni a HM
JF-t.

(2) A HM JF:
a) a tu do má sá ra ju tott nem zet kö zi kár té rí té si ügye ket

nyil ván tart ja;
b) fo lya ma tos kap cso la tot tar t az adott nem zet kö zi kár -

té rí té si ügy ben érin tett hon vé del mi szer ve zet tel;
c) gon dos ko dik a nem zet kö zi kár té rí té si ügyek ki vizs -

gá lá sá hoz szük sé ges in for má ci ók be szer zé sé rõl, szük ség
sze rint kül sõ szak ér tõ be vo ná sá val vizs gá la tot foly tat le;

d) gon dos ko dik a Ma gyar Biz to sí tók Szö vet sé gé vel va -
ló együtt mû kö dés, és – szük ség sze rint – az érin tett ön kor -
mány za ti jegy zõk kel, illetve a ká ro sul tak kal va ló meg fe le -
lõ kap cso lat tar tás ki ala kí tá sá ról és fenn tar tá sá ról;

e) az egyes kár té rí té si ügyek ben köz vet len kap cso la tot
tar t a kül föl di fegy ve res erõk kár ren de zés ben ille té kes
szer ve i vel.

(3) A hon vé del mi szer ve ze tek kül föl di, illetve a hon vé -
del mi szer ve ze tek ál tal üze mel te tett gép jár mû vel kül föl -
dön tör tént kár oko zás ról  szóló, a kül föl di fegy ve res erõ
ille té kes szer ve vagy a nem zet kö zi misszi ót mû köd te tõ
nem zet kö zi szer ve zet/erõ ille té kes szer ve ál tal meg kül dött 
vagy to váb bí tott meg ke re sés vagy a kár oko zás sal érin tett
ter mé sze tes vagy jo gi sze mély ál tal köz vet le nül be nyúj tott 
kár igény alap ján a HM JF – az ille té kes HM és MH szer -
vek, a biz to sí tó be vo ná sá val va la mint a 4.  § (2) be kez dés

d) pont ja sze rin ti jegy zõ könyv(ek) alap ján – vizs gá la tot
foly tat annak meg ál la pí tá sá ra, hogy:

a) hon vé del mi szer ve ze tek, illetve a hon vé del mi szer -
ve ze tek ál tal üze mel te tett gép jár mû érin tett volt-e a kár -
oko zás ban;

b) a hon vé del mi szer ve ze tek a kár be kö vet ke zé sé ért fe -
le lõs sé te he tõk-e;

c) a kár oko zás szol gá la ti kö te les ség tel je sí tés so rán tör -
tént-e;

d) amennyi ben a kár oko zás nem szol gá la ti kö te les ség -
tel je sí tés so rán tör tént, fel ajánl ha tó-e a kár té rí tés-fi ze tés
ex gra tia (vi ta nél kü li) mód ja, és ha igen, mi lyen összeg
ere jé ig.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti vizs gá lat ered mé nyé rõl a
HM JF ve ze tõ je – a kár oko zás ról  szóló meg ke re sés kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott 60 na pon be lül – tá jé koz tat ja a meg -
ke re sõ kül föl di fegy ve res erõ vagy nem zet kö zi szer ve zet
ille té kes szer vét, illetve a kár igényt köz vet le nül be nyúj tó
ká ro sul tat.

(5) A HM JF ál tal – a (3) be kez dés sze rin ti vizs gá lat
alap ján – el is mert kár oko zás ese tén a HM-et ter he lõ kár té -
rí tés-fi ze té si kö te le zett ség rõl a HM JF ha la dék ta la nul tá jé -
koz tat ja a HM köz pon ti pénz ügyi és szám vi te li szer vét
(a továb biak ban: HM köz pon ti pénz ügyi szer ve).

(6) A Kor mány ren de let 6.  § (1) be kez dé se sze rin ti for -
gó alap ter hé re a 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti kár té rí té si
ügyek köz vet len költ sé ge in túl, a kár igény jog alap ja és
összeg sze rû sé ge meg ál la pí tá sá ra igény be vett szak ér tõk
dí ja zá sa, annak adó- és já ru lék von za ta, a pos ta- és egyéb
já ru lé kos költ sé gek is el szá mol ha tók.

6.  §

(1) Ha a hon vé del mi szer ve ze tek, illetve a hon vé del mi
szer ve ze tek ál tal üze mel te tett gép jár mû olyan kül föl di
mû ve le ti te rül ten okoz kárt, ahol a NA TO/PfP SO FA ren -
del ke zé sei nem al kal maz ha tók, a kár ren de zés so rán a Kor -
mány ren de let és je len uta sí tás ren del ke zé sei alap ján kell
el jár ni. Amennyi ben a kár igény meg ala po zott, de a Kor -
mány ren de let és a je len uta sí tás el já rá si sza bá lyai a mû ve -
le ti kö rül mé nyek re te kin tet tel ma ra dék ta la nul nem al kal -
maz ha tók és a kár össze ge nem ha lad ja meg a 100 000 Ft
össze get, úgy a kár té rí té si tiszt – a he lyi vi szo nyo kat sze m
elõtt tart va – a kár té rí tés össze gé re vo nat ko zó ja vas la tot
ter jeszt a prog ram fe le lõs szerv pa rancs no kán (ve ze tõ jén)
ke resz tül a HM JF elé. A HM JF az elõ ter jesz tés alap ján
dönt a ki fi ze tés en ge dé lye zé sé rõl.

(2) A HM JF ál tal jó vá ha gyott össze gû kár té rí tés ki fi ze -
té se je len uta sí tás mel lék le tét ké pe zõ – ma gyar és an gol
nyel vû vagy szük ség ese tén a ká ro sult anya nyel vé re le for -
dí tott -me gáll ap odás ká ro sult ál tal tör té nõ alá írá sa ese tén
en ge dé lyez he tõ. A nyi lat ko zat ká ro sult anya nyel vé re tör -
té nõ for dí tá sá ra, illetve alá írá sá ra a HM JF a prog ram fe le -
lõs szerv pa rancs no kán (ve ze tõ jén) ke resz tül in téz ke dik.
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(3) Az (1) be kez dés sze rint en ge dé lye zett, a HM JF ál tal
jó vá ha gyott mér té kû kár té rí tés ki fi ze té sét a prog ram fe le -
lõs szerv pa rancs no ka a kár oko zás sal érin tett hon vé del mi
szer ve zet nek az adott kül föl di fel adat-vég re haj tás ra lé te sí -
tett költ ség ke re té bõl elõ le ge zi meg, mely nek a Kor mány -
ren de let 6.  § (1) be kez dé se sze rin ti for gó alap ból tör té nõ
vissza pót lá sá ra a HM JF ha la dék ta la nul in téz ke dik. En nek 
ér de ké ben a HM-et ter he lõ kár té rí tés-fi ze té si kö te le zett -
ség rõl a HM JF ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a HM köz pon ti
pénz ügyi szer vét.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott összeg ha tár tól –
a HM JF elõ ter jesz tése alap ján – csak a hon vé del mi mi -
nisz ter egye di en ge dé lye alap ján le het el tér ni, fi gye lem -
mel az adott mû ve let sa já tos sá ga i ra, va la mint a he lyi pénz -
ügyi és biz ton sá gi kö rül mé nyek re.

7.  §

(1) A for gó alap ke ze lé sé re meg nyi tott kincs tá ri szám la
pénz for gal mát a HM köz pon ti pénz ügyi szer ve bo nyo lít ja.

(2) A ki fi ze té se ket a HM köz pon ti pénz ügyi szer ve a
HM JF utal vá nyo zá sa alap ján a kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
15 na pon be lül vég re hajt ja.

(3) A ki fi ze tett kár té rí té si össze gek rõl, va la mint a for -
gó alap be vé te le i rõl és az ak tu á lis egyen leg rõl a HM köz -
pon ti pénz ügyi szer ve 30 na pon be lül tá jé koz tat ja a HM JF 
ve ze tõ jét.

(4) A for gó alap be vé te lei és az elõ zõ évi elõ irány -
zat-ma rad vány elõ irány zat-ren de zé sét a HM köz pon ti
pénz ügyi szer ve – a HM JF-fel együtt mû köd ve, a vo nat ko -
zó jog sza bá lyok sze rint – kez de mé nye zi.

8.  §

(1) Vi tás ügyek ben a HM JF ve ze tõ je kez de mé nyez he ti
az érin tett kül föl di fegy ve res erõ ille té kes szer vé nél
Egyez te tõ Bi zott ság lét re ho zá sát, amely – szük ség sze rint
szak ér tõk be vo ná sá val – is mé tel ten meg vizs gál ja az ügyet, 
és dönt a kár té rí té si igény meg ala po zott sá ga te kin te té ben.

(2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti el já rás ered mény te len
ma rad, a HM JF kez de mé nye zi a vi tás kér dé sek dip lo má ci -
ai úton tör té nõ ren de zé sét.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti vi ta ren de zés ered mény te len -
sé gé rõl a HM JF a HM köz pon ti pénz ügyi szer vét tá jé koz -
tat ja, amely kez de mé nye zi a kül föl di fegy ve res erõ ál tal
meg nem té rí tett pénz összeg le írá sát. A le írás ra va ló jo go -
sult ság te kin te té ben a kár té rí té si fe le lõs ség kö ré ben meg
nem té rü lõ kár le írá sá nak és tör lé sé nek egyes sza bá lya i ról
 szóló 19/2002. (IV. 5.) HM ren de let 6.  § a) és d) pont jai az
irány adók.

(4) A nem zet kö zi kár té rí té si ügyek ben a HM-mel szem -
ben in dí tott pol gá ri pe res el já rá sok ban a HM-et a HM JF
kép vi se li.

9.  §

(1) Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,* ren -
del ke zé se it az uta sí tás ha tály ba lé pé sé ig ke let ke zett és még 
nem ren de zett va la mennyi nem zet kö zi kár té rí té si ügy te -
kin te té ben is al kal maz ni kell.

(2) Ezen uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a nem -
zet kö zi kár té rí té si ügyek ren de zé sé rõl  szóló 19/2003.
(HK 7.) HM uta sí tás a ha tá lyát vesz ti.

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

Melléklet
a 113/2006. (HK 21.) HM utasításhoz

Kárrendezési Megállapodás / Claims Settlement
Agreement

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM / 
FILE NUMBER

KITÖLTÉS DÁTUMA /
DATE OF ISSUE

KÁRESEMÉNY
IDÕPONTJA / DATE OF
INCIDENT

KÁRESEMÉNY HELYE /
PLACE OF INCIDENT

KÁRESEMÉNY RÖVID ISMERTETÉSE / SHORT
DESCRIPTION OF THE INCIDENT

Ezen nel be le egye zem és el fo ga dom .................. össze get a
Ma gyar Köz tár sa ság fegy ve res ere jé vel il le tõ leg ál lo má nyá ba
tar to zók kal szem ben fenn ál ló va la mennyi tény le ges vagy
le het sé ges kár té rí té si igé nyem tel jes és vég le ges
ki elé gí té se ként, illetve ki egyen lí té se ként a ne kem oko zott
va la mennyi ká rért és sé re le mért vagy egyéb ha son ló
cse lek mé nyért, ame lye ket a fent em lí tett ese mény
kö vet kez té ben el szen ved tem, to váb bá be lee gye zem, hogy
el ál lok az ezen kár ese mény hez kap cso ló dó bár mi lyen jö võ be li
kö ve te lés tõl.

I he re by ag ree to ac cept the sum of ............................ in full
sa tis fac ti on and fi nal sett le ment of all cla ims which I ha ve or
may ha ve aga inst the Ar med For ces of the Re pub lic of
Hun ga ry, its of fi cers, agents and emp lo y e es, for all da ma ge and 
in ju ri es, if any, in cur red to me as the re sult of the in ci dent
re fer red abo ve and I furt her ag ree to hold them harm less for any 
fut ure cla ims re la ted to this mat ter.

KÁROSULT NEVE
NYOMTATOTT BETÛVEL / 
TYPED OR PRINTED
NAME OF CLAIMANT

KÁROSULT ALÁÍRÁSA /
SIGNATURE OF
CLAIMANT

KÁROSULT CÍME (or szág, te le pü lés, irá nyí tó szám, ut ca,
ház szám) / PRESENT ADDRESS OF CLAIMANT (Num ber
and stre et, city/town, co unt ry/sta te and zip co de)

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. ok tó ber 18.

1612 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 21. szám



21. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1613

A honvédelmi miniszter
114/2006. (HK 21.) HM

u t a  s í  t á  s a

az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ
szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó
intézkedésekrõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
határozatban foglalt feladatok, továbbá az MH

katonai szervezetei ezzel összefüggõ egyes
feladatainak végrehajtásáról

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 dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
–  figyelemmel 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 (a továb biak ban: Korm. ha tá ro zat) fog lalt fel ada -
tok ra – az át ala kí tás, szer ve ze ti kor sze rû sí tés és lét szám -
csök ken tés fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra az aláb bi

u t a  s í  t á s t

adom ki.

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a rá juk vo nat ko zó mér ték ben a
Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta la i ra és hát tér in téz mé -
nye i re (a továb biak ban: HM szer ve ze tek), a mi nisz ter köz -
vet len, illetve fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek -
re, a HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat ra, a Kor mány za ti
Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal ra, a Ma gyar Hon véd ség
kö zép szin tû ve ze tõ szer ve i re és más ma ga sabb szin tû
 parancsnokságaira, a had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok ra,
to váb bá – a rá juk vo nat ko zó mér ték ben – a vég re haj tás ban 
érin tett MH ka to nai szer ve ze tek re (a továb biak ban együt -
te sen: át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek) ter jed ki.

Az átalakítás, szervezeti korszerûsítés
és létszámcsökkentés irányelvei

2.  §

(1) Az ál lam re form cél ki tû zé se i vel össz hang ban a HM
szer ve ze tek át ala kí tá sá val, azok szá má nak és lét szá má nak
csök ken té sé vel a Ma gyar Hon véd ség lét szá má hoz és fel -
ada ta i hoz job ban iga zo dó, ki sebb lét szá mú, ha té ko nyab -
ban és költ ség ta ka ré ko sab ban mû kö dõ HM hát tér szer ve -
ze ti struk tú rát kell ki ala kí ta ni.

(2) Az új HM hát tér szer ve ze ti struk tú rát egyes HM szer -
ve ze tek más köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv, vagy más ál -
lam i szerv ré szé re tör té nõ át adá sá val, egyes HM szer ve ze -

tek meg szün te té sé vel, ré sze ik nek és fel adat rend sze rük nek
új on nan lét re ho zás ra ke rü lõ szer ve zet be tör té nõ in teg rá lá -
sá val, to váb bá egyes HM szer ve ze tek bel sõ szer ve ze ti
 racionalizálásával és lét szá má nak csök ken té sé vel kell ki -
ala kí ta ni.

(3) Az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság, az MH Lé gi erõ
Pa rancs nok ság szer ve ze té nek és fel adat rend szer ének, az
MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs -
nok ság, az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság ré sze i nek és
egyes fel ada ta i nak, az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa -
rancs nok ság ré sze i nek és egyes fel ada ta i nak, va la mint az
MH Mû ve let Irá nyí tó Köz pont egyes fel ada ta i nak in teg rá -
lá sá val az MH ka to nai szer ve ze tei te vé keny sé gé nek ve ze -
té sé re ké pes kö zép szin tû össz ha de rõ ne mi ve ze tõ szer vet
kell lét re hoz ni MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság had -
ren di meg ne ve zés sel.

(4) A fõ vá ro si és me gyei had ki egé szí tõ pa rancs nok sá -
gok két te rü le ti köz pont ba tör té nõ szer ve zé sé vel a Ma gyar
Hon véd ség igé nye i nek job ban meg fe le lõ, a je len le gi nél
ki sebb lét szám mal mû kö dõ had ki egé szí té si rend szert kell
ki ala kí ta ni.

(5) Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek nél tö re ked ni
kell a ka to nai be osz tá sok ará nyá nak csök ken té sé re és a fel -
adat kö ri sa já tos sá gok figye lembe véte lével a köz tiszt vi se -
lõi és köz al kal ma zot ti ál lo mány ará nyá nak nö ve lé sé re,
amennyi ben az adott be osz tás nem kö ve tel meg ki fe je zet -
ten ka to nai szak mai is me re te ket.

(6) Az át ala kí tás, szer ve ze ti kor sze rû sí tés és lét szám -
csök ken tés ke re té ben meg va ló sí tás ra ter ve zett fel ada to kat
a 7–13.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell vég re haj ta ni.

Létszámkeretek

3.  §

(1) Egyes HM szer ve ze tek át adá sá val, más szer ve ze tek
fel adat rend szer ének ra ci o na li zá lá sá val, egy szer ve zet be
tör té nõ in teg rá lá sá val, illetve lét szá má nak 2007. ja nu ár
1-jé vel tör té nõ csök ken té sé vel a (2) be kez dés sze rin ti HM
szer ve ze tek rend sze re sí tett össz lét szá ma leg fel jebb 1244 fõ 
le gyen.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt rend sze re sí tett össz lét -
szám el éré se ér de ké ben az egyes HM szer ve ze tek 2007.
ja nu ár 1-jei rend sze re sí tett lét szá mát az aláb bi ak ban ha -
tá ro zom meg:

a) a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal
rend sze re sí tett lét szá ma leg fel jebb 58;

b) a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal rend sze re sí tett lét -
szá ma leg fel jebb 175;

c) a HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um rend sze re sí -
tett lét szá ma leg fel jebb 114;

d) az új szer ve zet ként fel ál lí tás ra ke rü lõ HM Lo gisz ti -
kai Hi va tal rend sze re sí tett lét szá ma leg fel jebb 380;
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e) az új szer ve zet ként fel ál lí tás ra ke rü lõ HM Pénz ügyi
és Szám vi te li Hi va tal rend sze re sí tett lét szá ma leg fel jebb
500;

f) az ön ál ló HM szer ve ze tek ké ala ku ló HM NA TO
Kép vi se let (Vé de lem po li ti kai Rész leg) rend sze re sí tett lét -
szá ma leg fel jebb 14, az EBESZ Ka to nai Kép vi se let rend -
sze re sí tett lét szá ma leg fel jebb 3 fõ le gyen.

(3) A 2.  § (3) be kez dés sze rint meg ala kí tás ra ke rü lõ MH 
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság rend sze re sí tett össz lét -
szá ma leg fel jebb 500 fõ le gyen.

(4) A ke let-ma gyar or szá gi, va la mint nyu gat-ma gyar or -
szá gi te rü le ti had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok rend sze re sí -
tett össz lét szá ma leg fel jebb 200 fõ le gyen.

(5) A HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat 2007. ja nu ár 1-jei
rend sze re sí tett lét szá ma leg fel jebb 30 fõ le gyen.

(6) A 2007. ja nu ár 01-ével meg ala kí tás ra ke rü lõ MH
Hon véd Egész ség ügyi Köz pont Elõ ké szí tõ Törzs rend sze -
re sí tett lét szá ma leg fel jebb 30 fõ le gyen.

(7) A szer ve zé si te vé keny ség:
Kez de te: 2007. ja nu ár 1.
Be fe je zé se: 2007. jú ni us 30.

Szervezési feladatok

4.  §

(1) A HM szer ve ze tek át ala kí tá sá nak, szer ve ze ti kor -
sze rû sí té sük fo lya ma tá nak irá nyí tá sá ért, va la mint az az zal
össze füg gõ mi nisz te ri dön té sek elõ ké szí té sé ért a HM ka -
bi net fõ nök fe le lõs.

(2) A HM ka bi net fõ nök az érin tett szer ve ze tek köz vet -
len irá nyí tá sát vég zõ ál lam tit kár és szak ál lam tit ká rok be -
vo ná sá val irá nyít ja a HM szer ve ze tek át adá sá val, az új
szer ve ze tek fel ál lí tá sá val, azok szer ve ze té nek ki ala kí tá sá -
val, mun ka kö ri jegy zé kük ki dol go zá sá val, mû kö dé si alap -
ok má nya ik el ké szí té sé vel kap cso la tos fel ada tok vég re haj -
tá sát, to váb bá az át ala kí tás, szer ve ze ti kor sze rû sí tés és lét -
szám csök ken tés vég re haj tá sá hoz szük sé ges nor ma tív sza -
bály zók elõ ter jesz tésének elõ ké szí té sét.

(3) A je len uta sí tás ban érin tett MH ka to nai szer ve ze tek
át ala kí tá sá nak, szer ve ze ti kor sze rû sí té sük fo lya ma tá nak
irá nyí tá sá ért, va la mint az ezzel össze füg gõ mi nisz te ri dön -
té sek elõ ké szí té sé ért a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök fe le -
lõs.

(4) A HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke irá nyít ja az MH
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság fel ál lí tá sá val, a had ki egé -
szí tõ pa rancs nok sá gok szer ve ze ti ra ci o na li zá lá sá val, az
új on nan meg ala kí tás ra ke rü lõ ka to nai szer ve ze tek ki ala kí -
tá sá val, ál lo mány táb lá juk ki dol go zá sá val, va la mint mû kö -
dé si alap ok má nya ik el ké szí té sé vel, to váb bá az MH Ka to -
nai Fog ház nak a bün te tés-vég re haj tás szer ve ze té be tör té -
nõ in teg rá lá sá val kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sát. A
mi nisz te ri jó vá ha gyást igény lõ ok má nyok ter ve ze te it a
HM ál lam tit kár és a HM ka bi net fõ nök út ján ter jesz ti a mi -
nisz ter elé.

5.  §

(1) Az át ala kí tás ban érin tett, a cso por tos lét szám csök -
ken tés re vo nat ko zó sza bá lyok ha tá lya alá tar to zó szer ve -
ze tek lét szá má nak ter ve zett csök ken té sé rõl, illetve az
egyes szer ve ze tek meg szün te té se so rán a szer ve zet bõl ki -
vá lók lét szá má ról – a Mun ka Tör vény köny vé rõl (Mt.)
 szóló 1992. évi XXII. tör vény 94/B.  § (3), va la mint a Hjt.
59.  § (9) be kez dé se alap ján – a hon vé del mi ága zat ille té kes 
ér dek kép vi se le ti szer ve ze te it, köz al kal ma zot ti ta ná csa it és 
az adott szer ve zet mun ka vál la ló i nak kép vi se lõ it írás ban
tá jé koz tat ni kell.

Ha tár idõ: 2006. no vem ber 2.
Fe le lõs: ága za ti szin ten a HM ál lam tit kár

az adott szer ve ze tet il le tõ en az át ala kí tás -
ban érin tett szer ve ze tek ve ze tõi, pa rancs -
no kai

(2) Az Mt. 94/D.  § (1) alap ján a te rü le ti leg ille té kes
mun ka ügyi köz pon tot elõ ze tesen ér te sí te ni kell a cso por -
tos lét szám csök ken tés rõl. Az elõ ze tes ér te sí tés má so la tát a 
mun ka vál lalók kép vi se lõ i nek is át kell ad ni.

Ha tár idõ: 2006. no vem ber 2.
Fe le lõs: az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek ve ze -

tõi, pa rancs no kai

(3) Az Mt. 94/B.  § (1), (4)–(6) be kez dé sei alap ján a
mun kál ta tó (az érin tett szer ve zet ve ze tõ je, illetve annak
kép vi se lõ je) foly tas son kon zul tá ci ót a hon vé del mi ága zat
ér dek kép vi se le ti szer ve ze te i vel, illetve a mun kál ta tók nál
kép vi se let tel ren del ke zõ szak szer ve ze tek és a mû kö dõ
köz al kal ma zot ti ta ná csok kép vi se lõ i vel (a mun ka vál lalók
kép vi se lõ i vel).

Ha tár idõ: 2006. no vem ber 9-tõl, fo lya ma tos
Fe le lõs: az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek ve ze -

tõi, pa rancs no kai

(4) Az Mt. 94/D.  § (2), va la mint 94/E.  § (1) alap ján a te rü -
le ti leg ille té kes mun ka ügyi köz pon to kat, illetve az érin tett
mun ka vál la ló kat írás ban tá jé koz tat ni kell a cso por tos lét -
szám csök ken tés re vo nat ko zó dön té sek rõl. A tá jé koz ta tó má -
so la tát meg kell kül de ni a mun ka vál lalók kép vi se lõ i nek is.

Ha tár idõ: 2006. no vem ber 28.
Fe le lõs: az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek ve ze -

tõi, pa rancs no kai

(5) Az át ala kí tás, a szer ve ze ti kor sze rû sí tés és lét szám -
csök ken tés kö vet kez té ben a szer ve zet bõl ki vá lók fel men -
té sé nek leg ko ráb bi kez dõ idõ pont ja 2007. ja nu ár 1.

6.  §

(1) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés ben, illetve lét szám csök -
ken tés ben érin tett HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi



Hi va tal, HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal, va la mint HM Had -
tör té ne ti In té zet és Mú ze um mun ka kö ri jegy zé ké nek mó -
do sí tá sát a 3.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ra fi gye -
lem mel, a szer ve ze tek ve ze tõ i nek ja vas la ta alap ján a HM
Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ké szí ti elõ, és azt a
HM ka bi net fõ nök és a szer ve ze tet köz vet le nül irá nyí tó
szak ál lam tit kár út ján ter jesz ti fe l a mi nisz ter hez jó vá ha -
gyás ra.

Ha tár idõk: ja vas la tok ki dol go zá sa, meg kül dé se a HM
Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ra
2006. ok tó ber 31.
a ter ve zet egyez te té se és vég le ge sí té se,
fel ter jesz té se jó vá ha gyás hoz 2006. no -
vem ber 15.
a jó vá ha gyott ok má nyok ki adá sa 2006. no -
vem ber 24-ig

Fe le lõs: HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi
 Hivatal fõ igaz ga tó,
HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal fõ igaz ga tó,
HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um fõ -
igaz ga tó,
HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve -
ze tõ

(2) Az új szer ve zet ként fel ál lí tás ra ke rü lõ HM Lo gisz ti -
kai Hi va tal, va la mint a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va -
tal Mun ka kö ri Jegy zé két a HM Lo gisz ti kai Hi va tal fel ál lí -
tá sá val meg bí zott ve ze tõ, illetve a HM Pénz ügyi és Szám -
vi te li Hi va tal fel ál lí tá sá val meg bí zott ve ze tõ ja vas la ta
alap ján a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ké szí ti
elõ és azt a HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak -
ál lam tit kár és a HM ka bi net fõ nök út ján ter jesz ti fe l jó vá -
ha gyás ra a mi nisz ter hez.

Ha tár idõk: ja vas lat ki dol go zá sa, meg kül dé se a HM
Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ra
2006. no vem ber 2.
a ter ve zet egyez te té se és vég le ge sí té se,
fel ter jesz té se jó vá ha gyás hoz 2006. no -
vem ber 15.
a jó vá ha gyott mun ka kö ri jegy zék ki adá sa
2006. no vem ber 20-ig

Fe le lõs: HM Lo gisz ti kai Hi va tal fel ál lí tá sá val
meg bí zott ve ze tõ,
HM Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal fel ál -
lí tá sá val meg bí zott ve ze tõ,
HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve -
ze tõ

(3) Az új szer ve zet ként fel ál lí tás ra ke rü lõ MH Össz -
haderõnemi Pa rancs nok ság ál lo mány táb lá ját a pa rancs -
nok ság meg ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok elõ ké szí té -
sé rõl  szóló 100/2006. (HK 19.) HM HVKF in téz ke dés sel
lét re ho zott mun ka cso port ve ze tõ jé nek ja vas la ta alap ján a
HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály ké szí ti elõ és azt a HM Vé -
del mi Ter ve zé si Fõ osz tállyal, a HM Had mû ve le ti és

Kikép zési Fõ osz tállyal, a HM Sze mély ze ti Fõ osz tállyal,
va la mint a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tállyal
tör té nõ egyez te tést köve tõen a Hon véd Ve zér kar fõ nök
hagy ja jó vá.

Ha tár idõk: ja vas lat ki dol go zá sa, meg kül dé se a HM
Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály ra 2006. no -
vem ber 10.
a ter ve zet egyez te té se és vég le ge sí té se,
fel terjesztése jó vá ha gyás ra 2006. no vem -
ber 20.
a jó vá ha gyott ál lo mány táb la ki adá sa 2006. 
no vem ber 24-ig

Fe le lõs: HM had erõ ter ve zé si fõ osz tály ve ze tõ

(4) A két te rü le ti had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ál lo -
mány táb lá ját a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ ja vas la tai
alap ján a HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály ké szí ti elõ és azt
a HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tállyal, a HM Had mû ve le ti 
és Ki kép zé si Fõ osz tállyal, va la mint a HM Ter ve zé si és
Ko or di ná ci ós Fõ osz tállyal tör té nõ egyez te tést köve tõen a
Hon véd Ve zér kar fõ nök hagy ja jó vá.

Ha tár idõk: ja vas lat ki dol go zá sa, meg kül dé se a HM
Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály ra 2006. no -
vem ber 10.
a ter ve zet egyez te té se és vég le ge sí té se,
fel ter jesz té se jó vá ha gyás ra 2006. no vem -
ber 20.
a jó vá ha gyott ál lo mány táb la ki adá sa 2006. 
no vem ber 24-ig

Fe le lõs: HM had erõ ter ve zé si fõ osz tály ve ze tõ

(5) A más köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv, vagy más ál -
lam i szerv ré szé re át adás ra ke rü lõ HM szer ve ze tek, a Kor -
mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal, va la mint az
MH Ka to nai Fog ház ala pí tó ok ira tát mó do sí ta ni, illetve
ha tály ta la ní ta ni kell. Ki kell dol goz ni az új on nan meg ala -
ku ló szer ve ze tek ala pí tó, illetve a meg szû nõ szer ve ze tek
meg szün te tõ ha tá ro za ta it. Az ok irat-ter ve ze te ket a HM
ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ ré szé re kell
meg kül de ni, aki azo kat a szük sé ges vé le mé nyez te té se ket
köve tõen a HM jo gi szak ál lam tit kár és a HM ka bi net fõ nök 
út ján ter jesz ti fe l jó vá ha gyás ra a mi nisz ter hez.

Ha tár idõ: ok mány-ter ve ze tek HM Ter ve zé si és Ko -
or di ná ci ós Fõ osz tály ré szé re tör té nõ meg -
kül dé se 2006. ok tó ber 30.
ok mány-ter ve ze tek egyez te té se, vé le mé nyez -
te té se és vég le ge sí té se 2006. no vem ber 14.
a ter ve ze tek elõ ter jesz tése jó vá ha gyás ra
2006. no vem ber 15.

Fe le lõs: az át adás ban érin tett, va la mint a meg szû nõ 
szer ve ze tek ve ze tõi, illetve az új on nan lét -
re ho zás ra ke rü lõ szer ve ze tek fel ál lí tá sá ért
fe le lõs ve ze tõk,
HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõosztály -
vezetõ
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(6) A szer ve ze ti, illetve fel adat rend sze ri vál to zá sok
alap ján mó do sí ta ni kell a szer ve ze ti kor sze rû sí tés ben és
lét szám csök ken tés ben érin tett HM szer ve ze tek szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály za ta it, illetve az ala pí tó ha tá ro za tok -
kal össz hang ban ki kell dol goz ni az új on nan fel ál lí tás ra
ke rü lõ szer ve ze tek szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta it.
Az ok mány-ter ve ze te ket a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós
Fõ osz tállyal, va la mint a HM Jo gi Fõ osz tállyal min den
szer ve zet vo nat ko zá sá ban vé le mé nyez tet ni kell.

a) a HM szer ve ze tek szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za -
tá nak ter ve ze tét a HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály -
ve ze tõ az adott HM szer ve ze tet köz vet le nül irá nyí tó mi -
nisz té ri u mi ve ze tõ ré szé re ter jesz ti elõ jó vá ha gyás ra;

b) a te rü le ti had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok, az új on -
nan fel ál lí tás ra ke rü lõ ka to nai szer ve ze tek szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za tát a Hon véd Ve zér kar fõ nök hagy ja
jó vá;

c) az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály za tá nak ter ve ze tét a Hon véd Ve zér kar 
fõ nök a mi nisz ter ré szé re ter jesz ti elõ jó vá ha gyás ra.

Ha tár idõ: az ala pí tó ok ira tok ban, illetve azok mó do -
sí tá sá ban meg ha tá ro zot tak sze rint

Fe le lõs: a szer ve ze ti kor sze rû sí tés ben és lét szám -
csök ken tés ben érin tett, va la mint a meg -
szû nõ szer ve ze tek ve ze tõi, illetve az új on -
nan lét re ho zás ra ke rü lõ szer ve ze tek fel ál lí -
tá sá ért fe le lõs ve ze tõk,
Hon véd Ve zér kar fõ nök,
HM jo gi fõ osz tály ve ze tõ,
HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõosztály -
vezetõ

(7) Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek új on nan ki dol -
go zott, illetve mó do sí tott mun ka kö ri jegy zé ké nek, illetve
ál lo mány táb lá já nak, ala pí tó ha tá ro za tá nak ha tály ba lé pé se
2007. ja nu ár 1.

(8) A meg szû nõ szer ve ze tek meg szün te té sé nek idõ -
pont ja – fi gye lem mel a fel szá mo lás sal kap cso la tos fel ada -
ta ik ra – a meg szün te té sük re vo nat ko zó mi nisz te ri ha tá ro -
za tok ban ke rül meg ál la pí tás ra úgy, hogy annak leg ké sõb bi 
idõ pont ja leg fel jebb a szer ve zé si idõ szak utol só nap ja,
2007. jú ni us 30-a le het.

(9) Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek új on nan ki dol -
go zott, illetve mó do sí tott szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály -
za ta ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja az ala pí tó ok irat ban,
illetve annak mó do sí tá sá ban ke rül meg ha tá ro zás ra.

Az átalakítás, szervezeti korszerûsítés és
létszámcsökkentés feladatai

7.  §

(1) A HM Vé del mi Hi va tal, mint ön ál ló HM szer ve zet,
meg szû nik és a Korm. ha tá ro zat ban el ren del tek alap ján

– a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal lal egyez te tett ütem terv sze -
rint – ál lo má nyá val és fel adat rend szer ével 2007. ja nu ár
1-jével át adás ra ke rül a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ré szé re.

(2) A HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal, mint ön ál ló HM
szer ve zet, meg szû nik és a Korm. ha tá ro zat ban el ren del tek
alap ján – a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um mal
egyez te tett ütem terv sze rint – ál lo má nyá val és fel adat -
rend szer ével, va la mint jó vá ha gyott jegy zék sze rin ti tech -
ni kai fel sze re lé sé vel 2007. ja nu ár 1-jé vel be épí tés re ke rül
az Egy sé ges Köz le ke dé si Ha tó ság szer ve ze té be.

(3) A Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal a
Korm. ha tá ro zat ban el ren del tek alap ján – a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va tal lal egyez te tett üte me zés sel – 2007. ja nu ár 1-jé -
vel in teg rá ló dik a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Elekt ro ni kus
Köz szol gál ta tá sok Köz pont já ba.

(4) A HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal, va la mint a HM
Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um rend sze re sí tett lét szá ma
2007. ja nu ár 1-jé vel a 3.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint
vál to zik.

(5) A HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal
szer ve ze té bõl tör lés re ke rül a NATO Kép vi se let (Vé de -
lem po li ti kai Rész leg), az EBESZ Ka to nai Kép vi se let, va -
la mint a Re gi o ná lis Fegy ver zet-kor lá to zá si Kép vi se let. A
Hi va tal rend sze re sí tett lét szá ma 2007. ja nu ár 1-jé vel a
3.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint mó do sul.

(6) Ön ál ló mun ka kö ri jegy zék kel ren del ke zõ szer ve zet -
ként lét re ho zás ra ke rül a HM NATO Kép vi se let, va la mint
a HM EBESZ Ka to nai Kép vi se le tet. A Re gi o ná lis Fegy -
ver zet-kor lá to zá si Kép vi se let a ren del ke zé si ál lo mány
(NATO) ál lo mány táb lá já ba ke rül át he lye zés re.

8.  §

(1) A HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal
– mint ön ál ló HM szer ve zet – meg szû nik és ré sze i vel, va -
la mint fel adat rend szer ével in teg rá ló dik az új on nan lét re -
ho zás ra ke rü lõ HM Lo gisz ti kai Hi va tal szer ve ze té be és
fel adat rend sze ré be.

(2) A HM Tech no ló gi ai Hi va tal – mint ön ál ló HM szer -
ve zet – meg szû nik és ré sze i vel, va la mint feladatrend -
szerével in teg rá ló dik az új on nan lét re ho zás ra ke rü lõ HM
Lo gisz ti kai Hi va tal szer ve ze té be és fel adat rend sze ré be.

(3) A HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal
– mint ön ál ló HM szer ve zet – meg szû nik és ré sze i vel,
 valamint fel adat rend szer ével in teg rá ló dik az új on nan lét -
re ho zás ra ke rü lõ HM Lo gisz ti kai Hi va tal szer ve ze té be és
fel adat rend sze ré be.

(4) A HM Köz pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal Elõ ké szí tõ
Törzs – mint ön ál ló szer ve zet – 2007. ja nu ár 1-jé vel meg -
szû nik.

(5) A HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal,
a HM Tech no ló gi ai Hi va tal, a HM Nem zet kö zi és Ren dez -
vény szer ve zõ Hi va tal ré sze i nek és fel adat rend szer ének,
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va la mint az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó 
Pa rancs nok ság ré sze i nek és egyes fel ada ta i nak egy szer -
ve zet be tör té nõ in teg rá lá sá val – új HM szer ve zet ként –
2007. ja nu ár 1-jé vel, meg ala kí tás ra ke rül a HM Logisz -
tikai Hi va tal.

9.  §

(1) A HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat és az annak
ré szét ké pe zõ HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va -
tal, a HM 1., illetve 2. sz. Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li
Igaz ga tó sá gok, va la mint a HM Pénz ügyi Szá mí tó és
Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság meg szû nik. Ezen szer ve -
ze tek ré sze ik kel és fel adat rend sze rük kel in teg rá lód nak az
új on nan lét re ho zás ra ke rü lõ HM Pénz ügyi és Szám vi te li
Hi va tal szer ve ze té be és fel adat rend sze ré be.

(2) A HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal, a
HM 1., illetve 2. sz. Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz -
ga tó sá gok, to váb bá a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj -
meg ál la pí tó Igaz ga tó ság ré sze i nek és fel adat rend szer ének
egy szer ve zet be tör té nõ in teg rá lá sá val – új HM szer ve zet -
ként – 2007. ja nu ár 1-jével meg ala kí tás ra ke rül a HM
Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal.

(3) A HM Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó sá -
gok szer ve zé si fel ada ta it az el lá tan dó ka to nai szer ve ze tek
szer ve zé si fel ada ta i val össz hang ban, annak üte me zé sé hez
iga zod va kell be fe jez ni.

10.  §

(1) Az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság meg szû nik és ré -
sze i vel, va la mint fel adat rend szer ével be épül az új szer ve -
zet ként lét re ho zás ra ke rü lõ MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs -
nok ság szer ve ze té be.

(2) Az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság meg szû nik és ré sze i -
vel, va la mint fel adat rend szer ével be épül az új szer ve zet -
ként lét re ho zás ra ke rü lõ MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs -
nok ság szer ve ze té be.

(3) Az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó
Pa rancs nok ság meg szû nik és ré sze i vel, va la mint fel adat -
rend szer ével be épül az új szer ve zet ként lét re ho zás ra ke rü -
lõ HM Lo gisz ti kai Hi va tal és az MH Össz ha de rõ ne mi Pa -
rancs nok ság szer ve ze té be.

(4) Az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság meg szû nik,
egyes ré szei és fel ada tai 2007. ja nu ár 1-jé vel be épül nek az
új szer ve zet ként lét re ho zás ra ke rü lõ MH Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok ság szer ve ze té be és fel adat rend sze ré be. Más
ré szei va la mint fel ada tai az MH Hon véd Egész ség ügyi
Köz pont Elõ ké szí tõ Törzs szer ve ze té be és fel adat rend sze -
ré be ke rül nek be épí tés re.

(5) Az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság meg -
szû nik és ré sze i bõl, va la mint az MH 43. Ve ze tés tá mo ga tó

Zász ló alj ból – 2007. ja nu ár 1-jé vel – meg ala kul az MH 43. 
Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó Ez red Szé kes fe hér vár hely õr -
ség ben. A Pa rancs nok ság egyes vég re haj tó szer vei az MH
Tá mo ga tó Dan dár szer ve ze té be ke rül nek át adás ra.

(6) Az MH Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság meg -
szû nik és ré szei, va la mint alá ren delt jei – az MH Ka to nai
Fog ház ki vé te lé vel – be épül nek az új had ren di elem ként
lét re ho zás ra ke rü lõ MH Tá mo ga tó Dan dár szer ve ze té be.

(7) Az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság, az MH Lé gi erõ
Pa rancs nok ság, az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és
Tá mo ga tó Pa rancs nok ság szer ve ze té nek és fel adat rend -
szer ének, va la mint az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság,
az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság egyes fel -
ada ta i nak in teg rá lá sá val, az MH kö zép szin tû ve ze tõ szer -
ve ként, 2007. ja nu ár 1-jé vel új szer ve zet ként fel ál lí tás ra
ke rül az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság.

(8) Az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság ré sze i bõl az
MH egész ség ügyi rend szer e át ala kí tá sá val, egyes egész -
ség ügyi szer ve ze tek át adá sá val, va la mint az MH Hon véd
Egész ség ügyi Köz pont meg ala kí tá sá val össze füg gõ fel -
ada tok elõ ké szí té se ér de ké ben 2007. ja nu ár 1-jé vel új
szer ve zet ként lét re ho zás ra ke rül az MH Hon véd Egész -
ség ügyi Köz pont Elõ ké szí tõ Törzs.

(9) Az MH Tá mo ga tó Ez red meg szû nik, és ré sze i vel be -
épül az új had ren di elem ként meg ala kí tás ra ke rü lõ MH Tá -
mo ga tó Dan dár, va la mint az MH Ka to nai Köz le ke dé si
Köz pont szer ve ze té be.

(10) Az MH 43. Ve ze tés tá mo ga tó Zász ló alj meg szû nik
és be épül az új had ren di elem ként meg ala kí tás ra ke rü lõ
MH 43. Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó Ez red szer ve ze té be.

(11) Az MH Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság ré sze i -
bõl, va la mint alá ren delt je i bõl (ki vé ve az MH Ka to nai Fog -
há zat), az MH Tá mo ga tó Ez red ré sze i bõl, to váb bá az MH
Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság egyes vég re haj tó
szer ve i bõl – új had ren di elem ként – 2007. ja nu ár 1-jé vel
lét re ho zás ra ke rül az MH Tá mo ga tó Dan dár.

(12) Az MH Mû ve let Irá nyí tó Köz pont rend sze re sí tett
lét szá ma a szük sé ges szer ve ze ti ra ci o na li zá lást és pro fil -
tisz tí tást köve tõen mint egy 80 fõ re csök ken és 2007. ja nu -
ár 1-jé tõl, a Hon véd Ve zér kar fõ nök köz vet len alá ren delt -
sé gé be tar to zó szer ve zet ként, MH Mû ve le ti Köz pont meg -
ne ve zés sel mû kö dik to vább.

(13) Az MH Tér ké pész Szol gá lat, va la mint az MH Me -
te o ro ló gi ai Szol gá lat – mint ön ál ló had ren di ele mek –
meg szûn nek, és ré sze ik kel be épül nek az MH Geo in for má -
ci ós Szol gá lat szer ve ze té be.

(14) Az MH Sza bály zat ki a dó In té zet és Köz pon ti
Nyom da – mint ön ál ló had ren di elem – meg szû nik, és ré -
szei be épül nek az MH Geo in for má ci ós Szol gá lat, va la -
mint az MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz -
pont szer ve ze té be, illetve egyes fel ada tai át adás ra ke rül -
nek a HM Tér ké pé sze ti Köz hasz nú Tár sa ság ré szé re.

(15) Az MH Sza bály zat ki a dó In té zet és Köz pon ti
Nyom da, az MH Tér ké pész Szol gá lat, va la mint az MH
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Me te o ro ló gi ai Szol gá lat ré sze i bõl – új had ren di elem ként
– 2007. ja nu ár 1-jé vel lét re ho zás ra ke rül az MH Geo in for -
má ci ós Szol gá lat.

(16) Az MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz -
pont szer ve ze ti kor sze rû sí tést hajt vég re, szer ve ze té be
2007. ja nu ár 1-jé vel be épül az MH Sza bály zat ki a dó In té -
zet és Köz pon ti Nyom da bé lyeg zõ ké szí tõ és el lá tó szer ve -
ze ti ele me.

11.  §

(1) A fõ vá ro si és me gyei had ki egé szí tõ pa rancs nok sá -
gok, mint ön ál ló MH szer ve ze tek meg szûn nek és 2007. ja -
nu ár 1-jé vel, Veszp rém és Szol nok köz pont tal két te rü le ti
had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ke rül fel ál lí tás ra.

(2) Az MH Ka to nai Fog ház, mint MH szer ve zet meg -
szû nik és a Korm. ha tá ro zat ban el ren del tek alap ján – az
Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um mal egyez te tett
üte me zés sel – 2007. ja nu ár 1-jé vel in teg rá ló dik a bün te -
tés-vég re haj tás szer ve ze té be.

12.  §

(1) A ka to nai ügyész sé gek ese té ben a Korm. ha tá ro zat
4. c) pont ja vég re haj tá sá nak tár gyá ban – a HM ál lam tit kár
irá nyí tá sá val és a HM jo gi szak ál lam tit kár, va la mint a HM
vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár köz -
re mû kö dé sé vel – vizs gá la tot kell vé gez ni és egyez te tést
kell le foly tat ni az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Miniszté -
riummal, va la mint a Leg fõbb Ügyész ség gel.

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.
Fe le lõs: HM ál lam tit kár.

(2) A leg ha té ko nyabb mû kö dé sét biz to sí tá sa ér de ké ben
vég re kell haj ta ni a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok
szük sé ges szer ve ze ti ra ci o na li zá lá sát. A vég re haj tás sal
kap cso la tos rész le tes fel ada ta ik kü lön mi nisz te ri ren del ke -
zés ben ke rül nek meg ha tá ro zás ra.

(3) A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem át adá sát a 
Korm. ha tá ro zat ban meg ha tá ro zot tak nak meg fele lõen
2007. jú li us 31-ével kell ter vez ni. A vég re haj tás rész le tes
fel ada ta i ra a HM ka bi net fõ nök ko or di ná lá sá val kü lön mi -
nisz te ri uta sí tás ke rül ki dol go zás ra.

13. §

(1) Meg kell vizs gál ni a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala -
pí tott köz hasz nú tár sa sá gok hoz és a HM tu laj do no si fel -
ügye le te alatt ál ló rész vény tár sa sá gok hoz ve zé nyelt hi va -

tá sos és szer zõ dé ses ka to nák szol gá la ti vi szo nya meg szün -
te té sé nek és a tár sa sá gok nál tör té nõ to váb bi fog lal koz ta tá -
sá nak le he tõ sé gét.

Ha tár idõ: 2006. ok tó ber 20.
Fe le lõs: HM vé de lem gaz da sá gi fõ osz tály ve ze tõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti vizs gá lat alap ján meg kell ha -
tá roz ni az ál lo mány ból, illetve szer ve zet bõl ki vá lók kö rét.

Ha tár idõ: 2006. ok tó ber 27.
Fe le lõs: HM ka bi net fõ nök.

(3) Elem zést kell ké szí te ni ar ról, hogy az át ala kí tás ban
érin tett szer ve ze tek ál tal vég zett te vé keny sé gek kö zül – a
ké pes sé gek ve szé lyez te té se nél kül – mely te vé keny sé gek
biz to sít ha tók ha té ko nyab ban kül sõ szol gál ta tó be vo ná sá -
val. Vizs gál ni szük sé ges a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala -
pí tott köz hasz nú tár sa sá gok és a HM tu laj do no si fel ügye -
le te alatt ál ló rész vény tár sa sá gok be vo ná sá nak, illetve a
fel ada to kat je len leg el lá tó ál lo mány nak a kül sõ szol gál ta tó 
ál tal tör té nõ to vább fog lal koz ta tá sá nak le he tõ sé ge it.

Ha tár idõ: 2006. ok tó ber 20.
Fe le lõs: HM vé de lem gaz da sá gi fõ osz tály ve ze tõ.

(4) Meg kell ha tá roz ni azo kat a ka to nai szer ve ze tek ál tal 
vég zett fel ada to kat, ame lyek el lá tá sát a 2007. év so rán kül -
sõ szol gál ta tó vesz át. Meg kell ha tá roz ni az érin tett szer -
ve ze tek és sze mé lyi ál lo mány kö rét.

Ha tár idõ: 2006. ok tó ber 27.
Fe le lõs: HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis

szak ál lam tit kár.

(5) Biz to sí ta ni kell a ki szer ve zés re ki je lölt fel ada tok
kül sõ szol gál ta tó ál tal tör té nõ át vé te lét.

Ha tár idõ: 2007. már ci us 31.
Fe le lõs: HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis

szak ál lam tit kár.

Vegyes rendelkezések

14.  §

A HM Lo gisz ti kai Hi va tal és az MH Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok ság fel ál lí tá sá val, fel adat rend szer ének ki dol -
go zá sá val össz hang ban el kell vé gez ni a Hon vé del mi
 Minisztérium fel adat rend szer ének, egyes szer ve ze ti ele -
mei szer ve ze ti fel épí té sé nek és fel ada ta i nak ra ci o na li zá lá -
sát, mû kö dé si alap ok má nya i nak meg fe le lõ mó do sí tá sát.

Ha tár idõ: 2007. feb ru ár 28.
Fe le lõs: HM ka bi net fõ nök,

HM Hon véd Ve zér kar fõ nök.



15.  §

Ezen uta sí tás ban fog lal tak alap ján az át ala kí tás ban érin -
tett, a Hon véd Ve zér kar fõ nök szol gá la ti alá ren delt sé gé be
tar to zó szer ve ze tek rész le tes fel ada ta it szer ve zé si pa rancs -
ban kell sza bá lyoz ni.

Ha tár idõ: 2006. ok tó ber 27.
Fe le lõs: HM Hon véd Ve zér kar fõ nök.

16.  §

(1) Az át ala kí tás ban, szer ve ze ti kor sze rû sí tés ben és lét -
szám csök ken tés ben érin tett szer ve ze tek ve ze tõi a Korm.
ha tá ro zat ban, va la mint ezen uta sí tás ban meg ha tá ro zott
fel ada tok vég re haj tá sá nak hely ze té rõl köl csö nö sen egyez -
te tett je len tést ter jesz te nek fe l (ada tot szol gál tat nak) a HM
ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ ré szé re. A je len -
tés (adat szol gál ta tás) tar tal mi kö ve tel mé nye it a HM ter ve -
zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ ha tá roz za meg.

Ha tár idõ: ha von ta 18-ig
Fe le lõs: át ala kí tás ban, szer ve ze ti kor sze rû sí tés ben

és lét szám csök ken tés ben érin tett szer ve ze -
tek ve ze tõi, va la mint a szer ve ze tek fel ál lí -
tá sá val meg bí zott ve ze tõk,
HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõosztály -
vezetõ

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti je len té sek (adat szol gál ta tá -
sok) alap ján a HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve -
ze tõ össze sí tett je len tést ké szít a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
ré szé re, me lyet a HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis 
szak ál lam tit kár és a HM jo gi szak ál lam tit kár út ján ter jeszt
fe l a HM ka bi net fõ nök ré szé re.

Ha tár idõ: fel ter jesz tés re, ha von ta 23-ig,
to váb bí tás ra, ha von ta 25-ig

Fe le lõs: HM ka bi net fõ nök.

17.  §

(1) Az át ala kí tás sal, szer ve ze ti kor sze rû sí tés és lét szám -
csök ken tés ak tu á lis hely ze té rõl tá jé koz ta tót kell össze ál lí -
ta ni a Köz tár sa sá gi El nök és az Or szág gyû lés Hon vé del mi
és Ren dé sze ti Bi zott sá ga ré szé re.

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.
Fe le lõs: HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõosztály -

vezetõ

(2) A köz pon ti köz igaz ga tás ban fog lal koz ta tot tak stá -
tusz vál to zá sát elõ se gí tõ in téz ke dé sek rõl  szóló 1063/2006.
(VI. 15.) Korm. ha tá ro zat 4. pont ja sze rint a lét szám csök -

ken tés vég re haj tá sá ról tá jé koz tat ni kell a szo ciá lis és mun -
ka ügyi mi nisz tert.

Ha tár idõ: a fel men tés köz lé sét kö ve tõ hó nap ti ze dik
nap ja

Fe le lõs: HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ,
HM sze mély ügyi osz tály ve ze tõ.

18.  §

Az át ala kí tás, szer ve ze ti kor sze rû sí tés és lét szám csök -
ken tés kö vet kez té ben a szer ve zet bõl ki vá ló ál lo mány re -
kon ver zi ó já nak meg szer ve zé sét a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium, va la mint a Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium kö -
zött meg kö tött stra té gi ai együtt mû kö dés alap ján kell vég -
re haj ta ni.

Ha tár idõ: fo lya ma tos
Fe le lõs: HM ka bi net fõ nök.

19.  §

A 60/2004. (HK 15.) HM uta sí tás ban fog lal tak ra is
 figyelemmel ki kell dol goz ni a más köz pon ti ál lam igaz ga -
tá si szer vek, vagy más ál lam i szerv ré szé re át adás ra ke rü lõ
szer ve ze tek szol gá la ti jog vi szony ban lé võ ál lo má nyá nak
át adá sá ra, to váb bi fog lal koz ta tá sá ra, va la mint az in gó esz -
kö zök és anya gok át adá sá ra vo nat ko zó meg ál la po dá so kat.

Ha tár idõ: 2006. no vem ber 15.
Fe le lõs: HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ,

HM vé de lem gaz da sá gi fõ osz tály ve ze tõ.

20.  §

Az át ala kí tás ban, szer ve ze ti kor sze rû sí tés ben és lét -
szám csök ken tés ben érin tett sze mé lyi ál lo mány ré szé re
sze mély ügyi, pénz ügyi tá jé koz ta tót kell ké szí te ni, és azt a
Hon vé del mi Mi nisz té rium hon lap ján köz zé ten ni.

Ha tár idõ: 2006. no vem ber 20.
Fe le lõs: HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ,

HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li
 Hivatal fõ igaz ga tó,
HM kom mu ni ká ci ós és to bor zó fõ osz tály -
ve ze tõ.

21.  §

Fo lya ma to san fi gye lem mel kell kí sér ni az át ala kí tás,
szer ve ze ti kor sze rû sí tés és lét szám csök ken tés so rán ki -
fizetett fel mon dá si já ran dó sá gok ala ku lá sát. A ha von ta
 bekért adat szol gál ta tá sok ra ala poz va össze sí te ni kell a ki -
fi ze tett fel mon dá si já ran dó sá go kat, to váb bá az el szá molt
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mun ka adó kat ter he lõ já ru lé ko kat, és azo kat – a ha tá lyos
jog sza bály sze rint – az er re a cél ra kép zett köz pon ti költ -
ség ve té si cél tar ta lék ból kell igé nyel ni.

Ha tár idõ: fo lya ma tos
Fe le lõs: HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li

 Hivatal fõ igaz ga tó, 2007. ja nu ár 1-jé tõl
HM Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal fõ -
igaz ga tó

Záró rendelkezések

22.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,* és 2007.
de cem ber 31-én ha tá lyát ve szí ti. A ha tály ba lé pés sel egy -
ide jû leg 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 egyes fel ada tok vég re haj tá sá nak elõ ké szí té sé rõl
 szóló 96/2006. (HK 19.) HM uta sí tás 7.  §-a, 9.  §-a és
11.  §-a ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
115/2006. (HK 21.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi
Minisztérium vagyonkezelésében lévõ ingó vagyon

feleslegesnek minõsítésének, vagyonkezelésének
és hasznosításának szabályairól, valamint a miniszteri 

biztos feladat- és hatáskörérõl  szóló
98/2005. (HK 21.) HM utasítás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban, a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium va gyon ke ze lé sé ben lé võ in gó va gyon fe les le ges nek
mi nõ sí té sé nek, va gyon ke ze lé sé nek és hasz no sí tá sá nak
sza bá lya i ról, va la mint a mi nisz te ri biz to s fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 98/2005. (HK 21.) HM uta sí tást (a továb -
biak ban: Ut.) az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1.  §

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. ok tó ber 20.

„1.  § (1) Az uta sí tás ha tá lya 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, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.”

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

„(3) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ke ze lé sé -
ben lé võ hon vé del mi cél ra fe les le ges in gó va gyon tár gyak
ér té ke sí té sé re 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 11.  § (10) be kez dé sé -
ben fog lalt sza bá lyo kat kell al kal maz ni.”

2.  §

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

[A je len uta sí tás al kal ma zá sa so rán:]

„2. fe les le ges in gó va gyon tárgy (a továb biak ban: in gó
va gyon tárgy): a je len uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve ze -
tek mû kö dé sé hez az ál lo mány táb lák ban, mun ka kö ri jegy -
zé kek ben, ha di nor mák ban, köz pon ti kész le te zé si el vek -
ben meg ha tá ro zott, va la mint a mi nõ sí tett idõ sza ki al kal -
ma zás hoz szük sé ges tar ta lé kok fe let ti in gó va gyon tárgy,
illetve a mû sza ki tel je sí tõ ké pes sé gét te kint ve ere de ti ren -
del te té sé nek meg nem fe le lõ, ha di hasz ná lat ra al kal mat lan -
nak mi nõ sí tett se lejt vagy tí pus se lejt in gó va gyon tárgy;”

(2) Az Ut. 2.  §-ának 13. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A je len uta sí tás al kal ma zá sa so rán:]

„13. ér té ke sí tõ: a HM meg bí zá sá ból 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), szer ve ze ti ér té ke sí tés ese tén a 29.  § (1) be kez dé se
sze rin ti ér té ke sí té si en ge dé lye zé si ké re lem ben meg ha tá ro -
zott szer ve zet, va la mint a je len uta sí tás 48.  §-a sze rin ti le -
bo nyo lí tó.”

(3) Az Ut. 2.  §-ának 15. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A je len uta sí tás al kal ma zá sa so rán:]

„15. ér té ke sí té si ár: az in gó va gyon tárgy be csült for gal -
mi ér té kén ala pu ló, 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 VTISZÁT)
ál tal jó vá ha gyott, az ér té ke sí té si el já rás meg in dí tá sá hoz
szük sé ges ár;”

(4) Az Ut. 2.  §-ának 18. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A je len uta sí tás al kal ma zá sa so rán:]

„18. köz pon ti költ ség ve té si szerv: az ál lam ház tar tás mû -
kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 
12.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szer vek.”
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(5) Az Ut. 2.  §-ának 20–22. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

[A je len uta sí tás al kal ma zá sa so rán:]
„20. ka ri ta tív te vé keny sé get foly ta tó szer ve zet: a men -

tés hez, a ka taszt ró fa-el há rí tás hoz, a szo ci á li san hát rá nyos
hely zet ben lé võk, így kü lö nö sen az idõ sek, a gyer me kek, a 
fo gya té ko sok, a haj lék ta la nok, va la mint a bün te tés-vég re -
haj tá si in té ze tek bõl sza ba dul tak el lá tá sá hoz ter mé szet ben
nyúj tott hu ma ni tá ri us se gé lye zé si te vé keny sé get foly ta tó,
a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör vény
2.  § (1) be kez dé se sze rin ti szer ve zet és az egye sü lé si jog ról 
 szóló 1989. évi II. tör vény 3.  § (1) be kez dés ha tá lya alá tar -
to zó tár sa dal mi szer ve zet, amely a lé te sí tõ ok irat ban rög zí -
tett te vé keny sé ge so rán a se gé lye zés, illetve a se gít ség -
nyúj tás

i) faj ra, nem re, nem ze ti ség re, meg gyõ zõ dés re, fe le ke -
ze ti ho va tar to zás ra te kin tet nél kül tör té nik, to váb bá

ii) alap ve tõ szük ség le tek ki elé gí té sé re vagy eset le ges
jö võ be li ka taszt ró fá ra va ló fel ké szü lés re szol gál, va la mint

iii) nem tá mo gat po li ti kai cé lo kat és
iv) pri o ri tá sát ki zá ró lag a rá szo rult ság mér té ke ha tá roz -

za meg;
21. ka ri ta tív cél ra fel hasz nál ha tó esz kö zök lis tá ja

(a továb biak ban: ka ri ta tív lis ta): olyan in gó va gyon tár -
gyak ada ta i val fel töl tött adat bá zis, amely tár sa dal mi igé -
nyek nek meg fele lõen ön kor mány za tok, tár sa dal mi szer ve -
ze tek, szö vet sé gek, egye sü le tek, ala pít vá nyok, va la mint
ka ri ta tív te vé keny sé get foly ta tó szer ve ze tek fel ada ta i nak
el lá tá sá hoz, illetve ka taszt ró fák és sú lyos sze ren csét len sé -
gek meg elõ zé se, kö vet kez mé nye ik nek el há rí tá sa ér de ké -
ben fel hasz nál ha tó, illetve ezen cé lok ra át ad ha tó.”

22. in kur ren cia nyil ván tar tó prog ram (a továb biak ban:
Prog ram): a HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály (a továb -
biak ban: HM VGF) ál tal ke zelt és kar ban tar tott elekt ro ni -
kus adat bá zis, amely a hon vé del mi cél ra fe les le ges nek mi -
nõ sí tett in gó va gyon tár gyak nak, va la mint azok va gyon ke -
ze lé si, ér té ke sí té si és hasz no sí tá si fo lya ma tá nak ada ta it
rög zí ti;”

3.  §

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

„(2) A HM mi nisz te ri biz to s az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott te vé keny ség vég re haj tá sa ér de ké ben köz vet le nül
irá nyít ja és fel ügye li a HM VGF, a HM BBBH, az MH
Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság
(a továb biak ban: MH ÖLTP) és a HM Köz pon ti Pénz ügyi
Szám vi te li Hi va tal (a továb biak ban: HM KPSZH) e te vé -
keny ség gel kap cso la tos fel ada ta it, együtt mû kö dik a Ma -
gyar Köz tár sa ság Ka to nai Biz ton sá gi Hi va ta lá val
(a továb biak ban: MK KBH), a Ma gyar Köz tár sa ság Ka to -
nai Fel de rí tõ Hi va ta lá val (a továb biak ban: MK KFH), az

MH Mû ve let Irá nyí tó Köz pont tal (a továb biak ban: MH
MIK), a HM Tech no ló gi ai Hi va tal lal (a továb biak ban:
HM TH), a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal lal (a továb biak -
ban: HM IKH), az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság gal
(a továb biak ban: MH EÜP) és a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé -
del mi Egye tem mel (a továb biak ban: ZMNE).”

4.  §

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

„(2) A tár cán be lü li más szer ve zet ré szé re tör té nõ át -
adást a szer ve zet sa ját ha tás kör ben hajt ja vég re – az ál lo -
mány táb lás in gó va gyon tár gyak vo nat ko zá sá ban, illetve a
köz pon ti el lá tá si rend be nem tar to zó ka to nai szer ve ze te ket 
érin tõ anya gát adá sok ese tén az anyag nem fe le lõs elõ ze tes
en ge dé lye alap ján – úgy, hogy er rõl az át adó a 13.  § (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ alatt az MH ÖLTP pa -
rancs no kot, az MH EüP pa rancs no kot és el he lye zé si szak -
anya gok ese té ben a HM IKH fõ igaz ga tót tá jé koz tat ja.”

5.  §

Az Ut. 6.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § A hon vé del mi cél ra fe les le ges, a köz pon ti el lá tá si

rend szer be nem tar to zó szer ve zet nél nyil ván tar tott és az
ér té ke sí té si el já rás ban ki áru sí tan dó in gó va gyon tár gya kat
– ki vé ve a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nyil ván -
tar tá sá ban lé võ in gó va gyon tár gya kat – az MH Ha di tech -
ni kai El lá tó Köz pont (a továb biak ban: MH HTEK), az MH 
Had táp anyag El lá tó Köz pont (a továb biak ban: MH
HTPEK), az MH Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont
(a továb biak ban: MH VEK), az MH Ka to nai Köz le ke dé si
Köz pont (a továb biak ban: MH KKK), az MH Egész ség -
ügyi Ki kép zõ Köz pont (a továb biak ban: MH EÜKK) és a
HM IKH (a továb biak ban együt te sen: El lá tó Köz pont)
kész le té be kell von ni, ki vé ve a 3. és 8. szá mú mel lék let
sze rin ti in gó va gyon tár gya kat.”

6.  §

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

„(3) Az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek mû kö dé -
se so rán ke let ke zõ, a 3. és a 8. sz. mel lék letben fel so rolt és
az 58.  §-ban meg ha tá ro zott ér té ke sí tés, hul la dék hasz no sí -
tás, meg sem mi sí tés költ sé ge it a köz pon ti el lá tá si rend szer -
be tar to zó ka to nai szer ve zet vo nat ko zá sá ban az ille té kes
anyag nem fe le lõs ál tal meg ha tá ro zott mó don a ka to nai
szer ve zet, a köz pon ti el lá tá si rend szer be nem tar to zó szer -
ve zet te kin te té ben annak ve ze tõ je sa ját költ ség ve té sé ben
ter ve zi.”
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7.  §

(1) Az Ut. 8.  § (2) be kez dé se d) pont ja 1. al pont já nak
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 11.  § (1) be kez dés a)-n) pont ja i ban meg ha tá ro zott
ada to kon kí vül a Prog ram anyag ne men ként, azon be lül az
aláb bi ke ze lé si mó dok sze rint el kü lö nült for má ban tar tal -
maz za a fe les le ges in gó va gyon tár gyak ada ta it:]

„1. a 3. és 8. sz mel lék let ben fel so rolt (a cik li ku san ke -
let ke zõ, sa ját ha tás kör ben hasz no sít ha tó anya gok) hul la -
dék;”

(2) Az Ut. 8.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A HM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz -

tály fõ osz tály ve ze tõ je gon dos ko dik a HM VGF fõ osz tály -
ve ze tõ je ál tal meg adott te le pí té si he lye ken a Prog ram
 online el ér he tõ sé gé nek biz to sí tá sá ról.”

8.  §

Az Ut. 9.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az in gó va gyon tár gyak hon vé del mi cél ra fe les le -
ges nek mi nõ sí té sé re vo nat ko zó ja vas la tot az El lá tó Köz -
pont pa rancs no ka – a HM IKH fõ igaz ga tó ki vé te lé vel – a
szol gá la ti út be tar tá sá val szá mí tás tech ni kai adat hor do zón, 
on li ne el érés ese tén elekt ro ni kus le vél ben, va la mint nyom -
ta tott for má ban ter jesz ti fe l (kül di meg) az MH ÖLTP pa -
rancs no ka és az MH EÜP pa rancs no ka ré szé re.”

9.  §

Az Ut. 13.  § (6) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) A HM VGF fõ osz tály ve ze tõ je a hon vé del mi mi -
nisz ter (5) be kez dés sze rin ti ha tá ro za tá nak egy pél dá nyát
meg kül di az anyag nem sze rint ille té kes ve ze tõ – az MH
ÖLTP pa rancs no ka, vagy a HM IKH fõ igaz ga tó, illetve az
MH EÜP pa rancs nok – ré szé re, aki in téz ke dik a 70.  § sze -
rin ti szám vi te li nyil ván tar tás kor rek ci ó já ra.”

10.  §

Az Ut. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„14.  § (1) A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök – a 13.  §

(3) be kez dés ben rész le te zett fel ter jesz tõ in do kolt ja vas la ta 
alap ján – a HM mi nisz te ri biz to s út ján kez de mé nye zi a
13.  § (5) be kez dés sze rint hon vé del mi cél ra fe les le ges nek
mi nõ sí tett in gó va gyon tárgy vissza mi nõ sí té sét, mely rõl a
hon vé del mi mi nisz ter ha tá ro zat ban dönt.

(2) A HM VGF fõ osz tály ve ze tõ a hon vé del mi mi nisz ter
(1) be kez dés sze rin ti ha tá ro za tá nak egy pél dá nyát meg kül -
di az MH ÖLTP pa rancs nok, a HM IKH fõ igaz ga tó vagy
az MH EÜP pa rancs no ka ré szé re.”

11.  §

Az Ut. 15.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Azt az in gó va gyon tár gyat le het ér té ke sí te ni, meg -
sem mi sí te ni, mú ze um ré szé re át ad ni vagy a ka ri ta tív cél ra
fel hasz nál ha tó esz kö zök lis tá já ra ten ni, amely nem ke rül
köz pon ti költ ség ve té si szerv ré szé re át adás ra.”

12.  §

Az Ut. 16–18.  §-ai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„16.  § Amennyi ben a 15.  § (1)–(2) be kez dé sé ben rész le -

te zett in gó va gyon tár gyak a CFE Szer zõ dés ha tá lya alá tar -
toz nak, a fe les le ges nek mi nõ sí tés, a va gyon ke ze lés és
hasz no sí tás ese tén a HM mi nisz te ri biz to s ér te sí ti az MH
MIK pa rancs no kát a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé re.

17.  § (1) Az in gó va gyon tár gya kat ér té ke sí te ni le het,
illetve – a ha di tech ni kai esz kö zök ki vé te lé vel – a ka ri ta tív
cél ra fel hasz nál ha tó esz kö zök lis tá já ba le het ten ni. A ka ri -
ta tív lis tát a HM VGF fõ osz tály ve ze tõ je ál lít ja össze el sõ -
sor ban a had táp anya gok ada ta i val, és ne gyed éven te min -
den ne gyed év el sõ hó nap já nak 15. nap já ig meg kül di a HM 
mi nisz te ri biz to s ré szé re. A ka ri ta tív lis tá ból ke rül nek át -
adás ra a 2.  § 21. pont já ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek ál tal 
be nyúj tott igé nyek sze rin ti in gó va gyon tár gyak.

(2) A ka ri ta tív lis ta adat bá zi sá ban rög zí tett in gó va -
gyon tár gyat, ar ra irá nyuló ke res let, ké re lem ese tén:

a) ér té ke sí te ni le het,
b) va gyon ke ze lõi jo gát köz pon ti költ ség ve té si szerv ré -

szé re, illetve
c) ki ál lí tá si cél ra át le het ad ni

a HM VGF fõ osz tály ve ze tõ vé le mé nyé nek figye lembe -
véte lével, a HM mi nisz te ri biz to s ja vas la ta alap ján meg ho -
zott mi nisz te ri dön tés sze rint.”

18.  § Ab ban az eset ben, ha az ér té ke sí tés, illetve a ka ri -
ta tív cé lú át adás – a ka ri ta tív lis tá ra ke rü lés idõ pont já tól
szá mí tott 6 hó nap el tel té vel – ered mény te len, az in gó
 vagyontárgyat meg le het sem mi sí te ni.”

13.  §

Az Ut. 21–22.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép és
az Ut. a kö vet ke zõ 22/A.  §-s al egé szül ki:

„21.  § Azon va gyon tár gyat, amely re mú ze um nak igé -
nye van, mi nisz te ri dön tés alap ján kell át ad ni a ré szé re.

22.  §. Ki zá ró lag azon in gó va gyon tár gyak sem mi sít he -
tõ ek meg, ame lyek nek a 15–17.  § és a 21.  § sze rin ti hasz -
no sí tá sa ered mény te len volt, illetve kö te le zõ en meg sem -
mi sí ten dõ ek.

22/A.  § Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek
hul la dé ka i nak vissza vé te lé rõl  szóló 264/2004. (IX. 23.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: EH Korm. rend.) ha tá lya
alá tar to zó elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek, va la -
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mint a be lõ lük szár ma zó hul la dé kok az 58/A.  § alap ján az
EH Korm. rend. sze rin ti gyár tó-, illetve – a gyár tó nak a
vissza vé te li, be gyûj té si, hasz no sí tá si és ár tal mat la ní tá si
kö te le zett sé gei tel je sí té se át ru há zá sa ese tén – a ke ze lést
ko or di ná ló szer ve zet (a továb biak ban együtt: Át ve võ) ré -
szé re vissza szál lít ha tók, át ad ha tók, amennyi ben más mó -
don tör té nõ hasz no sí tá suk ra nem ke rül sor.”

14.  §

(1) Az Ut. 26.  § (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A HM VGF fõ osz tály ve ze tõ a meg álla po dás meg -
kö té sét köve tõen a Prog ram ban át ve ze tést esz kö zöl, és ér -
te sí ti az anyag nem sze rint ille té kes ve ze tõt – az MH ÖLTP
pa rancs no kát, vagy az MH EÜP pa rancs no kát, vagy a HM
IKH fõ igaz ga tó ját – az át adás elõ ké szü le te i nek meg té te lé -
re, aki annak meg tör tén té rõl ér te sí ti a HM mi nisz te ri biz -
tost és a HM VGF fõ osz tály ve ze tõt. Az in gó va gyon tárgy
el szál lít ha tó sá gá ról, a szál lí tás idõ pont já ról az ér te sí tés
kéz hez vé te lét köve tõen a HM VGF fõ osz tály ve ze tõ je ér te -
sí ti a köz pon ti költ ség ve té si szer vet. Az El lá tó Köz pont
pa rancs no ka le bo nyo lít ja a va gyon tárgy át adá sát, mely nek 
so rán biz to sít ja annak ok má nya it. A va gyon tárgy át -
adás-át vé te li jegy zõ köny vé nek egy pél dá nyát – a HM mi -
nisz te ri biz to s egy ide jû ér te sí té se mel lett – a HM VGF fõ -
osz tály ve ze tõ ré szé re szol gá la ti úton meg kül di.”

(2) Az Ut. 26.  § (6) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A va gyon tárgy el szál lí tá sát köve tõen a HM VGF
fõ osz tály ve ze tõ át ve ze tést esz kö zöl a Prog ram ban.”

15.  §

Az Ut. 28.  § (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A Prog ram ban rög zí tett esz kö zök bõl, kész le tek bõl, 
illetve ada tok ból a HM mi nisz te ri biz to s ér té ke sí té si lis tát
ké szít, amely rõl tá jé koz tat ja a HM VGF fõ osz tály ve ze tõ -
jét.

(2) A HM mi nisz te ri biz to s az ér té ke sí té si lis tán rög zí -
tett esz kö zök, kész le tek be csült for gal mi ér té ké nek meg ál -
la pí tá sá ra ér ték becs lést ké szít tet. Az ér ték becs lést a Ma -
gyar Mér nö ki Ka ma ra, az igaz ság ügyi szak ér tõi ka ma ra
név jegy zék be fel vett tag ja vagy ka to nai igaz ság ügyi szak -
ér tõ (a továb biak ban: ér ték becs lõ) vég zi. Az ér ték becs lõ
ál tal ki ál lí tott szak ér tõi ok mány ban (a továb biak ban: ér -
ték becs lés) meg ha tá ro zott be csült for gal mi ér té ket a HM
mi nisz te ri biz to s a HM VTISZÁT ré szé re el fo ga dás cél já -
ból fel ter jesz ti, és a HM VGF fõ osz tály ve ze tõ je, illetve a
HM BBBH ve zér igaz ga tó ja ré szé re tá jé koz ta tás cél já ból
meg kül di.”

16.  §

Az Ut. 29.  § (2)–(3) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A HM mi nisz te ri biz to s a hon vé del mi mi nisz ter ál -
tal jó vá ha gyott ér té ke sí té si en ge dély alap ján az áru alap ból 
ér té ke sí té si el já rást kez de mé nyez, meg bíz za a HM BBBH
ve zér igaz ga tót az ér té ke sí té si do ku men tá ció el ké szí té sé re
vagy a 48.  § sze rin ti le bo nyo lí tó val tör té nõ el ké szít te té sé -
re, egy ide jû leg tá jé koz tat ja a HM VGF fõ osz tály ve ze tõ jét
az ér té ke sí té si en ge dély egy ide jû meg kül dé sé vel.

(3) Az el ké szí tett ér té ke sí té si do ku men tá ci ót a HM
BBBH ve zér igaz ga tó ja a HM mi nisz te ri biz to s ré szé re jó -
vá ha gyás ra fel ter jesz ti, aki fel ké ri a HM VGF fõ osz tály ve -
ze tõt – a HM JSZÁT el len jegy zé se mel lett – az ér té ke sí té si 
do ku men tá ció el len õr zé sé re. A HM JSZÁT el len jegy zé sét 
köve tõen a HM mi nisz te ri biz to s a HM BBBH ve zér igaz -
ga tó fe lé in téz ke dik az ér té ke sí té si el já rás le foly ta tá sá ra.”

17.  §

(1) Az Ut. 30.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A HM BBBH a HM mi nisz te ri biz to s 29.  § (2) be -
kez dés sze rin ti in téz ke dé se alap ján az ér té ke sí té si do ku -
men tá ci ó ban rész le te zett pá lyá za ti fel hí vást és ár ve ré si
hir det ményt meg je len te ti, illetve rész vé te li, tár gya lá si fel -
hí vást kül d az ér de kel tek ré szé re. A HM BBBH ve zér igaz -
ga tó a meg hí van dó pá lyá zók lis tá ját a HM mi nisz te ri biz -
to son ke resz tül jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Ka bi net fõ -
nök ré szé re. Az áru be mu ta tó és a bon tás ter ve zett idõ pont -
ját jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM mi nisz te ri biz to s ré szé -
re. A pá lyá za tok bon tá sát leg ké sõbb a pá lyá za tok be nyúj -
tá sát, a tár gya lá si, rész vé te li fel hí vás meg kül dé sét, ár ve ré -
si hir det mény meg je len te té sét kö ve tõ egy hó na pon be lül –
figye lembe vé ve a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal, a Ha di tech ni kai Kül ke res ke del mi Tár ca kö zi Bi -
zott sá ga és a Ha di tech ni kai Ipar i Bi zott sá ga ülé se i nek idõ -
pont ját – kell meg tar ta ni. A BBBH a fel hí vás ban meg ha tá -
ro zott he lyen és idõ pont ban a va gyon tár gyat tá ro ló ka to nai 
szer ve zet tel együtt mû köd ve az in gó va gyon tárgy meg te -
kin té se cél já ból áru be mu ta tót szer vez, illetve tar t, mely rõl
jegy zõ köny vet vesz fe l.”

(2) Az Ut. 30.  §-a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé szül
ki, ezzel egy ide jû leg a ko ráb bi (3)–(4) be kez dé sek szá mo -
zá sa (4)–(5) be kez dé sek re vál to zik:

„(3) Az áru be mu ta tón részt ve võ ér dek lõ dõ nek nyi lat -
koz nia kell a be mu ta tott in gó va gyon tárgy meg te kin té sé -
rõl. A nyi lat ko zat tar tal maz za kü lö nö sen az áru be mu ta tó
he lyét és ide jét, az in gó va gyon tárgy ada ta i ra vo nat ko zó
uta lást, va la mint a nyi lat ko za tot te võ cég sze rû alá írá sát és
eset le ges meg jegy zé sét.”

21. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1623



18.  §

Az Ut. 31.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„31.  § A szer zõ dést át ru há zott ha tás kör ben a HM

BBBH ve zér igaz ga tó mint ér té ke sí tõ és az in gó va gyon tár -
gyat nyil ván tar tó MH El lá tó Köz pont pa rancs no ka, mint
anyag gaz da együt te sen ír ja alá. 100 mil lió fo rint ügy le ti
ér ték ha tá rig a HM VTI SZÁT, 100 mil lió fo rint fe let ti ügy -
le ti ér ték ha tár ese té ben a hon vé del mi mi nisz ter hagy ja jó -
vá a szer zõ dést.”

19.  §

Az Ut. a kö vet ke zõ 31/A.  §-s al egé szül ki:
„31/A.  § A szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mennyi sé gen

fe lü li mennyi ség te kin te té ben szer zõ dés ki egé szí tést az ér -
té ke sí tõ ké rel mé re – a 29.  § (1) be kez dés sze rin ti ér té ke sí -
té si en ge dé lye zé si ké re lem ben meg ha tá ro zott mennyi sé -
gig – a HM mi nisz te ri biz to s en ge dé lyez het.”

20.  §

(1) Az Ut. 32.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A jó vá ha gyott szer zõ dés vég re haj tá sá ra a HM
 miniszteri biz to s in téz ke dik, mely nek so rán a szer zõ dés
egy-egy pél dá nyát meg kül di a HM VGF fõ osz tály ve ze tõ -
nek, a HM BBBH ve zér igaz ga tó nak, illetve az anyag nem
sze rint ille té kes ve ze tõ nek – az MH ÖLTP pa rancs no ká -
nak, vagy az MH EÜP pa rancs no ká nak, vagy a HM IKH
fõ igaz ga tó já nak – a Prog ram ban tör té nõ át ve ze tés, illetve
a szer zõ dés tel je sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok el vég zé se
cél já ból.”

(2) Az Ut. 32.  § (3) be kez dé se utol só mon da tá nak he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A va gyon tárgy – a szer zõ dés tel je sí té sét is iga zo ló – át -
adás-át vé te li jegy zõ köny vé nek vagy utal vá nyá nak
egy-egy (má so la ti) pél dá nyát meg kül di a HM VGF fõ osz -
tály ve ze tõ, a HM BBBH ve zér igaz ga tó és a szol gá la ti elöl -
já ró ré szé re.”

(3) Az Ut. 32.  § (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A va gyon tárgy el szál lí tá sát köve tõen a HM BBBH
ve zér igaz ga tó a szer zõ dés tel je sí té sét is iga zo ló át adás-át -
vé te li jegy zõ köny vet fel ter jesz ti a HM mi nisz te ri biz to s
ré szé re.”

21.  §

(1) Az Ut. 33.  § (1) be kez dés g) -i) pont já nak he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Az in gó va gyon tárgy ver se nyez te tés út ján és annak
mel lõ zé sé vel egy aránt ér té ke sít he tõ. Ér té ke sí té si el já rás
le foly ta tá sa ese tén az aláb bi el já rá si for mák alkalmaz -
hatóak:]

„g) bör ze: az in gó va gyon tárgy nak a tá ro lá si hely rõl tör -
té nõ ese ti, nyílt, ér ték becs lés figye lembe véte lével meg ál -
la pí tott rög zí tett áras ér té ke sí té se;

h) cse re: in gó va gyon tárgy ér ték becs lés figye lembe -
véte lével meg ál la pí tott áron ala pu ló, tár gya lá sos el já rás
út ján meg va ló su ló köl csön ös tu laj don jog-vagy va gyon ke -
ze lõi jog át ru há zá sa;

i) szer ve ze ti ér té ke sí tés: a hon vé del mi cél ra fe les le ges -
nek mi nõ sí tett in gó va gyon tárgy nak az 1.  § (1) be kez dés
sze rin ti szer ve zet sze mé lyi ál lo má nya ré szé re tör té nõ ese -
ti, ér ték becs lés figye lembe véte lével meg ál la pí tott rög zí -
tett áras ér té ke sí té se. Szer ve ze ti ér té ke sí tés ese tén nem
kell al kal maz ni a 29.  § (2)–(3) be kez dé sét, a 30.  §, 31.  §,
31/A.  § és a 32.  §-ban fog lal ta kat.”

(2) Az Ut. 33.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé -
szül ki, ezzel egy ide jû leg az ere de ti (2) be kez dés szá mo zá -
sa (3) be kez dés re vál to zik.

„(2) A szer ve ze ti ér té ke sí tés rõl az MH El lá tó Köz pont
pa rancs no ka az át adás-át vé telt kö ve tõ 15 na pon be lül az
ér té ke sí té si ira tok má so la ti pél dá nyát – a Prog ram ak tu a li -
zá lá sa ér de ké ben – a HM VGF fõ osz tály ve ze tõ ré szé re fel -
ter jesz ti.”

22.  §

(1) Az Ut. 34.  § (1) be kez dé se e) pont já nak he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nyil vá nos és meg hí vá sos (zárt kö rû) pá lyá zat ese tén a
pá lyá za ti fel hí vás leg alább a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:]

„e) a rész aján lat té tel le he tõ sé gét, vagy annak ki zá rá sát,”
(2) Az Ut. 34.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé -

szül ki, ezzel egy ide jû leg a ko ráb bi (2)–(3) be kez dé sek
szá mo zá sa (3)–(4) be kez dé sek re mó do sul:

„(2) A pá lyá za ti fel hí vás szük ség sze rint tar tal maz za a
va gyon tárgy ér té ke sí té si árát.”

23.  §

Az Ut. 35.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„35.  § A nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás és az ár ve rés szö -

ve gét, illetve az össze vont fel hí vást egy or szá gos na pi lap -
ban meg kell je le ní te ni és a HM hon lap ján köz zé ten ni.
A pá lyá zat meg hir de té se idõ pont já nak az or szá gos na pi -
lap ban va ló meg je le nés idõ pont ja szá mít. Szük ség sze rint
a pá lyá za ti fel hí vás a va gyon tárgy meg te kin té sé nek he -
lyén oly mó don is köz zét ehe tõ, hogy az a le het sé ges ér dek -
lõ dõk mi nél szé le sebb kö ré hez jut has son el.”

24.  §

(1) Az Ut. 36.  § (1)–(3) be kez dé se i nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Nyil vá nos pá lyá zat és ár ve rés ese té ben a pá lyá za -
tok be nyúj tá sá ra vo nat ko zó ha tár idõt (a továb biak ban:
aján lat té te li ha tár idõ) nem le het meg ha tá roz ni a pá lyá za ti
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fel hí vás 35.  § sze rin ti köz zé té te lé tõl, meg hí vá sos és tár -
gya lá sos pá lyá zat ese té ben a fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott 15 nap nál rö vi debb idõ tar tam ban.

(2) A pá lyá zó aján la ti kö tött sé ge – ha a pá lyá za ti ki írás
más ként nem ren del ke zik – ak kor kez dõ dik, ami kor a pá -
lyá za tok be nyúj tá sá ra nyit va ál ló ha tár idõ le járt.

(3) A pá lyá za ti fel hí vást az aján lat té te li ha tár idõ le tel te
elõtt vissza le het von ni. Er rõl a pá lyá za ti fel hí vás köz lé sé -
vel meg egye zõ he lye ken az aján lat té te li ha tár idõ le jár ta
elõtt kö te le zõ hir det ményt meg je len tet ni, meg hí vá sos és
tár gya lá sos pá lyá zat ese tén a vissza vo nás ról a meg hí vot ta -
kat ér te sí te ni.”

(2) Az Ut. 36.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A ki író a meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén
az aján lat té te li ha tár idõt a meg hí vot tak egy ide jû ér te sí té -
sé vel in do kolt eset ben le rö vi dít he ti úgy, hogy az aján lat té -
te li ha tár idõ a 36.  § (1) be kez dés ben elõ írt nál rö vi debb
nem le het.”

25.  §

Az Ut. 38.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ j) pont tal egé -
szül ki:

[A pá lyá zat ra be nyúj tott aján lat hoz kü lö nö sen az aláb -
bi – a 4–7. szá mú mel lék let sze rin ti – ira to kat, nyi lat ko za -
to kat kell csa tol ni:]

„j) A hul la dé kok ér té ke sí té se ese tén a hul la dék ke ze lé si
te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges kör nye zet vé del mi
en ge délyt, ha di tech ni kai esz kö zök ér té ke sí té se ese tén a
vo nat ko zó jog sza bály ál tal elõ írt en ge dé lye ket.”

26.  §

Az Ut. 47.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ új mon dat tal
egé szül ki:

„Az ér té ke sí té si el já rás le foly ta tá sá ra irá nyuló, az R.
30.  § (5) be kez dé se sze rin ti KVI-val lét re jö võ meg ál la po -
dást a hon vé del mi mi nisz ter kö ti meg.”

27.  §

(1) Az Ut. 48.  § (2) be kez dé se b) pont já nak he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ér té ke sí té si el já rás le foly ta tá sa so rán a le bo nyo lí tó
az aláb bi fel ada to kat vég zi:]

„b) a pá lyá za ti fel hí vást, ár ve ré si hir det ményt meg je len -
te ti, illetve rész vé te li, tár gya lá si fel hí vást kül d az ér de kel -
tek ré szé re,”

(2) Az Ut. 48.  § (2) be kez dé se d) pont já nak he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ér té ke sí té si el já rás le foly ta tá sa so rán a le bo nyo lí tó
az aláb bi fel ada to kat vég zi:]

„d) az ér té ke sí té si do ku men tá ci ó ban fog lal tak sze rint
– az in gó va gyon tár gyat nyil ván tar tó MH El lá tó Köz pont
pa rancs no ka rész vé te lé vel – köz jegy zõ je len lé té té ben le -
foly tat ja az ér té ke sí té si el já rást, el bí rál ja, ér té ke li a pá lyá -
za to kat és rész vé te li je lent ke zé se ket, va la mint ki vá laszt ja
a nyer test, el ké szí ti a zá ró ok má nyo kat és alá írás ra elõ ké -
szí ti a szer zõ dést.”

(3) Az Ut. 48.  § (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A le bo nyo lí tó a (2) be kez dés a) és d) pont já ban
meg ha tá ro zott ér té ke sí té si do ku men tá ci ót és ér té ke sí té si
zá ró do ku men tá ci ót a HM BBBH ve zér igaz ga tó ré szé re
kül di meg, aki a do ku men tu mok meg vizs gá lá sát köve tõen
a 29.  § (3) és 30.  § (5) be kez dés ben fog lal tak sze rint jár el.”

28.  §

Az Ut. 50.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„50.  § (1) Az ön kor mány za tok, tár sa dal mi szer ve ze tek,

szö vet sé gek, egye sü le tek, ala pít vá nyok és ka ri ta tív te vé -
keny sé get foly ta tó szer ve ze tek (a továb biak ban együt -
tesen: szer ve ze tek) ré szé re, to váb bá ka taszt ró fák és sú lyos 
sze ren csét len sé gek meg elõ zé se, kö vet kez mé nye i nek el há -
rí tá sa vagy eny hí té se cél já ból az érin tett szer ve ze tek ré szé -
re hon vé del mi cél ra fe les le ges nek mi nõ sí tett in gó va gyon -
tárgy té rí tés men te sen tu laj don ba ad ha tó.

(2) A szer ve ze tek (1) be kez dés sze rin ti igé nyét a HM
mi nisz te ri biz to s fo gad ja és nyil ván tar tás ba vé tel vé gett
meg kül di a HM VGF fõ osz tály ve ze tõ ré szé re. Az igény be -
je len tés sza bá lya it úgy kell ki ala kí ta ni, hogy az igény be je -
len tés tar tal maz za azt a ka ri ta tív célt, amely nek tel je sí té se
ér de ké ben a szer ve zet igényt je len tett be és nyi lat koz ni
kell ar ról, hogy az igény be je len tõ nek nincs 1 év nél ré geb -
ben le járt köz tar to zá sa. Tár sa dal mi szer ve zet, szö vet ség,
egye sü let, ala pít vány ese té ben a nyi lat ko zat hoz csa tol ni
kell a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé telt tar tal ma zó vég zés
egy má so la ti pél dá nyát. Az ugyan azon in gó va gyon tárgy
át vé te lé re irá nyuló igé nye ket a HM mi nisz te ri biz to s a
kéz hez vé tel idõ pont ja alap ján rang so rol ja.”

29.  §

(1) Az Ut. 52.  § (1)–(4) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A szer ve ze tek igé nye it a ka ri ta tív lis tá ból kell ki -
elé gí te ni. A HM VGF fõ osz tály ve ze tõ ne gyed éven te ka ri -
ta tív lis tát ké pez az er re a cél ra fel hasz nál ha tó in gó va -
gyon tár gyak ból, ame lyet ne gyed éven te min den ne gyed év
el sõ hó nap já nak 15. nap já ig meg küld a HM mi nisz te ri biz -
to s ré szé re.

(2) A HM VGF fõ osz tály ve ze tõ vé le mé nyé nek figye -
lembe véte lével a HM mi nisz te ri biz to s ja vas la ta alap ján a
hon vé del mi mi nisz ter ne gyed éven te, illetve sür gõs ség
ese tén ha la dék ta la nul egye di el bí rá lás alap ján ha tá ro zat -
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ban dönt a szer ve ze tek igé nyé nek a ka ri ta tív lis tá ból tör té -
nõ ki elé gí té sé rõl és az in gó va gyon tárgy té rí tés men tes át -
adá sá ról. A HM mi nisz te ri biz to s uta sí tá sa alap ján a HM
VGF fõ osz tály ve ze tõ – a HM mi nisz te ri biz to s és a HM
JSZÁT út ján – a szol gá la ti út be tar tá sá val a hon vé del mi
mi nisz ter ré szé re fel ter jesz ti az in gó va gyon tárgy át adá sa
ér de ké ben szük sé ges nyi lat ko za tot. A hon vé del mi mi nisz -
ter dön té se alap ján a HM mi nisz te ri biz to s in téz ke dik az
át adás vég re haj tá sá ra.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti dön tés alap ján a HM VGF
fõ osz tály ve ze tõ a Prog ram ban át ve ze tést esz kö zöl, és ér te -
sí ti az MH El lá tó Köz pont pa rancs no kát az át adás elõ ké -
szü le te i nek meg té te lé re, aki annak meg tör tén té rõl ér te sí ti
a HM VGF fõ osz tály ve ze tõt és a HM mi nisz te ri biz tost.
Az MH El lá tó Köz pont az in gó va gyon tárgy szál lí tá sá nak
idõ pont já ról az ér te sí tés kéz hez vé te lét köve tõen ér te sí ti az
át ve võ szer ve ze tet. A ka to nai szer ve zet pa rancs no ka le bo -
nyo lít ja a va gyon tárgy át adá sát, mely nek so rán biz to sít ja
azok ok má nya it. A va gyon tárgy át adás-át vé te li jegy zõ -
köny vé nek egy pél dá nyát a HM mi nisz te ri biz to s egy ide jû
tá jé koz ta tá sa mel lett a szol gá la ti út be tar tá sá val fel ter jesz ti 
a HM VGF fõ osz tály ve ze tõ ré szé re.

(4) Aka dály köz lés hi á nyá ban az át ve võ szer ve zet ké se -
del me ese tén az MH El lá tó Köz pont 15 na pos pót ha tár idõ
tû zé sé vel írás ban szó lít ja fe l a szer ve ze tet az in gó va gyon -
tárgy el szál lí tá sá ra. Amennyi ben a pót ha tár idõ ered mény -
te le nül telt el, az in gó va gyon tár gyat az 50.  § (2) be kez dés
sze rint nyil ván tar tás ba vett, a rang sor ban kö vet ke zõ
igény lõ ré szé re a pót ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 5 na pon be lül
a HM mi nisz te ri biz to s fel ajánl ja. Eb ben az eset ben az
51.  § és je len §- (1)–(3) be kez dé se sze rin ti sza bá lyok sze -
rint kell el jár ni.”

(2) Az Ut. 52.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) A va gyon tárgy el szál lí tá sát köve tõen a HM VGF
fõ osz tály ve ze tõ át ve ze tést esz kö zöl a Prog ram ban.”

30.  §

Az Ut. 53.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„53.  § A hon vé del mi cél ra fe les le ges nek mi nõ sí tett in gó 
va gyon tárgy leg alább egy pél dá nyát a HM Had tör té ne ti
In té zet és Mú ze um ré szé re – a HM mi nisz te ri biz to s ré szé -
re meg kül dött igény ese tén – át kell ad ni. Eb ben az eset ben 
az 54.  § és 56.  § (2)–(5) be kez dé sek he lyett az át adás-át vé -
tel ál ta lá nos sza bá lyai sze rint kell el jár ni. Az át adás-át vé -
tel rõl az át adó szol gá la ti úton tá jé koz tat ja a HM VGF fõ -
osz tály ve ze tõ jét.”

31.  §

(1) Az Ut. 54.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A mú ze u mok (1) be kez dés sze rin ti igé nyét a HM
mi nisz te ri biz to s fo gad ja, nyil ván tar tás ba ve szi, és tá jé -
koz tat ja a nyil ván tar tás ba vé tel rõl a HM VGF fõosztály -
vezetõjét. Az igény be je len tés sza bá lya it úgy kell ki ala kí -
ta ni, hogy az igény be je len tõ nek nyi lat koz nia kell ar ról,
hogy nincs egy év nél ré geb ben le járt köz tar to zá sa. A nyi -
lat ko zat hoz csa tol ni kell a mú ze um nyil ván tar tás ba vé te lét 
tar tal ma zó ok irat egy má so la ti pél dá nyát.”

(2) Az Ut. 54.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Az ugyan azon in gó va gyon tárgy át vé te lé re irá -
nyuló igé nye ket a HM mi nisz te ri biz to s a kéz hez vé telt idõ -
pont ja alap ján rang so rol ja.”

32.  §

(1) Az Ut. 56.  § (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A HM mi nisz te ri biz to s a HM VGF fõ osz tály ve ze tõ 
fel ter jesz té se alap ján ja va sol ja a hon vé del mi mi nisz ter nek
a mú ze um igé nyé nek tel je sí té sét és az in gó va gyon tárgy
té rí tés men tes át adá sát, amely rõl a hon vé del mi mi nisz ter
egye di el bí rá lás alap ján ha tá ro zat ban dönt.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti dön tés rõl a HM mi nisz te ri
biz to s tá jé koz tat ja a HM VGF fõ osz tály ve ze tõt. A HM
VGF fõ osz tály ve ze tõ el ké szí ti az át adás-át vé tel re vo nat -
ko zó meg ál la po dást, és ér te sí ti a mú ze u mot, va la mint az
anyag nem sze rint ille té kes ve ze tõt – az MH ÖLTP pa -
rancs no kát, vagy az MH EÜP pa rancs no kát, vagy a HM
IKH fõ igaz ga tó ját – aki a va gyon tárgy át adás-át vé te li
jegy zõ köny vé nek egy pél dá nyát a szol gá la ti út be tar tá sá -
val a HM VGF fõ osz tály ve ze tõ je ré szé re meg kül di.”

(3) Aka dály köz lés hi á nyá ban az át ve võ mú ze um ké se -
del me ese tén az át adó szer ve zet 15 na pos pót ha tár idõ tû zé -
sé vel írás ban szó lít ja fe l a mú ze u mot az in gó va gyon tárgy
el szál lí tá sá ra. Amennyi ben a pót ha tár idõ ered mény te le nül 
telt el, az in gó va gyon tár gyat az 54.  § (2) be kez dés sze rint
nyil ván tar tás ba vett, a rang sor ban kö vet ke zõ igény lõ ré -
szé re a pót ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 5 na pon be lül a HM mi -
nisz te ri biz to s fel ajánl ja. Eb ben az eset ben az 54.  § és az
55.  § sze rint kell el jár ni.”

(2) Az Ut. 56.  § (5) be kez dé sé nek a he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(5) A va gyon tárgy el szál lí tá sát köve tõen a HM VGF
fõ osz tály ve ze tõ át ve ze tést esz kö zöl a Prog ram ban.”

33.  §

(1) Az Ut. 57.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A HM mi nisz te ri biz to s ja vas la ta alap ján a hon vé -
del mi mi nisz ter en ge dé lye zi az in gó va gyon tárgy ér té ke sí -
té si el já rás vagy (köz)be szer zé si el já rás út ján tör té nõ meg -
sem mi sí té sét.”
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(2) Az Ut. 57.  § (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az (1) be kez dés sze rin ti el já rá sok le foly ta tá sa
 során ki zá ró lag a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott en ge -
déllyel ren del ke zõ pá lyá zó ve het részt.”

34.  §

Az Ut. 58.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A 3. szá mú és – a kül föl di ki ren delt sé ge ket mû köd -
te tõ szer ve ze tek, ka to nai misszi ók vo nat ko zá sá ban –
a 8. szá mú mel lék let ben rész le te zett, cik li ku san ke let ke zõ
hul la dé ko kat és egyéb anya go kat kü lön el já rás és ha tá ro -
zat ki bo csá tá sa nél kül hon vé del mi cél ra fe les le ges nek mi -
nõ sí tett és ér té ke sí tés ese tén az ér té ke sí tés re jó vá ha gyott -
nak kell te kin te ni.”

35.  §

Az Ut. XI II. fe je ze te a kö vet ke zõ 58/A.  §-s al egé szül ki:
„58/A.  § (1) Az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve zet az

EH Korm. rend. ha tá lya alá tar to zó elekt ro mos és elekt ro -
ni kai be ren de zé sek, va la mint a be lõ lük szár ma zó hul la dé -
kok kö zül a 9–13.  § sze rint hon vé del mi cél ra fe les le ges nek 
mi nõ sí tett, le se lej te zett, de még nem se lej tí tett (meg ron -
gált) va gyon tár gya kat a (2) be kez dés ben fog lal ta kat köve -
tõen sa ját ha tás kör ben – az új esz kö zök re le foly ta tott be -
szer zé si el já rás ke re te in be lül – az Át ve võ ré szé re vissza -
szál lít ja, át ad hat ja.

(2) A vissza szál lí tá si, át adá si terv rõl az uta sí tás ha tá lya alá
tar to zó érin tett szer ve zet a be szer zé si el já rás meg in dí tá sa kor
a HM VGF-et a szol gá la ti út be tar tá sá val tá jé koz tat ja.

(3) A HM VGF a (2) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tás alap -
ján az INYP-ben az át ve ze tést vég re hajt ja.

(4) A HM VGF az EH Korm. ren de let ha tá lya alá tar to -
zó elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek, va la mint a be -
lõ lük szár ma zó hul la dé ko kat érin tõ hasz no sí tá si el já rá sok
meg in dí tá sa elõtt a – hon vé del mi cél ra fe les le ges nek mi -
nõ sí tés re vo nat ko zó ja vas la tot a 9–13.  § sze rint – fel ter -
jesz tõ (meg kül dõ) szer ve ze tet tá jé koz tat ja a va gyon tár -
gyak hasz no sí tá si el já rás ba vo ná sá ról.”

36.  §

Az Ut. 59.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép -
nek:

„59.  § (1) A kül föl di ki ren delt sé ge ket mû köd te tõ szer -
ve ze tek, ka to nai misszi ók hasz ná la tá ban kül föl dön fe les -
le ges vagy hasz nál ha tat lan le se lej te zett in gó va gyon tárgy
hon vé del mi cél ra fe les le ges nek mi nõ sí té se so rán – az 58.  § 
és az 58/A.  §-ai ban, va la mint a 60.  §-ban fog lal tak ki vé te -
lé vel – a je len uta sí tás 9–13.  §-ai sze rint kell el jár ni.

(2) A kül föl dön sa ját ha tás kör ben hasz no sí tott, meg -
sem mi sí tett, meg sem mi sí té si cél ra át adott vagy ér té ke sí -
tett hul la dé kok ról  szóló rész le tes ki mu ta tást a ka to nai
szer ve zet –, illetve a ki ren delt sé get mû köd te tõ szer vez te
ve ze tõ je a szol gá la ti út be tar tá sá val a HM VGF fõ osz tály -
ve ze tõ jé nek meg kül di.”

37.  §

(1) Az Ut. 69.  § (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az in gó va gyon tár gyat a 13.  § (5) be kez dés sze rin ti
ha tá ro za tot meg elõ zõ en elõ ze tesen bir tok ba le het ad ni.
Az elõ ze tes bir tok ba adás ról  szóló meg ál la po dást – a HM
mi nisz te ri biz to s uta sí tá sa alap ján – a HM VGF fõ osz tály -
ve ze tõ je kö ti meg. A meg ál la po dást a HM VTISZÁT
hagy ja jó vá.

(2) A HM VGF ér te sí ti az érin tett anyag nem sze rint ille -
té kes ve ze tõt – az MH ÖLTP pa rancs no kot, vagy a HM
IKH fõ igaz ga tót, vagy az MH EüP pa rancs no kot – az
(1) be kez dés sze rin ti in gó va gyon tárgy elõ ze tes bir tok ba
adá sa en ge dé lye zé sé rõl és ké ri a le foly ta tá sá ra vo nat ko zó
in téz ke dés meg té te lét.”

(2) Az Ut. 69.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) Az elõ ze tes bir tok ba a dás sal át adott anya go kat a
szám vi te li nyil ván tar tás ban té rí tés men te sen köl csön adott
anyag ként kell nyil ván tar ta ni. A nyil ván tar tás ból va ló
vég leges ki ve ze tés re csak a vég le ges va gyon át adá si meg -
álla po dás alá írá sát köve tõen ke rül het sor.”

38.  §

Az Ut. 70.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az át adás-át vé telt köve tõen az in gó va gyon tár gyat
a szám vi te li nyil ván tar tás ból ki kell ve zet ni.

(2) Az át adott in gó va gyon tár gyak ada ta it a bi zony la tok
alap ján a Prog ram adat bá zis ban ak tu a li zál ni kell.”

39.  §

(1) Az Ut. 71.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A HM VGF a je len uta sí tás alap ján ér té ke sí tett,
meg sem mi sí tett, illetve más szer ve zet ré szé re át adott in gó
va gyon tár gyak ról a KVI ré szé re tá jé koz ta tást nyújt.”

(2) Az Ut. 71.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A net tó 50 mil lió fo rin tot el érõ vagy azt meg ha la dó
va gyon ér té ke sí tés re, va gyon hasz no sí tás ra, va gyon vagy
va gyo ni ér té kû jog át adá sá ra vo nat ko zó szer zõ dé sek meg -
ne ve zé sét (tí pu sát), tár gyát, a szer zõ dést kö tõ fe lek ne vét,
a szer zõ dés ér té két köz zé kell ten ni a szer zõ dés lét re jöt tét
kö ve tõ hat van na pon be lül. A köz zé té tel rõl ér té ke sí tés ese -
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té ben a HM BBBH ve zér igaz ga tó ja, egyéb eset ben a HM
VGF fõ osz tály ve ze tõ je gon dos ko dik.”

40.  §

Az Ut. 72.  § (6) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok min den év
feb ru ár 15-ig, a kincs tá ri va gyon éves el szá mo lá sát meg -
elõ zõ en az in gó va gyon tár gyak ér té ke sí té sé vel, té rí tés -
men tes át adá sá val kap cso lat ban adat szol gál ta tást tel je sí te -
nek a HM mi nisz te ri biz to s fe lé, aki az ira tok egy má so la ti
pél dá nyát tá jé koz ta tás cél já ból meg kül di a HM VGF fõ -
osz tály ve ze tõ je fe lé.”

41.  §

(1) Az Ut. 1. szá mú mel lék le té nek he lyé be ezen uta sí tás
1. szá mú mel lék le te lép

(2) Az Ut. 3. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 13–15. pon -
tok kal egé szül ki:

„13. szá raz ele mek, szá raz ak ku mu lá to rok, elekt ro ni kai
esz kö zök ak ku mu lá to rai,

14. mû sza ki-tech ni kai anyag nem-fe le lõ si kör be tar to zó
fa hul la dé kok és se lejt anya gok (pl. erõ dí té si épít mé nyek,
híd ele mek),

15. fes ték pat ro nok, to ner ka zet ták”
(3) Az Ut. ezen uta sí tás 2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ 

új 8. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

42.  §

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

(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ut.
2.  § 10. pont já ban a „ki író (aján lat ké rõ)” szö veg rész he -

lyé be a „ki író”; 2.  § 11. pont já ban az „aján lat te võ (pá lyá -
zó)” szö veg rész he lyé be a „pá lyá zó”;13.  § (2) be kez dé sé -
ben a „HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség”
szö veg rész he lyé be a „HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ -
osz tály”; 28.  § (3) be kez dé sé ben, 41.  § (1) be kez dé sé ben a
„HM VGHÁT” szö veg rész he lyé be a „HM VTISZÁT”;
30.  § – ezen uta sí tás 17.  § (2) be kez dé sé vel át szá mo zott –
(5) be kez dé sé ben, 47.  § (4) be kez dé sé ben, 61.  § (4) be kez -
dé sé ben, 63.  § (2) be kez dé sé ben, 75.  § (2) be kez dé sé ben a
„HM JHÁT” szö veg rész he lyé be a „HM JSZÁT”;33.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban az „aján lat té te li fel hí vás”
szö veg rész he lyé be a „pá lyá za ti fel hí vás”; 33.  § (1) be kez -
dé sé nek a), b), c) és e) pont ja i ban, 36.  § (4) be kez dé sé ben,
37.  § (2) és (3) be kez dé se i ben, 38.  § (1) be kez dé sé ben és
(2) be kez dés b) és e) pont ja i ban, 45.  § (1) be kez dé sé ben,
47.  § (6) be kez dé sé ben az „aján lat te võ” szö veg rész he lyé -
be a „pá lyá zó”, az „aján lat te võk” szö veg rész he lyé be a
„pá lyá zók”, az „aján lat te või” szö veg rész he lyé be a „pá -
lyá zói”, az „aján lat te võk kel” szö veg rész he lyé be a „pá lyá -

zók kal”; 34.  § (1) be kez dés b) pont já ban, 37.  § (1)–(2) be -
kez dé sé ben, 38.  § (2) be kez dé sé nek d) pont já ban az „aján -
la ti biz to sí ték” szö veg rész he lyé be a „pá lyá za ti biz to sí -
ték”; 34.  § (1) be kez dés c)–d) pont ja i ban, 37.  § (2) be kez -
dé sé ben, 38.  § (1) be kez dé sé ben, 44.  § (1) be kez dé sé nek
i) pont já ban az „aján lat” szö veg rész he lyé be a „pá lyá zat”;
az „aján la tok” szö veg rész he lyé be a „pá lyá za tok”; 36.  §
(4) be kez dé sé ben, 39.  § (2) be kez dé sé ben a „pá lyá za ti
aján la tát” szö veg rész he lyé be a „pá lyá za tát”; 38.  § (1) be -
kez dé sé ben az „idõ pont ban” szö veg rész he lyé be az „idõ -
pon tig”; 38.  § (2) be kez dés ben a „pá lyá zat ra be nyúj tott
aján lat hoz” szö veg rész he lyé be a „pá lyá zat hoz”; 39.  §
(1) be kez dés ben az „aján la ti do ku men tu mok” szö veg rész
he lyé be a „pá lyá za tok”; 47.  § (4)–(5) be kez dé se i ben a „pá -
lyá za ti aján la tok” szö veg rész he lyé be a „pá lyá za tok”;
63.  § (2) be kez dé sé ben a „HM Jo gi és In for má ció vé del mi
Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM Jo gi Fõ osz tály”;
60.  § (1) be kez dé sé ben a „12.  § (1)–(4) be kez dés sze rint”
szö veg rész he lyé be a „12.  § sze rint”; 66.  §-ban a „va gyon -
tár gya” szö veg rész he lyé be a „va gyon tár gyak”

szö veg rész lép.
(3) Az uta sí tás hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát

vesz ti az Ut. 19–20.  §-a, 43.  § (4) be kez dé se, 45.  § (4) be -
kez dé se, 47.  § (7) be kez dé se, va la mint 75–76.  §-a és
78.  §-a.

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

1. számú melléklet
a 115/2006. (HK 21.) HM utasításhoz

„1. sz. melléklet

a 98/2005. (HK. 21.) HM utasításhoz

A HM vagyonkezelésében lévõ honvédelmi célra
felesleges ingó eszközök és készletek vagyonkezelésére 

és hasznosítására vonatkozó fõbb jogszabályok

1. A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény

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

3. A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII.
tör vény

4. Az Euró pai Ha gyo má nyos Fegy ve res Erõk rõl  szóló
Szer zõ dés és ki egé szí tõ do ku men tu ma i nak együt tes ki hir -
de té sé rõl  szóló 1999. évi VI. tör vény

5. A ha di tech ni kai ter mé kek gyár tá sá nak és a ha di tech -
ni kai szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló
2005. évi CIX. tör vény

6. A ha di tech ni kai ter mé kek gyár tá sa és a ha di tech ni -
kai szol gál ta tá sok nyúj tá sa en ge dé lye zé sé nek rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let.

7. A kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról  szóló
58/2005. (IV. 4) Korm. ren de let
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8. A vé de lem te rén alap ve tõ biz ton sá gi ér de ket érin tõ,
el sõ sor ban ka to nai, rend vé del mi, ren dé sze ti cé lok ra szánt
áruk be szer zé sé re, il le tõ leg szol gál ta tá sok meg ren de lé sé re 
vo nat ko zó sa já tos sza bá lyok ról  szóló 228/2004. (VII. 30.)
Korm. ren de let

9. A ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá sok ki vi te lé -
nek, be ho za ta lá nak, transz fer jé nek és tran zit já nak en ge dé -
lye zé sé rõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. ren de let

10. A hul la dé kok jegy zé ké rõl  szóló 16/2001. (VII. 18)
KöM ren de let

11. Meg álla po dás a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és
az Orosz Fö de rá ció Kor mány a kö zött a fegy ver zet, ha di -
tech ni kai esz kö zök és azok tar ta lék al kat ré sze i nek a Volt
Szov jet Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge (SZSZKSZ)
li cen cei alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság ban tör té nõ gyár tá sá -
nak és ja ví tá sá nak rend jé rõl

12. Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la -
dé ka i nak vissza vé te lé rõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm.
ren de let.”

2. számú melléklet
a 115/2006. (HK 21.) HM utasításhoz

„8. sz. melléklet

a 98/2005. (HK.21.) HM utasításhoz

A kül föl di ki ren delt sé ge ket mû köd te tõ szer ve ze tek, ka -
to nai misszi ók mû kö dé se so rán cik li ku san ke let ke zõ, sa ját
ha tás kör ben hasz no sít ha tó anya gok (hul la dé kok):

1. a 3. sz. mel lék let ben fel so rolt anyag fé le sé gek,
2. sa vas ak ku mu lá to rok,
3. lú gos ak ku mu lá to rok.”

ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉS

A Honvédelmi Minisztérium Kabinetfõnökének
106/2006. (HK 21.) HM Kabf.

i n  t é z  k e  d é  s e

egyes harcjármûvek eltulajdonításának kivizsgálásáról*

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
110/2006. (HK 21.) HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség Budapesti
Helyõrségparancsnokság parancsnoki beosztás

átadás-átvételérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
111/2006. (HK 21.) HVKF

p a  r a n  c s a

a 2006. október 23-i ünnepségekkel összefüggõ
feladatokról*

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

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
112/2006. (HK 21.) HVKF

p a  r a n  c s a

névadó névhasználat engedélyezésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (4) be kez dés ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján az MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont
Me csé ri Já nos Ki kép zõ Zász ló alj név adó név hasz ná la tá -
nak en ge dé lye zé sé rõl az aláb bi

parancsot

adom ki:

1. A pa rancs ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség tel jes sze -
mé lyi ál lo má nyá ra ter jed ki.

2. A név adó em lé ké nek fenn tar tá sa cél já ból en ge dé lye -
zem, hogy az MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont Ki kép zõ



Zász ló al ja 2006. ok tó ber 18-án fel ve gye a Me csé ri Já nos
ne vet. A továb biak ban az MH Szent end rei Ki kép zõ Köz -
pont Ki kép zõ Zász ló al já nak új ne ve: MH Szent end rei
 Kiképzõ Köz pont Me csé ri Já nos Ki kép zõ Zász ló alj.

3. Je len pa rancs ban fog lal ta kat az MH Szent end rei
 Kiképzõ Köz pont tel jes sze mé lyi ál lo má nyá val is mer tet ni kell.

4. Ez a pa rancs 2006. ok tó ber 18-án lép ha tály ba.

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

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
115/2006. (HK 21.) HVKF

p a  r a n  c s a

a XVII. Bécs–Pozsony–Budapest Szupermaraton
futóverseny 2006. október 19–23. megszervezésének

és végrehajtásának Magyar Honvédség szintû
támogatásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a XVII. Bécs–Po zsony–Bu da pest Szu -
per ma ra ton fu tó ver seny 2006. ok tó ber 19–23. kö zöt ti
meg szer ve zé sé nek és vég re haj tá sá nak Ma gyar Hon véd ség 
szin tû tá mo ga tá sá ról az aláb bi

parancsot

adom ki:

1. A pa rancs ha tá lya ki ter jed a HM Hon véd Ve zér kar -
fõ nök (a továb biak ban HM HVKF) köz vet len alá ren delt -
sé gé be tar to zó szer ve ze tek re, a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re.

2. A XVII. Bécs–Po zsony–Bu da pest Szu per ma ra ton fu -
tó ver seny 2006. ok tó ber 19–23. kö zöt ti meg szer ve zé sé nek
és vég re haj tá sá nak Ma gyar Hon véd ség szin tû tá mo ga tá sa
az MH ka to nai szer ve ze te i nek fel ké szí té se és ké szen lé te
sze m elõtt tar tá sa mel lett, té rí tés el le né ben biz to sít ha tó.

3. A HM Sze mély ze ti Fõ osz tály az aláb bi fel ada to kat
hajt ja vég re:

a) meg szer ve zi, ki je lö li és fel ké szí ti az MH vá lo ga tott
ka to na csa pa ta it (egy csapat 90 M gya kor ló öl tö zet ben,
egy csapat sport ru há zat ban);

b) meg szer ve zi és ko or di nál ja az ön ként je lent ke zõ ka -
to na csa pa tok, illetve egyé ni ver seny zõk ne ve zé sét;

c) elõ ké szí ti, meg szer ve zi és vég re hajt ja a ka to na vál tó
csa pa tok, va la mint az egyé ni ver seny zõk dí ja zá sát; a fu tó -
ver seny ün ne pé lyes ered mény hir de té sé nek szín he lyén
2006. ok tó ber 23-án;

d) át fo gó je len tést ké szít a Bécs–Po zsony–Bu da pest
Szu per ma ra ton fu tó ver seny rõl, ame lyet 2006. no vem ber
15-ig ré szem re fel ter jeszt.

4. A HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály ko or di nál -
ja a Ma gyar Hon véd ség sze mé lyi ál lo má nya és anya gi-tech -
ni kai esz kö ze i nek igény be vé te lé re irá nyuló ké rel me ket.

5. Az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság 2006. ok tó ber
19–23. kö zött Ta ta hely õr ség ben – igény sze rint, té rí tés el -
le né ben – szál lást és ét ke zést biz to sí t.

6. Az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság 2006. ok tó ber
19–23. kö zött Gyõr hely õr ség ben – igény sze rint, té rí tés
el le né ben – szál lást és ét ke zést biz to sí t.

7. A Ma gyar Hon véd ség sze mé lyi ál lo má nya szá má ra, a
Bécs–Po zsony–Bu da pest Szu per ma ra ton fu tó ver se nyen va -
ló rész vé telt a ka to nai fel ké szí tés, a ké szen lét, va la mint a
had ra fog ha tó ság el sõd le ges sé gé nek sze m elõtt tar tá sa mel -
lett en ge dé lye zem. A ver seny zõk ki ren de lé sét a ka to nai
szer ve ze tek pa rancs no kai sa ját ha tás kör ben en ge dé lyez zék.

8. Je len pa rancs alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, és 2006.
no vem ber 30-én ha tá lyát vesz ti.

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

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
117/2006. (HK 21.) HVKF

p a  r a n  c s a

a 2006. október 23-i ünnepségekkel összefüggõ
feladatokról szóló 111/2006. (HK 21.) HVKF parancs

módosításáról**

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
118/2006. (HK 21.) HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség Légierõ Parancsnokság
parancsnoki beosztás átadás-átvételérõl**

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
106/2006. (HK 21.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport 
személyi állománya váltásának elõkészítésérõl***

  * A pa rancs alá írá sá nak nap ja 2006. ok tó ber 18.
 ** A pa ran csot az érin tet tek kü lön kap ják meg.
*** Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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MH FÕNÖKI INTÉZKEDÉSEK

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató Parancsnokság parancsnokának

747/2006. (HK 21.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény
(STANAG 4397 „A NATO robbanó anyagok

katalógusa”) nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján – hi vat ko zá sul az egy sé ge sí té si,
szab ványosítási 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, va la mint a NA TO egy sé ge sí -
té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és be ve ze té sé rõl  szóló
112/2005. (HK 15.) szá mú HM vé de lem gaz da sá gi he lyet -
tes ál lam tit kár köz le mé nyé ben fog lal tak ra – az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um ra, a mi nisz té rium alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek re, hi va ta lok ra, hát tér in téz mé nyek re, a ka to nai 
fel sõ ok ta tá si in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re.

2.  NATO CATALOGUE OF EXPLOSIVES
(EDITION 1) – AOP–26 „A NATO rob ba nó anya gok ka -
ta ló gu sa 1. ki adás” cí mû do ku men tu mot ezen in téz ke dés
alap ján, ere de ti nyel ven be ve ze tem.

3. Az egyez mény ren del te té se, hogy a rob ba nó anyag
le írá sát annak vizs gá la ti mód sze re it is mer tes se, mely a
rob ba nó anya gok jö võ be ni át vé te lét meg könnyí ti a tag or -
szá gok kö zött.

Az egyez ményt el fo ga dó nem ze tek egyet ér te nek ab ban, 
hogy be tart ják je len egyez ményt a jö võ be ni át adá sok so -
rán. A nem ze tek in dít vá nyo kat és vál to zá so kat te het nek.
Ki kell je löl ni a nem ze ti kap cso la tot tar tó he lye(ke)t és
sze mély(eke)t.

Meg jegy zés ha zánk ban rob ba nó anyag-gyár tás üze mi
mé re tek ben nem fo lyik, így a szab vánnyal ha tály ba lép -
tetett AOP–26 ka ta ló gus ban Ma gyar or szág ada tot nem
 közöl.

4. A 4397 szá mú NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény
ren del ke zé se it 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni a rob -
ba nó anya gok át adá sa ese tén.

5. Az érin tett szer ve ze tek az al kal ma zás ér de ké ben a
STA NAG 4397 Egy sé ge sí té si Egyez ményt ren del jék meg
a HM Szab vány tá rá ból.

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

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

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató Parancsnokság parancsnokának

748/2006. (HK 21.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény
(STANAG 4365 „Tervezési kritériumok a könnyített
gyalogsági ásóhoz és annak hordtáskájához”) nemzeti 

bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján – hi vat ko zá sul 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, va la mint a NA TO egy sé ge sí -
té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és be ve ze té sé rõl  szóló
112/2005. (HK 15.) szá mú HM vé de lem gaz da sá gi he lyet -
tes ál lam tit kár köz le mé nyé ben fog lal tak ra – az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztériumra, a mi nisz té rium alá ren delt sé gé be tar to zó
szer vezetekre, hi va ta lok ra, hát tér in téz mé nyek re, a ka to nai 
fel sõ ok ta tá si in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re.

2. DE SIGN CRI TE RIA FOR A LIGHT WE IGHT
HAND ENT REN CHING TO OL AND CAR RI ER
(EDI TI ON 1) „Ter ve zé si kri té ri u mok a könnyí tett gya -
log sá gi ásó hoz és annak hord tás ká já hoz 1. ki adás” cí mû
do ku men tu mot ezen in téz ke dés alap ján, ere de ti nyel ven
be ve ze tem.

3. Az egyez mény ren del te té se, hogy egy sé ge sít se és
elõ se gít se a ter ve zé si kri té ri u mo kat a könnyí tett gyalog -
sági ásó hoz és annak hord tás ká já hoz és az azok kal szem -
ben tá masz tott kö ve tel mé nye ket.
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Az egyez ményt el fo ga dó nem ze tek egyet ér te nek ab ban, 
hogy be tart ják je len egyez ményt a je len le gi és jö võ be ni
be szer zé sek és fej lesz té sek so rán. A nem ze tek in dít vá nyo -
kat és vál to zá so kat te het nek. Ki kell je löl ni a nem ze ti kap -
cso la tot tar tó he lye(ke)t és sze mély(eke)t.

4. A 4365 szá mú NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény
ren del ke zé se it 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni az új
be szer zé sû a könnyí tett gya log sá gi ásó hoz és annak hord -
tás ká já hoz fel sze re lé sek ese tén.

5. Az érin tett szer ve ze tek az al kal ma zás ér de ké ben a
STA NAG 4365 Egy sé ge sí té si Egyez ményt ren del jék meg
a HM Szab vány tá rá ból.

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

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

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató Parancsnokság parancsnokának

749/2006. (HK 21.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény
(STANAG 4230 „A HNS [Hexanitrostilbene]

robbanóanyag átadásának speciális elõ írásai egyik
NATO országból a másikba”) nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján – hi vat ko zá sul 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, va la mint a NA TO egy sé ge sí -
té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és be ve ze té sé rõl  szóló
116/1/2002. (HK 17.) szá mú HM vé de lem gaz da sá gi he -
lyet tes ál lam tit kár köz le mé nyé ben fog lal tak ra – az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um ra, a mi nisz té rium alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek re, hi va ta lok ra, hát tér in téz mé nyek re, a ka to nai 
fel sõ ok ta tá si in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re.

2. Spe ci fi ca ti on for HNS (He xa nit ros til be ne) exp lo -
si ve for de li ve ri es from one NA TO na ti on to anot her
(EDI TI ON 3) „A HNS (He xa nit ros til be ne) rob ba nó anyag 
át adá sá nak elõ írásai egyik NA TO or szág ból a má sik ba”

do ku men tum, (nem ze ti be ve ze tés do ku men tu ma MSZ K
1172:20004)

3. Az egyez mény ren del te té se, hogy a rob ba nó anyag
le írá sát annak vizs gá la ti mód sze re it is mer tes se, mely a
rob ba nó anya gok jö võ be ni át vé te lét meg könnyí ti a tag or -
szá gok kö zött.

Az egyez ményt el fo ga dó nem ze tek egyet ér te nek ab ban, 
hogy be tart ják je len egyez ményt a je len le gi át adá sok so -
rán. A nem ze tek in dít vá nyo kat és vál to zá so kat te het nek.
Ki kell je löl ni a nem ze ti kap cso la tot tar tó he lye(ke)t és
sze mély(eke)t.

Meg jegy zés: ha zánk ban rob ba nó anyag-gyár tás üze mi
mé re tek ben nem fo lyik.

4. A 4230 szá mú NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény
ren del ke zé se it 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni a he xa -
nit ros til be ne rob ba nó anyag át adá sa ese tén.

5. Az érin tett szer ve ze tek az al kal ma zás ér de ké ben a
STA NAG 4230 Egy sé ge sí té si Egyez ményt ren del jék meg
a HM Szab vány tá rá ból.

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

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

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató Parancsnokság parancsnokának

750/2006. (HK 21.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény
(STANAG 4022 „A hexogen robbanóanyag

átadásának speciális elõ írásai egyik NATO országból
a másikba”) nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján – hi vat ko zá sul 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, va la mint a NA TO egy sé ge sí -
té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és be ve ze té sé rõl  szóló
112/2005. (HK 15.) szá mú HM vé de lem gaz da sá gi he lyet -
tes ál lam tit kár köz le mé nyé ben fog lal tak ra – az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztériumra, a mi nisz té rium alá ren delt sé gé be tar to zó

1632 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 21. szám



szer ve ze tek re, hi va ta lok ra, hát tér in téz mé nyek re, a ka to nai 
fel sõ ok ta tá si in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re.

2. A STANAG 4022 SPECIFICATION FOR RDX
(HEXOGENE) FOR DELIVERIES FROM ONE
NATO NATION TO ANOTHER (EDITION 3) „A (he -
xo gen) rob ba nó anyag át adá sá nak spe ci á lis elõ írásai egyik
NATO or szág ból a má sik ba 3. ki adás” cí mû do ku men tu -
mot ezen in téz ke dés alap ján, ere de ti nyel ven be ve ze tem.

3. Az egyez mény ren del te té se, hogy a rob ba nó anyag
le írá sát annak vizs gá la ti mód sze re it is mer tes se, mely a
rob ba nó anya gok jö võ be ni át vé te lét meg könnyí ti a tag or -
szá gok kö zött.

Az egyez ményt el fo ga dó nem ze tek egyet ér te nek ab ban, 
hogy be tart ják je len egyez ményt a jö võ be ni át adá sok so -
rán. A nem ze tek in dít vá nyo kat és vál to zá so kat te het nek.
Ki kell je löl ni a nem ze ti kap cso la tot tar tó he lye(ke)t és
sze mély(eke)t.

Meg jegy zés: ha zánk ban rob ba nó anyag-gyár tás üze mi
mé re tek ben nem fo lyik.

4. A 4022 szá mú NATO Egy sé ge sí té si Egyez mény
ren del ke zé se it 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni a
 hexogen rob ba nó anyag át adá sa ese tén.

5. Az érin tett szer ve ze tek az al kal ma zás ér de ké ben a
STANAG 4022 Egy sé ge sí té si Egyez ményt ren del jék meg
a HM Szab vány tá rá ból.

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

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

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató Parancsnokság parancsnokának

751/2006. (HK 21.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény
(STANAG 4025 „A tolite robbanóanyag átadásának

speciális elõ írásai egyik NATO országból a másikba”) 
nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján – hi vat ko zá sul 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, va la mint a NA TO egy sé ge sí -
té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és be ve ze té sé rõl  szóló
112/2005. (HK 15.) szá mú HM vé de lem gaz da sá gi he lyet -
tes ál lam tit kár köz le mé nyé ben fog lal tak ra – az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztériumra, a mi nisz té rium alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek re, hi va ta lok ra, hát tér in téz mé nyek re, a ka to nai 
fel sõ ok ta tá si in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re.

2. SPE CI FI CA TI ON FOR TNT (TO LI TE) FOR
DE LI VE RI ES FROM ONE NA TO NA TI ON TO
ANOT HER (EDI TI ON 3) „A (to li te) rob ba nó anyag át -
adá sá nak elõ írásai egyik NA TO or szág ból a má sik ba 3. ki -
adás” cí mû do ku men tu mot ezen in téz ke dés alap ján, ere de -
ti nyel ven be ve ze tem.

3. Az egyez mény ren del te té se, hogy a rob ba nó anyag
le írá sát annak vizs gá la ti mód sze re it is mer tes se, mely a
rob ba nó anya gok jö võ be ni át vé te lét meg könnyí ti a tag or -
szá gok kö zött.

Az egyez ményt el fo ga dó nem ze tek egyet ér te nek ab ban, 
hogy be tart ják je len egyez ményt a jö võ be ni át adá sok so -
rán. A nem ze tek in dít vá nyo kat és vál to zá so kat te het nek.
Ki kell je löl ni a nem ze ti kap cso la tot tar tó he lye(ke)t és
sze mély(eke)t.

Meg jegy zés: ha zánk ban rob ba nó anyag-gyár tás üze mi
mé re tek ben nem fo lyik.

4. A 4025 szá mú NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény
ren del ke zé se it 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni a to li te
rob ba nó anyag át adá sa ese tén.

5. Az érin tett szer ve ze tek az al kal ma zás ér de ké ben a
STA NAG 4025 Egy sé ge sí té si Egyez ményt ren del jék meg
a HM Szab vány tá rá ból.

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

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

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató Parancsnokság parancsnokának

752/2006. (HK 21.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény
(STANAG 4021 „A tetryl robbanóanyag átadásának

speciális elõ írásai egyik NATO országból a másikba”) 
nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí -
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tott fel ha tal ma zás alap ján – hi vat ko zá sul az egy sé ge sí -
té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NATO egy sé -
ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról
 szóló 1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a NATO
egy sé ge sí té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és be ve ze té -
sé rõl  szóló 112/2005. (HK 15.) szá mú HM vé de lem gaz -
da sá gi he lyet tes ál lam tit kár köz le mé nyé ben foglal -
takra – az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztériumra, a mi nisz té rium alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek re, hi va ta lok ra, hát tér in téz mé nyek re, a ka to nai 
fel sõ ok ta tá si in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re.

2. A STANAG 4021 SPECIFICATION FOR CE
(TETRYL) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO
NATION TO ANOTHER (EDITION 3) „A (tet ryl) rob -
ba nó anyag át adá sá nak spe ci á lis elõ írásai egyik NATO
 országból a má sik ba 3. ki adás” cí mû do ku men tu mot ezen
in téz ke dés alap ján, ere de ti nyel ven be ve ze tem.

3. Az egyez mény ren del te té se, hogy a rob ba nó anyag
le írá sát, annak vizs gá la ti mód sze re it is me rtes se, mely a
rob ba nó anya gok jö võ be ni át vé te lét meg könnyí ti a tag or -
szá gok kö zött.

Az egyez ményt el fo ga dó nem ze tek egyet ér te nek ab ban, 
hogy be tart ják je len egyez ményt a jö võ be ni át adá sok so -
rán. A nem ze tek in dít vá nyo kat és vál to zá so kat te het nek.
Ki kell je löl ni a nem ze ti kap cso la tot tar tó he lye(ke)t és
sze mély(eke)t.

Meg jegy zés: ha zánk ban rob ba nó anyag-gyár tás üze mi
mé re tek ben nem fo lyik.

4. A 4021 szá mú NATO Egy sé ge sí té si Egyez mény
ren del ke zé se it 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni a tet ryl
rob ba nó anyag át adá sa ese tén.

5. Az érin tett szer ve ze tek az al kal ma zás ér de ké ben a
STANAG 4021 Egy sé ge sí té si Egyez ményt ren del jék meg
a HM Szab vány tá rá ból.

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

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

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató Parancsnokság parancsnokának

753/2006. (HK 21.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény
(STA NAG 2897 „A tûz sze rész fel sze re lé sek és azok kal 

szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek -AE ODP–7
ki ad vány”) nem ze ti be ve ze té sé rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott fel ha -
tal ma zás alap ján – hi vat ko zá sul 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, va la mint a NA TO egy sé ge sí té si
egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és be ve ze té sé rõl  szóló
118/2004. (HK 1/2005.) szá mú HM vé de lem gaz da sá gi he -
lyet tes ál lam tit kár köz le mé nyé ben fog lal tak ra – az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztériumra, a mi nisz té rium alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek re, hi va ta lok ra, hát tér in téz mé nyek re, a ka to nai 
fel sõ ok ta tá si in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re.

2. A STANAG 2897 EOD (EDITION 4) EOD
EQUIPMENT REQUIREMENTS AND EQUIP -
MENT- AEODP–7 „A tûz sze rész fel sze re lé sek és azok kal 
szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek -AEODP–7 ki ad vány
4. ki adás” cí mû do ku men tu mot ezen in téz ke dés alap ján,
ere deti nyel ven be ve ze tem.

3. Az egyez mény ren del te té se, hogy egy sé ge sít se és
elõ se gít se a spe ci á lis tûz sze rész fel sze re lé sek és az azok -
kal szem ben tá masz tott kö ve tel mé nye ket a nem ze tek kö -
zöt ti együt tes fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben.

Az egyez ményt el fo ga dó nem ze tek egyet ér te nek ab ban,
hogy be tart ják je len egyez ményt és a hoz zá tar to zó
 AEODP–7 ki ad vány elõ írásait a je len le gi és jö võ be ni tûz sze -
rész fel sze re lé sek be szer zé se és fej lesz té se so rán. A nem ze -
tek in dít vá nyo kat és vál to zá so kat te het nek. Ki kell je löl ni a
nem ze ti kap cso la tot tar tó he lye(ke)t és sze mély(eke)t.

4. A 2897 szá mú NATO Egy sé ge sí té si Egyez mény
ren del ke zé se it 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni az új
be szer zé sû tûz sze rész fel sze re lé sek ese tén.

5. Az érin tett szer ve ze tek az al kal ma zás ér de ké ben a
STANAG 2897 Egy sé ge sí té si Egyez ményt ren del jék meg
a HM Szab vány tá rá ból.

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

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok
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A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató Parancsnokság parancsnokának

754/2006. (HK 21.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény
(STANAG 2997 „A mentõmellények és személyi

mentõ felszerelések kiadvány”) nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján – hi vat ko zá sul 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
113/2004. (HK 27.) HM vé de lem gaz da sá gi he lyet tes
 államtitkár köz le mé nyé ben fog lal tak ra – az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztériumra, a mi nisz té rium alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek re, hi va ta lok ra, hát tér in téz mé nyek re, a ka to nai 
fel sõ ok ta tá si in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re.

2. A STANAG 2997 LIFE JACKETS AND
PERSONAL FLOTATION DEVICES (EDITION 2)
„A men tõ mel lé nyek és sze mé lyi men tõ fel sze re lé sek ki ad -
vány 2. ki adás” cí mû do ku men tu mot ezen in téz ke dés alap -
ján, ere de ti nyel ven be ve ze tem.

3. Az egyez mény ren del te té se, hogy egy sé ge sít se a
men tõ mel lé nyek re és egyé ni men tõ esz kö zök re vo nat ko zó 
kö ve tel mé nye ket a fel cse rél he tõ ség, he lyet te sít he tõ ség el -
éré se ér de ké ben a NATO szá raz föl di erõ i nél.

Az egyez ményt el fo ga dó nem ze tek egyet ér te nek ab ban, 
hogy be tart ják je len egyez mény elõ írásait a meg va ló sít ha -
tó ság ke re te in be lül a jö võ be ni men tõ esz kö ze ik be szer zé se 
so rán. Az egyez mény ha tá lya azon esz kö zök re ter jed ki,
ame lye ket a ka to nák fel vesz nek a tes tük re (a tes tü kön
 viselnek) és el fo gad ha tó biz ton sá got nyúj ta nak a vízbe -
fulladás ellen. Olyan esz kö zök, mint a men tõ bó ják, men tõ -
gyû rûk, men tõ övek, men tõ pár nák, men tõ ka bá tok, vagy
ove rál lok és más men tést se gí tõ esz kö zök nem tar toz nak
az egyez mény ha tá lya alá.

4. A 2997 szá mú NATO Egy sé ge sí té si Egyez mény
ren del ke zé se it 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni az új
be szer zé sû men tõ fel sze re lé sek ese tén.

5. Az érin tett szer ve ze tek az al kal ma zás ér de ké ben a
STANAG 2997 Egy sé ge sí té si Egyez ményt ren del jék meg
a HM Szab vány tá rá ból.

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

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

A Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
181/2006. (HK 21.) MH LEPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a STANAG 5501 (4. kiadás) alkalmazásáról

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, illetve a
Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny sé gé nek
rend jé rõl  szóló 25/1997. (HK.11.) HM uta sí tás 6.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a tárgy ban az
aláb bi ak sze rint

intézkedem:

Je len in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
Lé gi erõ Pa rancs nok ság LINK 1 har cá sza ti adat kap cso lat tal
ren del ke zõ alá ren delt ka to nai szer ve ze te i re. A Hon vé del mi
Mi nisz té rium vé de lem gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár
28/2005. (HK 8.) ra ti fi ká ci ós köz le mé nye, illetve a NA TO
2006. feb ru ár 28-án ki hir de tett szab vá nyo sí tá si egyez mény
ha tály ba lép te té se alap ján be ve ze tés re ke rül a STA NAG
5501 (4. ki adás) a „TAC TI CAL DA TA EX CHAN GE –
LINK 1 (PO INT-TO-PO INT)” „(Har cá sza ti adat cse re
LINK 1)” cí mû szab vá nyo sí tá si egyez mény.

A Pa rancs nok Urak in téz ked je nek, hogy a fel hasz ná ló,
illetve üze mel te tõ ál lo mány el mé le ti fog lal ko zá sok ke re -
té ben vo nat ko zó mér ték ben is mer je meg a do ku men tum
tar tal mát, illetve biz to sít sák, hogy az au to ma ti kus adat cse -
re az egyez mény ben fog lal tak nak meg fe le lõ for má tum ban
tör tén jen.

Az in téz ke dés alá írá sa nap ján lép ha tály ba*.

Var ga Já nos dan dár tá bor nok s. k.,
MH LEP pa rancs nok he lyet tes

A Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
183/2006. (HK 21.) MH LEPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a STANAG 5516 (3. kiadás) alkalmazásáról

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, illetve a
Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny sé gé nek
rend jé rõl  szóló 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás 6.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a tárgy ban az
aláb bi ak sze rint

intézkedem:

Je len in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
Lé gi erõ Pa rancs nok ság LINK 16 har cá sza ti adat kap cso -
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lat tal ren del ke zõ alá ren delt ka to nai szer ve ze te i re. A Hon -
vé del mi Mi nisz té rium vé de lem gaz da sá gi he lyet tes ál lam -
tit kár 28/2005. (HK 8.) ra ti fi ká ci ós köz le mé nye, illetve a
NA TO 2006. feb ru ár 28-án ki hir de tett szab vá nyo sí tá si
egyez mény ha tály ba lép te té se alap ján be ve ze tés re ke rül a
STA NAG 5516 (3. ki adás) a „TAC TI CAL DA TA EX -
CHAN GE – LINK 16” „(Har cá sza ti adat cse re LINK 16)”
cí mû szab vá nyo sí tá si egyez mény.

A Pa rancs nok Urak in téz ked je nek, hogy a fel hasz ná ló,
illetve üze mel te tõ ál lo mány el mé le ti fog lal ko zá sok ke re -
té ben vo nat ko zó mér ték ben is mer je meg a do ku men tum
tar tal mát, illetve biz to sít sák, hogy az au to ma ti kus adat cse -
re az egyez mény ben fog lal tak nak meg fe le lõ for má tum ban
tör tén jen.

Az in téz ke dés alá írá sa nap ján lép ha tály ba*.

Var ga Já nos dan dár tá bor nok s. k.,
MH LEP pa rancs nok he lyet tes

A Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
184/2006. (HK 21.) MH LEPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a STANAG 5511 (5. kiadás) alkalmazásáról

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, illetve a
Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny sé gé nek
rend jé rõl  szóló 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás 6.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a tárgy ban az
aláb bi ak sze rint

intézkedem:

Je len in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
Lé gi erõ Pa rancs nok ság LINK 11/11B har cá sza ti adat kap -
cso lat tal ren del ke zõ alá ren delt ka to nai szer ve ze te i re. A
Hon vé del mi Mi nisz té rium vé de lem gaz da sá gi he lyet tes ál -
lam tit kár 28/2005. (HK 8.) ra ti fi ká ci ós köz le mé nye,
illetve a NA TO 2006. feb ru ár 28-án ki hir de tett szab vá nyo -
sí tá si egyez mény ha tály ba lép te té se alap ján be ve ze tés re
ke rül a STA NAG 5511 (5. ki adás) a „TAC TI CAL DA TA
EX CHAN GE – LINK 11/11B” „(Har cá sza ti adat cse re
LINK 11/11B)” cí mû szab vá nyo sí tá si egyez mény.

A Pa rancs nok Urak in téz ked je nek, hogy a fel hasz ná ló,
illetve üze mel te tõ ál lo mány el mé le ti fog lal ko zá sok ke re -
té ben vo nat ko zó mér ték ben is mer je meg a do ku men tum
tar tal mát, illetve biz to sít sák, hogy az au to ma ti kus adat -

csere az egyez mény ben fog lal tak nak meg fe le lõ formátum -
ban tör tén jen.

Az in téz ke dés alá írá sa nap ján lép ha tály ba*.

Var ga Já nos dan dár tá bor nok s. k.,
MH LEP pa rancs nok he lyet tes

A Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
217/2006. (HK 21.) MH LEPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a STANAG 5616 (3. kiadás) alkalmazásáról

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, illetve a
Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny sé gé nek
rend jé rõl  szóló 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás 6.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a tárgy ban az
aláb bi ak sze rint

intézkedem:

Je len in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
Lé gi erõ Pa rancs nok ság LINK 11/11B és LINK 16 har cá -
sza ti adat kap cso la tok kal ren del ke zõ alá ren delt ka to nai
szer ve ze te i re. A Hon vé del mi Mi nisz té rium vé de lem gaz -
da sá gi he lyet tes ál lam tit kár 28/2005. (HK 8.) ra ti fi ká ci ós
köz le mé nye, illetve a NA TO 2006. már ci us 9-én ki hir de -
tett szab vá nyo sí tá si egyez mény ha tály ba lép te té se alap ján
be ve ze tés re ke rül a STA NAG 5616 (3. ki adás) a „STAN -
DARDS FOR DA TA FOR WAR DING BET WE EN TAC -
TI CAL DA TA SYS TEMS EMP LO Y ING DI GI TAL DA -
TA LINK 11/11B AND TAC TI CAL DA TA SYS TEMS
EMP LO Y ING LINK 16” „(Szab vány a Link 11/11B-t és
Link 16 adat kap cso la tot al kal ma zó har cá sza ti adat át vi te li
rend sze rek szá má ra)” cí mû szab vá nyo sí tá si egyez mény.

A Pa rancs nok Urak in téz ked je nek, hogy a fel hasz ná ló,
illetve üze mel te tõ ál lo mány el mé le ti fog lal ko zá sok ke re -
té ben vo nat ko zó mér ték ben is mer je meg a do ku men tum
tar tal mát, illetve biz to sít sák, hogy az au to ma ti kus adat cse -
re az egyez mény ben fog lal tak nak meg fe le lõ for má tum ban
tör tén jen.

Az in téz ke dés alá írá sa nap ján lép ha tály ba**.

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

 * Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. szep tem ber 5.
** Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. ok tó ber 9.
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SZERZÕDÉSEK

HM Nemzetközi és Rendezvényszervezõ Hivatal

A szer zõ dés
meg ne ve zé se (tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést 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***

Szállítási szerzõdés Szer zõ dés mó do sí tás Su per Mé dia Kft.
Adó szám:

10741708-2-41

max. 3240 2006. ok tó ber 16. 2006. ok tó ber 16. 2006.
de cem ber 31.

Szállítási szerzõdés Szer zõ dés mó do sí tás Im mo fox Kft.
Adó szám:

13528393-2-41

max. 1 908 2006.
szep tem ber 20.

2006.
szep tem ber 20.

2006.
de cem ber 31.

  * Gaz dál ko dó szer vek ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám.
 ** A szer zõ dés va lu ta ne mé ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban).
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se.

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A szer zõ dés
meg ne ve zé se (tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kötõ fe lek

neve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés
ér té ke
(net tó)

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si szer zõ dés „Bú to rok be szer zé se” ZMNE
Adó száma:

15708034-2-51
Me zõ kö ves di

Bú tor ipa ri Kft.
Adó szá ma:

10684528-2-05

4 474 188 2006. 04. 20. 2006. 04. 20. 2006. 05. 17.

Szál lí tá si szer zõ dés „Bú to rok be szer zé se” ZMNE
Adó szá ma:

15708034-2-51
Me zõ kö ves di

 Bútoripari Kft.
Adó szá ma:

10684528-2-05

868 524 2006. 06. 19. 2006. 06. 19. 2006. 06. 29.
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A szer zõ dés
meg ne ve zé se (tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kötõ fe lek

neve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés
ér té ke
(net tó)

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si szer zõ dés „Bú to rok be szer zé se” ZMNE
Adó szá ma:

15708034-2-51
Gyu lai

Fa fém bú tor Rt.
Adó szá ma:

11878238-2-04

84 150 2006. 06. 26. 2006. 06. 26. 2006. 09. 28.

Szál lí tá si szer zõ dés „Bú to rok be szer zé se” ZMNE
Adó szá ma:

15708034-2-51
Gyu lai 

Fa fém bú tor Rt.
Adó szá ma:

11878238-2-04

10 008 506 2006. 06. 21. 2006. 06. 21. 2006. 09. 28.

Szál lí tá si szer zõ dés „Bú to rok be szer zé se” ZMNE
Adó szá ma:

15708034-2-51
Gyu lai 

Fa fém bú tor Rt.
Adó szá ma:

11878238-2-04

3 172 856 2006. 04. 11. 2006. 04. 11. 2006. 05. 15.

Ma gyar Hon véd ség Had táp anyag El lá tó Központ

A szer zõ dés
meg ne ve zé se (tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kötõ fe lek

neve, azo no sí tó ja*
A szer zõ dés

ér té ke

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si szer zõ dés Test vé dõ fel sze re lés, gu mi bot, pajzs HM BBBH - Un ion
Plus Kft.

01-09-072633

11 240 2006. 09. 29. 2006. 09. 29. 2006. 10. 09.

Szál lí tá si szer zõ dés Te lesz kó pos bot tü kör rel, pa tent bi lincs, kev lár sisak HM BBBH - Com bat
Ke res ke del mi Kft.

01-09-163831

11 218 2006. 09. 20. 2006. 09. 20. 2006. 09. 30.
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A szer zõ dés
meg ne ve zé se (tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kötõ fe lek

neve, azo no sí tó ja*
A szer zõ dés

ér té ke

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si szer zõ dés Nagy kony hai sza ka szos rend sze rû mo só gép MH HTPEK –
 Coninvest Kft.
(13-09-082313)

7665 2006. 10. 16. 2006. 10. 16. 2006. 12. 31.

Szál lí tá si szer zõ dés Gya kor lósap kák, -ka la pok kon fek ci o ná lá sa MH BBBH – Tu ni on
Plus Kft.

(01-09-072633)

42 100 2006. 10. 16. 2006. 10. 16. 2006. 12. 31.

Szál lí tá si szer zõ dés Gya kor lóru há zat kon fek ci o ná lá sa MH BBBH –
 Csizmarik

és  Társa Kft.
(01-09-071521)

89 150 2006. 10. 16. 2006. 10. 16. 2006. 12. 31.

Szál lí tá si szer zõ dés Gya kor lóru há zat kon fek ci o ná lá sa MH BBBH –
M + Z Kft.

(09-09-004336)

138 275 2006. 10. 16. 2006. 10. 16. 2006. 12. 31.
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KÖZLEMÉNYEK

HM Személyzeti Fõosztály fõosztályvezetõjének 

k ö z  l e  m é  n y e

Pályázati felhívás
írásbeli vizsgatételek kidolgozására

A HM Sze mély ze ti Fõ osz tály pá lyá za tot hir det a ka to -
nai szak ké pe sí té sek szak mai vizs gák írás be li vizs ga té te -
le i nek és ér té ke lé si út mu ta tó i nak ki dol go zá sá ra.

1. Az írás be li vizs ga fel adat lap já nak ki dol go zá sa
100 össz pont szám mal tör tén jen meg az aláb bi szak ké -
pe sí té sek ága za ta in és szak má i ban

Szak ké pe sí tés
OKJ sze rin ti

azo no sí tó szám

Szak ké pe sí tés,
ága zat (szak irány) meg ne ve zé se

HONVÉD ZÁSZLÓS

54 8917 04 – 03 sár kány-haj tó mû ága zat

54 8917 04 – 05 had táp ága zat (élel me zé si el lá tó szak irány)

54 8917 04 – 06 rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ ágazat

54 8917 04 – 08 pa rancs no ki ága zat

54 8917 04 – 10 tech ni kai II. ága zat (harc- és
gép jár mû tech ni kus szak irány)

54 8917 04 – 11 ügy vi te li ága zat

54 8917 04 – 07 ka to nai biz ton sá gi ága zat

A szak ké pe sí té sek ága zat és szak ma írás be li vizs ga rész
ele me it a Szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nyei IV. és V. fe je ze te tar tal maz za. A té tel sor és az ér té ke -
lé si út mu ta tó ki dol go zá sá nál a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról és el já rá si rend jé rõl  szóló 26/2001.
(VII. 27.) OM ren de let elõ írásait kell figye lembe ven ni.

Az ér té ke lé si út mu ta tó nak tar tal maz nia kell a fel ada tok
rész le tes meg ol dá sát, va la mint a rész fel ada tok ra ad ha tó
pont szá mo kat.

A pá lyá zat el ké szí té se kor ki emelt fi gyel met kell for dí -
ta ni ar ra, hogy a fe le let vá lasz tá sos, a fe le let ki e gé szí té ses
és a fe le let al ko tá sos kér dé sek össz hang ban le gye nek az
ok ta tott tan tárgy tar tal má val és meg ha tá ro zott kö ve tel -
mény rend sze ré vel, a vá la szok ból meg ál la pít ha tó le gyen a

tan anyag át fo gó is me re te, a ta nul tak kom plex al kal ma zá -
sá ra va ló kész ség.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a szak ké pe sí tés, ága zat (szak ma) meg ne ve zé sét és az

OKJ-ben sze rep lõ azo no sí tó szá mát;
– a ki dol go zás ra ren del ke zés re ál ló idõt (a 15/2004.

(VI. 18.) és a 34/2005. (VI II. 24.) HM ren de le tek ben meg -
je len te tett szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek V. fe je zet
2. pont ja alap ján);

– a fel ada tok egy ér tel mû, tö mör meg fo gal ma zá sát;
– a meg ol dá sok rész le tes ki dol go zá sát a fel ada tok

(rész fel ada tok) pon to zá sá val együtt;
– a pá lyá zó jel igé jét, va la mint je li gés, zárt bo rí ték ban a

pá lyá zó ne vét, adó azo no sí tó szá mát, tár sa da lom biz to sí tá si 
azo no sí tó je lét, adó sáv ját, ál lan dó lak cí mét, mun ka he lyét
és annak te le fon szá mát.

A té tel sort, az ér té ke lé si út mu ta tót és a raj zo kat mág nes -
le me zen, va la mint egy pél dány ban gé pel ve, má sol ha tó raj -
zok kal kell be kül de ni a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály cí mé re
(1885 Bu da pest, Pf.: 25.).

A pá lyá za to kat il le tõ en az írás be li té te lek re vo nat ko zó
ti tok tar tás kö te le zõ.

A pá lyá zat be kül dé sé nek ha tár ide je: 2006. no vem -
ber 21.

A be ér ke zett pá lyá za to kat a ka to nai szak ér tõi név jegy -
zé ken sze rep lõk kö zül fel kért szak ér tõk bí rál ják el. A ki ad -
ha tó nak mi nõ sí tett té tel sor ki dol go zó ja – a bí rá lók ja vas la -
tá nak figye lembe véte lével, a vizs ga té te lek jó vá ha gyá sát
köve tõen – negy ven ezer fo rin tig ter je dõ pá lya díj ban ré -
sze sül het.

A Debreceni Katonai Ügyészség közleménye

Az MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red 21. Ra dar
Szá zad – Deb re cen – ál lo má nyá ba tar to zó Ki rály Já nos
mk. szá za dos el tu laj do ní tott 79/2005. szá mú nyo mo zó -
tisz ti iga zol vá nya ér vény te len.
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AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI KÉPZÕ ÉS TOVÁBBKÉPZÕ KFT.
JELENTKEZÉSI FELHÍVÁSA

MUNKA- ÉS TÛZVÉDELMI SZAKKÉPZÉSEKRE

2006/2007-es tanév

FMK Nyilvántartási szám: 01-0182-05

Intézmény-akkreditációs lajstromszám: 0477

I. Fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak irá nyú to vább kép zés

A Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem és az OMKT Kft. együtt mû kö dé sé nek a ke re té ben in dul.

– je lent ke zé si fel té tel: egye te mi, illetve fõ is ko lai vég zett ség,

– kép zé si idõ: 5 fél év.

A ta nul má nyok el vég zé se után tet t si ke res zá ró vizs ga ese tén a hall ga tók fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak irá nyú ké pe sí -
tést iga zo ló ok le ve let kap nak. Az ok le vél mun ka vé del mi szak ké pe sí tés hez kö tött mun ka kö rök be töl té sé re, illetve mun -
ka biz ton sá gi szak te vé keny ség el lá tá sá ra jo go sít, egy ben alap fel té te le a mun ka vé del mi szak ér tõi iga zol vány meg sze -
rez he tõ sé gé nek is.

II. Mun ka vé del mi tech ni kus szak kép zés (Or szá gos Kép zé si Jegy zék szá ma: 53 5499 01)

– je lent ke zé si fel té te lek:

– mû sza ki jel le gû szak kö zép is ko lai, vagy mû sza ki is me re tet nyúj tó kép zé sen szer zett ké pe sí tés, vagy

– mû sza ki tech ni ku si vég zett ség, vagy

– érett sé gi bi zo nyít vány és mû sza ki jel le gû szak mun kás bi zo nyít vány, vagy

– érett sé gi és a MÁV fel sõ fo kú for gal mi és ke res ke del mi tan fo lya ma in szer zett vég zett ség, vagy

– érett sé gi és pos ta for gal mi ké pe sí tés;

– kép zé si idõ: 2 fél év (250 óra).

A ta nul má nyo kat köve tõen si ke res zá ró vizs gát tet t hall ga tók mun ka vé del mi tech ni ku si bi zo nyít ványt kap nak, amely

bi zo nyít vány kö zép fo kú mun ka vé del mi szak ké pe sí tés hez kö tött mun ka kö rök be töl té sé re, illetve mun ka biz ton sá gi
szak te vé keny ség el lá tá sá ra jo go sít.

III. Tûz vé del mi elõ adó szak kép zés (Or szá gos Kép zé si Jegy zék szá ma: 52 8915 02)

– je lent ke zé si fel té tel: kö zép is ko lai vég zett ség,

– kép zé si idõ: 2 fél év (324 óra).

A ta nul má nyo kat köve tõen si ke res zá ró vizs gát tet t hall ga tók tûz vé del mi elõ adó bi zo nyít ványt kap nak, amely bi zo -

nyít vány kö zép fo kú tûz vé del mi szak ké pe sí tés hez kö tött mun ka kö rök be töl té sé re, illetve tûz vé del mi szak ké pe sí tést
igény lõ fel ada tok el lá tá sá ra jo go sít.

IV. Mun ka vé del mi és tûz vé del mi szak kép zé sek

A tan ren dek össze han go lá sá val min d az I., min d a II. pon tok ban fel so rolt mun ka vé del mi szak kép zé sek re je lent ke zõk
ré szé re az OMKT Kft. le he tõ sé get biz to sí t ar ra, hogy a mun ka vé del mi ta nul má nya ik kal egy ide jû leg a III. pont ban
 szereplõ tûz vé del mi elõ adó szak kép zés ben is részt ve gye nek.
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Ál ta lá nos tud ni va lók
a) Va la mennyi szak kép zés 2007. ja nu ár ban in dul az OMKT Kft. szék he lyén, Bu da pes ten.

b) Je lent ke zé si ha tár idõ: 2006. de cem ber 29.
c) Je lent kez ni az OMKT Kft. je lent ke zé si lap ján le het, amely be sze rez he tõ sze mé lye sen

– az OMKT Kft.-be n (1111 Bu da pest, Mû egye tem rkp. 9.,,R” ép., II. em. 216., 218.) vagy
– a Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé gek re gi o ná lis köz pont ja i ban, illetve igé nyel he tõ le vél ben vagy

te le fo non. A II. és III. pon tok ban fel so rolt kép zé sek je lent ke zé si lap ja le tölt he tõ a www.omkt.bme.hu we bol dal -
ról is.

d) Rész le tes in for má ci ó kat a je lent ke zé si lap hoz mel lé kelt tá jé koz ta tó, va la mint az em lí tett hon lap tar tal maz za.
 Szóbeli fel vi lá go sí tást ad:

– a fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak kép zés rõl: Bo gen fürst Fe renc né a 463-3610-es,
– a kö zép fo kú mun ka vé del mi szak kép zés rõl: Szi lá gyi né Mi hály Gyön gyi a 463-4396-os,
– a tûz vé del mi elõ adó szak kép zés rõl: Mé szá ros né Mar git tay Ka ta lin a 463-2709-es te le fo non.

Bu da pest, 2006. ok tó ber

IGAZGATÓSÁG
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó

meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként

A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET

cí mû ki ad ványt.

A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata – tekintettel a büntetõjog kialakult felosztására, továbbá a
kommentár könnyebb használatának szempontjaira is – három kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Btk. 
Általános részének, a második és harmadik kötet pedig a Különös részének magyarázatát tartalmazza.

A ma gya rá zat nagy mér ték ben tá masz ko dik a bí rói íté le tek ér tel me zõ ren del ke zé se i re, az Alkotmány -
bíróság ha tá ro za ta i ra, va la mint az ET, az EU és más nem zet kö zi fó ru mok re le váns do ku men tu ma i ra;
ugyan ak kor nagy hang súlyt fek tet a fo gal mak tu do má nyos de fi ni á lá sá ra és rend sze re zé sé re is. Te kin tet -
tel ar ra, hogy a jog tu do mány és a jog al kal ma zás ál tal ki ala kí tott ér tel me zé si tar to mány is me re te nél kül
nem le het el iga zod ni a bün te tõ jog alap kér dé se i ben, a kom men tár nem csak a szak mai fel hasz ná lók és a
jog hall ga tók, jo gi to vább kép zés ben részt vevõk számára jelenthet támpontot, hanem a büntetõjog iránt
érdeklõdõk is segítségül hívhatják a kiadványt.

A magyarázat a Hivatalos CD Jogszabálytárban megjelent Btk. kommentár szerkesztett változata.

Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B.
u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán)
szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu),
illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata I–III. kötet cí mû ki ad ványt
(az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft + pos ta költ ség) ......................  pél dány ban, és ké rem
jut tas sák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám:  .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ -
számára át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó

meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

cí mû ki ad ványt.

A 2006. jú li us 1-jé tõl ha tá lyos, a gaz da sá gi tár sa sá gok ról szóló 2006. évi IV. tör vény (az új Gt.)
meg al ko tá sa so rán az Euró pai Unió tár sa sá gi jo gá val va ló har mo ni zá ció és az egyes tag ál la mok
tár sa sá gi jo ga fej lõ dé sé nek kö zös sa já tos sá gai mel lett a ma gyar jog al kal ma zók több mint más fél
év ti ze des ta pasz ta la ta it is fel hasz nál ták.

A ma gyar jog al kal ma zók szá má ra ma már nem szá mít új don ság nak a tár sa sá gi jog. Az el len ér zé sek ré g
meg szûn tek, az el sõ tár sa sá gi tör vény, az 1988. évi VI. tör vény ha tály ba lé pé se óta a gaz da sá gi élet
sze rep lõi a tár sa sá gi jog in téz mé nye it meg is mer ték és el fo gad ták. Ki ala kult az a cég bí ró sá gi gya kor lat és 
je len tõs szak iro da lom, meg erõ sö dött az a tár sa sá gi jo gi kul túr a, amely re a jog al ko tó tá masz kod ha tott.

Az új Gt. egyes kér dé se ket a ko ráb bi val azo no san sza bá lyoz, így az 1997. évi CXLIV. tör vé nyen ala pu ló,
a Leg fel sõbb Bí ró ság és az íté lõ táb lák köz zé tett dön té se i bõl meg is mer he tõ bí rói gya kor lat rész ben
to vább ra is irány adó.

Ára: 3024 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B.
u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán)
szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu),
illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a A gaz da sá gi tár sa sá gok ról szóló tör vény ma gya rá za ta cí mû ki ad ványt
(ára: 3024 Ft + pos ta költ ség), ......................  pél dány ban, és ké rem jut tas sák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám:  .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
meg je len tet te a

LEX-ICON § 4.0
ki ad vá nyát, amely a

Választójogi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye II. részét
tar tal maz za.

A Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye II. – a LEX-ICON 1.0 (Ön kor mány za ti Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye), a
LEX-ICON 2.0 (Köz igaz ga tá si El já rá sok Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye), va la mint a LEX-ICON 3.0 (Vá lasz tó jo gi Jog -
sza bá lyok Gyûj te mé nye I. – az or szág gyû lé si kép vi se lõk és az Eu ró pa Par la ment tag ja i nak vá lasz tá sá hoz) a ko ráb bi ki -
ad vá nyok nyom do ka in ha lad va és a fel sõ ok ta tá si kép zés hez se gít sé get nyújt va – a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke -
zet ben tar tal maz za a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk, a pol gár mes te rek és a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk

meg választásához szük sé ges ha tá lyos jog sza bá lyo kat. A kö tet öt rész bõl áll.

Az el sõ rész ben a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek, va la mint a ki sebb sé gi ön kor mány za tok jog ál lá -
sá val kap cso lat ban az Al kot mányt, a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló tör vényt, a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról
szó ló tör vényt, a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk jog ál lá sá nak egyes kér dé se i rõl szó ló tör vényt, a pol gár mes te ri tiszt ség
el lá tá sá nak egyes kér dé se i rõl szó ló tör vényt, a pol gár mes te ri tiszt ség át adá sát sza bá lyo zó mi nisz te ri ren de le tet kö zöl -

jük. A má so dik rész a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek, va la mint a ki sebb sé gi ön kor mány za tok vá -

lasz tá sá ra vo nat ko zó tör vé nye ket és egyéb jog sza bá lyo kat, ren del ke zé se ket tar tal maz za. A har ma dik rész az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõi és pol gár mes ter-vá lasz tá sok kal össze füg gés ben a Ma -

gyar Köz löny ben 1997–2006 kö zött köz zé tett ál lás fog la lá sa it, míg a ne gye dik rész az Al kot mány bí ró ság ál tal
1990–2005 kö zött ho zott és a té má val össze füg gõ, a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett el vi je len tõ sé gû ha tá ro za ta it ad ja

köz re. Az ötö dik rész a Leg fel sõbb Bí ró ság nak 1998–2005 kö zött ho zott, a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ ket, pol gár -
mes te re ket és kisebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõ ket érin tõ vá lasz tó jo gi eseti döntéseit mutatja be. 

A ki ad ványt nem csak az egye te mi, fõ is ko lai hall ga tók a ta nul má nya ik hoz, ha nem a vá lasz tá si bi zott sá gok tag jai (sza va -
zat szám lá ló bi zott ság, he lyi vá lasz tá si bi zott ság, te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság) és a vá -
lasz tá si iro dák mun ka tár sai is ha szon nal for gat hat ják a vá lasz tás sal kap cso la tos mun ká juk hoz. A te ma ti ku san rend sze -
re zett jog sza bály gyûj te mény meg fe le lõ se géd esz közt je lent het a he lyi és a ki sebb sé gi ön kor mány za tok tag jai, a pol gár -
mes te rek mun ká já hoz és a bí ró sá gi jog al kal ma zás hoz, to váb bá a ku ta tók, a vá lasz tó jog iránt ér dek lõ dõk szá má ra is. 

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a LEX-ICON § 4.0 Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye II. ki ad ványt

( Ára: 3570 Ft áfá val) ......................  pél dány ban, és kér jük, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ....................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..............................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon
be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                                   cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként a

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL SZÓLÓ
1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–II.

cí mû köny vet.

A Mun ka Tör vény könyvének kom men tár ja az 1992-ben szü le tett tör vény ha tá lyos szö ve gét és az azok hoz
fû zött jog iro dal mi ma gya rá za to kat köz li, vé gig kö vet ve az el múlt ti zen négy év tör vény mó do sí tá sa it, kü lö nös 
fi gye lem mel az Eu ró pai Unió mun ka jo gi in téz mé nye i nek át vé te lé re és a jo gal kal ma zói gya kor lat ra.

A szerzõk szán dé ka sze rint a kö te tet ha szon nal for gat hat ják a jog sza bály ér tel me zé sét ke re sõ,
a jog alkal mazói gya kor lat fe lõ l ér dek lõ dõ el mé le ti és gya kor la ti szak em be rek egy aránt.

A kom men tár a gya kor lat ban va ló hasz nos al kal maz ha tó ság ér de ké ben az egyes jog in téz mé nyek -
hez össze fog lal ja a kap cso ló dó jog iro dal mi mun ká kat, jog sza bá lyo kat, a Leg fel sõbb Bí ró ság Mun -
ka jo gi Kollégiumának állásfoglalásait.

A kö tet szer zõi a Pé csi Tu do mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka r Mun ka jo gi és Tár sa da lom -
biz to sí tá si Jo gi Tan szé ké nek mun ka tár sai: dr. Kis s György egye te mi ta nár, dr. Ber ke Gyu la egye te -
mi do cens, dr. Ban kó Zol tán egye te mi ad junk tus, va la mint dr. Gyu la vá ri Ta más, az Eöt vös Loránd
Tu do mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka r Mun ka jo gi és Szo ci á lis Jo gi Tan szé ké nek egye te -
mi do cen se.

A 736 ol dal ter je del mû, két kö te tes ki ad vány ár a 3192 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.
 Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám
alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg -
ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL SZÓLÓ
1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–II.

cí mû, 736 ol dal ter je del mû két kö te tes ki ad ványt.

(ára: 3192 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .............................................................................................................................
Ut ca, ház szám: .................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ........................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után,
8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ -
számára vagy postai úton a fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként a

dr. Né meth Gab ri el la és dr. Pa tyi And rás

A tár sas há zi tör vény ma gya rá za ta

cí mû ki ad vá nyát.

Ha zánk ban 1924 óta lé te zik a tár sas ház in téz mé nye, és a ma ha tá lyos tör vény im már a ne gye dik társas -
házi tör vény. 
A tár sas há zak ról szóló 2003. évi CXXXIII. tör vény kom men tár ja a kö zös tu laj don ezen spe ci á lis for má já nak 
sza bá lya it igyek szik meg is mer tet ni az ol va sók kal. A ki ad ványt ha szon nal for gat hat ják el sõ sor ban kö zös
kép vi se lõk, tár sas ház-tu laj do no sok, tár sas há zi ügyek kel nap i szin ten fog lal ko zók, de a jo gi pá lyák va la me -
lyi kén dol go zó szak em be rek is.
A tör vényszö veg be il lesz tett ma gya rá za tok ön ál ló szö veg ként is, de a tör vény szö veg ki egé szí té se ként is
hasz nál ha tók.
Az egye te mi do cens, illetve ügy véd szer zõ pá ros köny vé ben jól öt vö zi az el mé le ti és a gya kor la ti meg kö ze lí -
tés elõ nye it. A szer zõk sok he lyütt igye kez nek meg vi lá gí ta ni, el ma gya ráz ni nemcsak a konk rét jog sza bály -
szö ve get, ha nem a tár sas há zi jog vi szo nyok mö göt tes, ál ta lá nos pol gá ri jo gi hát tér in téz mé nye it, jog el ve it is
(pl. jó hi sze mû jog gya kor lás el ve, jog gal va ló vissza élés ál ta lá nos ti lal ma stb.). Sõt, a kom men tár szö ve gé -
ben meg ta lál hat juk a sza va za ti ará nyok kal (pl. egy sze rû szó több ség, mi nõ sí tett több ség, ab szo lút több ség) 
kap cso la tos tud ni va lók ál ta lá nos is mer te té sét is.
A kiadvány füg ge lé ke tar tal maz egy tár sas há zi ala pí tó ok ira tot és egy szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot
is. E két ok irat ter mé sze te sen min ta do ku men tum, me lyek tar tal mát az adott tár sas ház ala pí tá sa so rán a
konk rét tu laj do ni és mû kö dé si vi szo nyok függ vé nyé ben min den kép pen pon to sí ta ni, ki egé szí te ni, mó do sí -
ta ni kell, de még is tám pon tul szol gál hat min ta szö veg ként mind azok szá má ra, akik ta nács ta la nok ab ban,
ho gyan is in dul ja nak ne ki egy tár sas ház-ala pí tás nak, im má ron az új, ne gye dik tár sas há zi tör vény sza bá lyai 
alapján.

A ki ad vány 144 ol dal ter je del mû.
Ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.
 Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám
alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg -
ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük A tár sas há zi tör vény ma gya rá za ta cí mû ki ad ványt (ár a: 1155 Ft áfá val) .................
példány ban, és  kérjük, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  .....................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..............................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                               cég sze rû alá írás
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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, il let ve 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 Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél cím: Ma gyar
 Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

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 ci á 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
L'u do vé no viny 3 780 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 788 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
06.3597 – 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


