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Szám Tárgy Ol dal

Jog sza bá ly

25/2006. (XI. 9.)
HM–IRM együt tes ren de let

A ka to nák sza bad ság vesz té sé nek, elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak
és párt fo gó fel ügye le té nek vég re haj tá sá ról  szóló 1/1979.
( VIII. 25.) HM–IM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról 1652

Ha tá ro za tok

177/2006. (X. 27.)
KE ha tá ro zat

Ve zér ez re de si elõ lép te tés rõl 1653

178/2006. (X. 27.)
KE ha tá ro zat

Ve zér ez re de si elõ lép te tés rõl 1653

179/2006. (X. 27.)
KE ha tá ro zat

Al tá bor na gyi elõ lép te tés rõl 1653

180/2006. (X. 27.)
KE ha tá ro zat

Nyug ál lo má nyú al tá bor na gyi elõ lép te tés rõl 1654

181/2006. (X. 27.)
KE ha tá ro zat

Ve zér õr na gyi elõ lép te tés rõl 1654

182/2006. (X. 27.)
KE ha tá ro zat

Nyug ál lo má nyú ve zér õr na gyi elõ lép te tés rõl 1654

183/2006. (X. 27.)
KE ha tá ro zat

Dan dár tá bor no ki ki ne ve zés rõl 1654

184/2006. (X. 27.)
KE ha tá ro zat

Dan dár tá bor no ki ki ne ve zés rõl 1655

186/2006. (X. 27.)
KE ha tá ro zat

Dan dár tá bor no ki ki ne ve zés rõl 1655

A  H O N V É D E L M I  M I N I S Z T É R I U M  H I V A T A L O S  L A P J A

CXXXIII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM
2006. de cem ber 5.

F E L H Í V Á S !
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és a 2007. évi elõ fi ze té si árainkra
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227/2006. (XI. 10.)
KE ha tá ro zat

Nyug ál lo má nyú dan dár tá bor no ki ki ne ve zés rõl 1655

109/2006. (HK 22.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Köz pon ti El len õr zé si és Ható -
sági Hi va tal ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról 1655

110/2006. (HK 22.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 1656

Mi nisz te ri uta sí tá sok

116/2006. (HK 22.)
HM uta sí tás

A Ma gyar Hon véd ség át ala kí tá sa irá nyí tá si és ko or di ná ci ós
fel ada ta i nak el lá tá sá ról 1657

117/2006. (HK 22.)
HM uta sí tás

A hon vé del mi tár ca 2006. évi fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra ki -
adott 33/2006. (HK 8.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1659

118/2006. (HK 22.)
HM uta sí tás

A 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban fog lalt, az MH
ka to nai szer ve ze tek ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak
vég re haj tá sá ra ki adott 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás ban
meg ha tá ro zot tak kal össze füg gõ szak mai fel ada tok vég re haj -
tá sá ról 1659

119/2006. (HK 22.)
HM uta sí tás

A bé ke fenn tar tó mû ve le tek ka te gó ri á ba so ro lá sá ról, va la mint
de vi za el lát mány-ki egé szí tés mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról
 szóló 16/2005. (HK 5.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1670

121/2006. (HK 22.)
HM uta sí tás

A hu mán po li ti kai, hu mán stra té gi ai, és sze mély ze ti te vé keny -
ség gel, va la mint a tár cát érin tõ köz igaz ga tá si re form mal kap -
cso la tos ko or di ná ci ós fel ada tok vég re haj tá sá ról 1671

120/2006. (HK 22.)
HM uta sí tás

A NA TO ri gai csúcs ta lál ko zó já nak biz to sí tá sá ra fel aján lott
erõk ki je lö lé sé rõl, az al egy sé gek össze ál lí tá sá ról és fel ké szí -
té sé rõl 1672

122/2006. (HK 22.)
HM uta sí tás

Az EU harc cso port ba fel aján lott al egy sé gek ki je lö lé sé rõl,
össze ál lí tá sá ról és felkészítésérõl 1672

123/2006. (HK 22.)
HM uta sí tás

A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té nek lég vé del mi ké szen lé ti erõk -
kel va ló ol tal ma zá sa rend jé rõl  szóló 003/2004. (HK 1/2005.)
HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1672

Ál lam tit ká ri ren del ke zés

107/2006. (HK 22.)
HM Jo gi SZÁT–HVKF
együt tes in téz ke dés

A 2006. no vem ber ha vi nyo mo zó tisz ti ké szen lé ti szol gá lat el -
lá tá sá ról 1672

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

119/2006. (HK 22.)
HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon véd ség pa rancs no ki ál lo mány gyû lé sé nek meg -
tar tá sá val kap cso la tos fel ada tok ról 1673

121/2006. (HK 22.)
HVKF pa rancs

a Ma gyar Hon véd ség Geo in for má ci ós Szol gá lat meg ala kí tá -
sá nak elõ ké szí té sé vel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tás áról 1674

122/2006. (HK 22.)
HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di Pa rancs nok ság parancs -
noki be osz tás át adás-át vé te lé rõl 1674

1650 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 22. szám



Szám Tárgy Ol dal

123/2006. (HK 22.)
HVKF pa rancs

A szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi I. szer ve zé si idõ sza ka fel ada -
ta i nak vég re haj tá sá ról 1674

05/2006. (HK 22.)
HVKF in téz ke dés

A NA TO Re a gá ló Erõk (NA TO Res pon se For ces) 8. vál tá sá -
nak kö te lé ké be ki je lölt erõk ké szen lé ti be so ro lá sá ról és szol -
gá lat ba lép te té sé rõl 1674

120/2006. (HK 22.)
HVKF in téz ke dés

Az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság és alá ren delt sé gé be tar to zó
ka to nai szer ve ze tek ve ze tõ ügye le ti szol gá la tainak mó do sí tá -
sá val össze füg gõ fel ada ta i ról 1674

124/2006. (HK 22.)
HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség HM HVKF köz vet len alá ren delt sé gé be 
tar to zó, va la mint a 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás sze rint
2007. ja nu ár 1-jével meg ala kí tás ra, illetve át ala kí tás ra ke rü lõ
MH ka to nai szer ve ze tek 2007. év re  szóló éves feladat -
tervének el ké szí té sé vel össze füg gõ fel ada tok ról 1674

125/2006. (HK 22.)
HVKF in téz ke dés

Az ENSZ Li ba no ni Misszi ó já ban (UNI FIL) tör té nõ részvé -
telrõl 1674

126/2006. (HK 22.)
HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség 2007. (2008–2009.) évi fel ké szí té si
és ki kép zé si fel ada ta i ról 1675

9/2006. (HK 22.)
HVKF I. h. in téz ke dés

Egy sé ges NA TO Elõ írá sok ha tály ba lép te té sé rõl 1682

MH fõ nö ki ren del ke zé sek

122/2006. (HK 22.)
HM IKH in téz ke dés

Az af ga nisz tá ni tar to má nyi új já épí té si cso port ban részt ve võ
ka to nai szer ve zet tel, va la mint az af ga nisz tá ni mû ve le ti te rü le -
ten lé võ ma gyar erõk kel össze füg gõ egyes el he lye zé si szak -
területi fel ada tok sza bá lyo zá sá ról 1682

458/2006. (HK 22.)
MH EÜPK in téz ke dés

Az inf lu en za el le ni vé dõ ol tás el ren de lé sé rõl 1684

782/2006. (HK 22.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (EVE STA NAG 7017
„ Repülõhajtómû-kenõanyagok spekt ro gra fi kus vizs gá la ta”,
Edi ti on 1) nem ze ti be ve ze té sé rõl 1688

783/2006. (HK 22.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (EVE STA NAG 7013
„ Veszélyes zó nák lé gi jár mû vek üzem anyag gal tör té nõ fel töl -
té se so rán”,  Edi ti on 2) nem ze ti be ve ze té sé rõl 1688

784/2006. (HK 22.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (EVE STA NAG 7011
„ Automatikus üzem anyag rend szer fi gye lõ és ve zér lõ be ren -
de zés”, Edi ti on 2) nem ze ti be ve ze té sé rõl 1689

785/2006. (HK 22.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény [EVE STA NAG 3748
„ Hidraulika fo lya dé kok, ás vány olaj (H–515, H–520 és C–635)
és po li al fa ole fin (H–537, H–538 és H–544)”, Edi ti on 3] nem -
ze ti be ve ze té sé rõl 1689

786/2006. (HK 22.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (EVE STA NAG 3416
„ Metilalkohol/víz és desz til lált víz fel töl tés”, Edi ti on 5) nem -
ze ti be ve ze té sé rõl 1690

788/2006. (HK 22.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (EVE STA NAG 7029
„ Légijármûvek üzem anyag fel töl té sé hez hasz ná la tos töm lõk
és csat la ko zók jel lem zõi”, Edi ti on 1) nem ze ti be ve ze té sé rõl 1690
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789/2006. (HK 22.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (EVE STA NAG 7063
„Haj tó anya gok ban ta lál ha tó mik ro or ga niz mus-szennye zõ dé -
sek ki mu ta tá si és ke ze lé si mód sze rei”, Edi ti on 1) nem ze ti be -
ve ze té sé rõl 1691

Szer zõ dé sek

HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal 1692

HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal 1692

MH Had táp anyag El lá tó Köz pont 1693

MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red 1694

Köz le mé nyek

MH KI AK köz le mény Köz le mény 1695

Or szá gos Me te o ro ló gi ai
Szol gá lat

Köz le mény 1695
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JOGSZABÁLY

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

25/2006. (XI. 9.) HM–IRM

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

a katonák szabadságvesztésének, elõ ze tes
letartóztatásának és pártfogó felügyeletének

végrehajtásáról  szóló
1/1979. (VIII. 25.) HM–IM együttes rendelet

módosításáról

A bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló
1979. évi 11. tör vény ere jû ren de let (a továb biak ban:
Bv.tvr.) 127.  §-a (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a ka to nák sza bad ság vesz té sé nek, elõ ze tes le tar tóz -
ta tá sá nak és párt fo gó fel ügye le té nek vég re haj tá sá ról  szóló 
1/1979. (VI II. 25.) HM–IM együt tes ren de le tet (a továb -
biak ban: R.) – a leg fõbb ügyésszel és a Mi nisz ter el nö ki
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõk
sze rint mó do sít juk:

1.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sát fél be kell sza -

kí ta ni, ha a fél be sza kí tást a bün te tõ el já rás ról  szóló
1998. évi XIX. tör vény (a továb biak ban: Be.) 413.  §-a
(1) be kez dé se, vagy a Be. 423.  §-a (6) be kez dé se alap ján a

bí ró ság el ren del te, illetve a vég re haj tást a Be. 574.  §-a
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a bí ró ság, a Be.
598.  §-a (2) be kez dé se sze rin ti eset ben az igaz ság ügyi és
ren dé sze ti mi nisz ter fel füg gesz tet te.”

2.  §

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

(2) A ha tály ba lé pés sel egy ide jû leg az R. be ve ze tõ
 részében, az R. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, az
R. 11.  §-a (1) be kez dé sé ben, az R. 41.  §-a (2) be kez dé sé -
ben, az R. 58.  §-a (1) be kez dé sé nek nyol ca dik fran cia be -
kez dé sé ben, az R. 60.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já ban a
„Tvr.” meg je lö lé si szö veg rész he lyé be a „Bv.tvr.” szö veg -
rész, az R. 1. §-a (3) be kez dé sé ben „Bu da pes ti Ka to nai
Ke rü le ti Pa rancs nok ság” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar
Hon véd ség Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság”, a
„ Magyar Hon véd ség pa rancs no ka” szö veg rész he lyé be
pe dig a „Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd Ve zér kar
 fõnök” szö veg rész, az R. 11.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont -
já ban az „Igaz ság ügyi Mi nisz té rium Bün te tés-vég re haj tá -
si Ügy osz tá lyá nak” szö veg rész he lyé be az „Igaz ság ügyi
és Ren dé sze ti Mi nisz té rium bün te tés-vég re haj tá si fel ada -



to kat el lá tó szer ve ze ti egy sé gé nek” szö veg rész, az R.
31.  §-a (1) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi nisz té rium
Bün te tés-vég re haj tá si Ügy osz tá lyá hoz” szö veg rész he lyé -
be az „Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium bün te -
tés-vég re haj tá si fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti egy sé gé hez”
szö veg rész, az R. 47.  §-a (2) be kez dé sé ben a „Ma gyar
Hon véd ség pa rancs no ka” szö veg rész he lyé be a „Hon vé -
del mi Mi nisz té rium Hon véd Ve zér kar fõ nök” szö veg rész,
az R. 5.  §-a (4) be kez dé sé ben, va la mint az R. 17.  §-ában a
„Bel ügy mi nisz té ri um Bûn ügyi Nyil ván tar tó Osz tá lyát”

szö veg rész he lyé be a „Köz pon ti Adat fel dol go zó és Nyil -
ván tar tó Hi va tal Bûn ügyi Nyil ván tar tó Osz tá lyát” szö veg -
rész, az R. 51.  §-a (1) be kez dé sé ben az „[1998. évi
XIX. tör vény (a továb biak ban: Be.) 43.  §-a (2) be kez dés
c) pont]” szö veg rész he lyé be a „[Be. 43.  §-a (2) be kez dés
c) pont]” szö veg rész lép.

Dr. Sze ke res Im re s. k., Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,

hon vé del mi mi nisz ter igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
177/2006. (X. 27.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

vezérezredesi 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 sits Lász ló nyug ál lo má nyú al tá bor na gyot 2006.
ok tó ber 23-ai ha tállyal ve zér ez re des sé elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

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-5/4617/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
178/2006. (X. 27.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

vezérezredesi 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 Már ton And rás nyug ál lo má nyú al tá bor na gyot 2006. 
ok tó ber 23-ai ha tállyal ve zér ez re des sé elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

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-5/4614/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
179/2006. (X. 27.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

altábornagyi 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 Pal lós Fe renc nyug ál lo má nyú ve zér õr na gyot 2006.
ok tó ber 23-ai ha tállyal al tá bor naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

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-5/4615/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
180/2006. (X. 27.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

nyugállományú altábornagyi 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 dr. Ung vár Gyu la nyug ál lo má nyú mk. ve zér õr na -
gyot 2006. ok tó ber 23-ai ha tállyal nyug ál lo má nyú al tá bor -
naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. szep tem ber 28.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ok tó ber 6.

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

KEH ügy szám: V-5/4291/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
181/2006. (X. 27.) 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 Ko vács Sán dor nyug ál lo má nyú dan dár tá bor no kot
2006. ok tó ber 23-ai ha tállyal ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

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-5/4616/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
182/2006. (X. 27.) 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 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 Te recs kei Ti bor nyug ál lo má nyú dan dár tá bor no kot
2006. ok tó ber 23-ai 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:

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-5/4197/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
183/2006. (X. 27.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornoki kinevezésrõl

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 -
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sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re Dinnyés Lász ló nyug ál lo má nyú ez re dest 2006. ok -
tó ber 23-ai ha tállyal dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 10.

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-5/4618/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
184/2006. (X. 27.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornoki kinevezésrõl

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 Gye nes Ist ván ez re dest 2006. ok tó ber 23-ai ha tállyal 
dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

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-5/4484/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
186/2006. (X. 27.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornoki kinevezésrõl

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 Lack ner Pál Sá mu el ez re dest 2006. ok tó ber 23-ai
ha tállyal dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 17.

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-5/4731/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
227/2006. (XI. 10.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

nyugállományú dandártábornoki kinevezésrõl

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,
Mó ri Já nos nyug ál lo má nyú ez re dest 2006. no vem ber 4-ei
ha tállyal nyug ál lo má nyú dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 3.

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-5/5089/2006.

A honvédelmi miniszter
109/2006. (HK 22.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési
és Hatósági Hivatal alapító okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(1) és (3) be kez dé sé ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend -
jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Ámr.) 10.  §-ában, va la mint a hon vé del mi szer vek 
mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ
sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let -
ben, a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let ben, a mun ka vé de lem -
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rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény ben, az épí tett kör nye zet
ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör -
vény ben, a tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és 
a tûz ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény ben, a ve -
szé lyes ka to nai ob jek tu mok kal kap cso la tos ha tó sá gi el já -
rás rend jé rõl  szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let ben, a 
sa já tos épít mény faj ták kö ré be tar to zó hon vé del mi és ka to -
nai cé lú épít mé nyek re vo nat ko zó épí tés ügyi ha tó sá gi en -
ge dé lye zé si el já rá sok sza bá lya i ról  szóló 40/2002. (III. 21.) 
Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal 83/2006.
(HK 17/I.) HM ha tá ro zat tal és 96/2006. (HK 19.) HM ha -
tá ro zat tal mó do sí tott, 61/2005. (HK 9.) HM ha tá ro zat tal
ki adott ala pí tó ok ira tát az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 3. pont ja he lyé be az aláb bi 3. pont lép:
„3. A HM KEHH szék he lye: Bu da pest XIII., Le hel

 utca 35–37.
pos ta cí me: 1885 Bp., Pf. 25.”

2. A HM KEHH szer ve ze ti fel épí té sét és ve ze té si rend -
jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály zat tar tal maz za, ame lyet a fõ igaz ga tó ezen
 határozat alá írá sát kö ve tõ 30 na pon be lül mó do sít, és a
HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ a HM jo gi
szak ál lam tit kár hoz jó vá ha gyás ra elõ ter jesz t.

3. Ez a ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, egy -
ide jû leg a ha tá ro zat 4. pont já nak d)–f) al pont jai és 9. pont -
já nak utol só mon da ta ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
110/2006. (HK 22.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a
Ma gyar Hon véd ség ál tal EG 4229 NA TO fel aján lás ként
tet t híd épí tõ ké pes ség meg va ló sí tá sa, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség kül föl di fel adat-vég re haj tás ra ter ve zett ide ig -
le nes ka to nai szer ve ze tei meg ala kí tá sá val kap cso la tos
egyes kér dé sek rõl  szóló 44/2005. (HK 10.) HM uta sí tás
2.  §-ában fog lal tak ra – ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re -
ho zá sa ér de ké ben az aláb bi

határozatot

adom ki:

1. Ma gyar Hon véd ség ál tal EG 4229 NA TO fel aján lás -
ként tet t híd épí tõ ké pes ség meg va ló sí tá sa ér de ké ben 2007. 
ja nu ár 1-jei ha tállyal a Ma gyar Hon véd ség Összhad -

erõnemi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP) költ -
ség ve té si egy sé ge ként mû kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve -
ze tet ho zok lét re.

Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar
Hon véd ség Ve gyes Híd épí tõ Szá zad

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH VH Szd.

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

Pos ta cí me: Pf. 179/MH VH Szd.

Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág,

Kül föl di al kal ma zá si kör ze te meg -
felelõ köz jo gi dön tés el fo ga dá sát
köve tõen ke rül meg ha tá ro zás ra.

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

4. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge: a NATO
 parancsnokságnak alá ren delt szak al egy ség ként, kü lön bö zõ
tí pu sú híd át ke lõ he lyek be ren de zé se és fenn tar tá sa ke re té ben:

– Kü lön bö zõ tí pu sú át ke lõ he lyek mû sza ki fel de rí té se,
be ren de zé se és mû köd te té se (fenn tar tá sa);

– Leg fel jebb 300 fm 60 ton na te her bí rá sú úszó alj za tú sza -
lag híd meg épí té se, illetve leg fel jebb há rom kes keny – össze -
sen 39 fm szé les – te rep aka dály gé pi híd dal tör té nõ át hi da lá sa;

vagy
– Szö vet sé gi igény alap ján – az elõ írt alap te vé keny sé -

gén túl – Ma bey and John son had szín té ri híd meg épí té se a
szö vet ség ál tal biz to sí tott híd anyag ból.

A ké szen lét el éré se után és meg fe le lõ köz jo gi dön tés
után a ka to nai szer ve zet mû ve le ti fel ada ta it – a had mû ve -
le ti át-alá ren de lést köve tõen – a NATO ille té kes pa rancs -
no kai ha tá roz zák meg.

5. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet ala pí tó ja és fenn tar -
tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium, a meg ala kí tás ra ki je lölt ka to nai szer -
ve zet az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság (a továb biak ban:
MH SZFP), 2007. ja nu ár 1-jét köve tõen az MH ÖHP.

6. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP pa rancs nok szol gá -
la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A mû ve let vég re haj tá sa so -
rán a ka to nai szer ve zet az MH Mû ve le ti Köz pont nem ze ti
ve ze té se alatt áll.

7. A ka to nai szer ve zet bé ke fenn tar tó mû ve le tek sze -
rinti ka te gó ri á ba so ro lá sa, va la mint devizaellátmány-
 kiegészítés mér té ké nek meg ha tá ro zá sa a fel adat vég re haj -
tás ra vo nat ko zó köz jo gi dön tés után tör té nik.

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

a) A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá -
sá nak meg ne ve zé se: szá zad pa rancs nok.
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b) A szá zad pa rancs no kot be osz tás ba 2007. ja nu ár 1-jét
meg elõ zõ en az MH SZFP pa rancs no ka, azt köve tõen
 pedig az MH ÖHP pa rancs no ka ve zény li.

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

d) A szá zad pa rancs nok fe le lõs az ide ig le nes ka to nai
szer ve zet alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le -
zett sé gek el lá tá sá ért, a jog sza bá lyok ban és egyéb sza bály -
zók ban elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes mû kö dé sért.  Teljes 
és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik az ide ig le nes ka to nai
szer ve zet had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké -
szí té sé ért, a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért és az ál lo -
mány ma gas fo kú fe gyel mé ért. Fe le lõs a gaz dál ko dás tör -
vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

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

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

mód já ra te kin tet tel rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként
mû kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet.

Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és
bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv
ha tá roz za meg. A pénz ügyi el lá tá sát és gaz dál ko dá si fel -
ada ta it az MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai
 Ezred a pénz ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott
vég re haj tá sá ra ki je lölt hon vé del mi szerv ille té kes szer ve i -
vel együtt mû kö dés ben vég zi. Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé -
nek fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium el len õr zé si
fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

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

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

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

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

Dr. Sze ke res Im re s. k.,

hon vé del mi mi nisz ter

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. no vem ber 15.

MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
116/2006 (HK 22.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Honvédség átalakítása irányítási
és koordinációs feladatainak ellátásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a had erõ-át ala kí tás ered mé -
nyes vég re haj tá sa ér de ké ben 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 HM szer ve ze tek re, a mi nisz ter
köz vet len, illetve fenn tar tói irá nyí tá sa, fel ügye le te alá

 tartozó 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.  §

(1) A 2006–2007. év ben vég re haj tan dó had erõ-át ala kí -
tá si fel ada tok irá nyí tá sá ért, a vég re haj tás sal össze füg gõ
ko or di ná ci ós fel ada tok el lá tá sá ért a HM ál lam tit kár
(a továb biak ban: HM ÁT) fe le lõs.

(2) A HM ÁT az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak ke -
re té ben:

– meg ha tá roz za a dön té sek elõ ké szí té sé vel kap cso la tos 
ha tár idõ ket;

– vé le ményt nyil vá nít a had erõ-át ala kí tást érin tõ kér dé -
sek ben;

– ellen õr zi a vég re haj tás üte me zé sét;

– az át ala kí tás so rán biz to sít ja az érin tett szer ve ze tek
össze han golt mû kö dé sét;
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– a HM szer vek tõl, szer ve ze tek tõl, va la mint az MH
szer ve ze te i tõl ér ke zõ idõ sza kos és ese ti je len té sek, illetve
hely szí ni el len õr zé sek alap ján kont rol lál ja a had erõ-át ala -
kí tás fel ada ta i nak vég re haj tá sát;

– a had erõ-át ala kí tás sal kap cso la tos szak ér tõi je len té -
sek alap ján meg ha tá roz za a szük sé ges fel ada to kat.

(3) A had erõ-át ala kí tás ki dol go zói fel ada ta it a Tár ca
Vé del mi Ter ve zõ Rend sze ré ben (TVTR) és a HM
SZMSZ-ben meg ha tá ro zott ál ta lá nos mû kö dé si rend ben
kell meg va ló sí ta ni.

3.  §

(1) A HM ÁT had erõ-át ala kí tás sal kap cso la tos felada -
tait Had erõ-át ala kí tá si Tit kár ság (a továb biak ban: HÁT)
tá mo gat ja az aláb bi ak sze rint:

– fo lya ma to san nyo mon kö ve ti a had erõ-át ala kí tás sal
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sát, gyûj ti, elem zi és ér té -
ke li az er re vo nat ko zó in for má ci ó kat;

– fel tár ja és jel zi a had erõ-át ala kí tás vég re haj tá si me -
cha niz mu sá ban rej lõ el lent mon dá so kat;

– biz to sít ja a ko or di ná ci ó hoz szük sé ges ad mi niszt ra tív
hát te ret;

– szük ség ese tén ve ze tõi dön tést kez de mé nyez;
– elõ ké szí ti a HM ÁT ál tal meg ha tá ro zott te ma ti kus ér -

te kez le te ket;
– összeg zi az adott té má ban fel kért szak ér tõk, va la mint 

az adott ké pes ség fel adat ter ve zé sét ko or di ná ló szerv ve ze -
tõ jé nek ja vas la ta it és vé le mé nye zi azo kat.

(2) A HÁT fel ada tai nem érin tik a HM szer vek, szer ve -
ze tek HM SZMSZ-ben meg ha tá ro zott fel ada ta it.

4.  §

(1) A HÁT a HM ÁT köz vet len alá ren delt sé gé ben mû -
kö dik.

(2) A HM ÁT a HÁT irá nyí tá sát a HÁT tit kár ság ve ze tõ
út ján vég zi.

(3) A HÁT-tal – a had erõ át ala kí tá sá val össze füg gõ
szak te rü le te ken – a hon vé del mi tár ca va la mennyi, az
1.  §-ban fel so rolt szer ve ze te együtt mû kö dik.

(4) A HÁT tag jai sze mé lye sen vagy te le fo non, írás ban
és elekt ro ni kus for má ban tar ta nak kap cso la tot a had erõ-át -
ala kí tás irá nyí tá sá ban és vég re haj tá sá ban érin tett ve ze tõk -
kel és az át ala kí tás ban érin tett szol gá la ti sze mé lyek kel.

(5) A HÁT a ha té kony ság, az in for má ció áram lás egy sé -
ge sí té se és gyor sí tá sa ér de ké ben kép vi sel te ti ma gát a had -
erõ-át ala kí tás ban érin tett ve ze tõk ülé se in, szük ség ese tén
azok hely õr sé gi be já rá sa in.

(6) A HÁT a je len HM uta sí tás, va la mint a HM ÁT in -
téz ke dé sei és uta sí tá sai alap ján mû kö dik.

(7) A ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek ben a HM ÁT dönt,
illetve tesz ja vas la tot a mi nisz ter nek. Dön té sét, fel adat -
szab ását a HÁT írás ban rög zí ti.

5.  §

(1) Az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs no ka, az
MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság pa rancs no ka, az MH Össz -
haderõnemi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság
 parancsnoka, az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok -
ság pa rancs no ka, az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság
 parancsnoka, va la mint az MH Bu da pes ti Helyõrség -
parancsnokság pa rancs no ka (az MH Össz ha de rõ ne mi
 Parancsnokság meg ala kí tá sa után az MH Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok ság pa rancs no ka) az alá ren delt sé gük be tar to zó
ka to nai szer ve ze tek át ala kí tá sá nak irá nyí tá sá val össze füg -
gõ fel ada tok meg ter ve zé sé re, meg szer ve zé sé re és vég re -
haj tá sá ra sa ját ha tás kö rük ben ki adott in téz ke dé sek
egy-egy pél dá nyát a HM ÁT-nak a HÁT út ján meg kül dik.

(2) A had erõ-át ala kí tás adott fá zi sá ban érin tett vagy
köz re mû kö dõ szer ve ze tek ha von ta össze fog la ló je len tést,
tá jé koz ta tót ké szí te nek a szak te rü le ten ként vég re haj tott
fel ada tok ról, a fel me rült prob lé mák ról, va la mint az adott
szak te rü le ten je lent ke zõ, fel sõbb dön tést igény lõ kér dé -
sek rõl, és ezt – a had rend be tar to zó ka to nai szer ve ze tek át -
ala kí tás sal kap cso la tos je len té sei vo nat ko zá sá ban a HM
Hon véd Ve zér kar fõ nök elõ ze tes tá jé koz ta tá sa mel lett – a
HÁT-nak a tárgy hót kö ve tõ hó nap 5. mun ka nap já ig meg -
kül dik.

(3) A HÁT min den hó nap 15-ig össze fog la ló je len tést,
illetve szük ség ese tén ese ti je len té se ket ké szít a HM ÁT
szá má ra a had erõ-át ala kí tás so rán vég re haj tás ra ke rült fel -
ada tok ról, a fel me rült aka dá lyo zó té nye zõk rõl. Jó vá ha -
gyást köve tõen az össze fog la ló je len tést meg kül di a HM
ka bi net fõ nök nek, a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök nek, a
HM szak ál lam tit ká ra i nak és a HM Vé del mi Ter ve zõ
 Bizottságnak.

(4) A HÁT min den év ja nu ár 31-ig össze ál lít ja és a HM
ÁT jó vá ha gyá sá val fel ter jesz ti a hon vé del mi mi nisz ter nek 
a had erõ-át ala kí tás sal kap cso la tos éves össze fog la ló je len -
tést.

6.  §

(1) A had erõ-át ala kí tás sal kap cso lat ban a HÁT ál tal ké -
szí tett ira tot a HM ÁT HÁT fej résszel kell el lát ni.

(2) A ke let ke zett ira to kat kü lön er re a cél ra, éven te fel -
fek te tett ik ta tó köny vi gyûj tõ ívek ben kell ke zel ni. Az ira -
tok nyil ván tar tá si szá ma után a tit kár ság ra uta ló rö vi dí tést
(HÁT) is fe l kell tün tet ni.

(3) A fel adat vég re haj tá sa so rán ke let ke zett több let pél -
dá nyok a HM és az MH Ti tok vé del mi és Ügy vi te li Sza -
bály za tá nak elõ írásai sze rint se lej tez he tõ ek.

(4) A had erõ-át ala kí tás ban érin tett szer vek, szer ve ze tek
ál tal ké szí tett és az ille té kes ve ze tõk ál tal jó vá ha gyott had -
erõ-át ala kí tás ra vo nat ko zó uta sí tá sok, in téz ke dé sek
egy-egy pél dá nyát meg kell kül de ni a HÁT tit kár ság ve ze -
tõ ré szé re.

(5) Az ira tok és a gyûj tõ ívek ke ze lé sét a HÁT vég zi.
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7.  §

(1) A had erõ-át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek ha vi
össze fog la ló je len té sei az aláb bi a kat tar tal maz zák:

I. Az érin tett szer ve ze tek had erõ-át ala kí tás sal kap cso -
la tos te vé keny sé ge i nek fõ irá nyai.

II. Az egyes szak te rü le te ken fo lyó te vé keny sé gek
összeg zett meg ál la pí tá sai.

III. A vég re haj tott fel ada tok ér té ke lé se.
IV. A vég re nem haj tott fel ada tok fel so ro lá sa az okok

és in do kok meg je lö lé sé vel.
V. A fel sõ szin tû ve ze tõi dön tést igény lõ fel ada tok fel -

so ro lá sa.
(2) A HÁT ha vi össze fog la ló je len té se az aláb bi a kat tar -

tal maz za:
I. Az el múlt hó nap ban vég re haj tott fel ada tok.
1. A ka to nai szer ve ze tek át ala kí tá sá hoz kap cso ló dó

fel ada tok.
1.1. A ka to nai szer ve ze tek át ala kí tá sát biz to sí tó sze -

mély ügyi fel ada tok, a hu mán in téz mény rend szer át ala kí tá -
sá nak hely ze te.

1.2. Had mû ve le ti fel ada tok, a ké szen lét hely ze te.
1.3. Had erõ-ter ve zés sel és tech ni kai fej lesz tés sel ösz -

szefüggõ fel ada tok.
1.4. Inf ra struk tú rá hoz kap cso ló dó fel ada tok.
1.5. Ki kép zés, fel ké szí tés hely ze te.
1.6. Az egész ség ügyi ké pes sé gek ki ala kí tá sá nak hely ze te.
1.7. Szol gál ta tá sok hely ze te és ala ku lá sa.
1.8. In kur ren cia hely ze te és ala ku lá sa.
1.9. Lo gisz ti kai tá mo ga tás fel ada tai.
1.10. A tár sa da lom nyil vá nos sá gát érin tõ kom mu ni ká -

ci ós fel ada tok.
1.11. Erõ for rás és költ ség ve tés-ter ve zés fel ada tai.
II. A kö vet ke zõ idõ szak ki emelt fel ada tai.
III. Dön tést, ko or di ná lást igény lõ fel ada tok.
IV. A had erõ-át ala kí tás összeg zett meg ál la pí tá sai.
V. Egyéb je len té sek, ész re vé te lek.

8.  §

A HÁT mû kö dé sé nek el he lye zé si fel té te le it 2006. de -
cem ber 31-ig a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály
kü lön igény lés sze rint biz to sít ja.

9.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba. Az uta sí -
tás hatályba lépésével egy ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség fej -
lesz té se és az új szer ve ze ti struk tú ra meg va ló sí tá sa so rán je -
lent ke zõ aka dá lyo zó té nye zõk fel tá rá sá ra, meg szün te té sé re
ki adott 73/2005. (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

A honvédelmi miniszter
117/2006. (HK 22.) HM

u t a  s í  t á  s a

a honvédelmi tárca 2006. évi feladatainak
végrehajtására kiadott 33/2006. (HK 8.) 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 dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a hon vé del mi tár ca 2006. évi
fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra ki adott 33/2006. (HK 8.) HM
uta sí tás (a továb biak ban: Uta sí tás) mó do sí tá sá ra az aláb bi

uta sí tást

adom ki.

1.  §

Az uta sí tás mel lék le te ként ki adott, a hon vé del mi tár ca
2006. évi fõ fel ada tai 1.8.2. pont ja ha tá lyát vesz ti.

2.  §

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

A honvédelmi miniszter
118/2006. (HK 22.) HM

u t a  s í  t á  s a

a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban foglalt,
az MH katonai szervezetek ezzel összefüggõ egyes

feladatainak végrehajtására kiadott 114/2006.
(HK 21.) HM utasításban meghatározottakkal
összefüggõ szakmai feladatok 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 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 lal tak
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vég re haj tá sá ra ki adott 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás ban 
meg ha tá ro zot tak kal össze füg gõ szak mai fel ada tok vég re -
haj tá sá ról az aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a 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 Ma gyar Hon véd -
ség kö zép szin tû ve ze tõ szer ve i re, va la mint más ma ga sabb
szin tû pa rancs nok sá ga i ra, a Kor mány za ti Frek ven cia gaz -
dál ko dá si Hi va tal ra, a had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok ra,
to váb bá 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.

(2) Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek 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 ra ki adott 114/2006.
(HK 21.) HM uta sí tás ban meg ha tá ro zott fel ada ta ik ha tár -
idõ re tör té nõ vég re haj tá sa ér de ké ben a je len uta sí tás ban
sza bá lyo zott szak mai kö ve tel mé nyek alap ján vé gez zék
 tevékenységüket.

2.  §

(1) Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek ve ze tõi a fog -
lal koz ta tot tak ra vo nat ko zó dön té se ket a Mun ka Tör vény -
köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény (a továb biak ban:
Mt.), a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXI II.
tör vény (a továb biak ban: Ktv.), va la mint a köz al kal ma zot -
tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény (a továb -
biak ban: Kjt.), a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) és a vég re haj tá suk ra
ki adott ren del ke zé sek elõ írásai sze rint hoz zák meg.

(2) A sze mély ügyi el já rá sok so rán biz to sí ta ni kell az
(1) be kez dés sze rin ti jog sza bá lyok alap ján adan dó já ran -
dó sá go kat, a köz tiszt vi se lõk ese té ben fi gye lem mel a 2006. 
jú li us 5-én a Köz tiszt vi se lõi Ér dek egyez te tõ Ta nács és a
Kormány kö zöt ti meg ál la po dás ra (a továb biak ban: Meg -
álla po dás) is.

(3) A 110/2006. (HK 21.) HM uta sí tás sal ki adott,
„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”

elõ írásait a szer ve ze ti át ala kí tás so rán ma ra dék ta la nul ér -
vény re kell jut tat ni.

(4) Az át ala kí tás, szer ve ze ti kor sze rû sí tés so rán tö re -
ked ni kell a meg lé võ ál lo mány le he tõ ség sze rin ti meg tar -
tá sá ra.

A személyügyi munkával kapcsolatos általános
rendelkezések

3.  §

(1) A fel ada tok vég re haj tá sá nak elõ ké szí té se so rán a
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kört gya -
kor lók, az állományille té kes pa rancs no kok és ve ze tõk
(meg bí zott ve ze tõk), va la mint a sze mély ügyi szer vek a
szer ve ze ti át ala kí tás meg kez dé se elõtt:

a) vé gez zék el a sze mély ügyi alap nyil ván tar tá sok el -
len õr zé sét;

b) pon to sít sák a szer ve ze tek nél be osz tást be nem töl -
tõk, de sze mély ügyi és pénz ügyi el lá tás ra utal tak (mun ka -
jo gi vagy ren del ke zé si ál lo mány ban lé võk), to váb bá kép -
zés ben részt ve võk szá mát, hely ze tét;

c) 2006. no vem ber 3-ig mér jék fe l az érin tett hi va tá sos
és szer zõ dé ses ka to nák, köz tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot -
tak (a továb biak ban együtt: ál lo mány) to váb bi mun ka vál -
la lá sá val kap cso la tos szán dé kát, az új on nan meg ala ku ló
szer ve ze tek (szer ve ze ti egy sé gek) ve ze tõi a sze mé lyi be -
szél ge té se ket meg elõ zõ en is mer jék meg az érin tett ál lo -
mány ezen szán dé kát;

d) pon to sít sák az elõ me ne te li sza bá lyok alap ján ma ga -
sabb be osz tás ba ki ne ve zés re szá mí tás ba ve he tõk, illetve
be is ko lá zás ra je lent ke zet tek (ter ve zet tek) nyil ván tar tá sát.

(2) A HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ 2006. no vem ber
30-ig fegy ver ne men kén ti (sza ká gan kén ti) bon tás ban biz -
to sít sa a szer ve ze tek fel ál lí tá sá ért fe le lõs ve ze tõk ré szé re
az MH egé szé rõl a pers pek ti vi ku san 2007. au gusz tus
31-éig fel sza ba du ló ál lo mány, ki e mel ten a zászlóalj -
parancsnoki szin tû be osz tást be töl tõ, illetve a leg alább
 három év kül szol gá la tot tel je sí tett al ez re des vagy an nál
ma ga sabb rend fo ko za tot vi se lõk név jegy zé két. A fel sza -
ba du ló ál lo mány ról ké szí tett, pon to sí tott név jegy zé ket a
HM Sze mély ze ti Fõ osz tály a szer ve ze tek fel ál lí tá sá ért
 felelõs ve ze tõk ré szé re 2007. ja nu ár 1-jét köve tõen, min -
den hó nap ötö dik mun ka nap já ig küld je meg.

(3) Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek je len le gi ve ze -
tõi – együtt mû köd ve az új szer ve ze tek meg ala kí tá sá val
meg bí zott ve ze tõk kel – 2006. no vem ber 24-ig tá jé koz tas -
sák az ille té kes sze mély ügyi szer ve zet ve ze tõ jét a jog -
viszony meg szün te té sé re ter ve zett ál lo mány ról, va la mint
az új szer ve ze tek nél be osz tás ba ter ve zett sze mé lyek rõl,
 továbbá biz to sít sák, hogy az érin tett sze mé lyek ré szé re az
Mt. 94/E.  § (1) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tás át ad ha tó és
a sze mé lyi be szél ge tés le foly tat ha tó le gyen.
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(4) A HM vé de lem gaz da sá gi fõ osz tály ve ze tõ mér je fö l
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, és
az elõ írt sze mély ügyi el já rás le foly ta tá sá nak ér de ké ben az
érin tett sze mé lyi ál lo mány ról a 4.  § (1), va la mint a 10.  §
(1) b) pont ban fog lal tak ra te kin tet tel tá jé koz tas sa a HM
sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ jét. A tá jé koz ta tó hoz csa tol ja
a HM tár sa sá gok ve ze tõ i nek szán dék nyi lat ko za tát az érin -
tet sze mé lyek szol gá la ti vi szo nya meg szû né sét kö ve tõ
eset le ges to vább fog lal koz ta tá sá ra vo nat ko zó an.

(5) A to vább fog lal koz ta tás ra ter ve zett, va la mint a to -
vább fog lal koz ta tás ra nem ter ve zett ál lo mánnyal kap cso la -
tos sze mély ügyi kér dé sek ben az adott mun ka kör (be osz -
tás) fel töl té sé re (fel töl té sé nek meg ter ve zé sé re) jog kör rel
ren del ke zõ ve ze tõ a sze mély ügyi szer vek be vo ná sá val ala -
kít sa ki dön té sét.

4.  §

(1) Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek je len le gi
állományille té kes pa rancs no kai (ve ze tõi) vagy az ál ta luk
meg bí zott sze mé lyek 2006. no vem ber 27. és de cem ber 7.
kö zött foly tas sák le az elõ írt sze mély ügyi el já rást azon
 állománnyal, akik ré szé re az új szer ve ze tek meg ala kí tá sá val 
meg bí zott ve ze tõk nem tud nak be osz tást biz to sí ta ni. A ma -
ga sabb ha tás kör be tar to zó dön té sek re vo nat ko zó sze mé lyi
ja vas la to kat fo lya ma to san, de leg ké sõbb 2006. de cem ber
11-ig ter jesszék fe l a dön tés re jo go sult elöl já ró nak.

(2) Az új szer ve ze tek meg ala kí tá sá val meg bí zott ve ze -
tõk 2006. no vem ber 27. és de cem ber 7. kö zött foly tas sák
le az elõ írt sze mély ügyi el já rást azon ál lo mánnyal, akik ré -
szé re be osz tást tud nak biz to sí ta ni.

(3) A sze mély ügyi el já rás so rán biz to sí ta ni kell az ér -
dek kép vi se le ti szer ve ze tek jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá -
nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és bel sõ ren del ke zé sek ben
elõ írt jo go sult sá ga i nak gya kor lá sát.

(4) Az érin tett fog lal koz ta tott a sze mé lyi be szél ge tés al -
kal má val jegy zõ könyv be fog lal va nyi lat ko zik ar ról, hogy
kí ván ja-e az ér dek kép vi se le ti szer ve zet kép vi se lõ jé nek,
illetve jo gi kép vi se lõ jé nek je len lé tét (köz tiszt vi se lõ ese té -
ben annak tá vol ma ra dá sát).

(5) Ha az érin tett fog lal koz ta tott szak szer ve ze ti tiszt sé -
get tölt be, fel men té sé hez szük sé ges a fel sõbb szak szer ve -
ze ti szerv egyet ér té se. Az egyet ér tés meg szer zé sét il le tõ en
az Mt. 28.  §-a, 62.  § (3) be kez dé se és 62/A.  §-a, va la mint a
Hjt. 37.  §-a az irány adó.

5.  §

(1) A szol gá la ti jog vi szony ban ál ló fog lal koz ta tot tak kal 
a sze mé lyi be szél ge té se ket 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 (a továb biak ban: R.) 118.  § (6) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott bi zott ság foly tas sa le. A köztiszt -
viselõ ese té ben – fi gye lem mel a Meg álla po dás 3. pont -
jára – sze mé lyi be szél ge tést kell foly tat ni, amely rõl a szak -
szer ve zet kép vi se lõ je ál tal is alá írt em lé kez te tõt (jegy zõ -
köny vet) kell ké szí te ni.

(2) A sze mé lyi be szél ge tés so rán a fog lal koz ta tot tat
tá jé koz tat ni kell:

a) to vább fog lal koz ta tá sá nak le he tõ sé gé rõl, a pré mi um -
évek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány -
ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény ben fog lalt le he tõ sé -
gek rõl, szol gá la ti-, köz tiszt vi se lõi-, illetve mun ka jo gi jog -
vi szo nyá nak mó do sí tá sá ról, a jog vi szony meg szün te té sé -
rõl, va la mint ezek jog sza bá lyi kö vet kez mé nye i rõl. Jog vi -
szony meg szün te té se ese tén a fel men tés leg ko ráb bi kez dõ
idõ pont ja 2007. ja nu ár 1. – a fel men tés leg ké sõb bi kez dõ
idõ pont ja 2007. jú ni us 30. –, az zal a szám ve tés sel, hogy
nyug ál lo mány ba he lye zés ese tén a jog sza bály ban rög zí tett 
szol gá la ti nyug el lá tás hoz szük sé ges szol gá la ti idõt az érin -
tett a fel men té si idõ en ge dé lye zett utol só nap já ig 2007. de -
cem ber 31-ig – meg sze rez ze;

b) fel men té se ese tén, a fel men té si idõ alat ti – a jog sza -
bály ban meg ál la pí tott ke re tek nek meg fe le lõ, a ve ze tõ (pa -
rancs nok) ál tal ja va solt – mun ka vég zé si kö te le zett ség aló li 
men te sí tés idõ tar ta má ról. A szer ve zet elõtt ál ló fel ada tok -
ra (fel szá mo lás, anya gok le adá sá nak sze mé lyi biz to sí tá sa)
is fi gye lem mel tö re ked ni kell ar ra, hogy mun ka vég zé si kö -
te le zett ség csak in do kolt eset ben ke rül jön meg ál la pí tás ra a 
fel men té si idõ alatt;

c) a ko ráb ban a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pí tott
köz hasz nú tár sa sá gok nál és a HM tu laj do no si fel ügye le te
alatt ál ló rész vény tár sa sá gok nál ve zény lés sel szol gá la tot
tel je sí tõ sze mé lyek ese tén – a tár sa sá gok ve ze tõ i nek je len
uta sí tás sze rin ti nyi lat ko za ta alap ján – az adott tár sa ság nál
tör té nõ to vább fog lal koz ta tás le he tõ sé gé rõl;

d) a sze mély ügyi el já rás so rán ka pott ha tá ro zat tal
( paranccsal) kap cso la tos jog or vos la ti le he tõ sé gek rõl.

(3) Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek sze mély ügyi
szer vei – 2007. no vem ber 20-át köve tõen – fo lya ma to san
ren del kez ze nek fog lal koz ta tot ti ál lo mány ka te gó ri án ként
nap ra kész nyil ván tar tás sal a rend sze re sí tett és meg lé võ
lét szá mok ról, illetve a ki áram lás lét szám ada ta i ról. A pon -
to sí tott nyil ván tar tá so kat a HM sze mély ze ti fõosztály -
vezetõ in téz ke dé sé ben meg ha tá ro zott tar ta lom mal, a szer -
ve zé si idõ szak ban min den hó nap 1-jén és 15-én (amennyi -
ben mun ka szü ne ti nap ra esik, az azt kö ve tõ mun ka na pon)
fe l kell ter jesz te ni, a HM hi va ta lok te kin te té ben a HM
 Személyügyi Osz tály, az MH érin tett ka to nai szer ve ze tei
te kin te té ben a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály ve ze tõ je ré -
szére.
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6.  §

Azon sze mé lyek ese té ben, akik a hon vé del mi tár cán be -
lü li to váb bi fog lal koz ta tá suk biz to sí tá sát nem igény lik, és
nem kí ván ják je len uta sí tás 10.  § (1) b) sze rin ti sze mély -
ügyi be szél ge tés le foly ta tá sát, a szer ve zet ve ze tõ je – to -
váb bi, elöl já rói szin ten le foly ta tott sze mé lyi be szél ge tés
nél kül – jo go sult a jog vi szony meg szün te té sé re vo nat ko zó
ja vas la tot a mun kál ta tó jog kör rel ren del ke zõ ve ze tõ ré szé -
re fel ter jesz te ni. Ez eset ben a jog vi szony meg szün te té sé -
nek in do ka a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat hoz
kap cso ló dó át szer ve zés le gyen.

7.  §

A há zas-, vagy élet tár si kap cso lat ban élõ fog lal koz ta tot -
tak ese té ben mind két fél jog vi szo nyá nak meg szün te té sé re
ab ban az eset ben, ha mind két fél el lá tás (ki vé ve a mun ka -
nél kü li el lá tást) nél kül ma rad na, csak az er re vo nat ko zó
írá sos be le egye zé sük után ke rül het sor.

8.  §

A jog vi szony meg szû né se ese té ben az állományille té -
kes pa rancs nok (ve ze tõ):

a) a Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ
la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la -
mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
ren de let (a továb biak ban: HM la kás ren de let) 192.  §-ában
meg ha tá ro zot tak sze rint, a fel men té si idõ meg kez dé sét kö -
ve tõ 15 na pos ha tár idõ be tar tá sá val ér te sí ti:

aa) HM ren del ke zé sû la kás, szál ló és sze mély gép ko csi
tá ro ló bér lõ je ese tén a te rü le ti leg ille té kes he lyi la kás gaz -
dál ko dá si szer vet (a HM la kás ren de let mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott ön ál ló la kás gaz dál ko dást foly ta tó hely õr ség pa -
rancs nok sá got, Bu da pes ten a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal 
Bu da pes ti La kás gaz dál ko dá si Osz tályt),

ab) vissza nem té rí ten dõ jut ta tás ban és/vagy mun kál ta -
tói köl csön tá mo ga tás ban ré sze sült fog lal koz ta tott ese té -
ben a te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv la kás in gat lan-gaz -
dál ko dá si egy sé gét (HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal Lak ha -
tás Tá mo ga tó Osz tályt),

ac) lak bér tá mo gat ás ban (ki egé szí tés ben), la kás üze -
mel te té si hoz zá já ru lás ban vagy al bér le ti díj hoz zá já ru lás -
ban ré sze sült fog lal koz ta tott ese té ben a ki fi ze tõ hely sze -
rint ille té kes te rü le ti pénz ügyi és szám vi te li igaz ga tó sá got;

b) ál lam i ke zes ség vál la lás ban ré sze sült fog lal koz ta tott
ese té ben 8 na pos ha tár idõ be tar tá sá val ér te sí ti az ille té kes
hi tel in té ze tet:

ba) hi va tá sos ál lo mány tag ja te kin te té ben a Hjt.
126/A.  § (6) és (7) be kez dé se i nek ren del ke zé sei sze rin ti
ese tek ben a köz pon ti sze mély ügyi szerv ve ze tõ je ként,

bb) köz tiszt vi se lõ te kin te té ben a Ktv. 49/I. (6) és
(7) be kez dé se i nek ren del ke zé sei sze rin ti ese tek ben a mun -

kál ta tói jog kör gya kor ló ja ként a Meg álla po dás 6/e. pont -
jára is fi gye lem mel.

9.  §

(1) A szol gá la ti be osz tást, mun ka kört be töl tõ, de kül föl -
dön szol gá la tát el lá tó fog lal koz ta tot tal kap cso la tos sze -
mély ügyi el já rást az 1–7.  §-o k alap ján kell le foly tat ni az -
zal az el té rés sel, hogy a fog lal koz ta tot tat szol gá la ti ér dek -
bõl – a ve zény lés he lye sze rin ti pa rancs nok kal tör tént elõ -
ze tes egyez te tést köve tõen – vissza le het ren del ni.

(2) A szol gá la ti be osz tást, mun ka kört be töl tõ, de bel föl -
di kép zés re ve zé nyelt fog lal koz ta tot tal kap cso la tos sze -
mély ügyi el já rást az 1–7.  §-o k alap ján kell le foly tat ni az -
zal az el té rés sel, hogy a fog lal koz ta tot tat szol gá la ti ér dek -
bõl vissza kell ren del ni. A vissza ren de lést úgy kell meg ter -
vez ni, hogy az érin tett – kép zé si in téz mény ál tal elõ írt –
vizs ga kö te le zett sé ge it ez nem sért he ti.

A hivatásos és szerzõdéses állományra vonatkozó
rendelkezések

10.  §

(1) Az R. 123/A.  §-ban fog lalt szer ve zé si idõ szak ra vo -
nat ko zó sza bá lyok sze rint, az aláb bi ak figye lembe véte -
lével tör tén nek a sze mély ügyi el já rá sok:

a) el sõ kör ben 2006. de cem ber 7-ig az új szer ve ze tek
meg ala kí tá sá val meg bí zott ve ze tõk ter vez zék a meg lé võ
fog lal koz ta tot tak be osz tás ba he lye zé sét, illetve a je len le gi
állományille té kes pa rancs no kok az ál lo mány jog vi szo nyá -
nak más mó don tör té nõ ren de zé sét. A más, illetve új on nan
lét re ho zott szer ve zet ál lo má nyá ba át cso por to sí tás ra ter ve -
zett (ter vez he tõ) fog lal koz ta tot tak kal az érin tett szer ve zet
ve ze tõ je, illetve a mun kál ta tói jog kört gya kor ló ál tal ki je -
lölt ve ze tõ foly tas son le sze mé lyi be szél ge tést és te gyen
ja vas la tot az állományille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) ré szé -
re az át he lye zés, ki ne ve zés kez de mé nye zé sé re. Az elöl -
járói ha tás kör be tar to zó sze mé lyi ja vas la to kat az állo -
mányille té kes pa rancs nok a sze mé lyi be szél ge tést – más
szer ve zet nél le foly ta tott be szél ge tés ese tén a fo ga dó szer -
ve zet ér te sí té sét – kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül ter jessze fe l 
az elöl já ró sze mély ügyi szerv ré szé re;

b) fi gye lem mel az R. 123/A.  § (6) be kez dés b)–c) pont -
já ra, a HM hi va ta lok sa já tos irá nyí tá si rend jé re, össze von -
tan – 2006. de cem ber 14-ig – a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály
a HM Sze mély ügyi Osz tállyal együtt mû köd ve az MH egé -
szé re vo nat ko zó an meg lé võ üres be osz tá si he lyek alap ján
te gyen ja vas la tot az át szer ve zés so rán lét szám több le tet ké -
pe zõ, va la mint a ren del ke zé si ál lo mány be osz tás ra vá rók
cso port já ban lé võk be osz tás ba he lye zé sé re;

c) a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ 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 ve ze tõ i -
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vel együtt mû kö dés ben, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény 47.  § (3) be kez dé se alap ján a ve -
zé nyelt hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák kal kap cso la tos
sze mély ügyi el já rást a HM vé de lem gaz da sá gi fõ osz tály -
ve ze tõ je len uta sí tás 3.  § (4) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta -
tó ja alap ján foly tas sa le;

d) az érin tett szer ve ze tek ve ze tõi ha tás kö rük nek meg -
fele lõen szer vez zék az a) pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyi
be szél ge té se ket, illetve a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ
fel ké ré sé re sze mé lye sen, vagy meg ha tal ma zot ta ik út ján
ve gye nek részt a b) pont ban meg ha tá ro zott el já rá sok ban.

(2) Az MH ren del ke zé si ál lo má nyá ba tar to zó, szol gá la ti 
jog vi szony ban lé võ fog lal koz ta tot tak meg tar tá sá ra, illetve 
újabb szol gá la ti jog vi szony ban lé võ fog lal koz ta tot tak MH 
ren del ke zé si ál lo mány ba tör té nõ he lye zé sé re csak a jog -
sza bá lyi fel té te lek ér vé nye sü lé se ese tén, a ter ve zett be osz -
tás egy ide jû meg je lö lé sé vel ke rül het sor. A ren del ke zé si
ál lo mány ba tar to zó fog lal koz ta tot tak ese té ben az (1) be -
kez dés b) pont já ban meg je löl tek figye lembe véte lével
– amennyi ben jog sza bály más ként nem ren del ke zik –
 intézkedni kell a be osz tás ba he lye zés re nem ter ve zet tek
jog vi szo nyá nak meg szün te té sé re.

(3) Az ál lo mány azon tag ja i nak ese té ben, akik a sze -
mély ügyi alap nyil ván tar tás ada tai alap ján ren del kez nek a
nyug ál lo mány ba he lye zés hez szük sé ges szol gá la ti idõ vel
és szol gá la ti vi szo nyuk meg szün te té sét ter ve zik, a sze mé -
lyi be szél ge tés elõtt az ille té kes sze mély ügyi szer vek be -
szer zik (a 2005-ben ké szült ha tá ro zat alap ján pon to sít ják)
a szol gá la ti idõ meg ál la pí tá sá ról  szóló iga zo lást.

(4) A meg szû nõ, illetve szer ve ze ti kor sze rû sí tést és lét -
szám csök ken tést vég re haj tó szer ve ze tek ál lo má nyá ba tar -
to zók szol gá la ti vi szo nyá nak fel men tés sel tör té nõ meg -
szün te té se ese tén jog alap ként a Hjt. 59.  § (1) be kez dés
a) pont ját kell meg je löl ni.

(5) Ki ne ve zé sek re vo nat ko zó ja vas lat meg té te le kor be
kell tar ta ni az elõ me ne tel re vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ -
írásokat, kü lön fi gyel met kell for dí ta ni az R. 109.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra, va la mint a hon vé del mi mi nisz ter
sze mély ügyi te vé keny ség re vo nat ko zó hu mán po li ti kai
irány el ve i ben meg fo gal ma zot tak ra.

(6) Be osz tás ba he lye zés kez de mé nye zé se ese tén ki -
emelt szem pont ként kell ke zel ni:

a) üres be osz tás fel töl té sé nek el sõ sor ban át he lye zés sel
tör té nõ meg ol dá sát;

b) a ter ve zett be osz tás be töl té sé hez meg ha tá ro zott kö -
ve tel mé nyek ér vé nye sí té sét;

c) a rend sze re sí tett és a vi selt rend fo ko zat össz hang já -
nak meg te rem té sét;

d) a tel je sít mény ér té ke lés (mi nõ sí tés) ered mé nyét;
e) a ki emelt nyel vek is me re tét;
f) a ma ga sabb kép zett sé get adó, fo lya mat ban lé võ ta -

nul má nyo kat, va la mint a kül szol gá la tu kat töl tõk pers pek -
ti vi kus be osz tás ba he lye zé sét.

(7) A sze mély ügyi el já rás tech ni kai sza bá lya it a HM
sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ ha tá roz za meg, egy ben biz to -

sít ja, hogy a je len leg ta nul má nya i kat foly ta tók, va la mint a
kül föl di szol gá la tu kat 2007. év ben be fe je zõk, to váb bá a
Hjt. 48.  § (1) be kez dés b)–e) pont jai sze rint az MH ren del -
ke zé si ál lo má nyá ba tar to zók be osz tás ba he lye zé se, illetve
annak ter ve zé se meg tör tén jen és ró luk a mun kál ta tói jog -
kört gya kor lók, illetve az ál ta luk meg bí zott ve ze tõk ré -
szére – a szer ve ze tük ál lo má nyá nak meg ter ve zé sé hez –
a szük sé ges in for má ci ók ren del ke zés re áll ja nak.

A köztisztviselõkre és közalkalmazottakra vonatkozó
szabályok

11.  §

(1) Az át ala kí tás, szer ve ze ti kor sze rû sí tés so rán a fel -
men té si ti lal mak mel lett a Meg álla po dás 4. pont ját is al -
kal maz ni kell.

(2) Amennyi ben a köz szol gá la ti jog vi szony olyan szer -
ve ze ti vál to zás  miatt szû nik meg, mely nek kö vet kez té ben
a Ktv. ha tá lya nem ter jed ki a jog utód mun kál ta tó ra, a
mun kál ta tó a szer ve ze ti jog ál lás meg vál to zá sát megelõ -
zõen – a Ktv. 17/A.  § (1) és (2) be kez dé se alap ján –
 legalább 60 nap pal kö te les ér te sí te ni az érin tett köztiszt -
viselõt.

Rekonverziós feladatok

12.  §

(1) A HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ a Szo ciá lis és
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um mal együt te sen el ké szí tett, a Ma -
gyar Hon véd ség át ala kí tá sa so rán ke let ke zõ fog lal koz ta tá -
si fe szült sé gek ke ze lé sé rõl a 2003–2006. kö zöt ti idõ szak ra 
 szóló terv alap ján vég zi a re kon ver zió fel ada ta it és ko or di -
nál ja annak vég re haj tá sát.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fõ osz tály ve ze tõ – együtt -
mû köd ve a Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium ál tal az
ál lam i fog lal koz ta tá si szol gá lat tól ki je lölt in téz ménnyel,
az MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vánnyal és az át ala kí tás -
ban érin tett szer ve zet sze mély ügyi szer vé vel – szer ve zi az
érin tett szer ve zet bõl pol gá ri élet be ke rü lõk vissza il lesz ke -
dé sé nek fel ada ta it.

(3) A jog vi szony meg szû né se ese tén – a HM Sze mély -
ze ti Fõ osz tály ál tal biz to sí tott tá jé koz ta tás alap ján – a
mun kál ta tói jo got gya kor ló ve ze tõ tá jé koz tas sa a köz tiszt -
vi se lõt a ver seny szfé rá ban tör té nõ el he lyez ke dé sét se gí tõ
szol gál ta tó cent rum ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok ról és azok 
igény be vé te li le he tõ sé ge i rõl.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti fõ osz tály ve ze tõ szer vez ze a 
re kon ver zi ó val kap cso la tos te vé keny sé get, fo lya ma to san
se gít se az érin tett szer ve ze tek ve ze tõ it (pa rancs no ka it)
 ezirányú fel ada ta ik szak sze rû vég re haj tá sá ban. Se gít se elõ 
a fo lya ma tos kap cso lat tar tást az Ál la mi Fog lal koz ta tá si
Szol gá lat te rü le ti leg ille té kes szer ve ze te ál tal ki je lölt
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együtt mû kö dõ szak ér tõk kel és az érin tett kép zé sé ben
részt ve võ szer ve ze tek kel.

A pénzügyi és számviteli biztosítás
általános feladatai

13.  §

(1) Az át ala kí tás szer ve zé si fel ada ta i nak vég re haj tá sa
so rán meg szün te tés re ke rü lõ szer ve ze tek jog utód jai a
meg szün te té sük rõl  szóló mi nisz te ri ha tá ro zat ban ke rül nek 
ki je lö lés re. Ezen ha tá ro za tok elõ ké szí té se so rán a HM
Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal (a továb biak ban: 
HM KPSZH) fõ igaz ga tó ja te gyen ja vas la tot az érin tett
szer ve ze tek pénz ügyi jog utód já nak ki je lö lé sé re.

(2) A meg szû nõ és át ala ku ló hon vé del mi szer ve ze tek a
meg szû nés nap já nak meg fe le lõ adat tar ta lom mal ké szít sék
el – az éves költ ség ve té si be szá mo ló je len tés nek meg fe le -
lõ össze ál lí tá sú – zá ró be szá mo lót, me lyet lel tár ral, és zá ró
fõ köny vi ki vo nat tal kell alá tá masz ta ni. A be szá mo lót a
2006. évi költ ség ve té si be szá mo ló el ké szí té sé re vo nat ko -
zó HM KPSZH (2007. ja nu ár 1-je után HM Pénz ügyi és
Szám vi te li Hi va tal, a továb biak ban együtt: HM KPSZH)
fõ igaz ga tói in téz ke dés ben fog lal tak sze rint kell össze ál lí -
ta ni.

(3) A pénz ügyi és szám vi te li el lá tás ra ki je lölt HM te rü -
le ti pénz ügyi és szám vi te li igaz ga tó sá gok (a továb biak -
ban: TPSZI-k), illetve 2007. ja nu ár 1-jé tõl a HM Pénz ügyi
és Szám vi te li Hi va tal (a továb biak ban: HM PSZH) pénz -
ügyi és szám vi te li el lá tás ra ki je lölt szer ve ze ti ele mei
(a továb biak ban együtt: el lá tást vég zõ pénz ügyi szer vek)
pon to sít sák a meg ala ku ló, meg szû nõ, át ala ku ló, va la mint
szer ve ze ti vál to zá sok ban nem, csak lét szám vál to zás ban,
vagy meg ne ve zés-vál toz ta tás ban érin tett hon vé del mi szer -
ve ze tek ál lan dó fõ fog lal ko zá sú és egyéb fel hasz nál ha tó
lét szá mát, illetve a kap cso ló dó bér ala po kat. A HM
KPSZH fõ igaz ga tó hoz fel ter jesz ten dõ fel hasz nál ha tó lét -
szám- és bér alap vissza je len tés re (igény lés re) az ál ta lá nos
elõ írások vo nat koz nak.

(4) Az el lá tást vég zõ pénz ügyi szer vek a hon vé del mi
szer ve ze tek fel hasz nál ha tó lét szám- és bér alap le mon dá sa, 
illetve igény lé se alap ján azo kat meg fe le lõ fel hasz nál ha tó
lét szám- és bér alap át cso por to sí tá si ja vas lat tal a HM
KPSZH-ra ter jesszék fe l.

(5) A hon vé del mi szer ve ze tek nél új on nan szer ve zett,
vagy köz al kal ma zot ti vá át mi nõ sí tett és fel töl tés re ke rült
fel hasz nál ha tó mun ka kö rök kel kap cso la tos lét szám- és
bér alap igé nye ket az ille té kes, el lá tást vég zõ pénz ügyi
szer vek út ján kell igé nyel ni úgy, hogy ál ta lá nos eset ben a
bér alap a hon vé del mi szer ve zet ré szé re utol já ra jó vá ha -
gyott át lag bér ere jé ig ter jed het, mely nél azon ban figye -
lembe kell ven ni a szer ve zet azo nos, vagy ha son ló mun ka -
kö rû, kép zett sé gû, va la mint gya kor la tú (élet ko rú) köz al -
kal ma zot ta i nak meg lé võ bé rét is. Az en ge dé lye zett át lag -

bért meg ha la dó bér alap igényt a HM KPSZH elõ ze tes hoz -
zá já ru lá sá val le het jó vá hagy ni.

(6) Az el lá tást vég zõ pénz ügyi szer vek a meg szû nõ köz -
al kal ma zot ti stá tusz ban lé võ mun ka vál lalók utol só mun -
ká ban töl tött nap ját köve tõen a meg szûnt fel hasz nál ha tó
lét szá mot és a hoz zá tar to zó bér ala pot a HM KPSZH ré szé -
re je lent sék vissza.

(7) Az el lá tást vég zõ pénz ügyi szer vek a hon vé del mi
szer ve ze tek azon fog lal koz ta tott jai ré szé re, akik nek a jog -
vi szo nya meg szûnt, az adott hon vé del mi szer ve zet ál tal ki -
ál lí tott „Iga zo lás”-okon tün tes sék fe l a mun ka bér bõl jog -
erõs ha tá ro zat, vagy jog sza bály alap ján le vo nan dó tar to zá -
so kat (pl: il let mény elõ leg- és csa lád ala pí tá si tá mo ga tás,
tar tás díj stb.), illetve azok jo go sult ja it (az „Iga zo lás”-on
azt is fe l kell tün tet ni, ha a mun ka bért tar to zás nem ter -
heli). Az ál lo mány ból ki vált, il let mény elõ leg, illetve csa -
lád ala pí tá si tá mo ga tás tar to zás sal ren del ke zõ sze mé lyek -
rõl, a tar to zá suk össze gé rõl és a tör lesz tés mód já ról a HM
Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó sá got,
illetve 2007. ja nu ár 1-jé tõl a HM PSZH ille té kes igaz ga tó -
sá gát (a továb biak ban együtt: HM PSZNYI), írás ban tá jé -
koz tas sák.

(8) A szer ve zé si fel ada tok vég re haj tá sá ban érin tett hon -
vé del mi szer ve ze tek a HM Költ ség ve tés Gaz dál ko dá si In -
for má ci ós Rend szert ki szol gá ló és egyéb, a HM Pénz ügyi
és Szám vi te li Szol gá lat el lá tá si kö ré be tar to zó szá mí tás -
tech ni kai esz kö ze i nek le adá sá ra, te le pí té sé re, illetve át -
cso por to sí tá sá ra vo nat ko zó an a HM PSZNYI igaz ga tó ja
út ján – az ille té kes rend szer gaz dák kal együtt mû köd ve – a
HM KPSZH fõ igaz ga tó já hoz ter jessze nek fe l ja vas la tot.

(9) A szer ve zé si fel ada tok vég re haj tá sá ban érin tett hon -
vé del mi szer ve ze te ket el lá tó pénz ügyi szer vek – a HM fe -
je zet Költ ség ve tés Gaz dál ko dá si In for má ci ós Rend szer
egyes al rend sze rei és mo dul jai üze mel te té sé nek egyes fel -
ada ta i ról és az ah hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás rend jé -
rõl  szóló 51/2005. HM KPSZH fõ igaz ga tói in téz ke dés
alap ján – a meg fe le lõ adat la pok be nyúj tá sá val kez de mé -
nyez zék a ki vált, új on nan be lé põ, vagy be osz tást vál tó
mun ka vál lalók HM KGIR jo go sult sá ga i nak tör lé sét, en ge -
dé lye zé sét, vagy mó do sí tá sát.

(10) A 2007. évi ele mi költ ség ve té si ter ve ket a 2007. évi 
in téz mé nyi költ ség ve té si ja vas la tok el kész té sé nek és jó vá -
ha gyá sá nak rend jé rõl  szóló, ké sõb bi ek ben ki adás ra ke rü lõ 
HM uta sí tás és a ter ve zés hez ki adás ra ke rü lõ ke ret szá mok
alap ján kell meg ter vez ni.

Az átalakítás során megszûnõ, illetve más szervezet
részére átadásra kerülõ szervezetek ellátását végzõ

pénzügyi szervek feladatai

14.  §

(1) Az át ala kí tás so rán meg szû nõ, illetve más szer ve zet
ré szé re át adás ra ke rü lõ hon vé del mi szer ve ze tek elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá i nak, in téz mé nyi és VIP kár -
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tya fe de ze ti szám lá i nak 2007. ja nu ár 1-jé vel tör té nõ meg -
szün te té sét a HM KPSZH köz pon ti lag kez de mé nyez ze a
Ma gyar Ál lam kincs tár nál (a továb biak ban: Kincs tár).

(2) A meg szû nõ, illetve más szer ve zet ré szé re át adás ra
ke rü lõ szer ve ze tek el lá tá sát vég zõ pénz ügyi szer vek:

a) a VIP kár tya fe de ze ti szám lá hoz tar to zó összes kár -
tyát – az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la meg szün te -
té sé nek nap ját leg alább 30 mun ka nap pal meg elõ zõ en –
von ják be a kár tya bir to ko sok tól, azo kat ér vény te le nít ve,
meg fe le lõ adat lap kí sé re té ben ad ják át az ille té kes HM
TPSZI-nek to váb bi ügy in té zés re;

b) az in téz mé nyi kincs tá ri kár tya-szer zõ dést mond ják
fe l és a szám lá hoz tar to zó összes kár tyát – az elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la meg szün te té sé nek nap ját
meg elõ zõ 10 mun ka nap pal – von ják be a kár tya bir to ko -
sok tól, azo kat ér vény te le nít ve, meg fe le lõ „Adat lap” kí sé -
re té ben ad ják át az ille té kes HM TPSZI-nek to váb bi ügy -
in té zés re;

c) a kár tya fe de ze ti szám lák egyen le gét utal ják vissza
az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ra;

d) a szám la meg szün te té se elõtt a ren de zet len kincs tá ri
tranz ak ci ós kó do kat (KTK-k) he lyes bít sék, a ren de zet len
füg gõ, át fu tó ál lo mány ról ké szít se nek jegy zõ köny vet, s
azt – a szük sé ges bi zony la tok kal és ana li ti kák kal együtt –
ad ják át a pénz ügyi jog utód nak;

e) fi zes sék be a zá ró pénz tár ro vancs ered mé nye ként
elõ ta lált kész pénz ál lo mányt az elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám lá ra, szün tes sék meg a ki fi ze té se ket az elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról;

f) az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la zá ró egyen -
le gét – az egyen leg össze te võ i nek meg fe le lõ KTK-val –,
a meg szû nés nap ját és a kincs tá ri zá rás nap ját is megelõ -
zõen utal ják át a ki je lölt pénz ügyi jog utód kincs tá ri szám -
lá ja ja vá ra;

g) a Ma gyar Kül ke res ke del mi Bank Rt.-nél a HM
 Beszerzési és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal ré szé re ve ze -
tett szám lá kat és meg nyi tott akk re di tí ve ket – szer zõ dés -
mó do sí tás sal, vagy nyi lat ko zat tal – ru ház zák át a HM
 Logisztikai Hi va tal szá má ra;

h) az el lá tó köz pon tok tól és a szál lí tók tól sze rez ze nek
be iga zo lást tar to zá sa ik hely ze té rõl, és a szál lí tó kat tá jé -
koz tas sák a szer ve zet meg szû né sé rõl, va la mint a ki je lölt
pénz ügyi jog utód ról;

i) kez de mé nyez zék a szál lí tói és ve või szer zõ dé sek fel -
mon dá sát, illetve mó do sí tá sát, mely nek elõ ké szí té se so rán 
mû köd je nek együtt az el lá tá sért fe le lõs lo gisz ti kai szer -
vek kel a fel mon dás ra irá nyuló pa rancs no ki in téz ke dés
idõ be ni meg ho za ta la ér de ké ben;

j) az i)–j) pon tok ban meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj -
tá sát köve tõen a be nem ér ke zett kö ve te lé sek rõl és a fenn -
ál ló tar to zá sok ról ké szít se nek jegy zõ köny vet, me lyet a
pénz ügyi jog utód nak ad ja nak át;

k) a meg szû nõ szer ve zet fel szá mo lá sá val össze füg gés -
ben ke let ke zett át adás-át vé te li jegy zõ köny vek alap ján az
esz köz-nyil ván tar tás ból a ki ve ze té se ket hajt sák vég re, a
va gyo nu kat zár ják nul lá ra;

l) ké szít se nek a 2006. évi költ ség ve té si be szá mo ló je -
len tés nek meg fe le lõ össze ál lí tá sú zá ró be szá mo lót, me lyet 
lel tár ral és zá ró fõ köny vi ki vo nat tal kell alá tá masz ta ni.
A be szá mo lót a 2006. évi költ ség ve té si be szá mo ló el ké szí -
té sé rõl  szóló, ké sõb bi ek ben ki adás ra ke rü lõ HM Pénz ügyi
és Szám vi te li Hi va tal ve ze tõ je ál tal ki adás ra ke rü lõ in téz -
ke dés ben fog lal tak sze rint kell össze ál lí ta ni;

m) szá mol ják el a ki adott vá sár lá si és úti elõ le ge ket;

n) té te le sen el len õriz zék le a szi go rú szám adás kö te les
ok má nyo kat és pénz ügyi gyûj tõ ket, az ezzel kap cso la tos
nyil ván tar tá so kat zár ják le, azo kat az ok má nyok kal, pénz -
ügyi gyûj tõk kel együtt a jog utód pénz ügyi szer ve zet nek
ad ják át;

o) az áfa ala nyi kör be be je lent ke zett meg szû nõ szer ve -
ze tek a meg szû nést kö ve tõ 30 na pon be lül, az adó zás rend -
jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény (a továb biak ban: Art.)
33.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján – az SZJA ki vé te -
lé vel – ké szít se nek tel jes kö rû adó be val lást, a min den ko ri
– a meg szû nõ szer ve ze tek re vo nat ko zó – adó be val lá si kö -
te le zett ség nek meg fe le lõ be val lás gar ni tú ra ki töl té sé vel.
Az adó be val lást az APEH Észak-bu da pes ti Igaz ga tó ság
Ál ta lá nos Fõ osz tá lyá ra küld jék meg;

p) az el lá tást vég zõ pénz ügyi szer vek a meg szû nés idõ -
pont já val je lent sék vissza a ju ta lom, a se gély, az il let -
mény elõ leg, a csa lád ala pí tá si tá mo ga tás, a meg bí zá si díj, a 
túl szol gá la ti díj, a kül sõ meg bí zá si díj, az en ge dé lye zett
sze mé lyi rep re zen tá ci ós ke re tek ma rad vá nya it, va la mint a
köz al kal ma zot tak rend kí vü li mun ka vég zé sé nek dí ja zá sá ra 
fel szá mí tott ke ret ma rad ványt;

q) te vé keny sé gét érin tõ en a HM Pénz ügyi és Szám -
viteli Szol gá lat szak el len õr zõ szer vei a HM pénz ügyi és
szám vi te li szak el len õr zé sek rend jé rõl  szóló HM KPSZH
fõ igaz ga tói in téz ke dés 2. sz. mel lék le té ben meg ha tá ro zot -
tak sze rint hajt sa nak vég re át fo gó pénz ügyi és szám vi te li
szak el len õr zést.

Az újonnan megalakuló, illetve átalakuló,
vagy névváltozásban érintett szervezetek ellátását

végzõ pénzügyi szervek feladatai

15.  §

(1) Az át ala kí tás ban és a HM PSZH lét re ho zá sá ban
érin tett hon vé del mi szer ve ze tek kincs tá ri elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám lái, in téz mé nyi és VIP kár tya fe de ze ti
szám lái 2007. ja nu ár 1-jé vel tör té nõ meg ne ve zés-vál toz ta -
tá sát (mó do sí tá sát), illetve az új szám lák meg nyi tá sát a
HM KPSZH köz pon ti lag kez de mé nyez ze a Kincs tár nál,
va la mint in téz ked jen az új bé lyeg zõk el ké szí té sé re és a
 régiek be vo ná sá ra.

(2) Az új on nan meg ala ku ló, illetve át ala ku ló, vagy név -
vál to zás ban érin tett szer ve ze tek el lá tá sát vég zõ pénz ügyi
szer vek:
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a) kez de mé nyez zék a kincs tá ri kár tyák ra és az elekt ro -
ni kus uta lá sok ra vo nat ko zó szer zõ dé sek meg kö té sét, vagy 
mó do sí tá sát;

b) az új on nan meg ala ku ló szer ve ze tek ré szé re át -
adás-át vé tel re ke rü lõ esz kö zök moz ga tá sát té rí tés nél kü li
át adás-át vé tel ként tart sák nyíl ván, az át adott-át vett esz kö -
zö ket az át adás-át vé te li jegy zõ könyv ben sze rep lõ ér ték kel
kell meg je le ní te ni a nyil ván tar tá sok ban.

Egyéb pénzügyi és számviteli feladatok

16.  §

A HM Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal lét re ho zá sá val
kap cso la tos, va la mint az itt nem sza bá lyo zott szak fel ada -
tok vég re haj tá sá ra kü lön HM KPSZH fõ igaz ga tói szak in -
téz ke dés ke rül ki adás ra.

Információ- és dokumentumvédelmi feladatok

17.  §

(1) Az ügy vi te li anya gok ren de zé sé re „A szer ve zé si vál -
to zá sok ban érin tett szer ve ze tek ügy vi te li szak fel ada tai”-ra 
vo nat ko zó 4/2004. (HK 10.) in for má ció és do ku men tum -
vé del mi fõ osz tály ve ze tõi szak in téz ke dés ben fog lal ta kat
al kal maz zák.

(2) A HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um fõ igaz ga tó ja
– együtt mû köd ve a HM In for ma ti kai és In for má ció vé del -
mi Fõ osz tállyal – szer vez ze meg és gon dos kod jon az át ala -
kí tás ban érin tett (meg szû nõ, illetve más szer ve ze ti for má -
ban to vább mû kö dõ) szer vek le vél tá ri és irat tá ri ér té kû
anya ga i nak le vé te lé rõl és meg õr zé sé rõl.

(3) A meg szû nõ szer ve ze tek a sze mé lyi ál lo mány ré szé -
re ki adott ál lan dó be lé pé si en ge dé lyek rõl jegy zé ket ké szí -
te nek, ame lyet a fo ga dó szer ve zet ve ze tõ jé nek, illetve az
in for má ció vé de le mért fe le lõs fõ osz tály ve ze tõ nek meg kül -
de nek. A meg szû nõ jog vi szo nyú fog lal koz ta tot tak ak tív -
kár tyás be lé pé si en ge dé lye it az in for má ció vé de le mért fe -
le lõs fõ osz tály ra vissza kül dik.

(4) Az át he lye zés re ke rü lõ sze mé lyi ál lo mány be lé pé si
en ge dé lye it az új szer ve zet hez ma gá val vi szi.

(5) Az át adás ra, illetve a le adás ra ke rü lõ be lé pé si en ge -
dé lyek rõl szer ve ze ten ként jegy zé ket kell ké szí te ni, ame -
lyet a HM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály ra
kell meg kül de ni.

(6) Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek a fe les le ges sé
vált, ki épí tett in for má ció vé del mi he lyi sé gek rõl (rejt jel zõ
kör let, NI AR mun ka hely, ügy vi te li he lyi ség stb.), va la -
mint biz ton ság tech ni kai vé de lem mel el lá tott egyéb he lyi -
sé gek rõl ké szít se nek ki mu ta tást és azt a HM In for ma ti kai
és In for má ció vé del mi Fõ osz tály ra küld jék meg. A tech ni -
kai esz kö zök üze mel te té si és te le pí té si do ku men tá ci ó ját a

jog utód, en nek hi á nyá ban a fel szá mo lá sért fe le lõs szer ve -
zet nek ad ják át.

(7) Az in for má ció vé del mi he lyi sé gek, illetve te le pí tett
biz ton ság tech ni kai esz kö zök és ele mek to váb bi fel hasz ná -
lá sá ra, más szer ve zet nek tör té nõ ki uta lá sá ra a HM in for -
ma ti kai és in for má ció vé del mi fõ osz tály ve ze tõ a HM
 Ingatlankezelési Hi va tal be vo ná sá val te gyen ja vas la tot.

(8) Az át ala kí tás ban érin tett és az új on nan meg ala ku ló
szer ve ze tek az in for má ció vé del mi he lyi sé gek re vo nat ko zó 
igé nye i ket a HM in for ma ti kai és in for má ció vé del mi fõ -
osz tály ve ze tõ ré szé re küld jék meg.

(9) A meg szû nõ szer ve ze tek a NA TO/EU mi nõ sí tett
ada tok fel dol go zá sá ra akk re di tált szá mí tó gé pe i ket (szá mí -
tó gép há ló za to kat) a he lyi Üze mel te tés Biz ton sá gi sza -
bály za tok ban meg ha tá ro zott el já rás rend sze rint von ják ki
az üze mel te tés bõl. Mi nõ sí tett ada to kat tar tal ma zó elekt ro -
ni kus adat hor do zó tá ro lá sa az ille té kes NA TO nyil ván tar -
tó nál tör tén het. Mi nõ sí tett ada tok tör lé se csak a mi nõ sí té si
szint nek meg fe le lõ, ille té kes ha tó ság ál tal en ge dé lye zett
el já rás sal tör tén het.

(10) A köz pon ti ki adá sú, HM és MH szin ten al kal ma -
zott át kul cso ló és azo no sí tó táb lá za tok (,,VK–2003” jel zé -
sû táb lá zat és kulcs kész le te, „KÁT-...” jel zé sû ko or di ná ta
át kul cso ló táb lá za tok, va la mint sa ját re pü lõ gé pek fel is me -
ré sé re szol gá ló táb lá za tok) fe les le ges sé vá ló pél dá nya it az
új szer ve ze ti for má ra át té rõk az át té rés be fe je zé sét köve -
tõen, a jog utód nél kül meg szû nõ szer ve ze tek pe dig a fel -
szá mo lá si el já rás so rán – a vo nat ko zó ügy vi te li sza bá lyok
be tar tá sá val – sa ját ha tás kör ben sem mi sít sék meg.

(11) Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek rejt jel te vé -
keny sé gé vel kap cso la tos szak fel ada to kat az MH Köz pon ti 
Rejt jel fel ügye let – sa ját ille té kességi te rü le tén – kü lön ha -
tá roz za meg.

Logisztikai feladatok

18.  §

(1) A lo gisz ti kai tá mo ga tá si fel ada tok ter ve zé se és vég -
re haj tá sa ér de ké ben a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ -
osz tály, va la mint a HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály ad ja
meg az át ala kí tás ban érin tett HM szer ve ze tek, va la mint
MH ka to nai szer ve ze tek struk tú rá ját, illetve struk tú rá já -
nak vál to zá sát az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és
 Támogató Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖLTP)
 részére.

(2) Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek lo gisz ti kai tá -
mo ga tá sát az érin tett lo gisz ti kai tá mo ga tó ele mek ve ze tõi
úgy ter ve zik, hogy a szer ve ze tek mû kö dé se az át ala kí tás,
szer ve ze ti kor sze rû sí tés tel jes idõ tar ta ma alatt biz to sít va
le gyen.

(3) Az át ala kí tás ban érin tett, va la mint meg szû nõ szer -
ve ze tek ve ze tõi – az ille té kes el lá tó szer vek ál tal biz to sí -
tott nyil ván tar tá sok alap ján, 2006. de cem ber 20-ig tör té nõ
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be fe je zés sel – in téz ked nek a ve ze té sük alatt le võ szer ve ze -
tek re vo nat ko zó an:

a) az esz kö zök ana li ti kus nyil ván tar tá sá nak nap ra -
késszé té te lé re;

b) az esz kö zök kö vet ke zõk sze rin ti cso por to sí tá sá ra:
– az át ala ku ló szer ve ze tek ré szé re szük sé ges esz kö zök,
– se lej te zés re ki je lölt esz kö zök,
– más hon vé del mi szer ve zet (pld: el lá tó köz pont) ré -

szé re át adan dó esz kö zök,
– más ál lam igaz ga tá si szerv ré szé re át adan dó esz kö -

zök,
c) lel tá ro zá sok, lel tár ér té ke lé sek vég re haj tá sá ra;
d) a moz gás bi zony la tok ana li ti kus nyil ván tar tá son tör -

té nõ át ve ze té sé re;
e) az esz köz le adá sok, illetve át adás-át vé te lek bi zony -

la ta i nak pénz ügyi re fe ren sek ré szé re tör té nõ át adá sá ra.
(4) A szük sé ges sé vá ló kár el já rá sok le foly ta tá sát olyan

szám ve tés sel kell ter vez ni, hogy azok a sze mé lyi moz ga tá -
so kat meg elõ zõ en le zá rul ja nak.

(5) Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek nél a meg bí zott
anyag fe le lõ sök sze mély ügyi moz ga tá sát úgy ter vez zék,
hogy ar ra az anya gi-tech ni kai esz kö zök le adá sát, illetve a
szük sé ges el szá mo lá so kat köve tõen ke rül jön sor.

(6) Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek ve ze tõi az ér -
vény ben lé võ nor mák sze rint az el lá tá sért fe le lõs szer vek,
szer ve ze tek ve ze tõ i vel együtt mû köd ve pon to sít sák a ve ze -
té sük alatt ál ló szer ve zet anya gi-tech ni kai szük ség le te it.

(7) A lo gisz ti kai szak anya gok és tech ni kai esz kö zök
moz gás bi zony lat nél kü li át cso por to sí tá sát nem en ge dé lye -
zem.

(8) Az MH ÖLTP (MH Elekt ro ni kai Szol gá lat fõ nök -
ség) – az MH HIP szer ve ze ti és fel adat rend szer ének át ala -
kí tá sát köve tõen – in téz ke dik a fel ügye let nél kü li vé vá ló
adó há zak és mik ro hul lá mú ál lo má sok to váb bi üze mé nek
biz to sí tá sá ra (mik ro hul lá mú és egyéb be ren de zé sek hír -
adás tech ni kai kon té ner be tör té nõ ki te le pí té se). En nek ér -
de ké ben kez de mé nye zi a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal nál
a kap cso ló dó fel ada tok [a mik ro hul lá mú ál lo más ként to -
váb bi hasz ná lat ra ter ve zett an ten na to rony és hír adás tech -
ni kai kon té ner ki ke rí té se az ön ál ló be já rás biz to sí tá sa mel -
lett, va la mint a ki ke rí tett rész ön ál ló hely raj zi szá mon va ló
be jegy zé se, az ön ál ló erõs ára mú be táp lá lás biz to sí tá sa és a 
szol gal mi jog(ok) be jegy zé se] vég re haj tá sát.

(9) Az MH ÖLTP pa rancs no ka az uta sí tás hatályba -
lépését kö ve tõ 10. mun ka na pon be lül sa ját ha tás kö ré ben
ad jon ki in téz ke dést az át ala kí tás sal, szer ve ze ti kor sze rû sí -
tés sel össze füg gés ben az aláb bi lo gisz ti kai fel ada tok vég -
re haj tá sá ra:

a) az anya gi-tech ni kai esz kö zök be vo ná sá ra, át cso por -
to sí tá sá ra, ki adá sá ra vo nat ko zó terv ki dol go zá sá ra és ki -
adá sá ra;

b) az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek új struk tú rá já -
nak meg fe le lõ lo gisz ti kai biz to sí tá si terv el ké szí té sé re;

c) a fe les le ges sé vált szá mí tás-, ügy vi tel-, és nyom da -
tech ni kai esz kö zök, anya gok és fel sze re lé sek el lá tá si rend -
szer be tör té nõ be for ga tá sá ra;

d) az el lá tá si utalt sá gi rend – szer ve ze ti át ala kí tá sok kal
össze füg gõ – mó do sí tá sá ra;

e) az MH Sza bály zat ki a dó In té zet és Köz pon ti Nyom -
da fe lé a fe les le ges pe csét nyo mók, bé lyeg zõk be vo ná sá ra,
va la mint az új bé lyeg zõk le gyár tá sá ra és ki adá sá ra;

f) ezen uta sí tás ál tal nem ne ve sí tett egyéb, a vég re haj -
tást biz to sí tó ál ta lá nos lo gisz ti kai fel ada tok ra.

Infrastrukturális és elhelyezési feladatok

19.  §

(1) A HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal a HM Ter ve zé si és
Ko or di ná ci ós Fõ osz tály, va la mint a HM Had erõ ter ve zé si
Fõ osz tály adat szol gál ta tá sa alap ján 2006. no vem ber 30-ig
el ké szí ti, és a HM ka bi net fõ nök ré szé re jó vá ha gyás ra fel -
ter jesz ti a HM szer ve ze tek, va la mint a 2007. ja nu ár 1-jé vel 
át ala ku ló, illetve új on nan fel ál lí tás ra ke rü lõ MH szer ve ze -
tek

a) el he lye zé sé re vo nat ko zó ja vas la tot;
b) az MH ÖLTP-vel együtt mû kö dés ben a gép jár mû el -

osz tá si ter vet;
c) az in gat la nok uta lá sá hoz szük sé ges ha tá ro zat-ter ve -

ze te ket, va la mint el ké szí ti a vál to zá si ok má nyo kat.
(2) A meg szû nõ szer ve ze tek 2006. no vem ber 30-ig a

HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal ré szé re küld jék meg a hasz -
ná la tuk ban lé võ in gat la nok ra kö tött hasz no sí tá si (bér le ti,
ha szon él ve ze ti) szer zõ dé se ket és az azok hoz kap cso ló dó
ok má nyo kat.

(3) Az át ala ku ló szer ve ze tek a hasz ná la tuk ban le võ in -
gat la nok ra kö tött hasz no sí tá si szer zõ dé sek má so la ti pél dá -
nyá nak meg kül dé sé vel – a nyil ván tar tá sok pon to sí tá sa ér -
de ké ben – ad ja nak tá jé koz ta tást a HM In gat lan ke ze lé si Hi -
va tal ré szé re.

(4) A HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal fõ igaz ga tó ja
– az MH Elekt ro ni kai Szol gá lat fõ nök ség gel együttmû -
ködve – in téz ked jen a szer ve zé si cik lus ban fel ügye let nél -
kü li vé vá ló mik ro hul lá mú ál lo má sok ki ke rí té sé re, a ki ke rí -
tett rész ön ál ló hely szín raj zi szá mon tör té nõ be jegy zé sé re,
az ön ál ló erõs ára mú be táp lá lás biz to sí tá sá ra, szol gal mi
jog(ok) be jegy zé sé re és a ha tó sá gi vizs gá la tok vég re haj tá -
sá ra.

Híradó- és informatikai feladatok

20.  §

(1) Az ál lan dó jel le gû hír adást és in for ma ti kai szol gál -
ta tá so kat a szer ve ze ti kor sze rû sí tés tel jes idõ tar ta má ban
biz to sí ta ni kell. A szol gá la ti fel ada tok csök ken té sé re
(meg szün te té sé re) csak a fel adat vég re haj tá sá nak üte mé -
ben ke rül het sor.

(2) Az át ala kí tás sal, szer ve ze ti kor sze rû sí tés sel és lét -
szám csök ken tés sel kap cso la tos fel ada tok so rán be kö vet -
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ke zõ vál to zá sok kal (be osz tá sok meg szû né se, át ne ve zé se,
sze mély ügyi moz gá sok) kap cso lat ban az érin tett szer ve ze -
tek ve ze tõi in téz ked je nek a hír adó, in for ma ti kai és elekt ro -
ni kus in for má ció vé del mi esz kö zö ket hasz ná ló ál lo mány -
ban be kö vet ke zõ vál to zá sok össze sí tett ada ta i nak meg kül -
dé sé re az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság
(a továb biak ban: MH HIP) pa rancs no ka ré szé re. Ezen in -
for má ci ók ké pez zék alap ját az ada tok ak tu a li zá lá sá nak
(fel hasz ná lók tör lé sé nek, vagy át he lye zé sé nek az in for ma -
ti kai rend sze rek struk tú rá ján be lül, a jo go sult sá gi mát rix
ki ala kí tá sá nak, illetve mó do sí tá sá nak).

(3) Azon sze mé lyek, akik nek szol gá la ti, illetve mun ka -
vi szo nya meg szû nik, a hasz ná la tuk ban lé võ szol gá la ti rá -
dió te le font, te le fon ké szü lé ket, FAX be ren de zést, szá mí -
tás tech ni kai esz kö zö ket ad ják le az ob jek tum el lá tó szer -
ve zet ré szé re. Az adat hor do zó val, vagy adat tá ro lá si funk -
ci ó ra al kal mas me mó ri á val ren del ke zõ esz kö zök ese té ben
a fel hasz ná lói ada tok meg fe le lõ el já rás sal tör té nõ tör lé sét
– az érin tett szer ve zet szá mí tás tech ni kai vé del mi sza bály -
za tá ban rög zí tet tek sze rint, a szük sé ges ada tok men té sét
köve tõen – még az esz kö zök le adá sa elõtt el kell vé gez ni.

(4) Az új on nan meg ala ku ló szer ve ze tek hír adó igé nyét
– a meg lé võ le he tõ sé gek fel hasz ná lá sá val – az MH HIP
biz to sít ja. A fej lesz tést igény lõ szol gál ta tá so kat – az ér -
vény ben lé võ sza bály zók sze rint – a 2007. évi költ ség ve té -
si le he tõ sé gek alap ján biz to sít ják. A rejt jel zés re, vagy mi -
nõ sí tett ada tok elekt ro ni kus ke ze lé sé re vo nat ko zó igé nye -
ket a HM in for ma ti kai és in for má ció vé del mi fõ osz tály ve -
ze tõ ré szé re kell fel ter jesz te ni.

(5) Az egye di en ge déllyel ren del ke zõ rá dió te le fon hasz -
ná lók a be osz tá suk meg szû né sé vel a rá dió te le fon hasz ná -
la tá ra nem jo go sul tak. Az új be osz tá suk ba tör té nõ ki ne ve -
zés sel egy ide jû leg új en ge dé lye zést kez de mé nyez nek a
vo nat ko zó HM uta sí tás alap ján.

(6) Az át ala kí tás ban érin tett, HM ob jek tu mok ban el he -
lye zett szer ve ze tek ál lo má nya az ob jek tu mok kö zöt ti át -
köl tö zés ese tén a vál to zást az ob jek tum hír adó és in for ma -
ti kai köz pont já nak je lent se be. HM ob jek tu mon kí vü li be -
osz tás ba he lye zés ese tén az érin tett ál lo mány a rá dió te le -
font ad ja le az ob jek tum el lá tó szer ve zet ré szé re.

(7) Az MH HIP a HM ob jek tu ma i ban üze me lõ hír adó-
és in for ma ti kai köz pon tok nál meg lé võ táv köz lé si esz kö -
zö ket, illetve szol gá la ti rá dió te le fo no kat az új szer ve ze ti és 
el lá tá si rend sze rin ti igé nyek alap ján cso por to sít sa át, a fe -
les le ges sé vá ló esz kö zö ket von ja be.

(8) Az át ala kí tás ban érin tett szer ve zet ve ze tõ je fe le lõs
az in for ma ti kai esz kö zök moz ga tá sá nak meg szer ve zé sé -
ért, az adat men té sek vég re haj tá sá ért és azok jog utód szer -
ve zet nek tör té nõ át adá sá ért, to váb bá a ti tok vé del mi rend -
sza bá lyok be tar tá sá ért. A NATO, EU, vagy nem ze ti mi nõ -
sí tett elekt ro ni kus adat ke ze lés re fel jo go sí tott esz kö zök
(rend sze rek) üze mel te té si kör nye ze té nek vál toz ta tá sát,
vagy a kon fi gu rá ci ó ban tör té nõ vál toz ta tást a he lyi sza -
bály zók ban fog lal tak sze rint kell vég re haj ta ni. Az ezzel

kap cso la tos tá jé koz ta tást (szük sé ges ese tek ben en ge dély -
ké rést) a HM in for ma ti kai és in for má ció vé del mi fõ osz -
tály ve ze tõ ré szé re kell fel ter jesz te ni.

(9) Az adat- és in for má ció vesz tés el ke rü lé se ér de ké ben a
meg szün te tés re, vagy össze vo nás ra ke rü lõ szer ve zet
 vezetõje fe le lõs az ob jek tum el lá tó szer ve zet ré szé re
 leadásra ke rü lõ szá mí tó gé pek me rev le me zén ta lál ha tó ada -
tok,  dokumentumok, nyil ván tar tá sok elekt ro ni kus adat hor -
do zó ra tör té nõ men té sé ért és az ügy vi te li szerv nek tör té nõ
le adá sá ért.

(10) Az át ala kí tás ban érin tett szer ve zet ve ze tõ je fe le lõs
a meg szû nõ fel hasz ná lói ne vek (MH Int ra net, MH In ter -
net) meg adá sá ért az in for ma ti kai üze mel te tést el lá tó szer -
ve ze tek fe lé. A NIAR fel hasz ná lók tör lé sé re vo nat ko zó
ké rel met a rend sze re sí tett nyom tat vá nyon a HM in for ma ti -
kai és in for má ció vé del mi fõ osz tály ve ze tõ ré szé re kell fel -
ter jesz te ni.

(11) Az ob jek tum el lá tá sát biz to sí tó szer ve zet gon dos -
kod jon az át vett in for ma ti kai esz kö zök be vé te le zé sé rõl,
szak sze rû tá ro lá sá ról, to váb bá a men té sek hez szük sé ges
adat hor do zók biz to sí tá sá ról.

(12) Az új on nan lét re ho zás ra ke rü lõ szer ve ze tek in for -
ma ti kai esz köz igé nye it el sõ sor ban a le adott, mû kö dõ ké pes 
esz kö zök bõl kell biz to sí ta ni. Az in for ma ti kai esz köz igé -
nye ket az MH ÖLTP ré szé re kell meg kül de ni. Az MH
Elekt ro ni kai Szol gá lat fõ nök ség in téz ked jen a szük sé ges
anya gok ki adá sá ra.

(13) Az új on nan lét re ho zás ra ke rü lõ szer ve ze tek ve ze -
tõi az új fel hasz ná lók ada ta it, az ob jek tum hír adó és in for -
ma ti kai köz pont nak küld jék meg. A NIAR fel hasz ná lók
fel vé te lé re vo nat ko zó igé nye ket a rend sze re sí tett nyom tat -
vá nyon a HM in for ma ti kai és in for má ció vé del mi fõ osz -
tály ve ze tõ ré szé re kell fel ter jesz te ni.

(14) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés sel meg szün te tés re (fel -
szá mo lás ra) ke rü lõ szer ve ze tek – amennyi ben ren del kez -
nek pos ta fi ók-bér le ménnyel – bér le mé nyü ket szün tes sék
meg, tar to zá sa i kat egyen lít sék ki.

(15) Az új on nan lét re jö võ szer ve ze tek ve ze tõi (pa rancs -
no kai), ahol a szer ve zet meg ne ve zé sé ben, illetve a ve ze tõ
(pa rancs nok) sze mé lyé ben vál to zás kö vet ke zett be, és
amennyi ben ön ál ló pos ta fi ók-szám mal ren del kez nek, ér -
te sít sék az érin tett pos ta fi ók-bér le ményt biz to sí tó pos tai
szerv ve ze tõ jét.

(16) A le adás ra ke rü lõ szá mí tás tech ni kai esz kö zö kön az 
ada tok vég le ges tör lé sét, illetve szük sé ges men té sét – az
MH HIP üze mel te tõ szer ve i nek, illetve a HM KGIR szá -
mí tás tech ni kai esz kö zei ese té ben a HM PSZNYI köz re -
mû kö dé sé vel – hajt sák vég re.

(17) A le adás ra ke rü lõ szá mí tás tech ni kai esz kö zök is -
mé telt fel hasz ná lá sát az aláb bi pri o ri tás sal ter vez zék:

a) az új on nan meg ala kí tás ra ke rü lõ szer ve ze tek;

b) a le adott igény sze rint a HM szer ve ze tek, illetve a
mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek;
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c) a fenn ma ra dó részt le he tõ ség sze rint ad ják át az MH
ka to nai szer ve ze tei ré szé re.

(18) Az MH HIP a szer ve ze ti vál to zás sal össz hang ban
ké szít sen tel jes kö rû elekt ro ni kus nyil ván tar tást az MH
táv köz lõ há ló za tát igény be ve võ fel hasz ná lók ról, jo go sult -
sá gok ról, a ge ne rált for gal mi költ sé gek rõl. A nyil ván tar tás 
alap ján szer ve ze ti bon tás ban ál lít son össze ja vas la tot a fel -
hasz nál ha tó éves ke ret összeg meg ha tá ro zá sá hoz.

(19) Az MH HIP pa rancs nok in téz ked jen a „Fe dõ név és
gép táv író hí vó jel könyv”, va la mint a „Pa rancs no kok és
tisz tek fe dõ szám táb lá za ta” mó do sí tá sá ra.

(20) Az MH ÖLTP pa rancs no ka – együtt mû köd ve az át -
ala kí tás ban, szer ve ze ti vál to zás ban érin tett pa rancs nok sá -
gok kal és az MH HIP-el – in téz ked jen a ka to nai szer ve ze -
tek nél fe les le ges sé vá ló elekt ro ni kai szak anya gok be vo ná -
sá ra.

(21) A HM Vé del mi Hi va tal kez de mé nyez ze az ál ta la az 
Egy sé ges Di gi tá lis Rá dió táv köz lõ Rend szer (a továb biak -
ban: EDR) ki épí té se ke re té ben át vett esz kö zök át cso por to -
sí tá sát a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ré szé re. A HM tár cá ra
esõ EDR költ sé gek fel hasz ná lá sát a HM Vé del mi Terve -
zési Fõ osz tály en nek figye lembe véte lével ter vez ze.

(22) Az MH HIP pa rancs no ka in téz ked jen a meg szû nõ,
fe les le ges sé vá ló he lyi bé relt és köz cé lú áram kö rök le -
mon dá sá ra.

(23) Az MH HIP pa rancs no ka az Ál la mi Fu tár szol gá lat
ve ze tõ jé vel együtt mû köd ve mó do sít sa az MH futárutalt -
sági és já rat rend jét.

(24) A HM had mû ve le ti és ki kép zé si fõ osz tály ve ze tõ
kü lön in téz ked jen az MH Tech ni kai Ri asz tá si Rend sze ré -
vel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ra.

Az újonnan megalakuló, illetve átalakuló,
vagy névváltozásban érintett szervezetek
államháztartási belsõ ellenõrzési feladatai

21.  §

Az új on nan meg ala ku ló, illetve át ala ku ló, vagy név vál -
to zás ban érin tett szer ve ze tek ve ze tõi az ál lam ház tar tá si
bel sõ ellen õr zés te kin te té ben je lent ke zõ kö te le zett sé ge ik
tel je sí té se so rán az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 121/A.  §-ában fog lal tak ra fi gye lem mel
a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let 18–22.  §-ai ban fog lalt
ter vek, illetve a 31.  §-ában fog lalt éves je len té sek te kin te -
té ben – ame lyek kel kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat a
HM fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv egyes bel sõ el len õr zé -
si jo go sít vá nya i nak át ru há zá sá ról  szóló 23/2004. (IX. 3.)
HM ren de let, va la mint a HM fe je zet ál lam ház tar tá si bel sõ
el len õr zé si rend jé nek sza bá lya i ról, a HM fe je zet egy sé ges
ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ké zi köny vé nek ki adá sá -
ról  szóló 91/2004. (HK 26.) HM uta sí tás elõ írásai, va la -

mint a mel lék le tét ké pe zõ „HM fe je zet egy sé ges ál lam ház -
tar tá si bel sõ el len õr zé si ké zi köny ve” mód szer ta ni út mu ta -
tói ha tá roz zák meg – a kö vet ke zõk sze rint kell el jár ni:

a) a 2007. ja nu ár 1-jén meg szün te tés re, más fe je zet hez
át adás ra ke rü lõ szer ve ze tek a 2007. évet érin tõ stra té gi ai
és éves ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ter vet nem ké szí -
te nek, a 2006. évi ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé se ik tel je -
sí té sé rõl  szóló éves je len té sü ket leg ké sõbb a meg szün te tés 
idõ pont já ra az elõ írt rend ben fel ter jesz tik;

b) az át ru há zott ha tás kör rel ren del ke zõ szer ve ze tek
(MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs -
nok ság, MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság, MH Lé gi erõ Pa -
rancs nok ság) a d) pont ban fog lal tak sze rint érin tett alá ren -
delt je ik ál tal a 2007. év re vo nat ko zó an ké szí tett és az elõ írt 
rend ben fel ter jesz tett ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ter -
ve i nek fel dol go zá sá val össze fog la ló ter vet ké szí te nek, és
ter jesz te nek fe l;

c) a 2007. ja nu ár 1-jén fel ál lí tás ra ke rü lõ szer ve ze tek a
2007. évet érin tõ stra té gi ai és éves ál lam ház tar tá si bel sõ
el len õr zé si ter vet a fel ál lí tást kö ve tõ 60 na pon be lül az elõ -
írt rend ben ter jesz tik fe l;

d) azok nak a szer ve ze tek nek, ame lyek te vé keny sé gü -
ket a 2007. év fo lya mán vál to zat lan for má ban foly tat ják,
vagy a 2007. év to váb bi szer ve zé si idõ sza ká ban tör té nik
meg a szer ve ze tet és a fel adat ren det érin tõ eset le ges vál -
toz ta tás (más meg szû nõ szer ve ze tek ré sze i nek, vagy egyes 
fel ada ta i nak in teg rá lá sa, to váb bi fel adat át struk tu rá lás,
szer ve ze ti át ala ku lás, illetve lét szám csök ken tés formá -
jában) a szer ve ze tü ket, te vé keny sé gü ket és ka pa ci tá su kat
il le tõ en je len leg ren del ke zés re ál ló in for má ci ók alap ján
kell el ké szí te ni a 2007. évi in téz mé nyi szin tû ál lam ház tar -
tá si bel sõ el len õr zé si ter vet, annak to váb bi mó do sí tá sát az
eset le ges szer ve ze ti vál to zás függ vé nyé ben a szük sé ges
mér ték ben a szer ve ze ti vál to zást kö ve tõ 60 na pon be lül
kell el vé gez ni;

e) a 2007. évi ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ter vek -
nek a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal út ján
tör té nõ fel ter jesz té si ha tár ide je 2006. no vem ber 15-e;

f) a 2007. évi ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ter vek
ki dol go zá sa so rán ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a mû kö -
dé si fo lya ma tok szer ve ze ti vál to zá sok ból ere dõ koc ká za -
ta i ra;

g) a fel adat vég zés rész le tes szak mai kö ve tel mé nye it a
HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal fõ igaz ga tó
ál tal ki adott út mu ta tók tar tal maz zák (684/22, 23/2006.
HM KEHH).

Nemzetközi tevékenységgel összefüggõ feladatok

22.  §

A meg szû nõ szer ve ze tek ve ze tõi (pa rancs no kai) a meg -
szün te tõ ha tá ro zat ha tály ba lé pé se elõtt, a más szer ve ze ti
for má ban mû kö dõ szer ve ze tek ve ze tõi 2007. már ci us 1-jé ig 
ter jessze nek fe l ja vas la tot a HM vé de lem po li ti kai szak ál -
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lam tit kár ré szé re a szer ve zet nem zet kö zi fel ada tai és kap -
cso la tai to vább vi te lé nek rend jé re, vagy azok meg szün te té -
sé re.

Szervezési feladatok

23.  §

(1) A szer ve ze ti kor sze rû sí tés és lét szám csök ken tés ke re -
té ben a szer ve ze tek ki ala kí tá sa fo lya mán – a Ma gyar Hon -
véd ség, va la mint a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa (fel ügye le -
te) alá tar to zó szer ve ze tek hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyá nak be osz tá si ka te gó ri á ba tör té nõ rész le tes be so ro lá sá ról,
illetve az ezen be osz tá sok ban el ér he tõ rend fo ko za tok ról
 szóló 30/2001. (XII. 27.) HM ren de let ben meg ha tá ro zot tak
sze rint – tö re ked ni kell a ve ze tõi szin tek, ezzel össze füg gés -
ben a ve ze tõi be osz tá sok szá má nak csök ken té sé re.

(2) A mun ka kö ri jegy zé kek, ál lo mány táb lák ki ala kí tá sa
so rán a már mó do sí tás ra/ki ala kí tás ra ter ve zett be osz tá si
meg ne ve zé se ket és be so ro lá so kat kell al kal maz ni.

(3) A be osz tá sok be so ro lá sá nál – amennyi ben a be osz -
tás fel töl té sé re ter ve zett sze mély nem ren del ke zik a be osz -
tás hoz elõ írt fel té te lek kö zül a rend fo ko za ti vá ra ko zá si
idõ vel – a rend fo ko zat el té rí té sét a mun ka kö ri jegy zék ben, 
illetve ál lo mány táb lá ban je löl ni kell.

(4) A (3) be kez dés ben meg je lölt el já rás csak ab ban az
eset ben al kal maz ha tó, ha az adott szer ve zet ál lo má nyá ba a 
jog sza bá lyok ban a be osz tás be töl té sé re elõ írt fel té te lek kel
ren del ke zõ sze mély nincs. Ez eset ben a mun ka kör rend -
sze re sí tett rend fo ko za tá nak el té rí tés re vo nat ko zó ja vas la -
tot a ter ve zett sze mély re vo nat ko zó ja vas lat tal elõ ze tes
szak mai ál lás fog la lás ra a Hon vé del mi Mi nisz té rium, va la -
mint HM hi va ta lai, in téz mé nyei te kin te té ben a HM sze -
mély ügyi osz tály ve ze tõ nek, az MH ka to nai szer ve ze tei te -
kin te té ben a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ nek kell
meg kül de ni.

(5) Az egyes szer ve ze tek, szer ve ze ti ele mek ki ala kí tá sát 
a funk ci o ná lis fel ada tok hoz iga zít va, a fel adat-vég re haj tás 
fel té te le it és a lét szám-ta ka ré kos sá gi szem pon to kat egy -
ide jû leg figye lembe vé ve vég zik el.

(6) Az egyes szer ve ze tek, szer ve ze ti ele mek struk tú rá já -
nak ki ala kí tá sa so rán te kin tet tel kell len ni a hon vé del mi
tár ca hosszú táv ú ér de ke i re és az en nek meg fe le lõ ál lo -
mány- és rend fo ko za ti ará nyok ki ala kí tá sá ra.

24.  §

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.

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 27.

A honvédelmi miniszter
119/2006. (HK 22.) HM

u t a  s í  t á  s a

a békefenntartó mûveletek kategóriába sorolásáról,
valamint devizaellátmány-kiegészítés mértékének

meghatározásáról szóló 16/2005. (HK 5.) 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 dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény 52.  § (4) be -
kez dé sé re, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma -
gyar Hon véd ség tar tós vagy ide ig le nes kül föl di szol gá la tot 
tel je sí tõ, va la mint kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó tag jai
el lá tá sá ról  szóló 28/2004. (XI. 8.) HM ren de let 37.  §-ának
(1)–(3) be kez dé se i re – a bé ke fenn tar tó mû ve le tek ka te gó -
ri á ba so ro lá sá ról, va la mint de vi za el lát mány-ki egé szí tés
mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 16/2005. (HK 5.) HM
uta sí tást (a továb biak ban: Ut.) a kö vet ke zõk sze rint mó do -
sí tom.

1.  §

Az Ut. 2.  §-ának b)–c) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„b) 3. ka te gó ri á ba tar to zik
– a NA TO KFOR (ide ért ve az MH ÕBSZ-t is)
– az EU ALT HEA
– a Sí nai-fél szi ge ten ál lo má so zó Mul ti na ci o ná lis Erõk

és Meg fi gye lõk (MFO)
c) 4. ka te gó ri á ba tar to zik
– az ENSZ Cip ru si Bé ke fenn tar tó Erõk (UN FI CYP)

mû ve let.”

2.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, ren -
delkezéseit azon ban 2006. szep tem ber 1-jé tõl kell al kal -
maz ni.

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 31.
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A honvédelmi miniszter
121/2006. (HK 22.) HM

u t a  s í  t á  s a

a humánpolitikai, humánstratégiai, és személyzeti
tevékenységgel, valamint a tárcát érintõ közigazgatási 

reformmal kapcsolatos koordinációs feladatok
végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
és a 97.  § (1) be kez dés f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a hu mán po li ti kai, hu mán stra té gi ai és sze mély ze ti
te vé keny ség gel, va la mint a hon vé del mi tár cát érin tõ, a
köz igaz ga tás re form já val össze füg gõ ko or di ná ci ós fel ada -
tok vég re haj tá sá ról 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 továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len 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 (a továb biak ban együtt:
hon vé del mi szer ve ze tek) ter jed ki.

2.  §

A hon vé del mi ága zat hu mán po li ti kai tár gyú fel ada ta i -
nak, hu mán stra té gi ai és sze mély ze ti te vé keny sé gé nek kül -
sõ és bel sõ ko or di ná ci ó já ra, to váb bá a had erõ át ala kí tás
hu mán po li ti kai kér dé sei és a tár cát érin tõ köz igaz ga tá si re -
form vo nat ko zá sá ban fel me rü lõ dön té sek elõ ké szí té sé nek
ko or di ná ci ó já ra – ere de ti be osz tá sa mel lett – meg bí zom
Er dé lyi La jos mi nisz te ri fõ ta nács adót (a továb biak ban:
Meg bí zott). A Meg bí zott te vé keny sé gé nek se gí té sé re,
 vezetésével Ko or di ná ci ós Tes tü le tet (a továb biak ban: Tes -
tü let) je lö lök ki.

3.  §

(1) A Tes tü let tit ká ra a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ -
osz tály, Hu mán stra té gi ai Osz tály osz tály ve ze tõ je (fõ ovh.).

(2) A Tes tü let tag jai a:
a) HM Sze mély ügyi Osz tály,

b) HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály,

c) HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály,

d) HM Sze mély ze ti Fõ osz tály,

e) HM Jo gi Fõ osz tály,

f) HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály,

g) HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal,

h) MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság,

i) MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság,

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

– illetve az át szer ve zést köve tõen ezek jog utód szer ve -
ze te – ve ze tõ je ál tal ki je lölt kép vi se lõ.

(3) A Meg bí zott jo go sult a Tes tü let tag jai mel lett az ak -
tu á lis na pi rend hez kap cso ló dó an mun ká já ba be von ni és
ülé se i re meg hív ni más hon vé del mi, va la mint pol gá ri szer -
ve ze tek kép vi se lõ it.

4.  §

A Meg bí zott fel ada ta:

a) együtt mû kö dés a HM ré szé rõl a Kormány Ál lam re -
form Bi zott sá ga fel ada ta i nak vég re haj tá sá val össze füg gõ
ko or di ná ci ó ra ki je lölt szak ál lam tit kár ral;

b) a hon vé del mi mi nisz ter dön té si jog kö ré be tar to zó, a
köz igaz ga tá si re form vég re haj tá sá val kap cso la tos tár ca kö -
zi egyez te tés és tár gya lás a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal lal és
más érin tett mi nisz té ri um mal, illetve egyéb köz pon ti ál -
lam igaz ga tá si szer vek kel;

c) a had erõ-át ala kí tás, a köz igaz ga tá si re form vo nat ko -
zá sá ban fel me rü lõ hu mán po li ti kai és hu mán stra té gi ai te -
vé keny ség ko or di ná ci ó ja és fel ügye le te;

d) a köz igaz ga tá si re form mal és a had erõ-át ala kí tás sal
össze füg gés ben a sze mé lyi fel té tel rend szer biz to sí tá sá val,
va la mint a re kon ver zi ó val kap cso la tos fel ada tok ki dol go -
zá sá nak és vég re haj tá sá nak tár ca szin tû ko or di ná ci ó ja.

5.  §

(1) A Tes tü let terv sze rint vég zi mun ká ját, ame lyet a fel -
ál lí tá sát kö ve tõ el sõ ülé sen ha tá roz meg, a Meg bí zott ter -
jeszt fe l és a Ka bi net fõ nök hagy jó vá.

(2) Az ülé sek rõl em lé kez te tõ ké szül, ame lyet a tit kár ál -
lít össze, a Meg bí zott ter jeszt fe l és a ka bi net fõ nö ki jó vá -
ha gyás után meg kül di a Tes tü let be ta got de le gá ló szer vek
ve ze tõi ré szé re.

(3) A 4.  §-ban fog lalt fel ada tok dön tés-elõ ké szí té si anya -
ga it és a dön té se ket a Meg bí zott ré szé re meg kell kül de ni.

(4) A szük sé ges dön tés ho za ta li el já rá so kat a Meg bí zott
kez de mé nye zi a HM és az MH fel sõ szin tû ve ze tõi fe lé.
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6.  §

(1) A 4.  § sze rin ti fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben a
Meg bí zott ha tás kö ré ben el jár va jo go sult:

a) a hon vé del mi szer ve ze tek tõl a jog sza bá lyi elõ írások
figye lembevétele mel lett a fel ada tok össze han go lá sá hoz
szük sé ges in for má ci ó kat, ada to kat be kér ni;

b) a re for mok vég re haj tá sa ér de ké ben lét re ho zott bi -
zott sá gok ban és mun ka cso por tok ban a tár ca kép vi se le tét
el lá tó szak ér tõk tõl tá jé koz ta tást kér ni;

c) tár ca kö zi ko or di ná ci ót foly tat ni.

(2) A 4.  § sze rin ti fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben a
Meg bí zott kö te les a HM ré szé rõl a Kormány Ál lam re form
Bi zott sá ga fel ada ta i nak vég re haj tá sá val össze füg gõ ko or -
di ná ci ó ra ki je lölt szak ál lam tit kár ré szé re fo lya ma tos tá jé -
koz ta tást, in for má ci ót biz to sí ta ni.

7.  §

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. no vem ber 13.

A honvédelmi miniszter
120/2006. (HK 22.) HM

u t a  s í  t á  s a

a NATO rigai csúcstalálkozójának biztosítására
felajánlott erõk kijelölésérõl, az alegységek

összeállításáról és felkészítésérõl*

A honvédelmi miniszter
122/2006. (HK 22.) HM

u t a  s í  t á  s a

az EU harccsoportba felajánlott alegységek
kijelölésérõl, összeállításáról és felkészítésérõl*

A honvédelmi miniszter
123/2006. (HK 22.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Köztársaság területének légvédelmi
készenléti erõkkel való oltalmazása rendjérõl  szóló
003/2004. (HK 1/2005.) HM utasítás módosításáról*

* Az uta sí tást az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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A HM jogi szakállamtitkárának és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
107/2006. (HK 22.) HM jogi SZÁT–HVKF

e g y ü t  t e s  i n  t é z  k e  d é  s e
a 2006. november havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról*

* Az együt tes intézkedést az érin tet tek kü lön kap ják meg.



HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
119/2006. (HK 22.) HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség parancsnoki
állománygyûlésének megtartásával kapcsolatos

feladatokról

A Ma gyar Hon véd ség fe gyel mi hely ze té nek meg szi lár -
dí tá sa, a sze mé lyi ál lo mány ön kén tes jog kö ve tõ ma ga tar -
tá sá nak fo ko zot tabb meg kö ve te lé se, va la mint a bûn meg -
elõ zé si te vé keny ség ered mé nyes sé gé nek ér vé nye sí té se ér -
de ké ben a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke alá ren delt sé gé be
tar to zó ka to nai szer ve ze tek pa rancs no ki (ve ze tõi) ál lo má -
nya rész vé te lé vel

Magyar Honvédség parancsnoki állománygyûlés
(a továb biak ban: állománygyûlés) megszervezését

ren de lem el.

1. A pa rancs ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon -
véd Ve zér kar ra (a továb biak ban: HM–HVK) és Hon véd
Ve zér kar fõ nök szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zó va la -
mennyi ka to nai szer ve zet re ki ter jed.

2. Az ál lo mány gyû lés
a) cél ja: Ér té kel ni a Ma gyar Hon véd ség fe gyel mi hely -

ze tét, to váb bá annak ja ví tá sa, erõ sí té se ér de ké ben meg ha -
tá roz ni azo kat a te en dõ ket, ame lyek a pa rancs no ki ve ze té -
si, fe gyel mi és nyo mo zó ha tó sá gi jog kör ben vég re kell haj -
ta ni.

b) idõ pont ja, hely szí ne: 2006. no vem ber 21-én, Bu da -
pest, II. Hû vös völ gyi út 21–23.

3. Az ál lo mány gyû lés elõ ké szí té sét a HM éves fel adat -
terv ke re té ben kell vég re haj ta ni.

4. Az ál lo mány gyû lés elõ ké szí té sé ért, a ter ve zõ, szer -
ve zõ fel ada tok ko or di ná lá sá ra elõ ké szí tõ bi zott ság mû kö -
dik.

5. A HM Hon véd Ve zér kar Fõ nök I. he lyet tes az elõ ké -
szí té sért fe le lõs bi zott ság ve ze tõ je.

6. Az elõ ké szí tõ bi zott ság ba
a) a lo gisz ti kai szak fel ada tok vég re haj tá sá ra az MH

Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság
ál lo má nyá ból 1 fõ t;

b) a hír adó in for ma ti kai és akusz ti kai fel ada tok vég re -
haj tá sá ra az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság ál -
lo má nyá ból 1 fõ t;

c) a ren dé sze ti biz to sí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ra az
MH Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság ál lo má nyá ból
1 fõ t;

d) az egész ség ügyi biz to sí tá si fel ada tok ko or di ná lá sá ra 
az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság ál lo má nyá ból 1 fõ t
je löl jön ki az ille té kes pa rancs nok.

7. A bi zott ság ve ze tõ je kér je fe l az ille té kes ve ze tõt,
hogy de le gál jon

a) biz ton sá gi szak fel ada tok vég re haj tá sá ra az MK
 Katonai Biz ton sá gi Hi va tal ál lo má nyá ból 1 fõ t;

b) saj tó és tá jé koz ta tá si szak fel ada tok vég re haj tá sá ra a
HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály ál lo má nyá ból
1 fõ t;

c) a ren dez vény szer ve zé si szak fel ada tok vég re haj tá sá -
ra a HM Nem zet kö zi Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal ál lo -
má nyá ból 1 fõ t;

d) a pénz ügyi szak fel ada tok vég re haj tá sá ra a HM 1. sz.
Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó ság ál lo má nyá -
ból 1 fõ t;

e) a nar rá to ri fel ada tok vég re haj tá sá ra a HM Tech no ló -
gi ai Hi va tal ál lo má nyá ból 1 fõ t az elõ ké szí tõ bi zott ság ba.

8. Az ál lo mány gyû lé sen a rész ve võk nek az élel me zé si
el lá tást a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je ze té hez tar to zó
szer ve ze tek ál lo má nya élel me zé si pénz nor má i nak meg -
állapításáról  szóló 18/2004. (VII. 27.) HM ren de let és a
 hivatásos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí tés men -
tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról  szóló
22/2006. (VI II. 8.) HM ren de let 4. szá mú mel lék let
8. pont ja alap ján, az egyéb költ sé ge ket a HM Ve zér ka ri
Tit kár ság 2006. év re ter ve zett költ ség ve té si ke re té bõl kell
biz to sí ta ni.

9. Az ál lo mány gyû lés re tör té nõ meg hí vás ra, illetve be -
ren de lés re ter ve zett sze mé lyi ál lo mány név so rát, a be ren -
de lé se ket és a meg hí vó kat, va la mint a le ve ze té si ter vet a
bi zott ság ve ze tõ jé nek kü lön ütem terv sze rint ter jessze fe l a 
HM VKT.

10. Az ál lo mány gyû lés si ke res meg szer ve zé se, illetve
meg tar tá sa ér de ké ben uta sí tom a pa rancs 1. pont já ban
meg je lölt szer ve ze tek sze mé lyi ál lo má nyát, hogy a fel adat
elõ ké szí té se és vég re haj tá sa so rán szo ro san mû köd je nek
együtt az elõ ké szí té sért fe le lõs bi zott ság ki je lölt tag ja i val.
Az elõ ké szí té sé ben és vég re haj tá sá ban érin tett ka to nai
szer ve ze tek pa rancs no kai, ve ze tõi alá ren delt je ik ré szé re a
szük sé ges bel sõ ren del ke zé se ket ad ják ki.

11. A pa rancs ki hir de té sé ért, a HM Hon véd Ve zér kar
fõ nök nek köz vet len alá ren del tek hez, to váb bá a 7. pont
sze rin ti szer ve ze tek hez tör té nõ meg kül dé sé ért a HM
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 vezérkari tit kár ság ve ze tõ a fe le lõs. A pa ran csot az MH ve -
ze tõi ál lo má nya és az ál lo mány gyû lés elõ ké szí té sé ben
érin tett bi zott ság tag jai tel jes ter je de lem ben is mer jék meg.

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

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
121/2006. (HK 22.) HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat
megalakításának elõkészítésével kapcsolatos feladatok 

végrehajtásáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
122/2006. (HK 22.) HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság
parancsnoki beosztás átadás-átvételérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
123/2006. (HK 22.) HVKF

p a  r a n  c s a

a szervezeti átalakítás 2007. évi I. szervezési idõszaka
feladatainak végrehajtásáról*

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

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
05/2006. (HK 22.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a NATO Reagáló erõk (NATO Response Forces)
8. váltásának kötelékébe kijelölt erõk készenléti

besorolásáról és szolgálatba léptetésérõl**

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

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
120/2006. (HK 22.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH Légierõ Parancsnokság és alárendeltségébe
tartozó katonai szervezetek vezetõ ügyeleti

szolgálatainak módosításával összefüggõ feladatairól*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
124/2006. (HK 22.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség HM HVKF közvetlen
alárendeltségébe tartozó, valamint a 114/2006.

(HK 21.) HM utasítás szerint 2007. január 1-jével
megalakításra, illetve átalakításra kerülõ MH katonai 

szervezetek 2007. évre szóló éves feladattervének
elkészítésével összefüggõ feladatokról*

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

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
125/2006. (HK 22.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

az ENSZ Libanoni Missziójában (UNIFIL) történõ
részvételrõl

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, va la mint az Or szág gyû lés 44/2006. (X. 10.)
OGY ha tá ro za ta alap ján a Ma gyar Hon véd ség részvé -
telérõl az ENSZ li ba no ni bé ke fenn tar tó misszi ó já ban
(UNI FIL), figye lembe vé ve 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 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 tást 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 HVK ve zér ka ri fõ nö ki
in téz ke dést, az aláb bi

intézkedést

adom ki:
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1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség -
nek (továb biak ban MH) a mû ve le tek ben érin tett szer ve ze -
te i re és a mû ve let ben részt ve võ hi va tá sos és szer zõ dé ses
ka to nák ra.

2. Az UNI FIL misszió ma gyar or szá gi állományille té -
kes pa rancs no ka a HM Mû ve let Irá nyí tó Köz pont pa rancs -
no ka (továb biak ban MH MIK PK). Az MH MIK PK in téz -
ked jen az ál lo mány ki vá lasz tá sá ra, fel ké szí té sé re, mû ve le -
ti te rü let re tör té nõ ki kül dé sé re, ve zes se, irá nyít sa és ko or -
di nál ja a MH ezen misszi ó val kap cso la tos fel ada ta it.

3. Az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó
Pa rancs nok ság in téz ked jen a ve zé nyelt ál lo mány lo gisz ti -
kai el lá tá sá nak biz to sí tá sá ra, va la mint a fegy ver ze ti anyag
misszi ós te rü let re tör té nõ ki szál lí tá sá ra az aláb bi ak figye -
lembe véte lével:

a) Tró pu si ki egé szí tõ nor ma sze rin ti ru há za ti és fel sze -
re lés;

b) Sze mé lyi lõ fegy ver (P9RC), alap lõ szer nor ma
(7 DOS);

c) Sze mé lyi vé dõ fel sze re lés (vé dõ mel lény ke rá mia be -
tét tel, tró pu si vál to zat);

d) Sze mé lyi vegy vé del mi fel sze re lés (93M);
e) Komp let tí ro zott élel mi szer cso mag (7 DOS).

4. Az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság in téz ked jen a
ve zé nyelt ál lo mány egész ség ügyi al kal mas sá gi szû ré sé re
és a kül szol gá lat ide jén tör té nõ ha zai egész ség ügyi el lá tás
meg szer ve zé sé re, annak figye lembe véte lével, hogy fel -
adat vég zés hely szí nén a tel jes kö rû or vo si el lá tást az
ENSZ biz to sít ja.

5. Az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság in téz -
ked jen a nem ze ti ve ze tés meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges mû -
hol das és mo bil te le fon esz kö zök biz to sí tá sá ra.

Az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*, de ren -
del ke zé se it 2006. no vem ber 1-jé tõl kell al kal maz ni.
Az MH MIK PK gon dos ko dik a je len in téz ke dés má so la tá -
nak a 147/2005. (HK 21.) HM KÁT–HVKF in téz ke dés ben 
meg je lölt HM és MH szer ve ze tek ré szé re tör té nõ ha la dék -
ta lan meg kül dé sé rõl.

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. no vem ber 13.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
126/2006. (HK 22.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség 2007. (2008–2009.) évi
felkészítési és kiképzési feladatairól1

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (3) be kez dés d) pont já ban és
a 101.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján –
fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség 10 éves ter vé nek ki dol -
go zá sá ról, va la mint a NATO vé del mi ter ve zé si és át te kin -
té si el já rás nem ze ti fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról  szóló
6/2006. (HK 4.) hon vé del mi mi nisz te ri uta sí tás 2. pont já -
ra; a kül föl di szol gá lat el lá tá sá ra ter ve zett sze mé lyi ál lo -
mány fel ké szí té sé rõl  szóló 12/2004. (HK 4.) hon vé del mi
mi nisz te ri uta sí tás ra; a Ma gyar Hon véd ség ki kép zé si rend -
sze ré nek át ala kí tá sá ról, va la mint a Ma gyar Hon véd ség nél
foly ta tott ki kép zés kö zép tá vú cél ki tû zé se i rõl és kö ve tel -
mé nye i rõl  szóló 65/2004. (HK 20.) HVKF in téz ke dés re –
a Ma gyar Hon véd ség 2007. (2008–2009.) évi fel ké szí té si
és ki kép zé si fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban MH) szer ve ze te i re ter jed ki.

I.

A TERVEZÉS ALAPJAI

Az MH kiképzése tervezésének alapjai

2. A Ma gyar Köz tár sa ság nem ze ti ér de ke i nek vé del me, 
a biz ton ság-, a vé de lem- és a kül po li ti ka cél jai meg va ló sí -
tá sá nak egyik pil lé re az ön kén tes ala pon szer ve zett, ma gas 
szin ten ki kép zett és fel ké szí tett ka to nai erõ, amely ké pes a
Ma gyar Köz tár sa ság szu ve re ni tá sá nak és te rü le ti in teg ri tá -
sá nak meg vé dé sé re szö vet sé gi ke re te ken be lül, ér de mi
hoz zá já ru lás ra a kö zös vé de lem hez, a szö vet sé gi (NATO,
EU) mû ve le tek hez, a nem zet kö zi misszi ók hoz és a bé ke -
idõ sza ki hon vé del mi kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez. A
Ma gyar Hon véd ség ben fo lyó ki kép zés alap ját a NATO
Át fo gó Po li ti kai Irány el vei, a NATO Mi nisz te ri Irány el -
vek, az Euró pai Biz ton sá gi Stra té gia, a Nem ze ti Biz ton sá gi
Stra té gia (NBS), a Nem ze ti Ka to nai Stra té gi a1 (NKS), a
Ma gyar Hon véd ség ké pes sé gei ki ala kí tá sá nak 2005–2014.
kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó 10 éves terv e, a hon vé de lem rõl 
és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény
alap ján ki ala kí tan dó ké pes sé gek, a vo nat ko zó in téz ke dé -
sek, dokt rí nák és al kal ma zá si el vek ké pe zik. A ki kép zés
erõ for rás (hu mán és anya gi) szük ség le té nek ter ve zé se,
biz to sí tá sa a nem ze ti am bí ció szint kö ve tel mé nyei a tár ca
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10 éves ter vé ben rög zí tett for rá sok alap ján a Tár ca Vé del -
mi Ter ve zõ Rend szer rel (TVTR) össz hang ban ke rül vég -
re haj tás ra.

Az MH kiképzés tervezésének területei és azok
prioritásai

3. A ha zai ki kép zés te rü le tén:
a) A szö vet sé gi misszi ós fel ada tok mi nõ sé gi vég re haj -

tá sá nak tá mo ga tá sa. A NA TO Re a gá ló Erõk höz (NA TO
Res pon se For ces – a továb biak ban NRF), a NA TO pa -
rancs nok ság alá he lye zett erõk ben (NA TO Com mand For -
ces), va la mint az EU Harc cso port ban részt ve võ ki je lölt
erõk ma gas szin tû fel ké szí té se;

b) A had mû ve le ti és har cá sza ti ér té ke lõ elem zõ
( TACEVAL-Tactical Eva lu a ti on) (CRE VAL-Com bat Re -
ad in ess Eva lu a ti on) prog ra mok kal el len õr zött és a mi nõ sí -
tett ka to nai szer ve ze tek, szol gá la tok fel ké szí té se;

c) Az MH ré szé re meg ha tá ro zott új ké pes sé gek el éré -
sé nek tá mo ga tá sa;

d) Az MH ter ro riz mus és az em ber ke res ke de lem el le ni
harc ra tör té nõ dif fe ren ci ált fel ké szí té se;

e) A pa rancs no kok és tör zsek új sze rû fel ké szí té se;
f) A ki kép zés harc sze rû sé gé nek nö ve lé se;
g) A ka taszt ró fa vé de lem re tör té nõ spe ci á lis felké -

szítés;
h) Az új ha di tech ni kai esz kö zök had rend be ál lí tá sá hoz

kap cso ló dó kép zé sek és ki kép zé sek vég re haj tá sa;
i) A raj-, sza kasz-, szá zad pa rancs no ki tan fo lya mok

meg szer ve zé se és vég re haj tá sa;
j) Az alap- és szak ki kép zé sek, az ide gen nyelv kép zés, a 

szá mí tás tech ni kai kép zés, az elõ me ne te li, át- és to vább -
kép zé sek kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ vég re haj tá sa.

4. A nem zet kö zi fel ké szí té sek te rü le tén:
a) A szö vet ség- (NA TO/EU) re a gá ló- és ké szen lé ti

erõ i be fel aján lott kö te lé kek és törzs tisz tek ki kép zé se;
b) A tör zsek és csa pa tok NA TO kom pa ti bi li tá sát elõ se -

gí tõ fon to sabb
NA TO/EU ki kép zé si ren dez vé nye ken és gya kor la to kon 

tör té nõ rész vé tel;
c) A re gi o ná lis együtt mû kö dés erõ sí té se a ki je lölt kö te -

lé kek két- és több ol da lú nem zet kö zi egyez mé nye ken ala -
pu ló ki kép zé si ren dez vé nye ken va ló rész vé te lé vel.

5. A ki kép zés tá mo ga tás te rü le tén:
a) A ki kép zé si lé te sít mé nyek, a szi mu lá ci ós és egyéb,

ki kép zést se gí tõ rend sze rek mû köd te té se, kar ban tar tá sa és
a pri o ri tást ka pott te rü le tek fej lesz té se;

b) Az Egy sé ges Lö vé sze ti Szak uta sí tás ban (Ált/20.)
elõ írt kö ve tel mé nyek al kal ma zá sa köz pon ti és hely õr sé gi
lõt ere ken;

c) A szi mu lá to rok és szi mu lá ci ós rend sze rek ki hasz -
nált sá gá nak fo ko zá sa.

II.

AZ MH KIKÉPZÉSÉNEK CÉLKITÛZÉSEI
ÉS FELADATAI

6. A 2007–2009. kö zöt ti idõ szak ban a fõ cél ki tû zés
az MH mo dern, ex pe dí ci ós jel le gû al kal ma zá sá hoz és a
hon vé del mi kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez szük sé ges ké -
pes sé ge ket, kész sé ge ket ki ala kí tó ki kép zés biz to sí tá sa.

7. Az idõ szak ki emelt fel ada tai:
a) A szö vet sé gi és a nem zet kö zi sze rep vál la lás ban

részt ve võ kö te lé kek és ka to nák ma gas szin tû fel ké szí té se;
b) Az MH al kot má nyos kö te le zett sé ge i bõl adó dó nem -

ze ti fel ada tok vég re haj tá sá ra tör té nõ fel ké szí tés;
c) A mi nõ sé gi ki kép zés, kép zés fel té te le i nek biztosí -

tása;
d) Az új ké pes sé gek ki ala kí tá sá nak tá mo ga tá sa.

8. A 2007. év fõ fel ada tai:
a) Az NRF 9–10. vál tá sok ba ki je lölt erõk ha zai és nem -

zet kö zi fel ké szí té se;
b) A nem zet kö zi misszi ós fel ada tok ra ki je lölt mû ve le ti

kö te lé kek fel ké szí té se;
c) Az Euró pai Unió zász ló alj harc cso port ba ki je lölt

szá zad harc cso port ha zai és nem zet kö zi fel ké szí té se;
d) A ka to nai ren dé sze ti fel adat kör be ki je lölt gyors re a -

gá lá sú szá zad fel ké szí té se;
e) A NA TO ré szé re fel aján lott ké szen lé ti erõk NA TO

el vek és el já rá sok sze rin ti ha zai és nem zet kö zi felkészí -
tése;

f) A fel aján lott MIST RAL al egy sé gek ha zai és nem zet -
kö zi fel ké szí té se, va la mint a NA TO TA CE VAL el len õr zé -
sük;

g) A lé gi egész ség ügyi ki ürí tés re (AE VAC-Ae ro me di -
cal Eva cu a ti on) fel aján lott erõk fel ké szí té se és TA CE VAL 
el len õr zé se;

h) A Be ve té si Irány 2007 pa rancs no ki és törzs ve ze té si
gya kor lat vég re haj tá sa;

i) Az új ké pes sé gek re és tech ni kai esz kö zök re tör té nõ
ki kép zés foly ta tá sa;

j) A Len dü lõ Kard 2007 lég vé del mi ra ké ta éles lö vé -
szet tel egy be kö tött har cá sza ti gya kor lat vég re haj tá sa;

k) Az új on nan be ke rü lõ ál lo mány alap ki kép zé sé nek –
és szak ki kép zé sé nek vég re haj tá sa;

l) A ki kép zés anya gi-tech ni kai biz to sí tá si le he tõ sé ge i -
nek erõ for rás sze rin ti fej lesz té se.

9. A 2008. év fõ fel ada tai:
a) Az NRF 11–12. vál tá sok ba ki je lölt erõk ha zai és

nem zet kö zi fel ké szí té se;
b) A fel aján lott Ma gas Ké szen lé tû Erõk (HRF-High

Re ad in ess For ces) zász ló alj (szá zad) har ci ké pes sé ge i nek
meg szer zé se és a CRE VAL prog ram kö ve tel mé nyei sze -
rin ti el len õr zé se;
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c) A JAS–39 EBS HU re pü lõ ké szen lé ti szol gá lat
[QRA(I)-Qu ick Re ac ti on Al ert-In ter cep tor] el lá tá sá ra ki -
je lölt re pü lõ gép ve ze tõ ál lo mány fel ké szí té se és a le ve -
gõ-le ve gõ re pü lõ éles lö vé szet vég re haj tá sa a Len gyel
Köz tár sa ság te rü le tén;

d) A Har cá sza ti Lé gi Irá nyí tó Rész leg (TACP-Tac ti cal
Air Cont rol Party) fel ké szí té se;

e) Az Irá nyí tó és Je len tõ Köz pont (CRC-Cont rol and
Re port ing Cent re) NA TO OPE VAL szin tû el len õr zés re
tör té nõ fel ké szí té se és az ellen õr zés vég re haj tá sa;

f) A Be ve té si Irány 2008 pa rancs no ki és törzs ve ze té si
gya kor lat vég re haj tá sa;

g) A „TO XIC TRIP” 2008 NA TO gya kor lat ha zai
hely szí né nek és vég re haj tá sá nak biz to sí tá sa.

10. A 2009. év fõ fel ada tai:
a) Az NRF 13–14. vál tá sok ba ki je lölt erõk felkészí -

tése;
b) A lég vé del mi ra ké ta éles lö vé szet vég re haj tá sa;
c) A Be ve té si Irány 2009 pa rancs no ki és törzs ve ze té si

gya kor lat vég re haj tá sa;
d) A JAS–39 GRI PEN EBS HU le ve gõ-le ve gõ és le ve -

gõ-föld fel ada tok ra ki je lölt ha jó zó ál lo mány fel ké szí té se
és TA CE VAL el len õr zé se.

III.

A KIKÉPZÉS IRÁNYÍTÁSÁT VÉGZÕ
SZERVEZETEK FELADATAI

11. Az MH ki kép zé sé nek irá nyí tá sát vég zõ HM
Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály (továb biak ban
HM HKF) fel ada tai:

a) A ki kép zé si kö ve tel mé nyek meg fo gal ma zá sa, a
szük sé ges erõ for rá sok ter ve zé se;

b) Az MH ki kép zé sét sza bá lyo zó, alap ve tõ fel sõ szin tû
do ku men tu mok fe lül vizs gá la ta, elõ ké szí té se és ko or di ná -
lá sa;

c) Az MH ki kép zé si rend sze ré nek fej lesz té se;
d) A ki kép zé si rend szer ha té kony mû kö dé sé nek biz to -

sí tá sa, a ki kép zés sze mé lyi és tár gyi fel té te le i nek ja ví tá sa;
e) Az el fo ga dott NA TO egy sé ge sí té si egyez mé nyek -

ben (STA NAG), a NA TO és a nem ze ti dokt rí nák ban fog -
lalt el vek ér vé nye sí té se a ki kép zé si do ku men tu mok ban,
va la mint a gya kor la ti al kal ma zá suk el len õr zé se;

f) A TA CE VAL és a CRE VAL prog ra mok vég re haj tá -
sá nak irá nyí tá sa;

g) A ki dol go zott és jó vá ha gyott kö ve tel mé nyek, va la -
mint prog ra mok sze rint a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek
hall ga tó i nak ka to nai alap ki kép zé sé nek és ál ta lá nos ka to -
nai fel ké szí té sé nek, ki kép zé si rend jé nek, át- és to vább kép -
zé sé nek szak mai fel ügye le te;

h) A bé ke tá mo ga tó mû ve le tek re ki je lölt ál lo mány és a
nem zet kö zi ka to nai meg fi gye lõk, va la mint a NA TO-nak,
EU-nak, va la mint a két és több ol da lú szer ve ze tek be fel -

aján lott erõk fel ké szí té sé nek, és az idõ ará nyos ké pes sé gek
el éré sé nek és fenn tar tá sá nak fel ügye le te;

i) Az ön kén tes pro fesszi o ná lis had erõ vel össze füg gõ
elem zõ mun ka és a ki kép zé si kö ve tel mé nyek ki dol go zá sá -
nak és a ki kép zé si prog ra mok kor sze rû sí té sé nek ko or di ná -
lá sa;

j) Az em ber ke res ke de lem és a ter ro riz mus el le ni harc ra 
tör té nõ fel ké szí tés vég re haj tá sá nak fel ügye le te;

k) A fegy ver ne mi és szak ki kép zé si prog ra mok, ok ta tá si 
szak anya gok ki dol go zá sá nak szer ve zé se és ko or di ná lá sa;

l) A szá mí tó gé pes szi mu lá ci ó val tá mo ga tott gya kor lá -
sok és gya kor la tok vég re haj tá sá nak fel ügye le te és a szi -
mu lá ci ós rend sze rek to vább fej lesz té sé nek, kö ve tel mé nye -
i nek ki dol go zá sa;

m) Az MH ki je lölt erõi nem zet kö zi gya kor la to kon és
ki kép zé si ren dez vé nye ken va ló rész vé te lé nek koordiná -
lása;

n) A nem zet kö zi (NA TO, EU, két- és több ol da lú),
 valamint az MH szin tû ha zai gya kor la tok, ki kép zé si ren -
dez vé nyek prog ra mo zá sa, ter ve zé se, elõ ké szí té se, ko or di -
ná lá sa, va la mint a nem zet kö zi gya kor la tok, ki kép zé si ren -
dez vé nyek ke ret gaz dai mun ká i nak vég zé se. Az MH Gya -
kor la tok és Ki kép zé si Ren dez vé nyek Prog ram já nak
(továb biak ban: MH GYKRP) ki dol go zá sa, a ha tár át lé pés -
sel já ró csa pat moz gá sok ra vo nat ko zó kor mány ha tá ro zat
elõ ké szí té se;

o) A pa rancs no kok és tör zsek kor sze rû fel ké szí té si
rend je kö ve tel mé nye i nek ki dol go zá sa;

p) A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök pa rancs no ki fog la -
ko zá sá nak elõ ké szí té se és vég re haj tá sá nak biz to sí tá sa;

q) A ki kép zés vég re haj tá sá nak el len õr zé se;

r) Az MH szin tû sport baj nok sá gok elõ ké szí té se és az
ál lo mány fi zi kai fel ké szí té sé nek fel ügye le te.

12. A HM Sze mély ze ti Fõ osz tály fel ada tai:

a) Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ is ko la -
rend sze rû ka to nai szak kép zés re, a pol gá ri élet bõl fel vet tek 
és a szer zõ dé ses ál lo mány ból ve zé nyel tek-, a szer zõ dés es-
és tiszt he lyet tes ál lo mány jog sza bá lyok ban és egyéb sza -
bály zók ban meg ha tá ro zott alap- és ki egé szí tõ alap kép zé -
sé nek-, a tan fo lyam rend sze rû szak irá nyú át- és to vább kép -
zé sé nek-, az ide gen nyelv kép zés nek-, va la mint a szá mí tás -
tech ni kai kép zé sé nek ter ve zé se, szer ve zé se, irá nyí tá sa és
el len õr zé se;

b) Az MH igé nye i nek meg fe le lõ szer zõ dés es- és tiszt -
he lyet te si ál lo mány fel ké szí té sé nek fel ügye le te;

c) Az MH ér de ké ben a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye te men foly ta tott tiszt kép zés szak mai fel ügye le te;

d) Az éves be is ko lá zá si ter vek össze ál lí tá sa, jó vá ha -
gya tá sa, fo lya ma tos pon to sí tá sa és a be is ko lá zá sok vég re -
haj tá sá nak fel ügye le te;

e) A kép zés ta pasz ta la ta i nak fo lya ma tos gyûj té se és
fel dol go zá sa, a HM HKF-el együtt mû köd ve ja vas la tok
elõ ké szí té se a kép zé si prog ra mok, tan ter vek és te ma ti kák
mó do sí tá sá ra.

22. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1677



13. A HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály fel ada tai:
a) Anya gi, szer ve ze ti és sze mé lyi alap ada tok biztosí -

tása a ki kép zés ter ve zé sé hez;
b) A dokt rí nák és szab vá nyok elõ írásai ér vé nye sü lé sé -

nek fel ügye le te.

14. A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök köz vet len ka to -
nai szer ve ze tek fel ada tai:

a) Az alá ren del tek ál ta lá nos ka to nai és szak ki kép zé sé -
nek ter ve zé se, szer ve zé se és vég re haj tá sa;

b) A pa rancs no kok és tör zsek bé ke idõ sza ki, ka taszt ró -
fa vé del mi, vál ság ke ze lé si és há bo rús fel ada ta i nak vég re -
haj tá sá ra tör té nõ fel ké szí té se.

14.1. A ka to nai szer ve ze tek szak te rü le tük vo nat ko -
zá sá ban

a) A re pü lõ me te o ro ló gi ai asszisz ten sek és a mete -
orológiai szak ál lo mány szak mai fel ké szí té se, a NA TO
me te o ro ló gi ai ki szol gá lás el já rá sa i nak ok ta tá sa, gya ko rol -
ta tá sa;

b) Az or szá gos ha tás kö rû át fo gó ka to nai ren dé sze ti el -
len õr zést vég re haj tó kö te lé kek te vé keny sé gé nek ter ve zé -
se, ve ze té se és vég re haj tá sa, a fel adat ér de ké ben MH szin -
tû ka to nai ren dé sze ti szak tan fo lya mok szer ve zé se;

c) Az MH nem zet kö zi és ha zai gya kor la ta i nak, pro to -
kol lá ris ren dez vé nye i nek, ka to nai ren dé sze ti, dí szel gõ és
ka to na ze ne ka ri fel ada ta i nak ter ve zé se, ve ze té se és vég re -
haj tá sa;

d) A ki je lölt ob jek tu mok nál õr zé si és biz to sí tó ren dé szi 
fel ada to kat el lá tó ál lo mány fel ké szí té se;

e) Az or szág vé de lem bõl és a nem zet kö zi kö te le zett ség
vál la lá sok ból fa ka dó egész ség ügyi biz to sí tá si szak fel ada -
tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges al kal ma zá si ké pes sé gek ki -
ala kí tá sát tá mo ga tó ki kép zés elõ ké szí té se és vég re haj tá sa;

f) A fel aján lott erõk (NA TO, EU, két és több ol da lú) al -
kal ma zá si ké pes sé ge i nek fenn tar tá sa és fej lesz té se ér de ké -
ben vég zett egész ség ügyi ki kép zé sé nek, a vál tá sok ba fel -
aján lott erõk egész ség ügyi szak fel ké szí té sé nek irá nyí tá sa
és vég re haj tá sa;

g) Az MH hi va tá sos, szer zõ dé ses és köz al kal ma zott
egész ség ügyi szak ál lo má nya ki kép zé sé nek, to vább kép zé -
sé nek szer ve zé se, irá nyí tá sa és fel vi lá go sí tó te vé keny ség
vég zé se;

h) A „CENT RI FU GAL FOR CE” (COM BI NED
 ENDEAVOUR) a „PHO E NIX EN DE A VO UR” nem zet -
kö zi hír adó- és in for ma ti kai rend szer gya kor la to kon részt
ve võ ál lo mány fel ké szí té se.

15. A ka to nai szer ve ze tek ki kép zé se vég re haj tá sá -
nak szak mai irá nyí tá sát vég zõ kö zép szin tû pa rancs -
nok sá gok (meg ala ku lás után az MH Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok ság – MH ÖHP) fel ada tai 2007-ben:

15.1. Össz ha de rõ ne mi vo nat ko zás ban
a) A fel aján lott erõk fel ké szí té se;
b) A szö vet sé gi és a nem zet kö zi sze rep vál la lás ban

részt ve võ kö te lé kek és ka to nák ki kép zé sé nek szer ve zé se;

c) Az új ké pes sé gek ki ala kí tá sát biz to sí tó ki kép zés
meg szer ve zé se;

d) A pol gá ri élet bõl kö zép fo kú, vagy fel sõ fo kú ka to nai
ok ta tá si in téz mény be fel vé telt nyert hall ga tók és szer zõ dé -
ses jog vi szonyt lé te sí tõ le gény sé gi ál lo mány alap ki kép zé -
sé nek, va la mint a szer zõ dé ses le gény sé gi ál lo mány szak -
ki kép zé sé nek vég re haj tá sa;

e) A raj pa rancs no ki, a ve ze tõi alap kép zés nek, a ka to nai 
vég zett ség gel nem ren del ke zõ ál lo mány elõ me ne te li és
tan fo lyam rend sze rû kép zé sé nek vég re haj tá sa;

f) A szá raz föl di, a lé gi erõ, a lo gisz ti kai, az egész ség -
ügyi, a hír adó szer ve ze tek szak ki kép zé sé nek ter ve zé se és
vég re haj tá sa;

g) A kü lön bö zõ fegy ver ne mi és szak al egy sé gek össze -
ko vá cso lá sá val, az elõ írt ki kép zett sé gi szint fenn tar tá sá val 
kap cso la tos kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sa;

h) A kü lön bö zõ fegy ver ne mi és szak al egy sé gek kö te lé -
kei együt tes gya ko rol ta tá si rend jé nek ki dol go zá sa, szer ve -
zé se;

i) A har ci, a harc tá mo ga tó és harc ki szol gá ló tá mo ga tó
erõk gya ko rol ta tá sá nak meg szer ve zé se és irá nyí tá sa;

j) A tör zsek fel ké szí té se az al kot má nyos kö te le zett ség -
bõl fa ka dó fel ada tok (ha tár biz to sí tás, or szág vé de lem) tel -
je sí té sé re, va la mint a bé ke tá mo ga tó, bé ke ki kény sze rí tõ és
ka taszt ró fa vé del mi te vé keny sé gek ter ve zé sé re és ve ze té -
sé re;

k) A had mû ve le ti – har cá sza ti el len õr zé si prog ra mok -
ban fog lalt fel ada tok elõ ké szí té se és vég re haj tá sá nak irá -
nyí tá sa;

l) A fel aján lott és ké szen lé ti erõk nek az Euró pai Szö -
vet sé ges Erõk Pa rancs nok sá ga Csapat Kö ve tel mé nye i ben
(Al li ed Com mand Eu ro pe For ces Stan dards – a továb biak -
ban AFS), meg ha tá ro zott ki kép zett sé gi szin tek el éré sét,
va la mint a NATO dokt rí ná lis és el já rá si mó dok be il lesz té -
sét biz to sí tó ki kép zés meg szer ve zé se;

m) A tör zsek és csa pa tok NATO kom pa ti bi li tá sát, in te -
ro pe ra bi li tá sát elõ se gí tõ leg fon to sabb NATO gya kor la to -
kon tör té nõ rész vé te lé nek, a két- és több ol da lú kö zös ki kép -
zé sek nek, va la mint a ka to nai szer ve ze tek ha zai gya ko rol ta -
tá sá nak ter ve zé se és vég re haj tá sa az MH GYKRP-ben jó vá -
ha gyot tak sze rint;

n) A ka to nai-ci vil együtt mû kö dés (CI MIC-Ci vil Mi li -
ta ry Co o pe ra ti on) szak ál lo mány fel ké szí té se;

o) Az MH ké szen lé te fenn tar tá sá val és fo ko zá sá val
kap cso la tos fel ada tok be gya kor lá sá nak ter ve zé se.

15.2. A szá raz föl di ka to nai szer ve ze tek vo nat ko zá sá -
ban

a) Az NRF 9–10. vál tá sok ba ki je lölt kom po nen sek,
erõk – CI MIC cso port, a víz tisz tí tó al egy ség, a moz gás ko -
or di ná ló cso port, az Atom, Bi o ló gi ai, Ve gyi (ABV) fel de -
rí tõ sza kasz, a nem ze ti tá mo ga tó elem, a ki je lölt törzs tisz -
tek és az össz ha de rõ ne mi elem zõ cso port (JAT-Jo int
Analy sis Te am), az ABV elem zõ cso port – ki kép zé sé nek
meg ter ve zé se és vég re haj tá sa;
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b) Az MH nem zet kö zi sze rep vál la lá sá ban, ka to nai se -
gít ség nyúj tás ban, bé ke te rem tõ te vé keny sé gek ben részt
ve võ MH Õr és Biz to sí tó Szá zad, az MH Õr és Biz to sí tó
Zász ló alj, az af ga nisz tá ni új já épí tõ cso port ban részt ve võ
ma gyar erõk, az MH Ka to nai Rend fenn tar tó Kon tin gens
(EUFOR IPU), a Több nem ze ti sé gû Erõk és Meg fi gye lõk
(MFO), a cip ru si ma gyar ENSZ kon tin gens (UNFICYP),
az MH KFOR szá zad (MLF) vál tá sa i nak fel ké szí té se;

c) Az EU szá zad harc cso port al kal ma zá si ké szen lé té -
nek el éré sét biz to sí tó ki kép zés vég re haj tá sa és a re gi o ná lis 
együtt mû kö dés re ki je lölt TISZA zász ló alj, ma gyar-ro mán
bé ke fenn tar tó zász ló alj ki kép zé sé nek foly ta tá sa;

d) A kö ze pes lö vész, az ABV vé del mi, a ka to nai ren dé -
sze ti fel adat kör re, ké pes sé gek re, va la mint a hely sé gek ben
foly ta tott mû ve le tek re, a ter ro riz mus és az em ber csem pé -
szet el le ni te vé keny ség re tör té nõ ki kép zés ter ve zé se és
vég re haj tá sa;

e) A nem zet kö zi misszi ók ba, bé ke tá mo ga tó mû ve le -
tek be ki je lölt tûz sze rész ál lo mány fel ké szí té se és kikép -
zése;

f) A CREVAL el len õr zés re kö te le zett ka to nai szer ve -
ze tek fel ké szí té se, az el len õr zé sek vég re haj tá sá nak meg -
szer ve zé se, az ér té ke lé sek vég re haj tá sa és a jegy zõ köny -
vek fel ter jesz té se.

15.3. A lé gi erõ ka to nai szer ve ze tei vo nat ko zá sá ban
a) A ma gas ké szen lé tû, ka taszt ró fa vé de le mi és lé gi ku -

ta tó-men tõ fel ada tok ra ki je lölt erõk ki kép zé sé nek szer ve -
zé se, az elõ írt al kal ma zá si ké pes sé gek ki ala kí tá sa és fenn -
tar tá sa;

b) A TACEVAL el len õr zés re kö te le zett ka to nai szer -
ve ze tek fel ké szí té se, az el len õr zé sek vég re haj tá sá nak
meg szer ve zé se, az ér té ke lé sek vég re haj tá sa az érin tett
NATO pa rancs nok sá gok kal, illetve az el len õr zé si jegy zõ -
köny vek fel ter jesz té se;

c) A NATO ré szé re fel aján lott MISTRAL al egy sé gek,
a lé gi egész ség ügyi ki ürí tés re (AEVAC), a har cá sza ti lé gi
irá nyí tó (TACP) fel ada tok ra ki je lölt erõk fel ké szí té se és
al kal ma zá si ké szen lé tük el éré sé nek biz to sí tá sa, va la mint a 
TACEVAL el len õr zé sük meg szer ve zé se és vég re haj tá sa;

d) A Len dü lõ Kard 2007 lég vé del mi ra ké ta éles lö vé -
szet tel egy be kö tött har cá sza ti gya kor lat vég re haj tá sá nak
ter ve zé se és szer ve zé se;

e)  A ka na  dai  re  pü lõ  gép ve ze  tõ  ki  kép zés  re
(NFTC-NATO FLYING TRAINING COURSE) ki je lölt
re pü lõ gép ve ze tõ ál lo mány nem ze ti fel ké szí té se és ki kép -
zé se;

f) A GRIPEN prog ram ban részt ve võ re pü lõ-mû sza ki
szak ál lo mány rend szer el mé le ti-me nedzs ment fel ké szí té -
se, va la mint a szak ki kép zé sük vég re haj tá sa ha zai és kül -
föl di tan fo lya mo kon;

g) A 3D ra da rok fo ga dá sá ra, te le pí té sé re, üze mel te té -
sé re és al kal ma zá sá ra ki je lölt ál lo mány fel ké szí té sé nek
meg ter ve zé se és vég re haj tá sa;

h) A RENEGADE fel adat ra ki je lölt erõk fel ké szí té se a
HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály nak a
RENEGADE mû ve le ti rend szer kor sze rû sí té sé re irá nyuló
tár ca kö zi ko or di ná ci ós te vé keny sé gé nek figye lembe véte -
lével;

i) Az IGLA (SA–16) lég vé del mi ra ké ta éles lö vé sze tek
ter ve zé se és vég re haj tá sa a ra ké ta ja va dal ma zás 2010-ig
tör té nõ fel hasz ná lá sá val;

j) A lé gi irá nyí tá si és ve ze té si rend szer (ICCs-In teg ra -
ted Com mand and Cont rol sys tem) fel hasz ná lói fel adat ra
ki je lölt ál lo mány fel ké szí té sé nek szer ve zé se és vég re haj -
tá sa.

15.4. A lo gisz ti kai és egész ség ügyi szer ve ze tek vo nat -
ko zá sá ban

a) Az ál lo mány fel ké szí té se a lo gisz ti kai tá mo ga tá si
fel ada tok ra, a ve gyi, bi o ló gi ai és nuk le á ris tá ma dá sok el le -
ni vé del mi ké pes ség lo gisz ti kai fel ada ta i ra;

b) A lo gisz ti kai szak ki kép zé sek vég re haj tá sa i nak el -
len õr zé se;

c) A lo gisz ti kai szak te rü let tel kap cso la tos NATO el vek 
fel dol go zá sa, be ve ze té se, a meg lé võ dokt rí nák és az Ál ta -
lá nos Mû kö dé si El já rá sok pon to sí tá sa;

d) A ki kép zés anya gi-tech ni kai szük ség le te i nek biz to -
sí tá sa.

15.5. Az egész ség ügyi szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban
az MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont Elõ ké szí tõ
Törzs (MH HE KET) szak mai irá nyí tá sá val, fel ügye le -
té vel

a) A fel aján lott erõk al kal ma zá si ké pes sé ge i nek fenn -
tar tá sa és fej lesz té se ér de ké ben az egész ség ügyi ki kép zés
foly ta tá sa, a vál tá sok ba fel aján lott erõk egész ség ügyi
szak fel ké szí té se;

b) Az egész ség ügy te rü le tén dol go zó hi va tá sos, szer zõ -
dé ses és köz al kal ma zot ti ál lo mány után pót lá sa, kép zé se,
to vább kép zé se;

c) Az egész ség ügyi szak mai ki kép zé si rend szer rel
szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek – mo bi li tás, fle xi bi li -
tás, ha té kony ság, át lát ha tó ság, kom pa ti bi li tás – figye -
lembe véte lével az egész ség ügyi ki kép zés rend sze ré nek
meg szi lár dí tá sa;

d) A drog pre ven ci ós és az egész ség fej lesz tés sel kap -
cso la tos meg elõ zõ te vé keny ség re tör té nõ fel ké szí tés foly -
ta tá sa.

16. A HM szer ve ze tek és a hon vé del mi mi nisz ter
köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek ki kép zé si
te vé keny sé gé nek cél ja: a szer ve ze tek hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ál lo má nyá nak ál ta lá nos ka to nai ki kép zett sé gé nek –
a fi zi kai fel ké szült sé gét is be le ért ve – szin ten tar tá sa. A ki -
tû zött cé lok el éré se ér de ké ben el ké szí tik az éves in téz ke -
dé sü ket a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ál ta lá nos ka -
to nai fel ké szí té si fel ada ta i ra, és ön kép zés ke re té ben biz to -
sít ják az ál lo mány szin ten tar tását.
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IV.

A KIKÉPZÉS ANYAGI-TECHNIKAI
TÁMOGATÁSA

A kiképzés felsõ szintû irányításáért felelõs szervek
feladatai

17. A HM HKF fel ada tai:
a) A har cá sza ti in te ro pe ra bi li tást biz to sí tó, dokt rí na

ala pú harc té ri alap ké pes sé gek ki ala kí tá sá nak és be ve ze té -
sé nek irá nyí tá sa;

b) Az MH ki kép zé si fel ada tai erõ for rás és költ ség szük -
ség le te i nek ter ve zé se, a kap cso ló dó fel adat rend szer ki ala -
kí tá sa és be ve ze té se;

c) A HM Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend szer (TVTR) ki -
kép zé si al rend sze ré nek fej lesz té se.

18. A HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Fõ igaz ga tó ság
fel ada tai:

a) A ki kép zé si lé te sít mé nyek, a harc ki kép zé si és konst -
ruk tív szi mu lá to rok (MAR CUS, MARS, MI LES) üze mel -
te té sé hez, va la mint fej lesz té sé hez szük sé ges erõ for rá sok
biz to sí tá sa a HM HKF ál tal tá masz tott kö ve tel mé nyek
alap ján;

b) Az MH szer ve ze tei ki kép zés-tech ni kai esz kö zök kel, 
szak anya gok kal tör té nõ el lá tá sá hoz kap cso ló dó költ ség -
ve té si és be szer zé si ter vek ki dol go zá sa, a szük sé ges be -
szer zé si el já rá sok kez de mé nye zé se és le foly ta tá sa.

19. Az MH ÖHP fel ada tai:
a) A ki kép zé si lé te sít mé nyek üze mel te té se és fenn tar -

tá sa;
b) A ka to nai szer ve ze tek ki kép zés-tech ni kai esz kö zök -

kel tör té nõ el lá tá sa;
c) Az új ha di- és fegy ver zet tech ni kai esz kö zök rend -

szer be ál lí tá sát köve tõen a szük sé ges ki kép zés-tech ni kai
esz kö zök biz to sí tá sa;

d) A ka to nai szer ve ze tek ki kép zé si erõ for rás igé nye i -
nek meg ter ve zé se és fel ter jesz té se a HM HKF ré szé re, va -
la mint az erõ for rá sok fel hasz ná lá sá nak el len õr zé se.

V.

A KIKÉPZÉS ERÕFORRÁS SZÜKSÉGLETÉNEK
TERVEZÉSE

20. A ki kép zés erõ for rás szük ség le tét ter ve zõ szer -
ve ze tek fel ada tai:

a) Az MH nem zet kö zi és ha zai gya kor la tai, va la mint a
ki kép zé si ren dez vé nyei erõ for rás-, költ ség szük ség le ti igé -
nye i nek ter ve zé se az MH 10 éves ter vé nek ki dol go zá sá ról, 
va la mint a NA TO vé del mi ter ve zé si és át te kin té si el já rás
nem ze ti fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról  szóló 6/2006.
(HK 4.) HM uta sí tás alap ján tör té nik;

b) A szük sé ges ter ve zõ táb lák és a ki töl té si út mu ta tó
meg kül dé se a ter ve zõ szer vek ré szé re a HM Vé de lem Ter -
ve zé si Fõ osz tály (továb biak ban HM VTF) ál tal, köz ép és
fel sõ szin tû bon tás ban, tárgy évet meg elõ zõ év már ci us
31-ig;

c) A ka to nai szer ve ze tek ki kép zé si erõ for rás és költ -
ség szük ség le ti igé nye i nek fel ter jesz té se a HM HKF út ján
a HM VTF ré szé re a tárgy évet meg elõ zõ év má jus 31-ig;

d) A ki kép zés erõ for rás és költ ség szük ség le te i nek pon -
to sí tá sa és vissza ter ve zé se a HM Vé del mi Ter ve zõ Bi zott -
ság ál lás fog la lá sa alap ján, a tárgy évet meg elõ zõ év szep -
tem ber 30-ig.

VI.

A KIKÉPZÉS ÉS KÉPZÉS ELLENÕRZÉSE

21. A ki kép zés el len õr zé se: a ki kép zés MH szin tû el -
len õr zé sé ért a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály a
fe le lõs. Az el len õr zé sek egy har ma dát vá rat lan el len õr zé -
sek for má já ban, a HM szer vek kel együtt mû köd ve, az ér -
vény ben lé võ elõ írásoknak meg fele lõen hajt ja vég re. A
jegy zõ köny vek egy pél dá nyát tá jé koz ta tá sul meg kül di a
HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal nak (HM
KEHH). A ka to nai szer ve ze tek alá ren delt je ik ki kép zé sé -
nek el len õr zé sét a vo nat ko zó sza bály zók figye lembe véte -
lével sa ját ter vük sze rint hajt ják vég re.

22. A kép zés el len õr zé se: a HM Sze mély ze ti Fõ osz -
tály (HM SZF) fel ügye le te alá tar to zó kép zé sek el len õr zé -
sét a fõ osz tály sa ját ha tás kör ben vég zi, az ér vény ben lé võ
elõ írásoknak meg fele lõen. A szük sé ges mér ték ben együtt -
mû kö dik az ille té kes HM, MH szer ve ze tek kel. A HM SZF
az el len õr zés rõl ké szí tett jegy zõ könyv egy pél dá nyát tá jé -
koz ta tá sul meg kül di a HM KEHH-nek.

VII.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

23. Az Egy sé ges Lö vé sze ti Szak uta sí tás ban (Ált/20)
rög zí tet tek sze rint gép ka ra béllyal és pisz tollyal az 1. szá -
mú lõ gya kor la tot a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um nak köz vet le nül alá ren delt szer ve ze -
tek, va la mint a kö zép szin tû ve ze tõ szer vek ka to nái fél -
éven te leg alább egy szer hajt ják vég re. A lõ gya kor la to kon
csak azok a ka to nák ve het nek részt, akik szol gá la ti te vé -
keny sé gük so rán már ered mé nye sen vég re haj tot ták az
alap- (gép ka ra bély) és szak alap- (pisz toly) lõgyakorla -
tokat.

24. Fi zi kai fel ké szí tés:
a) A pa rancs no kok (ve ze tõk) fo ko zott fi gyel met for dí -

ta nak a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány fi zi kai fel ké szü -
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lé se fel té te le i nek biz to sí tá sá ra. A T3 és T4 edzett sé gi ka te -
gó ri á ba so rolt ka to nák fi zi kai ké pes sé ge i nek fej lesz té se,
illetve szin ten tar tá sa ki kép zé si (mun ka) na po kon leg alább 
egy órá ban ke rül vég re haj tás ra. A T1 és T2 edzett sé gi
 kategóriába so rolt ka to nák he ti há rom órá ban fi zi kai fel ké -
szü lé sen (fel ké szí té sen) vesz nek részt. [Az edzett sé gi ka -
te gó ri ák ba va ló be so ro lást a 20/2002. (HK 15.) HM ren de -
let sza bá lyoz za.] Az elõ írt moz gás anya gok ból [3200 m
sík futás, vagy 6 km-es gyor sí tott me net, fek võ tá masz ban
(tér de lõ tá masz ban) kar haj lí tás-nyúj tás, vagy nyúj tón hú -
zódz ko dás és ha nyatt fek vés bõl fe lü lés (la poc ka eme lés)]
az 50 év alat ti hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mányt ok tó ber
31-ig fel mé rik. A fel mé ré se ket sport öl tö zet ben hajt ják
vég re. Az ér té ke lést az ér vény ben lé võ nor ma-kö ve tel mé -
nyek a Ma gyar Hon véd ség Test ne ve lés és Sport baj nok sá -
gok Szak uta sí tá sa sze rint vég zik el. (A T1 és T2 edzett sé gi
ka te gó ri á ba so rolt ka to nák nál a fi zi kai al kal mas sá gi ál la -
pot fel mé ré sen el ért ered mé nyek be szá mít ha tók.) Az elöl -
já ró ka to nai szer ve zet ve ze tõ je jó vá ha gyá sá val, az ön ál ló
ál lo mány táb lá val ren del ke zõ pa rancs no kok az emelt-,
illetve fo ko zott szin tû edzett sé gi ál la po tot kö ve te lõ be osz -
tá sok ban szol gá la tot tel je sí tõ ka to nák ré szé re – plusz két
moz gás faj tá ból – „fegy ver ne mi nor má kat” ha tá roz nak
meg. Az össze sí tett ered mé nye ket a meg ha tá ro zot tak sze -
rint je len tik.

b) A T1 és T2 edzett sé gi ka te gó ri á ba so rolt ka to nák szá -
má ra fél éven te – le he tõ ség sze rint az elõ írt lö vé szet tel egy -
be köt ve – 6 km-es gyor sí tott me net ke rül vég re haj tás ra.

c) A csak kö te lék ki kép zést vég re haj tó ka to nai szer ve -
ze tek nél az ál ló ké pes ség ja ví tá sa és a jár õr-tí pu sú kom plex 
fog lal ko zá sok ra tör té nõ fel ké szü lés ér de ké ben he ti egy al -
ka lom mal – a ka to nai test ne ve lés re meg ha tá ro zott idõ ke -
ret ter hé re – 6 km-es gyor sí tott me ne tet haj ta nak vég re
könnyû me net fel sze re lés sel.

d) A csak kö te lék ki kép zést vég re haj tó ka to nai szer ve ze -
tek a fi zi kai ál ló ké pes ség fo ko zá sa, a túl élõ ké pes ség erõ sí -
té se, a stressz-hely ze tek el vi se lé sé re tör té nõ fel ké szí tés ér -
de ké ben, há rom ha von ta leg alább egy al ka lom mal – ese ten -
ként éles lö vé szet tel egy be köt ve – 20 km-es jár õr tí pu sú
kom plex fog lal ko zást ve zet nek le. Gya ko rol ják a te re pen
tör té nõ tá jé ko zó dást, a se be sült szál lí tást és el sõ se gély nyúj -
tást, kö tél má szást, a ter mé sze tes és mes ter sé ges aka dá lyok,
va la mint szennye zett te rep sza ka szok le küz dé sét.

e) Az MH sport baj nok sá ga it me zei fu tás, ka to nai há -
rom tu sa, lö vé szet és jár õr sport ágak ban ren de zik. A baj -
nok sá gok ide jét, he lyét és a ren de zõ ka to nai szer ve ze tek
meg ne ve zé sét a mel lék let tar tal maz za.

f) Az MH ÖHP – a VI. rend õri és ka to na mes ter lö võ vi -
lág ku pát meg elõ zõ en – meg ren de zi az MH mes ter lö võ
ver se nyét. A ver seny el sõ tíz he lye zett je ré szé re – õk kép -
vi se lik a Hon véd sé get a Vi lág ku pán – az MH ÖHP öt na -
pos fel ké szí tést szer vez.

g) A baj nok sá gok és a mes ter lö võ ver seny ren de zé si
költ sé ge it a ren de zõ ka to nai szer ve ze tek az ér vé nyes sza -
bá lyo zók alap ján, a sa ját költ ség ve té sük ben ter ve zik és
szá mol ják el.

VIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. Ezen in téz ke dés alap ján a HM Hi va ta lai és Hát tér -
in téz mé nyei, az MH ÖHP, a HM HVKF köz vet len alá ren -
delt sé gé be tar to zó ka to nai szer ve ze tek 2007. 03. 31-ig ki -
dol goz zák sa ját szer ve ze te ik és az alá ren delt je ik fel ada ta it
meg ha tá ro zó ki kép zé si in téz ke dé se ket, és egy pél dá nyát
tá jé koz ta tá sul meg kül dik a HM HKF ré szé re.

26. A HM Hi va ta lai és Hát tér in téz mé nyei, az MH ki -
kép zést ter ve zõ, szer ve zõ ál lo má nya az in téz ke dést tel jes
ter je del mé ben is mer je meg.

27. A szer ve ze ti át ala kí tás  miatt meg szû nõ kö zép szin tû 
ka to nai szer ve ze tek 2006. 12. 31-ig – a Ma gyar Hon véd -
ség 2006. (2007–2008.) évi fel ké szí té si és ki kép zé si fel -
ada ta i ról  szóló HM Hon véd Ve zér kar fõ nök 104/2005.
(HK 1/2006.) HVKF in téz ke dé se és a je len in téz ke dés
alap ján – pon to sít sák, illetve ha tá roz zák meg a sa ját és az
alá ren delt szer ve ze te ik fel ada ta it 2007. 03. 31-ig tar tó idõ -
szak ra.

28. Az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, a
Ma gyar Hon véd ség 2006. (2007–2008.) évi fel ké szí té si és
ki kép zé si fel ada ta i ról  szóló HM Hon véd Ve zér kar fõ nök
104/2005. (HK 1/2006.) HVKF in téz ke dé se 2006. 12.
31-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

Melléklet
a 126/2006 (HK 22.) HM HVKF intézkedéséhez

A Magyar Honvédség 2007. évi sportbajnokságai és a
„Magyar Honvédség és rendvédelmi szervek katonai

sportbajnokságának” ideje, helye és rendezõje

Sport ág 2007 Hely Ren de zõ

Mezei futás 04. 19. Püspökszilágy MH Támogató
Dandár

Lövészet 05.
29–31.

Simontornya MH ÖHP

Katonai
háromtusa

09.
19–20.

Szentendre MH
Szentendrei
Kiképzõ
Központ

Járõr 10. 04. Várpalota MH ÖHP

A Magyar
Honvédség és a
rendvédelmi
szervek katonai
sportbajnoksága

06. 21. Püspökszilágy MH Támogató
Dandár
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A HM Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettesének
9/2006. (HK 22.) HVKF I. h.

i n  t é z  k e  d é  s e

Egységes NATO Elõírások hatálybaléptetésérõl

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
NA TO egy sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel -
dol go zá sá ról  szóló 1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás 7.  §
(2) be kez dés b) pont já ban biz to sí tott jog kö röm nél fog va
el ren de lem a kö vet ke zõ do ku men tu mok be ve ze té sét:

I. STA NAG 3805 AS (EDI TI ON 8) – DOCT RI NE
FOR JO INT AIRS PA CE CONT ROL AJP–3.3.5(A)

– Té ma fe le lõs: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság

– Té ma ke ze lõ: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság A3

– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. ok tó ber 1.

– Vég re haj tás mód ja: MH LEPK in téz ke dés.

II. STA NAG 7012 AR (EDI TI ON 3) – MI NI MUM
RA DI O TE LEP HONY (R/T) AE ROD RO ME DE -
PART URE PRO CE DU RES

– Té ma fe le lõs: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság A3
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. no vem ber 1.
– Vég re haj tás mód ja: MH LEPK in téz ke dés.

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

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

HM FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatal
Fõigazgatójának

122/2006. (HK 22.) HM IKH

i n  t é z  k e  d é  s e

az afganisztáni tartományi újjáépítési csoportban
résztvevõ katonai szervezettel, valamint

az afganisztáni mûveleti területen lévõ magyar
erõkkel összefüggõ egyes elhelyezési szakterületi

feladatok szabályozásáról

Az af ga nisz tá ni tar to má nyi új já épí tõ cso port ban részt -
ve võ ka to nai szer ve zet mû kö dé sé vel és a Ma gyar Hon véd -
ség Könnyû Gya lo g Szá zad ki vo ná sá val kap cso la tos
egyes fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 100/2006. (HK 19.)
HM uta sí tás 18.  § (1) és (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, az af ga nisz tá ni tar to má nyi új já épí té si cso -
port ban részt ve võ ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá nak fel -
ada ta i ról, va la mint a sze mé lyi ál lo mány ki he lye zé sé nek
elõ ké szí té sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló 78/2006. (HK 16.) 
HM uta sí tás elõ írásaival össz hang ban, fi gye lem mel az
 afganisztáni tar to má nyi új já épí té si cso port ban részt ve võ
ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá nak fel ada ta i ról, va la mint a
sze mé lyi ál lo mány ki he lye zé sé nek elõ ké szí té sé rõl és vég -
re haj tá sá ról  szóló 91/2006. (HK 16.) HM HVKF in téz ke -
dés re, az af ga nisz tá ni Tar to má nyi Új já épí té si Cso port ban
részt ve võ ka to nai szer ve zet (a továb biak ban: MH PRT) el -
he lye zé si fel té te le i nek ki ala kí tá sa, az el he lye zé si szol gál -
ta tá sok biz to sí tá sa, az el he lye zé si üzem vi tel és az el he lye -

zé si anyag el lá tás fel ada tai vég re haj tá sá nak rész le tes sza -
bá lyo zá sa ér de ké ben az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed az MH PRT meg ala -
kí tá sá ban, mû kö dé sé ben, az MH Könnyû Gya lo g Szá zad
ki vo ná sá ban, va la mint az af ga nisz tá ni mû ve le ti te rü le ten a 
nem ze ti ele mek te vé keny sé gé ben érin tett ka to nai szer ve -
ze tek re;

2. Az el he lye zé si szak te rü le tet érin tõ be szer zés (szol -
gál ta tás, bér lés, vá sár lás) – amennyi ben ma ga sabb szin tû,
el té rõ sza bá lyo zás nincs – a Hon vé del mi Mi nisz té rium In -
gat lan ke ze lé si Hi va tal fõ igaz ga tó en ge dé lyé vel hajt ha tó
vég re.

3. Az MH PRT el he lye zé si el lá tá sá ban érin tett ka to nai
szer ve ze tek te vé keny sé gük so rán az aláb bi ak sze rint jár ja -
nak el:

3.1. Az MH PRT a hol land fél tõl át vett el he lye zé si szak -
anya gok ról ké szít sen té te les, a ter mék azo no sí tás ér de ké -
ben di gi tá lis fo tók kal el lá tott jegy zõ köny vet, mely nek egy
pél dá nyát, a fo tók kal, a HM IKH ré szé re – szol gá la ti úton
– 2006. no vem ber 20-ig meg kell kül de ni. A jegy zõ könyv -
ben azon anya go kat is fe l kell tün tet ni, me lye ket eset le ge -
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sen a hol land fél ko ráb ban má sok ál tal vissza ha gyott, sa ját
nyil ván tar tá sá ban nem sze rep lõ anyag ként jel le mez!

3.2. Az át vett el he lye zé si szak anya gok, esz kö zök, kész -
le tek pon tos is me re té ben vég re kell haj ta ni az igé nyek,
szük ség le tek pon to sí tá sát és fe lül vizs gá la tát, majd
amennyi ben szük sé ges, az igény jegy zé ket a HM IKH ré -
szé re meg kell kül de ni.

3.3. Az el he lye zé si szol gál ta tá sok, anya gok és esz kö zök 
igény lé sé ben – a be szer zés idõ szük ség le té re fi gye lem mel
– a biz to sí tás ra kért ha tár idõt is fe l kell tün tet ni. Az anyag-, 
esz köz be szer zés idõ szük ség le tét a HM IKH Anyag gaz dál -
ko dá si Osz tály osz tály ve ze tõ jé vel, szol gál ta tás be szer zé -
sé nek idõ szük ség le tét a HM IKH Ke ze lés-fel ügye le ti Osz -
tály osz tály ve ze tõ jé vel kell egyez tet ni.

3.4. A hely ben elõ ta lált épí tõ- és kar ban tar tó anya gok
fel hasz ná lá sát meg til tom, ki vé ve a hol land, illetve más, a
nem zet kö zi kö te lék ben fel ada tot vég re haj tó ko a lí ci ós fél -
tõl jegy zõ köny vön át vett, meg fele lõen azo no sí tott, mi nõ -
sí tett anya go kat.

3.5. Az MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez -
red el he lye zé si fel ada tai el lá tá sá ért fe le lõs szer ve ze te/sze -
mé lye az ér vény ben lé võ pénz ügyi és szám vi te li sza bá lyok 
alap ján szer vez ze meg a tá bo ri üze mel te tés hez szük sé ges
el he lye zé si anya gok nyil ván tar tá si rend jét, az el he lye zé si
anya gok fel hasz ná lá sá nak ok má nyo lá sát az aláb bi ak ra fi -
gye lem mel:

3.5.1. Az MH PRT anyag fel hasz ná lá sát anyag el osz tó
la pon ve zet ni kell és a szám vi te li nyil ván tar tá son tör té nõ
át ve ze tés ér de ké ben ha vi rend sze res ség gel a MH 64. Bo -
co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red ré szé re meg kell
kül de ni.

3.5.2. Amennyi ben szük sé ges, az MH 64. Bo co ná di
Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red tart son az el he lye zé si
anya gok, esz kö zök ok má nyo lá si, nyil ván tar tá si fel ada ta i -
ról szak ki kép zést az MH PRT érin tett ál lo má nyá nak.

3.6. Amennyi ben az MH PRT te vé keny sé gé vel össze -
füg gés ben el he lye zé si szak anyag tönk re megy, to váb bi
hasz ná lat ra al kal mat lan ná vá lik, a se lej te zést a kon tin gens
pa rancs no ka sa ját ha tás kör ben hajt sa vég re.

3.6.1. A sa ját ha tás kö rû se lej te zést meg elõ zõ en a se lej -
te zés re ter ve zett anya gok jegy zé két jó vá ha gyás cél já ból a
HM IKH fõ igaz ga tó ré szé re ter jessze fe l.

3.6.2. Az írá sos jó vá ha gyást bir to ká ban a MH PRT pa -
rancs no ka se lej te zést hajt sa vég re. A ke let ke zett hul la dék
anya gok ról, azok fel szá mo lá sá nak mód já ról, a se lej te zés
szám vi te li nyil ván tar tá son tör tént át ve ze té sé rõl a MH PRT 
pa rancs no ka – a se lej te zés le zá rá sát kö ve tõ 30 na pon be -
lül – küld jön tá jé koz ta tást a HM IKH fõ igaz ga tó ré szé re.

3.7. Amennyi ben el he lye zé si szak anyag meg sem mi sül,
en nek té nyét bi zott sá gi lag fog lal ják jegy zõ könyv be,
amely ben meg kell je löl ni az anyag meg ne ve zé sét, meny -
nyiségét, ér ték cso port ját, a meg sem mi sü lés okát. A kár -
eljárást a vo nat ko zó sza bá lyok sze rint foly tas sák le.

3.8. A mun ka- és bal eset vé del mi ok ta tás so rán ki emelt
fi gyel met kell for dí ta ni az elekt ro mos be ren de zé sek hasz -
ná la tá ra.

3.9. Is me ret len ere de tû (be azo no sít ha tat lan) anyag elõ -
ta lá lá sa ese tén annak el tá vo lí tá sa csak vé dõ fel sze re lés ben
– szük ség ese tén tûz sze rész szak em ber be vo ná sá val – tör -
tén het.

3.10. For dít sa nak fi gyel met a kör nye zet vé del mé re.
A tá bor te rü le tén, a Ma gyar or szá gon ér vé nyes kör nye zet -
vé del mi kö ve tel mé nye ket le he tõ ség sze rint biz to sí ta ni
kell.

3.11. A tá bor üze mel te té sé vel kap cso la tos ta pasz ta la to -
kat és az eset le ge sen fel me rült prob lé má kat a he ti jelen -
tések el he lye zé si szak te rü let re vo nat ko zó ki vo na tá nak
meg kül dé sé vel, az el lá tást ve szé lyez te tõ el he lye zé si prob -
lé má kat so ron kí vül je lent sék szol gá la ti úton a HM IKH
fe lé.

4. A HM IKH érin tett osz tá lyai az af ga nisz tá ni tar to -
má nyi új já épí té si cso port ban részt ve võ ka to nai szer ve zet
egyes el he lye zés-biz to sí tá si fel ada tai sza bá lyo zá sá ra ki -
adott 97/2006. HM IKH fõ igaz ga tói in téz ke dés ben rész le -
te sen meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sá val biz to sít sák
az el he lye zé si fel té te lek ki ala kí tá sát, az el he lye zé si szol -
gál ta tá sok biz to sí tá sát, az el he lye zé si üzem vi tel és az el he -
lye zé si anyag el lá tás fel ada ta i nak vég re haj tá sát.

5. A HM IKH az MH PRT, illetve a ve le kap cso la tos
HUN NIC sze mé lyi ál lo má nyá nak el he lye zé se és a tá bor
üze mel te té se ér de ké ben, az elõ írt en ge dé lyek alap ján, a
ren del ke zés re ál ló elõ irány zat ter hé re, mint aján lat ké rõ
bíz za meg a HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si
 Hivatalt el já rás le foly ta tá sá ra.

6. A HM IKH hajt sa vég re a hol land tá bor ban át vett el -
he lye zé si szak anya gok ter mék azo no sí tá sát, szám vi te li
nyil ván tar tás ba vé te lét és biz to sít sa a MH 64. Bo co ná di
Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red ré szé re a szám vi te li nyil -
ván tar tás ba vé tel hez szük sé ges alap do ku men tu mo kat.

7. A HM IKH az MH PRT el he lye zé si szak anyag gal
va ló el sõ el lá tá sát alap ve tõ en a hol land fél tõl át vett és az
MH KGYSZD ren del ke zé sé re ál ló el he lye zé si szak anya -
gok fel hasz ná lá sá val hajt sa vég re.

8. Után pót lás jel le gû el lá tást, el he lye zé si tisz tí tó anya -
gok ese té ben az MH PRT ál tal vég re haj tott hely szí ni be -
szer zés sel, el he lye zé si tar tós fo gyasz tá si cik kek ese té ben
hely szí ni esz köz bér let tel kell biz to sí ta ni a HM uta sí tás -
ban1 rész le te sen sza bá lyo zot tak nak meg fe le lõ el já rás sal.

1 Az af ga nisz tá ni tar to má nyi új já épí tõ cso port ban részt ve võ ka to nai szer -
ve zet mû kö dé sé vel és a Ma gyar Hon véd ség Könnyû Gya lo g Szá zad ki vo ná -
sá val kap cso la tos egyes fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 100/2006. (HK 19.)
HM uta sí tás
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9. Ma gyar or szág ról tör té nõ után szál lí tás sal tör té nõ el -
he lye zé si anyag biz to sí tást csak a hely szí nen gaz da sá go san 
nem be sze rez he tõ anya gok ese té ben en ge dé lye zek.

10. El he lye zé si fo gyó anya gok be szer zé se – te kin tet tel
ar ra, hogy a tá bor üze mel te té se szol gál ta tá si szer zõ dés ke -
re te in be lül va ló sul meg – csak elõ ze tes írá sos en ge dé -
lyem mel tör tén het.

11. A HM IKH az MH SZFP-tõl be ér ke zett igé nye ket,
az után szál lí tás me ne tét min den eset ben egyez tes se le, a
szük ség sze rin ti pon to sí tást köve tõen a szak anya go kat
alap ve tõ en a ren del ke zés re ál ló rak tá ri kész let fel hasz ná lá -
sá val biz to sít sa.

12. A HM IKH a biz to sí tás ra ke rü lõ el he lye zé si szak -
anya go kat az MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai
Ez red ré szé re utal vá nyoz za ki és biz to sít sa úgy, hogy az
anya gok át vé te le (elõ re egyez te tett idõ pont ban) akár mun -
ka idõn túl is biz to sí tott le gyen.

13. Az MH KGYSZD fel szá mo lá sa so rán a HM IKH
von ja köz pon ti rak tár ba a 83/2005. HM EI Rt. Lo g. Ig. szá -
mú bér le ti szer zõ dés sel a MH KGYSZD ré szé re biz to sí tott 
el he lye zé si szak anya go kat és a HM EI Rt ré szé re ad ja
vissza azo kat.

13.1. Az MH SZFP adat szol gál ta tá sa alap ján – össz -
hang ban a 78/2006. (HK 16.) HM uta sí tás 21.  §-val –
a HM IKH kez de mé nyez ze az át te le pü lés so rán fe les le ges -
sé vá ló el he lye zé si szak anya gok hon vé del mi cél ra tör té nõ
fe les le ges sé nyil vá ní tá sát és a fe les le ges sé nyil vá ní tott
anya gok jegy zé két a HM Ka bi net fõ nök úr ré szé re ter -
jessze fe l.

13.2. A HM IKH igény ese tén nyújt son szak mai se gít sé -
get a fel szá mo lás sal kap cso la to san, sa ját ha tás kör ben vég -
re haj tás ra ke rü lõ se lej te zé si, illetve az eset le ge sen fel me -
rü lõ kár el já rá sok so rán.

Záró rendelkezések

14. A PRT tá bor fel szá mo lá sá val kap cso la tos fel ada tok 
vég re haj tá sá ra kü lön in téz ke dés ké szül.

15. A vég re haj tás ban érin tett ka to nai szer ve ze tek el he -
lye zé si el lá tá sért fe le lõs ve ze tõi ezen in téz ke dést tel jes
egé szé ben is mer jék meg, elõ írásait tart sák be és gon dos -
kod ja nak az alá ren delt sé gük ben lé võ szer ve ze tek el he lye -
zé si el lá tá sért fe le lõs sze mé lyi ál lo má nyá nak felkészíté -
sérõl.

16. A HM IKH ké szül jön fe l to váb bi, a mû kö dés és a
fel szá mo lás idõ sza ká ra vo nat ko zó, ki adás ra ke rü lõ, a
 Hivatal ré szé re fel ada tot meg sza bó sza bá lyo zá sok ban fog -
lal tak ma ra dék ta lan, ma gas szak mai szín vo na lú, lel ki is -
me re tes vég re haj tá sá ra.

17. Je len in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba* és
az MH PRT fel ada tai be fe je zé sét, a tá bor fel szá mo lá sát
kö ve tõ 10. na pon ha tá lyát vesz ti.

Csák Gá bor mk. dan dár tá bor nok s. k.,
HM IKH fõ igaz ga tó

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. no vem ber 2.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokának
458/2006. (HK 22.) MH EÜPK

i n  t é z  k e  d é  s e

az influenza elleni védõoltás elrendelésérõl

A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény 30.  §-ában 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Köz egész ség -
ügyi – Jár vány ügyi és Su gár egész ség ügyi, va la mint In fek -
to ló gi ai Szak mai Kol lé gi um 1995. évi szak mai ál lás fog la lá -
sá ra, to váb bá az ÁNTSZ ONK/OTH mód szer ta ni aján lá sá -
ra, to váb bá az OTH 4007/2006 sz. kör le ve lé re – az inf lu en -
za A és B ví ru sin fek ció el le ni vé dõ ol tás vég re haj tá sá ra a
kö vet ke zõk sze rint

intézkedem

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um ban, a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá nyí tá -
sa alá tar to zó hi va ta lok ban és hát tér in téz mé nyek ben, a ka -
to nai ok ta tá si in téz mé nyek ben, a ka to nai nem zet biz ton sá -
gi szol gá la tok nál, to váb bá a Ma gyar Hon véd ség ka to nai
szer ve ze te i nél, in téz mé nye i nél szol gá la tot tel je sí tõ tény le -
ges ka to nai ál lo mány ra, va la mint a köz tiszt vi se lõk re és a
köz al kal ma zot tak ra.

2. Az ENSZ Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet ada tai sze -
rint egy re nõ az új inf lu en za-pan dé mia ki ala ku lá sá nak
va ló szí nû sé ge, mi vel a szár nya so kat ti ze de lõ H5N1 al -
típusú ma dár inf lu en za-ví rus ál tal oko zott jár vány
 egyre na gyobb te rü le te ket érint. A kö zel múlt ban le zaj -
lott jár vány ügyi ese mé nyek ha tá sá ra az Euró pai Unió
 felhívást in té zett a tag or szá gok hoz, amely ben a madár -
influenza okoz ta hu mán meg be te ge dé sek meg elõ zé sét
szol gá ló in téz ke dé sek meg té te lé re vo nat ko zó felkészü -

1684 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 22. szám



lésre és az inf lu en za-sur ve il lan ce meg erõ sí té sé re hív ta fe l
a fi gyel met. A ko ráb bi évek gya kor la tá nak meg fele lõen a
fel sõ lég úti fer tõ zõ meg be te ge dé sek hal mo zó dá sá nak és a
sze zo ná li san vissza-vissza té rõ inf lu en za jár vá nyok meg -
elõ zé sé re a Ma gyar Hon véd ség sze mé lyi ál lo má nya kö ré -
ben idén is mód nyí lik a spe ci fi kus im mun pro fi la xis al kal -
ma zá sá ra té rí tés men tes vé dõ ol tá si kam pány bevezeté -
sével.

3. A Ma gyar Hon véd ség nél 2006. no vem ber 1. – de -
cem ber 1. kö zött inf lu en za el le ni vé dõ ol tás ban kell ré sze -
sí te ni:

a) a MH egész ség ügyi szol gá la tá nak tel jes szak ál lo má -
nyát,

b) a MH kö zép- és fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mé nye i nek
hall ga tói és

ok ta tói ál lo má nyát,
c) a kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ tel jes sze mé lyi ál lo -

mányt a WHO elõ írásai alap ján,
d) a jár vány ügyi ér dek bõl ki je lölt ál lo mányt.

4. Az OEP/OTH ál tal té rí tés men te sen az MH ren del -
ke zés re bo csá tott ol tó anyag ne ve: Flu val AB in ak ti vált
tri va lens inf lu en za el le ni ol tó anyag, mely tar tal maz za az
ada gon ként elõ írt mennyi sé gû an ti gént min d a H1N1,
min d a H3N2 al tí pu sú inf lu en za A, to váb bá inf lu en za B
ví ru sok ból. A H1N1 al ko tó rész az inf lu en za A/New Ca -
le do nia/20/99 törzs, a H3N2 al ko tó rész az inf lu en za
A/Wis con sin/67/2005-sze rû NYMC X–161 re asszor táns, 
az inf lu en za B al ko tó rész pe dig a B/Ma la y sia/2506/2004
törzs.

5. Az ol tás mód ja: del ta izom ba, int ra musz ku lá ri san ol -
tan dó az ol tó anyag hoz mel lé kelt tá jé koz ta tó sze rint.

6. Az ol tó anyag adag ja fel nõt tek ré szé re 1 × 0,5 ml.
Az ol tás együtt ad ha tó más ol tó anya gok kal.

7. Az ol tó anya got a fel hasz ná lá sig hû tõ szek rény ben
+2 – +8 Cel si us fok hõ mér sék le ten, fény tõl véd ve kell tá -
rol ni. Az ol tó anyag le fa gyasz tá sa ti los! A ko ráb bi év ben
ki adott ma ra dék ol tó anyag fel hasz ná lá sa ti los!

8. Az ol tó anyag szét osz tá sát a Ma gyar Hon véd ség
Egész ség vé del mi In té ze te (a továb biak ban MH EVI) Jár -
vány ügyi-mik ro bi o ló gi ai Osz tá lya szer vez ze meg és rész -
ben bo nyo lít sa is le! Az egész ség ügyi szol gá la tok 2006.
no vem ber 10-ig a szá muk ra biz to sí tott ol tó anya got vé te -
lez zék fe l (1097 Bu da pest, Gyá li út 17–19.). A ve zér ka rok
egész ség ügyi szol gá lat fõ nö kei vé gez ze nek elõ ze tes fel -
mé rést az ala ku la tok lét szá má nak függ vé nyé ben a va ló sá -
gos ol tó anyag igény meg ha tá ro zá sá ra, hogy a ren del ke zés -
re ál ló ol tó anyag a va ló di szük ség let nek meg fele lõen
 legyen el oszt ha tó. Az át vé tel idõ pont ját az in té ze tek és a

ve zér ka rok egész ség ügyi szol gá lat fõ nö kei elõ ze tesen
egyez tes sék a HM 229-11 vagy 531-47, illetve a vá ro si
06 (1) 282-8216-os te le fon szá mon.

9. A MH egész ség ügyi in té ze te i nek ol tó or vo sai a mel -
lé kelt min ta (1. sz. mel lék let) sze rint lis tá san, a csa pa tok
ol tó or vo sai – a TAJ szám és az In di ká ci ós osz lop ki töl té se
nél kül – ve ze tett lis tán kö te le sek nyil ván tar ta ni az ol tot ta -
kat. Az ol tás vég re haj tá sát az egyé ni egész ség ügyi do ku -
men tá ci ó ba is (eü. könyv, eü. kar ton, szá mí tó gé pes adat -
bá zis) be kell je gyez ni, hogy az OEP ál tal a té rí tés men tes -
sé gi jo go sult ság ra és a fel hasz ná lás ra el ren delt szú ró pró -
ba sze rû ellen õr zés bár mi kor el vé gez he tõ le gyen.

10. Az ol tá sok vég re haj tá sát – az ol tot tak állomány -
kategória sze rin ti meg osz lá sá val – 2007. feb ru ár 28-ig kell 
je len te ni a MH EVI Jár vány ügyi-mik ro bi o ló gi ai Osztá -
lyára, amely össze fog la ló je len tést ké szít és azt 2007. áp -
rilis 10-ig fel ter jesz ti a „Jo han Bé la” OEK Jár vány ügyi
Osz tá lyá ra. Az el múlt évek rend kí vül ala csony át ol tott -
sá gi mu ta tói az ol tá si fe gye lem fo ko zá sát, az ad mi niszt -
rá ci ós hi bák csök ken té sét, az ol tó anyag igény ra ci o ná -
lis/át gon dolt meg ha tá ro zá sát és a már fel vé te le zett
 oltóanyagok tel jes kö rû fel hasz ná lá sát irá nyoz zák elõ.
Az or szá gos tisz ti fõ or vos ál tal ki adott – ko ráb ban már
 hivatkozott – kör le vél III. fe je zet 9. pont ja fel ké ri az
összes tisz ti fõ or vost, hogy min den szük sé ges in téz ke dést
te gye nek meg az ol tó anyag ma ra dék ta lan fel hasz ná lá sa
ér de ké ben.

Ezen ké re lem alap ján – a ko ráb bi évek gya kor la tá tól el -
té rõ en – a MH EVI Jár vány ügyi-mik ro bi o ló gi ai Osz tá lya
2007. ja nu ár hó nap ban terv sze rû el len õr zé se ket fog vég re -
haj ta ni az ala ku la tok nál és in téz mé nyek nél.

11. A csa pat ta go zat or vo sai az elöl já ró egész ség ügyi
szol gá la ta i kon ke resz tül, táb lá za to san, ál lo mány ka te gó ri -
ák sze rint je lent sék a vég re haj tást.

12. Az OEP ál tal biz to sí tott té rí tés men tes ol tá sok mel -
lett le he tõ ség van az inf lu en za ellen más, re cept re fel írt,
50%-os té rí té sû ol tó anya go kat is ren del ni ké ré sük alap ján
a hi va tá sos, a szer zõ dé ses és a köz al kal ma zot ti ál lo mány
ré szé re. A 2006/2007 évi sze zon ban a gyógy szer tá rak ban
Ag rip pal S1, Beg ri vac, Flu a rix, FLUVAL AB, Inf le xal-V,
Inf lu vac és Va xig rip el ne ve zé sû inf lu en za el le ni ol tó anya -
gok lesz nek be sze rez he tõk. Va la mennyi tri va lens vak ci na, 
be teg sé get meg elõ zõ ha tá suk nagy já ból egyen ér té kû.
Hasz ná la tuk – té rí tés el le né ben – mi nél szé le sebb kör ben
ja va solt.

13. Az ENSZ Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet a
2006/2007. évi inf lu en za sze zon ra  szóló vé dõ ol tá si aján lá -
sá ban fo ko zot tan fel hív ta a fi gyel met a hu mán inf lu en za
A/H5N1 meg be te ge dé sek sur ve il lan ce-r e. Mi vel Ázsi á -
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ban és Ke let-Eu ró pá ban az ál la tok kö zött ész lelt jár vány
ter jed, ez egy re több em ber i meg be te ge dés ve szé lyét rej ti
ma gá ban. Va la mennyi or szág ban fe l kell ké szül ni a ma -
dár inf lu en za ví rus okoz ta ese tek di ag nosz ti zá lá sá ra és a
kór oko zó ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sá ra.

Amennyi ben egy em ber i meg be te ge dés so rán fel me rül a 
ma dár inf lu en za gya nú ja, azt az ész le lõ csa pat or vos, illetve 
in téz mé nyi or vos te le fo non/te le fa xon azon nal, egye di leg
is je lent se a MH EVI Jár vány ügyi-mik ro bi o ló gi ai Osz tá -
lyá nak, mely azon nal ér te sí ti a „Jo han Bé la” OEK Jár -
vány ügyi Osz tá lyát. A mik ro bi o ló gi ai vizs gá lat tal iga zolt
ese te ket ha zánk nak je len te nie kell az ENSZ Egész ség ügyi
Vi lág szer ve zet és az Euró pai Unió ille té kes osz tá lya fe lé.
A meg be te ge dés eset de fi ní ci ó ját és jár vány ügyi vizs gá la -
tá nak szem pont ja it a 2. sz. mel lék let tar tal maz za. Ilyen
ese tek ben a di ag nosz ti kus vi ro ló gi ai vizs gá lat vé gez te -
té se kö te le zõ! Fen ti ek alap ján fel hí vom az in téz mé nyi és a 
csa pat or vo sok fi gyel mét ar ra, hogy az inf lu en za gya nús
meg be te ge dé sek nél egé szít sék ki az anam né zist az zal a
kér dés sel, hogy járt-e a be teg a meg be te ge dést meg elõ zõ 
7 na pon be lül a ma dár inf lu en za-jár vány ál tal ak tu á li -
san érin tett or szág ban, te rü le ten.

14. Fo ko zot tan fel hí vom min den fek võ be teg in téz -
mény ve ze tõ sé gé nek fi gyel mét ar ra, hogy az inf lu en za
pan dé mi ás in téz ke dé si ter ve i ket ak tu a li zál ják!

15. Te kin tet tel ar ra, hogy az inf lu en za és a kü lön fé le
bak té i u mok, ki e mel ten a Strep to coc cus pne u mo ni ae
okoz ta pne u mó nia csak nem azo nos koc ká za ti cso port ba
tar to zó sze mé lye ket ve szé lyez tet, to váb bá, hogy az in -
fluenza szö võd mé nyei kö zött igen gya ko ri ak a Strept -
ococcus pne u mo ni ae okoz ta sze kun der bak te ri á lis pne u -
mó ni ák, cél sze rû az inf lu en za el le ni vé dõ ol tás ra jelent -
kezõ, idült szív-, ke rin gé si, lég zõ szer vi és anyag cse re-be -
teg ség ben szen ve dõk nek, a csök kent vé de ke zõ ké pes sé gû
fel nõt tek nek és a 60 éven fe lü li ek nek ja va sol ni a pne u mo -
coc cus el le ni vé dõ ol tást is. Eh hez tár sa da lom biz to sí tá si
 támogatással ren del ke zõ, vény re fel ír ha tó pne u mo coc cus
el le ni ol tó anya gok áll nak ren del ke zés re a gyógyszertá -
rakban.

16. A jár vány ügyi hely zet ala ku lá sá nak fi gye lem mel
kí sé ré se és ak tu á lis ér té ke lé se ér de ké ben a MH ki je lölt ala -
ku la ta i nál a 2006. év 44. he té vel kez dõ dõ en és a 2007. év
20. he té nek vé gé vel be zá ró an jár vány ügyi je len tõ szol gá lat 
mû köd te té sét ren de lem el. A je len tés re ki je lölt szerve -
zetek ve ze tõi alá ren delt sé gi kö rük ben hajt sák vég re a
18. pont ban meg adott szem pon tok alap ján az in for má ci ók
gyûj té sét és összeg zé sét.

17. Az adat szol gál ta tás ra ki je lölt szer ve ze tek:
– MH SZFP (illet ve jog utód já nak) Egész ség ügyi Fõ nö ke
– MH LEP (illet ve jog utód já nak) Egész ség ügyi Fõ nö ke

– MH ÖLTP Egész ség ügyi Al osz tály (illet ve jog utód -
já nak) Ve ze tõ je, illetve az MH ÖHP EÜ szer ve zet Fõ nö ke

– MH egész ség ügyi in téz mé nyek pa rancs no kai
– az ön ál ló in téz mé nyek és ka to nai szer ve ze tek egész -

ség ügyi szol gá la ta i nak ve ze tõi

18. Az adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek he ten te, hét fõn
14.00 órá ig re giszt rál ják és je lent sék a MH KJSZ fe lé a
MH EVI Jár vány ügyi-mik ro bi o ló gi ai Osz tá lyá ra a ren de -
lé sen meg je lent összes inf lu en za sze rû, fel sõ lég úti akut
fer tõ zés, láz zal (37,3 Cel si us fok fe lett), to rok-, fej fá jás sal, 
izom fáj da lom mal, ese ten ként gast ro-in tes ti na lis pa na -
szok kal és el esett ség gel já ró meg be te ge dé se ket. Az am bu -
láns nap ló ban sze rep lõ be te gek he ti szá mát, és a be te gek
meg osz lá sát vé dõ ol tás ban ré sze sü lés sze rint 2007. má jus
20-ig be zá ró lag (Pl. 50. hét – 20/4). (Ér tel me zé se:
Az 50. hé ten össze sen 20 meg be te ge dés tör tént, eb bõl
4 eset ben be te ge dett meg inf lu en za ellen ol tott sze mély).
Az ada to kat a MH KJSZ gyûj ti és ér té ke li, a nyil ván tar tá -
sok sza bá lyos ve ze té sét ellen õr zi.

19. A ka to nai szer ve ze tek egész ség ügyi szol gá la tai az
õszi – té li sze zon be kö szön té se  miatt, for dít sa nak fo ko zott
fi gyel met a bak te ri á lis me nin gi ti sek je lent ke zé sé nek fo ko -
zott le he tõ sé gé re és/vagy az in va zív me nin go coc cus fer tõ -
zés be kö vet ke zé sé re, amely nek gya nú je lei a tü ne tek és
kór ké pek sze rint: hir te len kez det, hi deg rá zás, fej fá jás, ma -
gas láz, há nyás, igen sú lyos me nin ge á lis iz gal mi tü ne tek,
tar kó me rev ség, esz mé let len sé gig fo ko zó dó tu dat za var,
bõr vér zé keny sé gi je lek stb. Az idõ ben tör té nõ di ag nosz -
ti zá lá sá ra és a be te gek azon na li be je len té sé re, kór ház i
el kü lö ní té sé re, a jár vány ügyi kor lá to zó in téz ke dé sek
(zár lat, eset leg ol tás, ke mop ro fi la xis, fer tõt le ní té sek)
be ve ze té sé re és a szük sé ges to váb bi je len té sek meg té te -
lé re. A hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány kö ré ben az
egész ség ügyi fel vi lá go sí tó te vé keny ség kap csán szor gal -
maz ni kell, hogy mi nél töb ben kér jék és ve gyék fe l a me -
nin gi tis epi de mi ca el le ni ol tó anya got, me lyet a MH EVI
Nem zet kö zi Ol tó köz pont ja az igé nyek elõ ze tes bejelen -
tése után, kor lá to zott mennyi ség ben, té rí tés men te sen biz -
to sít ja. Az egész ség ügyi szol gá la tok jár vány vé del mi ter -
ve i ket pon to sít sák, ak tu a li zál ják és al kal maz zák az ab ban
le ír ta kat, kü lö nö sen a szük sé gel kü lö ní tõk elõ ze tes kijelö -
lésére és al kal ma zás ba vé te lé re.

20. Ez az in téz ke dés alá írá sa nap ján lép ha tály ba* és
2007. áp ri lis 30-án ha tá lyát vesz ti.

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. no vem ber 8.
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1. sz. melléklet
a 458/2006. (HK 22.) MH EÜP intézkedéshez

Influenza elleni oltások nyilvántartása
a 2006/2007. évi szezonban

Ol tó hely: ..............................................

Ol tott ne ve Szü le té si dá tum
Ol tá si in di -

ká ció
Ol tás ide je

hó/nap

Ol tó -
anyag
gyár -
tási

szá ma

Az oltó -
orvos ne ve

2. sz. melléklet
a 458/2006. (HK 22.) MH EÜP intézkedéshez

1. Az A/H5 inf lu en za ví rus ál tal oko zott hu mán meg -
be te ge dé sek WHO eset de fi ní ci ó ja

a) Ki vizs gá lás alatt ál ló, még nem mi nõ sí tett eset
Bár mely sze mély, aki nél az A/H5 inf lu en za ví rus ál tal

oko zott meg be te ge dés re gya nús tü ne tek je lent kez nek, és
az eset ki vizs gá lá sa, illetve mi nõ sí té se fo lya mat ban van.

b) Gya nús eset
Olyan sze mély, aki nek 38 °C vagy an nál ma ga sabb lá za

van,
ÉS az aláb bi tü ne tek kö zül egy vagy több je lent ke zett:
– kö hö gés;
– to rok fá jás;
– lég zé si ne héz ség;
ÉS egy vagy több a kö vet ke zõ kö rül mé nyek kö zül:
– meg be te ge dé sét la bo ra tó ri u mi vizs gá lat tal iga zol tan

inf lu en za A ví rus okoz ta, de az al tí pus nincs meg ha tá roz va;
– a tü ne tek je lent ke zé sét meg elõ zõ 7 na pon be lül kap -

cso lat ban volt iga zolt inf lu en za A/H5 eset tel, aki ezen idõ -
pont ban/idõ tar tam alatt fer tõ zõ ké pes volt*;

– a tü ne tek je lent ke zé sét meg elõ zõ 7 na pon be lül kap -
cso la ta volt va la mely be teg ség ben el pusz tult ma dár ral, ba -
rom fi val;

– a tü ne tek je lent ke zé sét meg elõ zõ 7 na pon be lül mun -
ka vég zés olyan la bo ra tó ri um ban, ahol fo ko zot tan pa to gén
ma dár inf lu en za fer tõ zés re gya nús (HPAI), hu mán vagy ál -
la ti ere de tû min tá kat vizs gál nak.

VAGY
Vá rat lan/is me ret len okú akut lég úti meg be te ge dés kö -

vet kez té ben tör tént ha lál eset

* Az inf lu en za A/H5 ví rus sal meg fer tõ zött sze mély fer tõ zõ ké pes nek te -
kin ten dõ egy nap pal a tü ne tek meg je le né sét meg elõ zõ en, a tü ne tek meg je le -
né sét kö ve tõ 7 na pon ke resz tül.

ÉS egy vagy több a kö vet ke zõ kö rül mé nyek kö zül:
– olyan tar to mány la ko sa, ahol gya nús vagy iga zolt inf -

lu en za A/H5 eset for dult elõ;
– a tü ne tek je lent ke zé sét meg elõ zõ 7 na pon be lül kap -

cso la ta volt olyan iga zolt inf lu en za A/H5 eset tel, aki ezen
idõ pont ban/idõ tar tam alatt fer tõ zõ ké pes volt*.

c) Va ló szí nû sít he tõ eset
Olyan sze mély, aki nek 38°C vagy an nál ma ga sabb lá za

van
ÉS az aláb bi tü ne tek kö zül egy vagy több je lent ke zett:
– kö hö gés;
– to rok fá jás;
– lég zé si ne héz ség;
ÉS az inf lu en za A/H5-fer tõ zés rész le ges la bo ra tó ri u mi

bi zo nyí tá sa meg tör tént (pél dá ul, A/H5-spe ci fi kus an ti tes -
tek ki mu ta tá sa egyet len szé rum min tá ban).

d) Meg erõ sí tett eset
Olyan sze mély, aki nél a la bo ra tó ri u mi vizs gá lat az aláb -

bi ak kö zül egy vagy több mód szer rel si ke res volt:
– ví rus te nyész tés sel meg erõ sí tett Inf lu en za A/H5-fer -

tõ zés,
– PCR vizs gá lat tal meg erõ sí tett Inf lu en za A/H5-fer tõ -

zés,
– mo nok lo ná lis an ti tes te ket al kal ma zó im mu nof lu o -

resz cens an ti test,
vizs gá lat tal (IFA) meg erõ sí tett Inf lu en za A/H5-fer tõ zés
– sa vó pár A/H5-s pe ci fi kus an ti test ti te ré nek négy sze -

res emel ke dé se.

2. A sur ve il lan ce mû kö dé se
A WHO fel kér min den tag ál la mot, hogy je lent sen a

glo bá lis adat bá zis ba min den olyan, la bo ra tó ri u mi szem -
pont ból iga zolt ese tet, amely ki elé gí ti a fent meg ha tá ro -
zott eset de fi ní ci ót, to váb bá min den ese tet, amely az aláb -
bi ak ban le ír tak nak meg fe lel.

a) 2003. ok tó ber 1 óta a há zi szár nya so kat érin tõ, iga -
zol tan A/H5 inf lu en za ví rus ál tal elõ idé zett jár vá nyok ál -
tal súj tott or szá gok ban azt a kér dést, hogy vé gez ze nek-e
a be teg nél az A/H5 ví rus irá nyá ban vizs gá la tot, az eset re
vo nat ko zó koc ká zat elem zés alap ján kell el dön te ni, mely
figye lembe ve szi az aláb bi szem pon to kat is.

– a kli ni kai kép, be le ért ve a ha lál lal vég zõ dõ, vá rat -
lan/is me ret len okú akut lég úti meg be te ge dés is;

– a he lyi ál lat ál lo mány érin tett-e az A/H5 ví rus ál tal;
– az el sõ tü ne tek je lent ke zé sét meg elõ zõ hét nap ban

volt-e (érin té si vagy be szél ge té si tá vol sá gon be lü li) kap -
cso lat meg erõ sí tet ten A/H5-fer tõ zés ben szen ve dõ be teg
em ber rel;

– az el sõ tü ne tek je lent ke zé sét meg elõ zõ hét nap ban
volt-e (érin té si vagy be szél ge té si tá vol sá gon be lü li) kap -
cso lat olyan sze méllyel, aki a ké sõb bi ek ben vá rat la nul/is -
me ret len ok  miatt akut lég zõ szer vi meg be te ge dés kö vet -
kez té ben meg halt;

– inf lu en za A ví rus fer tõ zést iga zo ló la bo ra tó ri u mi
ered mény.
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b) 2003. ok tó ber 1 óta az A/H5 jár vá nyok ál tal ezi dá -
ig nem súj tott or szá gok ban azt a kér dést, hogy vé gez ze -
nek-e a be teg nél az A/H5 ví rus irá nyá ban vizs gá la tot, az
eset re vo nat ko zó koc ká zat elem zés alap ján kell el dön te ni,
mely figye lembe ve szi azt is, hogy föld raj zi lag mi lyen
köz el esik az adott or szág a jár vá nyok ál tal súj tott te rü let -
hez, és az aláb bi szem pon to kat is:

– a kli ni kai kép, be le ért ve a ha lál lal vég zõ dõ, vá rat -
lan/is me ret len okú akut lég úti meg be te ge dés is;

– fog lal ko zá si ex po zí ció [koc ká za tos te vé keny ség
 végzése, úgy mint há zi szár nyas vagy ser tés te nyész tés,
 háziszárnyas fel dol go zás, há zi szár nyas meg sem mi sí tés
(a szár nya sok be fo gá sa, zsá ko lá sa, szál lí tá sa, az el hul -
lott/el pusz tí tott szár nya sok ke ze lé se), élõ ál lat-pi a con tör -
té nõ te vé keny ség, élõ vagy ko ráb ban le ölt há zi szár nya -
sok kal va ló kony hai fog la la tos ság, kedv te lés bõl tar tott
ma da rak áru sí tá sa/szál lí tá sa, olyan la bo ra tó ri um ban va ló
te vé keny ség, ahol A/H5 vizs gá lat ra kül dött min tá kat dol -
goz nak fel, egész ség ügyi te vé keny ség];

– olyan te rü le ten tar tóz ko dás, ahol a hí resz te lé sek sze -
rint há zi szár nya sok el hul lá sát ész lel ték;

– a tü ne tek kez de tét meg elõ zõ 7 nap ban olyan te rü let -
rõl tör tént ha za ér ke zés, ahol A/H5N1 inf lu en za ví rus ál tal
oko zott jár vá nyok for dul tak elõ az ál lat ál lo mány ban;

ÉS egy vagy több kö rül mény az aláb bi ak kö zül:
– élõ vagy el hul lott há zi szár nyas, vad ma dár, ser tés 1

mé te ren be lül tör té nõ meg kö ze lí té se/az zal bár mely for má -
ban tör té nõ kap cso lat;

– az ex po zí ció bár mely olyan for má ja olyan há zi szár -
nyas sal vagy ser tés sel, amely a meg elõ zõ 6 hét ben meg -
erõ sí tet ten fer tõ zött volt;

– kar nyúj tás nyi vagy be szél ge té si tá vol ság ban tör té nõ
kap cso lat meg erõ sí tet ten A/H5 inf lu en za ví rus-fer tõ zés ben 
szen ve dõ be teg em ber rel;

– kar nyúj tás nyi vagy be szél ge té si tá vol ság ban tör té nõ
kap cso lat olyan is me ret len okú lég úti meg be te ge dés ben
szen ve dõ be teg gel, aki a ké sõb bi ek ben en nek kö vet kez té -
ben meg hal;

– inf lu en za A ví rus fer tõ zés iga zo lá sa la bo ra tó ri u mi
vizs gá lat tal.

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató Parancsnokának

782/2006. (HK 22.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény (EVE STANAG
7017 „Repülõhajtómû-kenõanyagok spektrografikus

vizsgálata”, Edition 1) nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. év CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab -
vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NA TO egy sé ge sí té si do -
ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000.
(HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a NA TO egy sé ge sí té si

egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és al kal ma zás ba vé te lé rõl
 szóló 168/2005. (HK 25.) HM VGHÁT szá mú köz le mé -
nyé ben fog lal tak ra – a NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény
(EVE STA NAG 7017 „Re pü lõ haj tó mû-ke nõ anya gok
spekt ro gra fi kus vizs gá la ta”, Edi ti on 1) nem ze ti be ve ze té -
sé rõl – az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztériumra, hát tér in téz mé nye i re va la mint a Ma gyar
Hon véd ség szer ve ze te i re.

2. Az EVE STA NAG 7017 (EDI TI ON 1) „Repülõ hajtómû- 
ke nõ anya gok spekt ro gra fi kus vizs gá la ta (SPECT RO MET RIC
ANALY SIS OF AIRC RAFT  ENGINE LUB RI CANTS)”
 dokumentumot az érin tet tek szá má ra fel hasz ná lás ra ki adom.

3. Az EVE STA NAG 7017 (EDI TI ON 1) a Hon vé del -
mi Mi nisz té rium és hát tér in téz mé nyei és a Ma gyar Hon -
véd ség szer ve ze tei szá má ra meg ha tá roz za a be fo ga dó
nem zet vizs gá la ti el já rá sa it és fe le lõs sé gi kö re it az át vo nu -
ló re pü lõ gé pek haj tó mû-ke nõ anya ga i nak mi nõ ség el len õr -
zé sé re vo nat ko zó an.

4. Az EVE STA NAG 7017 (EDI TI ON 1) ren del ke zé -
se it 2007. ja nu ár 01-tõl kell al kal maz ni.

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

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. ok tó ber 27.

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató Parancsnokának

783/2006. (HK 22.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény (EVE STANAG
7013 „Veszélyes zónák légijármûvek üzemanyaggal

történõ feltöltése során”, Edition 2) nemzeti
bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. év CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab -
vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NA TO egy sé ge sí té si do -
ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000.
(HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a NA TO egy sé ge sí té si
egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és al kal ma zás ba vé te lé rõl
 szóló 457/11/2003 MH ÜSZF nyt. szá mú ügy da rab ban
fog lal tak ra – a NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (EVE
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STA NAG 7013 „Ve szé lyes zó nák lé gi jár mû vek üzem -
anyag gal tör té nõ fel töl té se so rán”, Edi ti on 2) nem ze ti be -
ve ze té sé rõl – az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um ra, hát tér in téz mé nye i re va la mint a Ma gyar
Hon véd ség szer ve ze te i re.

2. Az EVE STA NAG 7013 (EDI TI ON 2) „Ve szé lyes
zó nák lé gi jár mû vek üzem anyag gal tör té nõ fel töl té se so rán 
(AIRC RAFT FU EL LING HA ZARD ZO NES)” do ku men -
tu mot az érin tet tek szá má ra fel hasz ná lás ra ki adom.

3. Az EVE STA NAG 7013 (EDI TI ON 2) a Hon vé del -
mi Mi nisz té rium és hát tér in téz mé nyei és a Ma gyar Hon -
véd ség szer ve ze tei szá má ra le ír ja a re pü lõ gép és az üzem -
anyag töl tõ be ren de zé sek kö rü li ve szé lyes zó nák ra vo nat -
ko zó mi ni má lis de fi ní ci ó kat fo lya mat ban lé võ üzem anyag
fel töl tés/le szí vás so rán.

4. Az EVE STA NAG 7013 (EDI TI ON 2) ren del ke zé -
se it 2007. ja nu ár 01-tõl kell al kal maz ni.

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

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja: 2006. ok tó ber 27.

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató Parancsnokának

784/2006. (HK 22.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény (EVE STANAG
7011 „Automatikus üzemanyagrendszer figyelõ és

vezérlõ berendezés”, Edition 2) nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. év CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab -
vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NA TO egy sé ge sí té si do -
ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000.
(HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a NA TO egy sé ge sí té si
egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és al kal ma zás ba vé te lé rõl
 szóló 112/2005. (HK 13.) HM VGHÁT szá mú köz le mé -
nyé ben fog lal tak ra – a NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény
(EVE STA NAG 7011 „Au to ma ti kus üzem anyag rend szer
fi gye lõ és ve zér lõ be ren de zés”, Edi ti on 2) nem ze ti be ve ze -
té sé rõl – az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztériumra, hát tér in téz mé nye i re va la mint a Ma gyar
Hon véd ség szer ve ze te i re.

2. Az EVE STA NAG 7011 (EDI TI ON 2) „Auto -
matikus üzem anyag rend szer fi gye lõ és ve zér lõ be ren de zés 
(AU TO MA TED FU EL SYS TEM MO NI TOR ING AND
CONT ROL EQU IP MENT)” do ku men tu mot az érin tet tek
szá má ra fel hasz ná lás ra ki adom.

3. Az EVE STA NAG 7011 (EDI TI ON 2) a Hon vé del -
mi Mi nisz té rium és hát tér in téz mé nyei és a Ma gyar Hon -
véd ség szer ve ze tei szá má ra meg ha tá roz za az ál lan dó
üzem anyag-tá ro ló tar tá lyok au to ma ti kus fo lya dék szint
 figyelõ és ve zér lõ be ren de zé se i re vo nat ko zó mi ni má lis
ter ve zé si- és tel je sít mény nor má kat.

4. Az EVE STA NAG 7011 (EDI TI ON 2) rendelke -
zéseit 2007. ja nu ár 01-tõl kell al kal maz ni.

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

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja: 2006. ok tó ber 27.

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató Parancsnokának

785/2006. (HK 22.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény [EVE STANAG
3748 „Hidraulika folyadékok, ásványolaj

(H–515, H–520 és C–635) és polialfaolefin (H–537,
H–538 és H–544)”, Edition 3] nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. év CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab -
vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NA TO egy sé ge sí té si do -
ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000.
(HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a NA TO egy sé ge sí té si
egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és al kal ma zás ba vé te lé rõl
 szóló 168/2005. (HK 25.) HM VGHÁT szá mú köz le mé -
nyé ben fog lal tak ra – a NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény
[EVE STA NAG 3748 „Hid ra u li ka fo lya dé kok, ás vány olaj 
(H–515, H–520 és C–635) és po li al fa ole fin (H–537,
H–538 és H–544)”, Edi ti on 3] nem ze ti be ve ze té sé rõl – az
aláb bi ak sze rint
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intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztériumra, hát tér in téz mé nye i re va la mint a Ma gyar
Hon véd ség szer ve ze te i re.

2. Az EVE STA NAG 3748 (EDI TI ON 3) „Hid ra u li ka
fo lya dé kok, ás vány olaj (H–515, H–520 és C–635) és po li -
al fa ole fin (H–537, H–538 és H–544) [HYD RA U LIC
FLU ID, PET RO LE UM (H–515, H–520, C–635) AND
PO LYALP HA O LE FIN (H–537, H–538 AND H–544)]”
do ku men tu mot az érin tet tek szá má ra fel hasz ná lás ra ki -
adom.

3. Az EVE STA NAG 3748 (EDI TI ON 3) a Hon vé del -
mi Mi nisz té rium és hát tér in téz mé nyei és a Ma gyar Hon -
véd ség szer ve ze tei szá má ra mi ni má lis mi nõ sé gi nor má kat
ha tá roz meg a NA TO erõk ál tal hasz nált hid ra u li ka fo lya -
dé kok ra (H–515, H–520, C–635, H–537, H–538 és
H–544) vo nat ko zó an.

4. Az EVE STA NAG 3748 (EDI TI ON 3) ren del ke zé -
se it 2007. ja nu ár 01-tõl kell al kal maz ni.

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

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja: 2006. ok tó ber 27.

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató Parancsnokának

786/2006. (HK 22.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény (EVE STANAG
3416 „Metilalkohol/víz és desztillált víz feltöltés”,

Edition 5) nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. év CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab -
vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NA TO egy sé ge sí té si do -
ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000.
(HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a NA TO egy sé ge sí té si
egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és al kal ma zás ba vé te lé rõl
 szóló 3/2006. (HK 3.) HM VGHÁT szá mú köz le mé nyé -
ben fog lal tak ra – a NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény
(EVE STA NAG 3416 „Me til al ko hol/víz és desz til lált víz
fel töl tés”, Edi ti on 5) nem ze ti be ve ze té sé rõl – az aláb bi ak
sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztériumra, hát tér in téz mé nye i re va la mint a Ma gyar
Hon véd ség szer ve ze te i re.

2. Az EVE STA NAG 3416 (EDI TI ON 5) „Metil -
alkohol/víz és desz til lált víz fel töl tés (MET HA NOL/WA -
TER AND DE MI NE RA LI ZED WA TER REP LE NISH -
MENT)” do ku men tu mot az érin tet tek szá má ra fel hasz ná -
lás ra ki adom.

3. Az EVE STA NAG 3416 (EDI TI ON 5) a Hon vé del -
mi Mi nisz té rium és hát tér in téz mé nyei és a Ma gyar Hon -
véd ség szer ve ze tei szá má ra le ír ja a me til al ko hol/víz és
desz til lált víz fel töl tõ be ren de zé sek re vo nat ko zó egy sé ges
kö ve tel mé nye ket.

4. Az EVE STA NAG 3416 (EDI TI ON 5) ren del ke zé -
se it 2007. ja nu ár 01-tõl kell al kal maz ni.

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

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja: 2006. ok tó ber 27.

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató Parancsnokának

788/2006. (HK 22.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény (EVE STANAG
7029 „Légijármûvek üzemanyag feltöltéséhez
használatos tömlõk és csatlakozók jellemzõi”,

Edition 1) nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. év CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab -
vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NA TO egy sé ge sí té si do -
ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000.
(HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a NA TO egy sé ge sí té si
egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és al kal ma zás ba vé te lé rõl
 szóló 113/2004. (HK 27.) HM VGHÁT szá mú köz le mé -
nyé ben fog lal tak ra – a NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény
(EVE STA NAG 7029 „Lé gi jár mû vek üzem anyag feltöl -
téséhez hasz ná la tos töm lõk és csat la ko zók jel lem zõi”,
Edi ti on 1) nem ze ti be ve ze té sé rõl – az aláb bi ak sze rint
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intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztériumra, hát tér in téz mé nye i re va la mint a Ma gyar
Hon véd ség szer ve ze te i re.

2. Az EVE STANAG 7029 (EDITION 1) „Lé gi jár mû -
vek üzem anyag fel töl té sé hez hasz ná la tos töm lõk és csat la -
ko zók jel lem zõi (CHARACTERISTICS OF AIRCRAFT
FUELLING HOSES AND COUPLINGS)” do ku men tu -
mot az érin tet tek szá má ra fel hasz ná lás ra ki adom.

3. Az EVE STANAG 7029 (EDITION 1) a Hon vé del -
mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség alá ren delt sé gé be 
tar to zó, va la mint az érin tett pol gá ri szer ve ze tek szá má ra
in for má ci ót biz to sí t a NATO tag or szá gai ál tal üze mel te tett 
lé gi jár mû vek üzem anyag fel töl té sé hez hasz ná la tos töm lõk 
és csat la ko zók jel lem zõ i rõl.

4. Az EVE STANAG 7029 (EDITION 1) ren del ke zé -
se it 2007. ja nu ár 01-tõl kell al kal maz ni.

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

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja: 2006. ok tó ber 27.

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató Parancsnokának

789/2006. (HK 22.)

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény (EVE STANAG
7063 „Hajtóanyagokban található

mikroorganizmus-szennyezõdések kimutatási
és kezelési módszerei”, Edition 1) nemzeti

bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. év CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -

ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab -
vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NA TO egy sé ge sí té si do -
ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000.
(HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a NA TO egy sé ge sí té si
egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és al kal ma zás ba vé te lé rõl
 szóló 168/2005. (HK 25.) HM VGHÁT szá mú köz le mé -
nyé ben fog lal tak ra – a NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény
(EVE STA NAG 7063 „Haj tó anya gok ban ta lál ha tó mik ro -
or ga niz mus-szennye zõ dé sek ki mu ta tá si és ke ze lé si mód -
sze rei”, Edi ti on 1) nem ze ti be ve ze té sé rõl – az aláb bi ak
sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztériumra, hát tér in téz mé nye i re, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség szer ve ze te i re.

2. Az EVE STA NAG 7063 (EDI TI ON 1) „Hajtó -
anyagokban ta lál ha tó mik ro or ga niz mus-szennye zõ dé sek
ki mu ta tá si és ke ze lé si mód sze rei (MET HODS OF
 DETECTION AND TRE AT MENT OF FU ELS CON TA -
MI NA TED BY MIC RO-OR GA NISMS)” do ku men tu mot
az érin tet tek szá má ra fel hasz ná lás ra ki adom.

3. Az EVE STA NAG 7063 (EDI TI ON 1) a Hon vé del -
mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség alá ren delt sé gé be 
tar to zó, va la mint az érin tett pol gá ri szer ve ze tek szá má ra
meg ha tá roz za a ka to nai szá raz föl di és re pü lõ-haj tó anya -
gok ban ki ala ku ló mik ro bi o ló gi ai szennye zõ dé sek ki mu ta -
tá si és ke ze lé si mód sze re it, szab vá nyo sít ja az al kal maz ha -
tó el já rá so kat és szak anya go kat.

4. Az EVE STA NAG 7063 (EDI TI ON 1) rendelke -
zéseit 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

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

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja: 2006. ok tó ber 27.
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatal

A szer zõ dés meg ne ve zé se
(tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek ne ve,

azo no sí tó ja*
A szer zõ dés ér té ke**

A szer zõ dés lét re jöt té nek
dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

 dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma***

Ki vi te le zé si Szolnok MH 86. Helikopter Ezred fõ és felszállópálya
hosszrepedéseinek javítási munkái

KLIMA VILL Zrt.
13053242-241

8 000 2006. 11. 09. 2006. 11. 09. 2006.12.10.

Ki vi te le zé si Szolnok MH Helikopter Ezred kiképzési létesítmények
telepítésének tervezési, engedélyezési és kivitelezési
munkái

KLIMA VILL Zrt.
13053242-2-41

28 720 2006. 11. 09. 2006. 11. 09. 2006. 12. 20.

Ki vi te le zé si Budapest XII. kerület MH Technológiai Hivatal
4. számú épület részleges átalakítási munkái HM EVI
átköltöztetése  miatt

ANDRO-FÉNY Kft.
12987353-2-15

37 928 2006. 11. 06. 2006. 11. 06. 2006. 12. 20.

  * Gaz dál ko dó szer vek ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám.
 ** A szer zõ dés va lu ta me ne té ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban).
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se.

HM Nemzetközi és Rendezvényszervezõ Hivatal

A szer zõ dés meg ne ve zé se
(tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek ne ve,

azo no sí tó ja*
A szer zõ dés ér té ke

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma

Szál lí tá si szer zõ dés Szerzõdés módosítás Fle u rop
Magyar ország Kft.,

Adó szám:
13289294-2-43

max. 1 867 2006.
ok tó ber 18.

2006.
ok tó ber 18.

2006.
de cem ber 31.

Szál lí tá si Írószerek és irodaszerek In fo larm Kft.,
Adó szám:

10873443-2-42

13 969 2006.
ok tó ber 30.

2007.
ok tó ber 30.

2006.
de cem ber 31.
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Magyar Honvédség Hadtápanyag Ellátó Központ

A szer zõ dés meg ne ve zé se A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek ne ve,

azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft net tó)
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma

Szál lí tá si szer zõ dés Nõi és férfi félcipõk MH BBBH –
Ti sza Ci põ gyár tó Kft.

(16-09-004982)

22 474 2006. 10. 24. 2006. 10. 24. 2008. 12. 24.

Szál lí tá si szer zõ dés Nyári félcipõk MH BBBH –
We tex Kft.

(01-09-269676)

18 746 2006. 10. 24. 2006. 10. 24. 2008. 12. 24.

Szál lí tá si szer zõ dés Nõi mokaszin MH BBBH –
OPS Új pest Kft.
(01-09-661727)

5 273 2006. 10. 24. 2006. 10. 24. 2008. 12. 24.

Szál lí tá si szer zõ dés Sportcipõ MH BBBH –
Vic to ry Uni form Kft.

(01-09-729267)

11 523 2006. 10. 24. 2006. 10. 24. 2008. 12. 24.

Szál lí tá si szer zõ dés Köznapi és társasági sapkák, pantallók HM BBBH
és a Te ens-Tex til Kft.

(01-09-708186)

24 923 2006. 10. 24. 2006. 10. 24. 2006. 12. 24.

Szál lí tá si szer zõ dés Bõrkesztyû, nadrágtartó, nadrágszíj HM BBBH
és a Un ion Plus Kft.

(01–09–072633)

10 083 2006. 10. 24. 2006. 10. 24. 2008. 12. 24.

Szál lí tá si szer zõ dés Névjegytartó, mosóháló, lábbeli karbantartó,
varrókészlet, ceruzaelem, hosszúszárú lakat

HM BBBH
és a Ra mo na Zrt.
(01-10-043262)

5 818 2006. 10. 27. 2006. 10. 27 2008. 12. 27.

Szál lí tá si szer zõ dés Szabadidõruha, sportnadrág, póló HM BBBH
és a Vic to ry Uni form Kft.

(01–09–729267)

27 560 2006. 10. 27. 2006. 10. 27. 2006. 12. 27.

Szál lí tá si szer zõ dés Munkavédelmi kesztyû, bõrönd, öltönytáska, köznapi és
társasági ingek

HM BBBH
és az Un ion Plus Kft.

(01-09-072633)

24 016 2006. 10. 27. 2006. 10. 27. 2006. 12. 27.

Szál lí tá si szer zõ dés Zoknik HM BBBH
és a Zok ni tex Kft.
(01-06-611060)

27 423 2006. 10. 27. 2006. 10. 27. 2006. 12. 27.

Szál lí tá si szer zõ dés Téli ing, téli alsó HM BBBH
és a Ka lo csai

Kon fek ció ipa ri Kft.
(03-09-102788)

21 600 2006. 10. 27. 2006. 10. 27. 2006. 12. 27.

Szál lí tá si szer zõ dés Rendfokozat jelzõk, parolik, állományjelzõk HM BBBH
és Las ka wy Fe renc

vál lal ko zó
(EV-306023)

13 764 2006. 10. 27. 2006. 10. 27. 2006. 12. 27.
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A szer zõ dés meg ne ve zé se A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek ne ve,

azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft net tó)
A szer zõ dés kö tés

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 Automata mosógép, szárítógép HM BBBH
és Rá ba-Pi ért Kft.
(08-09-007092)

16 283 2006. 10. 30. 2006. 10. 30. 2006. 11. 30.

Szál lí tá si szer zõ dés Komplettírozott élelmiszerkészletek HM BBBH–
SZILASFOOD Kft.

13-09063087

12 096 2006.
ok tó ber 31.

2006.
ok tó ber 31.

2006.
de cem ber 15.

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

A szer zõ dés meg ne ve zé se
(tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek ne ve,

azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

A szer zõ déS
lét re jöt té nek dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak
dá tu ma

Szál lí tá si szer zõ dés
(élel me zés)

Hûtõipari (mirelit) termékek beszerzésére Bog nár Géza
pa rancs nok,

Me zey Ist ván
ügy ve ze tõ igaz ga tó,

Azo no sí tó:
792/2/2006

Net tó: 6 580 600 Ft,
Brut tó: 7 896 720 Ft.

2006.
no vem ber 06-án

2007.
ja nu ár 01.

2007.
de cem ber 31.
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KÖZLEMÉNYEK

Az MH Katonai és Igazgatási Adatfeldolgozó Központ

k ö z  l e  m é  n y e

A hi va tá sos, szer zõ dé ses és nyug ál lo má nyú ka to nák,
va la mint a hon vé del mi ága zat ban fog lal koz ta tott köz tiszt -
vi se lõk és köz al kal ma zot tak iga zol vá nya i ról  szóló
24/2002. (IV. 10.) HM ren de let 9.  § (4) be kez dé se alap ján
a ren de let 2.  §-ában meg ha tá ro zott iga zol vá nyok fel ró ha tó 
el vesz té se, meg ron gá ló dá sa, meg sem mi sü lé se ese tén a
 térítési díj mér té ke 500 Ft, az az öt száz fo rint (min den ko ri
áfá val együtt).

Az Országos Meteorológiai Szolgálat

k ö z  l e  m é  n y e

Az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat El nök sé ge
– a 6/2003. (IV. 28.) KvVM ren de let alap ján – a Mete -
orológiai Vi lág nap al kal má ból, (2007. már ci us 23.)
 miniszteri el is me ré sek ado má nyo zá sá ra kí ván elõ ter jesz -
tést ten ni.

En nek meg fele lõen a ha zai és a nem zet kö zi mete -
orológia te rü le tén ki ma gas ló tu do má nyos ku ta tá sok és
szak mai ered mé nyek el is me ré sé ül két Schenzl Gu i dó-díj,

va la mint négy Pro Me te o ro lo gia Em lék pla kett ado má nyo -
zá sá ra ke rül het sor.

A Szol gá lat El nök sé ge fel hív ja a szak mai, tu do má nyos
és tár sa dal mi szer ve ze te ket, egye sü le te ket, ka ma rá kat,
gaz dál ko dó szer ve ze te ket, in téz mé nye ket, önkormány -
zatokat, va la mint a me te o ro ló gia iránt ér dek lõ dést ta nú sí tó 
ma gán sze mé lye ket, hogy az el is me ré sek re te gyék meg
 javaslataikat a mel lé kelt ûr lap nak meg fe le lõ formában.

A ja vas la to kat 2007. ja nu ár 23. nap já ig kell, az Or szá -
gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat El nö ki Iro dá já ra, a sze mély -
ügyi re fe rens nek el jut tat ni. (1024 Bu da pest, Ki ta i bel
Pál u. 1).

A ja vas lat nak tar tal maz nia kell a je lölt ne vét, sze mé lyi
ada ta it, mun ka he lyét, be osz tá sát, tu do má nyos fo ko za tát,
ko ráb bi ki tün te té se it, to váb bá szük sé ges is mer tet ni az
 indítványt meg ala po zó ered mé nye ket is.

Az el is me ré sek ado má nyo zá sá ra be ér ke zett ja vas la to -
kat az er re a cél ra ala kult bi zott ság ér té ke li, amely ben a
Szol gá la ton kí vül kép vi sel te ti ma gát a Ma gyar Hon véd ség 
Me te o ro ló gi ai Hi va ta la, a Ma gyar Tu do má nyos Aka -
démia, az EL TE Me te o ro ló gi ai Tan szé ke, va la mint a
 Magyar Me te o ro ló gi ai Társaság.

Az el is me ré se ket a mi nisz ter vagy meg bí zott ja a Mete -
orológiai Vi lág na pon ün ne pé lyes ke re tek köz t ad ja át.

Országos Meteorológiai Szolgálat
Elnöki Iroda
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A Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta los lap ja
Szer kesz ti a HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály
1885 Bu da pest, Pf.: 25., te le fon: 474-1111/217-58
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Jó zsef Péter
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6. 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet címen, 
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: te l./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum -
ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 16 884 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 861 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 1218–0378
06.3856 – 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

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

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.


